Spotkanie
w ZG ZBoWiD
a

bm.

w War.z11w1e
kierownictwa Zariitdu
Głównego ZwilaZll:u Bojownikow o
Wolno6ć i Demoluacj• 1 aktywem
lpołecznym tej licZ!łc•j ponatl 700
ł)'11. c1łonków or1anizacjl komba-

-

'

powi..ttział

prezes ZG ZBoWiD 1e. dyw JóKamińllki potwierdził
te
działalność zwf4zku dobrze ału:l:y
lntepcjl
nereg6w
środowi11ka

kombatanckiego w lłui:bie i pracy
abowidowc6w 1111 gruncie patrioł;>'zmu i moralnego odr0dzeol1
W 1985 r. uczestnicy wal]& o wyawolenle narodowe ł apoł~czne
WftD14 aktywny udział w obehodacll 40 rocznicy ~cięst'Wll 11ad
alemłeckim faszyzmem

się
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SIĘ OSTATNIE W BIEROKU POSIEDZENIE SEJMU BYL TO
ROK 40 LECIA POLSKI LUD O WEJ W NAWIĄ

J8 BM 2.AKOtil'CZYLO
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MY SIĘ WClELAC W ŻYCIE": STWIERDZENIE
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dziaWnośc:I
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zyczen
·noworocznych
w Belwederze
K.a.neel.a4ia RMb Pańet.wa Mwiadamia że ksi~ żYczeń nowor ocznych wvłocłona bedzie w
Sali Pomne ła.Mkiei Be1wedm"U
w dniu I etyczni.a 19815 r. w
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STARA

ski. Otrzymały on e ta kże lyc1enia podobny ch osi ągnięć w r:.>ku
przyszłym
Liczna grupa uaibardziej
zasłu?,onycb
pracown;iCO';I'
przedsiębiorstw budujących eiektr ownię oraz energetyków b.ełchatowskich otrzymała wc'ZOraj wy soKi•
odznaczenia państwowe i res0rtowe. M
in. Krzy żem Of icerskim
Orderu Odrodzenia Polsk i udeltorowany został Stanisław Polak i
Tomasz Pudłowski : Wręczono też
18 osobom Krzyż Oficer ski OrdLr u
Odrodzenia Polski Złoty , S1errny
i Brązowy Krzyż Zasług i, odzua ki
„ Zasłużony dla energetyki "
M. MlZI AK

Nagroda dla
polskiego fil mu
Na -zakończonym w tych d r:,„ch
X:XIV . Międzynarodowym Fc„tiwalu Filmów Neorealistycznycti w
A vel.ino we Włoszech drugą nagrodę zdobył film reżyserii .l e. rmsza Petelskiego i Pawła Pit~rv pt.
.Sny i -marzenia" Film ten - ttie
wyświetlan y
jeszcze na ekra ud.ch
naszych kin - składa się 7 d wu
nowel : bohaterką iednei z nich
Jest
piosenkarka
Violetta
w
drugiej
nauko w ieC' pra ,: ttją.cy
nad udoskonF.leniem leku przeciw1a wato wego Film po wstał w zesoole „Zodiak"

l. Komitet Centralny PZPR zatwierdza przedstawiony przez
Biuro Polityczne KC materiał na temat aktualnego stanu
realizacji oraz planowanych zamierzei'1 w zak~esie wykonania
uchwał lX Zjazdu partii.
2. Komitet Centralny zaleca przekazanie powyżs:lego Illdte~
riału do wszystkich instancji i organizacji partyjnych, a t'łkże
do zainteresowanych instytucji - celem zapoznania z 111m
członków partii · praz podjęcia działail zmierzających do pełne3
realizacji uchwały zjazdowej na własnym terenie Problema.tyka ta powinna stanowić główną treść kampanii sprawozdawczej w partii.
KOMITET CENTR/\Ll'\1'
PZPR
Warszawa, !!2 1rudnla 1984 roku

ua 19815 r. W
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KIESIE

zabral ICłos wicei>re?Jes Rad.V Mini.strów orzew<>d·
n.lczącv Komiet! PlanO'Wa nia orzv
lł&<ir.ie Minwtr6w l\lanfred Gorvwoda
(fezy wYSŁ2'.l)ieniA ooda.Jemy oddziel.n.ie).

<Daan elu na

W 364 dniu roku 11onee w zeo 1odi. '1.45. zajdzie z a.ś o
15.31.
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titr. łl

KOMUNIKAT NBP

e normy sprzedaiy alu
a ·azd
cznyc
I
• Na.rodowy Bank Pols~ bi.formu je.
l>ędzJ.e obowi a,zyWala nowa dwulietn:i.a

DZ18:

Dominik
Aspazja,
Dawid, Toma.si. Trofim

JUTRO:
Eugeniusz. Irmin&,
Liberiusz. Marceli. Sabina

te od

1 ~„ 19M r .
norma l!ltJrzedaży walut
:< raiów eociailil!ltvczny-ch . obeimuiaca Jata 1985--1!>86._

wznowił

.!lali tlennk Jabłoft<rkl.

o

n.a lita.nowi. rami.eillia

Na~Teclmiczneito

Postepu

?fartem domi'1lujacym w trraoach
Seimu ostatnich lat bvłn W"ł:rwa ~
le dąi.eniie do oorozumienl.a nar'Odowe~ Stad ŻV'Czenia WVT~<>ne
Do<'! koniec obrad. by 11!85 r sW sie
rok !em amacni•a n ia
oorozu.m l en.i~
n a •<:><lr,w~!!'o sookoi nei nrac:T dla
dobt'a obvwate!i I lu.dow~l oiC-ZYznY.
s„mi

a.zuoehlrl~ ~

d:zierui.Y

tv'fi'll()wan.o dv.ak'u51ę nad oroolektaI
f)11t\bw ftn~

•

I
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lr.oterzy c• tl!l b1ldtietu
.Tak stWio«r·
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MI

ZANIU DO TEGO WSPOMNIANO W PIĄTEK W
SEJMIE O RZECZYWISTYM KSZTALCIE HI-

POISelsk.e debata

ł

Komitetu ~ntralnego .PZPR
w..sprawie dotychczasowych wyników
oraz planowanych żamierzeń
w realizacji uchwały IX Zjazdu PZPR

DZENIAMI, . ,PLYNĄCE STĄD NAUKJ

t)C)ŚW'I~ byitlównie !>?73'S'lłorocznemu
budtetowi oańBtwa Podkreślono U·
z~an:v luł nosteo w wielu d:eiedzinach l?OsPOdariti ale ur.a.1.1em
Wdął ·stnief~ trudności Podstl·
1P'OWVTI) zadaniem 1985 roku bedz.l~
da.Llze ~altią.an1~ ułemnycb ~-

ła

Z

UCHWAŁA·

ZĄCYM

Z JEJ WIELKIMI

~

U

·

.

ostatnie w br. posiedzenie Sejmu

e1 c wa 1ł us a ę u ze o ą na ok 19
utawę · o inst tu jach at t cznyc
• ..
onrad Tott -kler
i i t em Urzę
Pastę u auko o- c niczne o i- Wroż
STORII

'Cena Dobre wyn'iki roku kopalni
ne10
cej niż zakładały to plany.
W dniu wczorajszym odbyło się
podsumowujiace miniony rok „potlranle przedstawicieli załóg kopal·
ni, · elektrowni i
budowniczych
BOP 1 kierownictwem
resortu
16rnictwa I energetyki z ministrem
1en dyw. Czesławem Piotrow<;kim
oraz z gospodarzami woj notrkowskiego - I sekretarzem KW
PZPR w Piotrkowie Stanisbnvem

ut

Zakończyło

lff (ll'ltł)
lłr Indeksu 350l4

DZ
u;a:; ·;~-=I~EHNIK: i e~~~~~! ~!~~!~~~.~~:
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odbyło lię
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Roll :l:L
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1potka11ie

t.nckłej.
Upływaj,c:y

'1~;~;::. snułnla

Nydan1P.

Normę

te ustail.a sie w równowa:r-

tmci 30 ty111

z

oołatą

zł

n.a OOCllbe ł~ie
oobierana Dt'ZV SDrzedd:r

dewl!Z na oe1e ~tne.
Dzieciom do lat 7 iwz~le
'· ~ ~dl det W1tL ....
oot<>we w/w normy oira.z oołowa kul'U łiorllnt6w trulltna diolliona~ mal'llOtm I st.a~ ~IU!Ych utfłllli1~ klsJmdnte do U!IKI łorlnt:ów ronY'Cb na ~. kr>&.le.
o:mtie n• Cll!IO'b!:. Obowi,~a k.WC>Prz1 wy,tazdach lndywidualnyoh 1- ~T wYnosl milnimum ISO
Cna zai~lia) obowi11rzrud lł MSt.- forlrnt6w d211en.n4e na 0110be. 1-&d1'U.ll!Oe normy ~ W'8iNt
I neik w ~:J!t)ldku kiedT l)Obń W
WRL D11e l!l"2llł'!mlacza 4 c!nł. · kwoC2lek6w:
l. P.rzT wYja.zd.11.eh do CSRS o- ta t& me moł4 ~ nitm.& n1ł
bowiaz'kowa kwota wvm.iamy
ni!. forimtów.
kiatdv &heń t)Obyltu 'WY'llMi 100
I . Przy W'.'V'~dl do Z1'ń•*'1
koron n.a °""°~ Koleina sorzediat
kol'On m-Ot!e mi~ mielece n.i.e C!Z41- Ra.d211eelcie;?O. B~:i:-K. ' ~
łcieł nJi no \rl)}yw!iJe 90 dni
od Ko~ńsklel RLD. Kuby M~ .
daty OOPT"Zedn.łei wrzed,a.ży.
2. Pmy wvi&7ldadl do NRD .., I SB Wlebn11!11.'U mołma d.o'loon~
bow1az.kowa kwota ' wYmianY wY- iaikuiDU 1'.l'Ułt ~ k:r•d6w do 'DelMllł mi•n imum Z1 ma.rek dz'ienrue
(Dakz1 Clł~s m llłr. Ił
aa oe<>be - nie mnnel nit 150 ma-

„

:'91t na leden 'WTlamd - ~•
do !ISO marek ~ na - -

"-

w dnia dzisiejszym przew iduje

W'Y1~ do llumun!t
można dokona~ M.lru'pu w wYSC>kośeu 700 lei M ()80łb4s.

3. P.rzy

dla

Lodzl aastępującą pogodę :
zachmurzen~e przeważnie du że .

Okresami opady iniep. Temp.
maks. w dzień około -3 st. C.
Wiłtr słaby I umiarkowany po·
łudniowo-wschodnl I wsehodni.
Cłmlenl• • rodl 19 wynosiło
996,1 llPa czyli 747,7 mm.

Pierwsze wyniki wyborów w Indiach
reah od.nłłllie ~ w Indl.•oh
Partia Kon.neaowa (I) k!tórei 'Dl"<Y"·
w~ 1-t ~- Rajiv Ga.ndh.i
tNl;yjekia &a'MlCia PTI 'P()da}a
" ~eh ' 11Dd.7Jinaoh ~rui.a
doa6w. ~ Konn-u (I) u-

u

-----------------------!"--------------------------
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W pl"tek w Damaszku odbyła
się druga tura rozmów prezydentów Syrii I Liban u . Ha'teza Asada I Amina D:i:emaje la. .
Syryjska agencja . prasowa SANA

poinformowała,
że
koncentrowały
się om: n a problemach dotyczących

wycofania wojsk Izraelskich z potu dniowego Libanu ł rozmieszczen ia w tej strefie żołnierzy armll
liba ńsk iej.
Oma wlano
również
spr a w y kontynuowania wysiłków
zmierzając ych
do osiągnięcia po-

r -z

A. W.

rot.1 A . wacll

„n

kltór.Y>ch

SDOłr6d

8'1

znane ._ cseWcnro rezu1tat)'. ltaruł~ Partl.i

w

~

fi)

prowadq

...

!fld:Y nie pralfnle Il'!~ it orĄ ·
ee tero. czego się '(>ra:rnle 1
rozumn.

DOOra:ed!rrlcl! w:'l"~Cb K<mj!'!'es (I)

jednania narodowep w J,Jbaiue. . lldobyi I flll)Olłr6d T man.Mitów z
Prezydent Aaad . poparł żądania Delhi.
zmie~zaj(ce do - · jak to · określił
P:iel'W19Zl!!l ~ rerultaity
- bezwarunkoweto wyzwolen1a Li- s!rronlły do 81liUda "DM0TIOZ..
ł.e
banu.
K~ (I) u.zyska w te;?10roczTymczasem a Bejrutu napłynęły nycli ~h o'k. 350 mandatów
Informacje, te niemal jednoćześ- :r; 508 oKirętów wY'borczyob.
nie z rozpoczęciem piątkQwych
---rozmów ' Dźemajel - Asad
16rach połotonycil na południowy
wschód od stolicy Libanu wybuchły pałtowne walki między antagon istycznymi ugrupowaniami.

w

23· bm. rano na terenie niemal teriach, zwłaszcza w strefie opakraju wyst!lpiły opady inie- dów, kierowcy musieli zachowygu. Mimo wysiłków blisko 5,4 *Y•- wać dutll ostrotność, a nieuadko
drogowców używających pruszło ograniczać prędkojć, gdyt liczne
2,1 tys. pojazdów rozsypujn~ych arterie były śliskie. Trudno je:!.<.izlplasek I sól oraz ponad 360 płu- ło się samochodami. nader łatwe
g6w - warunki ruchu nie zaw- było wpaść w pośllz1.
IH lllyły bezpieczne. N1 wleli. 1r(PAP)
ca łego

Wczoraj •k. godz. 12.51 na ulicy Puybyuewskie10 CD• wiadukcie> Iza.
w.
na J•a4uię w nledozwolonyiu JTUejscu l wpadła pod
„P oloneza" doznaJac oi6tnycll obrde6 clala.

„~

"'-'llt'ldcll T oklru&ch W:Yiboooz.YCh
.., Delhi. • talat.e ~i mue... ~
.., łn.n;roh
Pl>.imle". ..,
t1m
.., ni.których rejonach uważanych do~ twler&rle O'POZYCJi. w

Ślisko na drogach
Mia
we17.ła
;ad jet d iajace ~o

~

okr'lll~.

1819 - Zm. 8. Malacbo,vsld,
marssalek SeJmu Cztoroletnlero
19!ł - Zm, C. Spitteler, poeta ł Drei&lk nwaJcarskl
1949 - Powołano Politechnikę Bialostock1919 - Zr. O Korwin. rewolucJonista. przywódca Węgier
sltJeJ ltepublikł Rad

\

Singapur wycofał
z UN[SGO

się

Rząd Silll.ltawru 1>0wzi.Z w ~
bek zuk.a.kullł~ óecnle o WYCOfa.niu się ir: UNESCO.
Komunikuj ~ o n.Jet
r.zecznJlk.
Mi·n !stemtw.a S'PI'aiw Za.J;(ran.tcznych
'!Miao kfra..1'1.1 wsooann:fal rówru.eż o
!IOZWa!aaiiu onez rzad sin.Jtapur<llcl moil!woścl wYstąpienia rownieł z fin.nyoh oraniza.cll miedzYnaródowyeb z którym; czule el~
mafo zw!au nv .Ja'ko n<>wód decy•li W)"ITl!lenił 'Vl'Z..ll'll)dy .!inan\SOIWe.

-

Czy to ale łmle szne , panie
samym środku dro ·
sobie drizewko I

lełnlczy : na
-' wyrosło

Apel Rady Ochrony Pomników
Walki I Męczeństwa
e

Komu l~onorowe szarfy WFS wtodzi? ·
Nuza tlo ,·oc1. 11 n
akcja. Plebiscyt
Cn·'.elnlków „ l.ll:." pu. „ Wybieram''
najpopularniejsi' rh sportowców woj.
lódzk1cgo " 19b4 roku" jut na fialszu. Dziś zamieszczamy przedostatnj k upon (ostatni opublikujemy w
nowu roc~ n ym wydaniu „Dzlennl1<a").
Ka~dego dnia, w redakcyjnej poczcl.e nadchorl:zą c!z i csią tki kart I ll~t6w
1.aw!erających kupony na ktory eh nasi Czytelnicy, sympatycy sportu, umleśclll nazw!ska zawod·1iczt>k
l zawodników
kandy d u jący ch
dO
mian' najlepszych.
Obok czołowy ch piłkarzy Wid>.ewa,
' którzy wraz z tytularni Wicemistrza
kraju o<l "l otowall w tym roku
'la
sw~· m
koncie sukcesy w roz~r y w-

I

k11ch o Puchat UEFA, wldn!ej11 nazwlsh.ł innvch zaworlnlezelt i zawodniki> v łód.zk i eh
klubów z o.~ługuj11cych na wyróżnienie.
Którzy s nieb znajdą się na honorowej liście i wez11111 udział w dorocznym
Balu l\Jlstn:ów Sportu?
Oc1powiedt na to pytanie otrzymamy 5 stycznia pr z ~·sz le~o ro'.<u. Bal
Mbtrzów, który odbęd zi e s i ę . jut
trad ycyjnie w hotel u „Cent rum" zapowiada się wyjątkowo atrakcyj ni e.
Podniosłym
momentem balu bęclz i e
ogłoszenie
wyników Plebiscytu Czyelników „ DV'. w~·rót.nlenl sportowcy nhonorowant zostaną szarfami ufundowanymi przez WFS w ł.odzi.

---WYB l·I RAMY- NAJPOPULARNIEJSZYCH
. SPDRTDW
CdW'B4.
.
...
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Ze aportowej mapy Łodzi zniknę
kolejna biała plama. wczoraj w
WOSiR w Wiśniowej Górze
prezydent m. Łodzi J . . Niewiadomski dokonał symbolicznego zapalenia
pieców kotłowni nowej hali sportowej
Hala w Wiśniowej Gór~e (jest to
osiemnasty obiekt szkoleniowy oddany dla potrzeb sportowców woj.
łódzkiego w osta tnlcll 5 latach),
o
wymiarach 46 x l8 m, będzie służyć
:tarówno
sportowcom w Wiśniowej
Górze, jak i zawodniczkom I zawodnikom łódzkich klubów. Już od lutego przyszłego roku zjawią się w
niej młodzi sportowcy, wytypowani
'do spartakiadowej reprezentacji woj.
lódzluego.
W najbliższych miesiącach nad kotłownią
wybudowane zostaną szatnie, łazienki, sauna 1 pozostałe pomieszczenia służące
utytkownikom
hali. Przy okazji poinformujemy, 1e
kosztem I mln
zł przeprowadzono
modernizację pływalni ośrodka
wypoczynkowego „Relax". W przyszło.
Cel planowane jest oddanie do użytku stołówki,
a w
poblitu
hall
boisk treningowych
dla
pUka.-zy,
siatkarzy l ltoszyltarzy.
Jednorazowo w ośrodku WOSIR w Wi~niowe .1
Górze będzie mogło przebywać
60
ła

ośrodku

I

ucz~stnlków.

Na trasie 38

(W)

w

Łodzi

Moskwa

mecz
Praga

W dniach 2-8 stycznia 1985 r. w.
tradycyjnym XXVI międzynarodowym
turnieju koszy1<ówkl.
zorganizowanym z okazji 40 rocznicy wyzwolenia Warszawy weźmie udział
pięć
reprezentacji:
Węgry,
Rumunia,
CSRS, Bułgaria I Polska.'
Jednak
n.le wszystkie wystąpili w najsilniejszych składach.
W turnieju wyattipl tet zespól DY·
nama Moskw1,
który s pewnoaclą
będzie jednym z faworytów imprezy.
Pozostała dwójka •tartujących
t.o . zespoły war,:aawskle, .- I,..egla l
Polonia.
Ekipy zostatY podziel(>ne rili · dwie
grupy. W pierwnej malazły_ , ~ Budapeszt (repr. Węgier),
Bukareszt
(repr. Rumunli), Warszawa 1 (repr.
Polski) l Warszawa III - (Polonia),
w drugiej: Dynamo M•lnva, Praga
(repr. CSRS), Sofia (repr. Bułgarii)
i warszawa II - '(Legia).
Jak jut pisaliśmy w Łod11 3 stycznia, w hall Społem zmierzą się koszykarze Moskwy 1 Pragi. Początek
meczu o godz. 18.

KALENDARZYK

l.:ł m~ 1 u~~

eA

l!IOBOTA
PILK.A SIATKOWA. N~
.ny turniej dziewcząt w ~
l..KS orzy ul. Z&kSitneJ: ~- 9

ł 15 Cw ndedzl.ele od l{(ldr&. 9).
.
HOKEJ NA LODZIE. Centrałna
lig.a juniorów:
LKS
ZNICZ

PRUSZKOW - w Palacu S'PO'rtowym przy ul. Worcella, gooz.
17.30 (w niedzielę lt<>'d1z. 11.30).
SLIZGAWK.A. Na lO<!Mv'isk.u Pał.a<:u SPO!".Oweito w niedziele w
todz 14.30-111 (l ..tycimi.: 1985 r.
vr ltrCJ!dz. 11-12.30 i 14"'-ll'i.30).

Wyścigu

Pokoju

Rowerem, ale i samolotem
PrzYBzłococzny. trzydziesty
tuż z kolei Wyścrit Pokoju

ó.mly
stan&wi nie}a.ko WYlom w dotychozaoo.
Wei hi.storil tel maiowei imprezv
kQla ,„s.kiei. Orstan·izatorzy wvśd!W
-, o czym już Pisa:liśmv - dokonali ii3totnei korek tv wydłuża ia•·
trase aż oo Moskwę . Dłue;oś~ trat;,y nie będz. :e iedn.ak różnita sie
od owrzedin.ich imore'Z
bowiem
OOJ.eplość d2ielą.cą stolice 0.zech&l!iłowaeh od Moskwv u<:'."ZeStnicv 311
WP ookon a ia. w obu kieru1'1kach
d !'O<fa DOW'ietrzną.
Ni ~<la\vno soecialn1t komisla wv·
ści,S!'U dokonała SZ<:zególoWe&to przegląd•u tr.asy. W skład-zie komiisii
znalaz ł się znan ~· lriclzki SE'd7.i!!_ .,irbiter m ~ędzvnarodowy - mirr Ta.deusz Skorek. A ofo ie!!<> relacia
z lu~ tracji trasy .
lm'P"e'Z.a rozpóczn ie eię w Pra-'
dv- 6-kifometr<>wYin
t>rofo~em
kitórv odbedl'ie gfę 8 ma.ia Bedzie
tt> - la.k oowiedz.i.aJ nam T . Skcr
:rek - nie,wvkle t.rudna dla kolarzy Próba Is.tl18 „śdaina" iak
nl.eg'ldyś w Merane. Różnica OO?;iOm&w mie<lzv startem a meta wv·
n<llSi bowi"m na o„.ask;m Str~d10- ·
Vie alt l!IO metrńw. Po orolo!!U
uczestn icv 38 WP oolerR !l:!lmo lotilJYl i 'do Mo.o:;kwv !!dzie od•b eda i>ie
tr.zv el.arov Pier\\'57.V o dhi.!!'ości
130 km roze!!'·anv zo.st.a.nie na oę
tli ll'l okra7.eńl u.svM.1owanel mie ·
dzv .,.+a<l;onPrn na f.uźn;kac-h i Tł
nłw·e ""vtefem im Lomon(llo/'lwa W
dz' et1 nó7:n 1Pl k(lla•7v c zeka wY·
fa'k~wo •mdn8 rnvalizaci a
136-kifom etl'owv w·v:ici'I! „a E>lvnne'
ot;mu iisk!el tra~łe w KTvf3+.ok~l r
Trzeoł et.lln DT'<'W'11dz.it' bedzle, uti·
Mm\ MM'kwv . !!'lówn'e n1>d'brzetnvm bu1W4'1"'m . a be"!"'"' to la1Zda
Z DZIENNIK t.ODZKI nr 3'1 (107M)

drutynowa n.a cb'rł~ llO
km.
R€7ittltaty teto et&'PU n.le będą .llcz.yly sit: w kJ.asy:tj!UxlJi l.ndY'Widua.lnej.
P<>wTót eamolotem do Praei (lak
oblicwno wzeia.zd z mo'9lrie'W'8kiel{o hot.elu ..S'P<>rl"
do DTaskiea:o
.Iruterna.tionalu" pochłonie n ie wieoej niż ł ioch.iny) i wYśclllf ruszy iuż tradycyjną tr!U'!ll N a.j,pjerw
do Jimla.vy (bardzo trudny eta1p ),
dale1 w kierunku Ołomuńca. 0stravy.
Mele VII etaipu długości 18'f km
wY'Zila·czono w Bielskru. Zanim kolarze tln1isz-0wać będą w tym m ieście,
pokonać
muszą
dwukr0tnie
Przełęcz na Salnwpolu (g-órsk1t premia J kat.) i poprze1. Kuba lonkę
(premia !!'ónska II kat.) Po tym
mor<le'l'czym eta.Pie na.re,,~ie <l:zień
od1>oczvnku a P<> nim orJJeiazd do
Ket koło Częstochowy i koleiny
F'tap prowadzący pnez Oświęcim.
Trzebi ni ę. Ollrusz ; Myszków IX
et.au bed zi~ naidluższym w tym
wvocil('l.1 liezy bO'Wiem . at 199 1'1m
; Prowad?;i 7<> etarlu o'h"el!" w
R <nurr.v cl" War57.awv ~„z ez P ii>trków Now-e M ia<rto . Gró jec. Góre
K • lw arię .

I{(lleina oodr6ż l!lam„1otem ! X
eta.u 1'\>. v>:naczono 7 " Szczed na do
Neubrirndenburga XII ostatni. do
sióUcv

NRD Uczy 'trtko 146 km

z met ą trRdy cyjnie iuż na Alexande'!'Dlatz. 01!'ółem tra.sa 12 eta'llÓW
wr:>.~ z t>rllskim oroloęiem: liczy
1722 km z 9 R"Órskim; premiami,
w t•·m µ'ęcioma I ltd. i 35 iotn~· 
mi or'tmlamł. Jak w tyoh próh~ <: h surawdzą się uczestnioey 38
WP 1>rzie'konaimy si ę w maiju 198:!
roku.

1).
1150 forintów dzi.en..nie ina OOO!be. 'fi
, .
nrz.ypa<lk·U korzy,sta.n·La ze świadn.oomy <;liwule.n'lei. czeń b'ura podróżv w pełnym zaii. oo równowartoŚQi 30 'ty~. ~h kresie (noclegi 1 wvŻYWierrie) kiePny wyjazd~c~ zorga.nizowa~ 1 · zo:i.k~we w-yno.s: 100 !a.rintów dziendo krajów 60CJalistvcz:1yoh , mozi:a ' nie.
dokoruać zakulJiU . śr0<1ków 'PłatniUczestn icy wyja.ulów zONtanl.u>ezych. z tytulu k ieszo nkowcg<>
wa.nych do NRD. trwający<lh k.rówalucie k-J,a.ju docelowe.g-o, ,M}u_ cei ni:ż 1 tydz:eń m<>ll:ll nabyć do
na.stępuląc:vch sla.w~k ó!ienn vdt: lOO marek ii.a caly p0byt.
Albania 130 lek6w; Bu11t81I'1a 15 leZa.kup forintów 1 lei mote b1•
wa; CSRS 150 koron; Ko: ea ~O dokon&ny tylko raz w roku, ntew<Y!lów; Kuba UJ peso; 'Mont(Oli·!l zaldnie od rodzaju wyjazdu (lu•
50 tugcik;ów; NRD 2:5 marek; Ru- dywidualoy zorganizowany, Iecznl·
mund3 70 l>t'!i; W~ 100 fortn·tó~; C~J' itp.).
ZSRR 12 ru.bl!; W:ietnam 100 donNa tranzyt 'P!"Z.eZ Bulgarlę. Mon-

wY~

1:

·-----------------------llml-~sokleh przełożonych - to były je-

Or~gi dzień

procesu
w sprawie uprowadzenia ·i zabójstwa
ks. Jerzego Popiełuszki

minał w tym kontekścle Adama
Pi~truszkę.
.
Oskarżen.i podjęli równiet świa
kontynuował akładanie wyjainień dome
działania
dezinformacyjne.
oskarżony Leszek Pękala. Opi- Polegały one ni. in. na anonimo:;ał dokładnie okoliczności w
Ja- wych telefonach i listach, żądają
kich 19 patdziernika br. doszło do cych okupu za uprowadzonego
wymuszonego zatrzymania &am1r księdza, bądź augerujących, że wi-

4.

Nowa· hala

z

(Dokończenie ze str.

nej

ników Walki i Męczeństwa, wsp61nie z Zarz14dem Głównym Związku Bojowników o Wolność I I.Jemoluację wystosował& apel, w
k'torym zwraca się do wszyJtkicb
Polek i Polaków, do kombatantów
i młodzieży, do uczonych, art) stów,
twóreów, dŻiałaczy społeczn.v ·~h i
polityków. W · chwilach zauroż1:nla
dla pokoju - wzywamy .do w2moienia wysiłków dla zapewnienia
bezpiecznego jutra ludzkości i na- tt:ów.
szej ojczyzny - Polskiej RzeczyU<'."zestnb w;•J&1ld.6w tndvwid"Ualpospolitej Ludowej - głosi m. in. ny>Cb d~ WRL.
?nzanizowanych
apel.
pr7.ez b :ura ~v. ukuouiący
wył~n!e ~<>cl~. mol(ą dok~ć
(PAP) WYllll!anY k:eB7A>nKO'W'el!o w kwocie

28 bm., w drugim dniu pro<.'eau
w sprawie o uprowadzenie 1 zabójstwo lu. Jerzego Popiełuszki,

7.

Wśród Czytelników,
którzy
najtrafniej wytypują „dziesiątkę"
rozlosujemy atrakcyjne nagrody: piłki
z auto~rafami zawodnlc~ek I zawodników pierwszoligowych drużyn Widze\\ a. ŁKS, kije hokejowe. koszul·
kl I proporczyki, a także zakupione
przez redakcje
komplety do badllllntona Itp.
.
]"rzypominamy, że cr.ytelnie wypeł
nione kupony z dopiskiem na karcie 1'tb kopercie „Pleblscyt-84" nalety nad~yłać pod adresem: „DZIEN·
NIK LODZKI", ul. Piotrkowska
98,
to-101 l.ODZ. Kupony mot.na takte
składać w
redakcyjnej skrytce, umleszezonej w bramie przy ul. Piotrkowgklej 96.
(w)

Działalność Rady Ochrony Pomników Walki i .Męczenstwa w latach 1985-1987, ze szczególnym uwzględnieniem
współuczestnictwa
w przypadających w roku przyszłym obchodach 40 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem hitler:nvskhn - taki był temat posiedzenia rady, które edbylo się 28 bm.
w Warszawie. W czasie posiedzenia, któremu przewodniczył prezes Rady OPWiM gen. dyw. Wacław Jagas - kilkunastu działacty
rady uhonorowano „Medalem 40lecia PRL".
okazji 40-lecia zwvcięstwa nad
faszyzmem - Rada Ochrony Pom-

Nowe normy sprzedaży wałut

chodu „Volkswagen-Golf", któryQl
jechali ks. Popiełuszko i W. Chrostowski.
Oskarżeni
upozorowali kontrolę
drogową
pojazdu. W tym celu
Chmielewski na polecenie Piotrowskiego przebrał się w mundur milicjanta ze służby ruchu drogowego. Na szosie Bydgoszcz - '1'oruń
L. Pękala wyprzedził „Volkswagena". Sygnałami świetlnymi zażą
dano zatrzymania pojazdu. Do zaparkowanego z tyłu „Fiata l~p"
przyprowadzono najpierw W. Chrostowskiego, którego skuto kajdankami i zakneblowano mu usta.
Następnie
Piotrowski przy pr·owadził ks. Popiełuszk~, któ1·i.go jale się okazało
związano
i
zamknięto
w bagażniku pojazdu.
„Fiat" ruszył szybko z miejsca.
Przy prędkości ok. 80 km na godz.
niespodziewanie
wyskoczył
/ W.
~hrostowski. Piotrowski zdecydował
wówczas jeszcze szybsz.e kontynuowanie jazdy.
W Toruniu, z1odnie z poleci.niem
Piotrowskiego, oskarżony ZJechał
na położony na brzegu Wisły parkin1. Wobec odgłosow dochodzą
cych z wnętrza bagażnika zdecyd,owano ponownie zwi11zać uprowa-dzonego. Ten jedJlak niespodziewanie wyskoczył r. otwartego bagaż
nika i Z8.CZl\ł uciekać. Fo 10 m
pierw11zy zatrzymał go Piotrow:.k~.
J. Popiełuszkę raz jeszcze skrępo
wano i ogłuszonego znów zamknię
to w bagażniku.
Oskarżony Pękala szczegółowo opisał jak doszło do kilkakrotnyca
następnych
postojów.
Fobii.rano
paliwo, raz jeszcze wiązano usiłu
j ącego się wydostać z . bagażnika
ks. Popiełuszkę.
W swej relacji oskarżony wielokrotnie zaznac~ł, że obaj z Chlnielewskim ·wykonywali jedynie , polecenia Piotrowskiego. On także
zdecydował o ostatecznym losię ks.
Popiełuszki. Pomimo przedstawianych przez Pękalę i Chmielewskiego w11tpliwości i propozycji pvr.,:ucenia uprowadzonego, Piotrowski
odpo'9(iedział: tylko woda. Znaczyło to, te kl. Popiełuszko zo1t11.nie
wrzucony do wody. Jak podkreślił
oskarżony
1órę
wzięło przekonanie o potrzebie posłuszeństwa przełożonemu.
Na tamie na Zalewie
Włocławskim po otwarciu bagaż
nika odniosłem wrażenie, że J. Popiełuszko nie tyje . powit:dział.
Nie zastanawialiśmy 1ię zresztą
nad tym czy wrzucamy do wody
tywe10 ezłowleka, eą ki jego

dziano go podróżującego samochodem. Telefonowano m. in. do Prokura tury
Generalnej; Komendy
Głównej, a także do władz kościel
nych. W międzyczasie zmieniono
tablice rejestracyjne samochodu użytego do przestępstwa. Oskarżone
go dziwiła niespodziewana dyspozycja, aby udał się służbowo do Nowego Sącza. Nie pojechał tam, a
następnego dnia został aresztowany.
W odpowiedzi na 'szczegółowe
pytania sądu oskarżony wspomniał także, że w dniach poprzedzających aresztowanie Piotrowski ostrzegł go o możliwości zastosowania podsłuchu w związku ze sprawą.
Informację o tym miał mu
rzekomo przekazaG A. Pietruszka,
lecz - być może opacznie to

zrozumiałem · powiedział oskarż<1nY
Pe kala. Na wszelk;i więc · wypadek
cała
trójka unikała wspólnych
spotkań i rozmów. Piotrowski miał
także wyrazić zadowolenie z powołania apecjalnej komisji do nad-

koordynacji postępowania.
Wymienił
nawet kilka nazwisk,
wśród nlch dyrektora departamentu Zenona Płatka.
'\Vobec częstych aprzecznoścl w
wyjaśnieniach oskarżonego L. Pę
kali, a takie z . uwagi na zasłania
nie się przezeń niepamięcią, sąd
ujawnił jego, wyjaśnien ia rłoż:one

zoru

w

i

śledztwie.

Chodziło

dynie moje urojenia. Przc:;ądz1ła
o· tym także - powiedżiał - moja bezpodst.awnie rozbudzona w yobrażnia.
Wiem dzg takze
wbrew
zapewnleniol11
Piotrowskiego - że bezprawie nie j~st, bo
nie może b'yć tolerowane w resorcie spraw wewnętrznych. Niewłaś
ciwie rozumiałem różne gesty
słowa Piotrowskiego, że nie zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
·
ltolejne rozbieżności dotyczyły
czasu w jakim w rzeczywistosci z.apadła decyzja o pozbawieniu życia
ks. Popiełuszki. W śledztwie L.
Peks.la wyjaśnił, że G. Piotrowski
od początku utwierdzał go w przekonaniu, że ich przełożony, dyr.
Pietruszka był zdecydowany na
zabójstwo J, Popiełuszki. Natoxn1ut
przed sądem oskarżony przyzuał,
że nie wie dlaczego tak to sformułował. Mogłem powiedz-1ał niewłaściwie zrozumieć słowa Piotrowskiego.
Piotrowski miał takte' przy jakiejś
ckazji wymienić nazw,sko
któregoś z wiceministrów spraw
wewnętrznych, jakc akceptującego
„akcję" tak L. Pękala zeznał w
śledztwie. Na rozprawie nie
potwierdził tego. Zaprzeczył jakoby
Piotrowski wymienił owego wiceministra w zwil\zku z „akcją"
przeciwko Popiełuszce. Nazv..\sko
wiceministra padło w zupełnie inn y m kontekście, w innej sprawie.
Opacznie
zrozumiałem
stwierdził na rozprawie L. Pęka
la, że mogły tu w grę wchodzić
jakieś
bezprawne działania
służb resortu spraw wewnętrznyc-h
Inaczej niż w śledztwie przi?<lsta wiał Pękala również cele ję.ki
mi oskar;';~ni mieli · kierować &ię,
podejmuja~
próbę
spowodowania
wypadku • i«.· <;(owego w dniu 13
pażdziernika br. Wówcua wyjdnił, że zapadła decyzja, aby podpalić wrak samochodu, nawet jeśli
w jego wnętrzu pozostałyby ży
w@ ofiary wy?fdku Podobnie wg zezh«"J\ L. Pę'kali w jleditwl•
- do~ez~ych l)ttypadku ut-row..dżerila · J. 'Póplełunk!' ł pottu<!eb:i•
go w upatrzonym wcześniej leinym bunkrze czego jak wiadomo nie wykonano G. Piotrowski mówił, te włamyml ręka
mi by go udusił. Teraz na rozprawie oskarżonv starał się przekonać sąd, że Piotrowski w zasadzie
tak wyraziście i wprost o tym nie

:: właszcza
o wrażenie
jakie na Cl, mielewskim i Pękali
według
,łów
oskarżonego
starał się "'.ywrzeć G. Piotrowski.
Miał on wielokrotnie podkreślać, mówił.
że „a.keja" prz:eciwko J. Popiełusz
Dalszy ciąg rozprawy
ce ma akceptację jego przeleża - 2 stycznia 1985 r.
nych. Ci ostatni mieli wyrazić
zgodę
zarówno na uprowadzeni.I!,
jak i „zniknięcie" księdza. Zara:lem
Piotrow ski podkreślał, że nie jest
wskazane, aby obaj jeeo podwład
ni, wiedzieli za dużo. s, bowiem
sprawy - mówił - które nie powinny ich interesować.

l'(-O'li~

1 Rumunię ~a być za~

p 'one talony NBP u'l)ra.wnlal11oe
d~ \VYll1I&11Y po 1.800 zt :na walu.tę Icra.iu tranzvtowel(o, a przez terytot'ium ZSRR _ taJonv upra.wnia.jące do wymiany 2.100 JZ!.

mogą

Nazakupione
bran.z:vt 'Pr7..ez
być
tafony CSRS
NBP \t'O•awnia .i!\Ce <lo \VymianY 600 zl.
Z3.$11óY 1rorzedażv walut obcvch
i aeków kraiów U obsz.a!Ml t>l&tniczett:<> ooz.oota.ia bez z.mian.
Szczeg-óloWYch infoTnH1cji o asada.ch ! n-0rma<=h L!lPneda'Ż:Y udzielaia <;.-ddz;ały NBP.

W. JARUZELSKI PRZYJĄL
AMBASADORA NIGERll
se bm. pre:t.ea Rady Ministrów cen.
annh
Wojciech Jaruzelski przyląl ·
ambasadora
Nigerll Jamesa Tsado
Kolo. w trakcie rozmowy poruszono spraw-:_ stosunków dwustronn;v.cb.
.a tle sytuacji politycznej 1 gospodarczej obu krajów.
WSP0ŁPRACA GOSPODARCZA
I NA'\JKOWO-Tł~ CHNICZNA

ZSRR - CHRL
z wiz y tą
oficjalną
Chinach
pierwszy wicepremier
ZSRR Iwan Archlpow oraz -w'icepremier rządu chińskiego. Yao Yllln
(Jao llin) podpisali w piątek
trzy
porozumlenia o współprac y gospodarczej t naul<.owo-technlcznej między
obu krajami.
Przebywający

w

G.RAND PRIX BIENNALE
SZTUKI DZIECIĘCEJ
Grand Prix rozs,rzygniętPgo
.,,,
gr udniu br. biennale sz.tukl dziecię
cej w- Kanagawle (Japonia) zdobył
11-letnl Puemysław Godycki, wychowanek pracowni plastyc-~nej Pałacu
Młodzież y w Katowlcacą. Na imprezę nadesłano około ł tysiące obrazków, grdik I rysunków z 93 państw
oraz ponad 11 tys. prac dz!ec1 Ja•
pońsklch.

KONCERN SIEMENSA ZA!\tll!SZA'NY
W AFI:RĘ t.APOWNICZĄ
związku
budową

z

metra
'W
- .Helsinkach,
"'•
wmieszimy zoetał
zachoitnlońlemiee1cl
koncern elelltrcinlczri-y s\emen'sa.
W czwartek a11d hela\nskl skazał
dwóch ur~ędnlll:ów
fińskich
kolllł
państwowych
na zapłatę wysokiej
grzywny za to, lt dali się przekupić koncernowi Siemensa za zapewnleńle mu udziału w budowle metrL
W

~tollcy

aferę

Elnlaądti

łs,pown!czą

RAKIETY „PATRIOT"
W JAPONII .
Japonia zamierza wprowadzi.~ na
w środę w ·po sa ż enie swych sil zbrojnych. amC' rykańsl~ie rakle ty „Patriot" klasy
IP<\Pl ziemia - pow!elrze - poinformował
pn.edslawiciel rząl'lu japońskiego, n.i
którego powołuje się Reuter. Decyzję w tej sprawie podjęła w plątell
Rad.a Obrony Narodowej - najwytuy rz11dowy organ da. polltykl woj•
~ke>wej. którym kieruje premier Yasuhl.to Nekasone.

liarv ·katastrotv
Bhopalu

1

Odnosiłem
takte wratenie
stwierdził Pękala te dżiałania
przeciwko J. Popiełuszce S\ częś

ci, jakiego.i azerszefo planu - tak
oskarżony zeznawał w śledztwie.
Przed sądem pnymał jednak, te
przestał by~ przekonany o 1łusz
ności postępowania, kiedy doszl:o
do maltretowania ofiary. Od tego
czasu pojawiły Ił~ u niego wątpli
wości. Dzij podkreślił przed są
zwłoki.
dem zdaję sobie apr•wtt, że
W drodze powrotnej de War11.a- moje przeświadczenie o udzi•l• w
wy oskadeni byli kilkakrotni• za- jakimś niezwykle ważnym zada:rzymywani prze1 patrole milicyjne. niu, cieszącym sł• aprobat\ wyPo1łużyli
1ię wówczu J>011adan11
specjaln\ przepuatk\ „W", dzbtki
której uniknęli kontroli. W ocenie
L. Pękali przepuatlia ta miała dla
nich wielkie znaczenie. Bez niej
- stwierdził nie odważylibyś
my 1ię prawdopodobnie D.& podję
cie „akcji",
Rozmawiano w6wcxu e ewentualnych konsekwencjach dokonanego czynu. Jak zaznaczał PiotrowWedłul danych opubllkowali)'ch
ski, dopóki nikt nie odnajdzie dała przn Szwedzkie Cantralne Bluro
J. Popiełuszki wszyiitko będzie w Statylt,yki, pod koniec bie!\eeeo
porządku. W przeciwnym razie roku licz~ obywateli tego lluaju
stwierdzał czeka na1 szubienica. wyniosła I milionów M2 tys.
Piotrowski starał 1ię przy tym
Komentuj~e ten_ fakt miejscowa
sprawiać wrażenie ez:i:owieka pew- praa podaje, ił przyrost naturalnego bezkarno.ki.
ny, w porównaniu • rokiem ubiePo przyje:idzie do War11.a.wy je- 1łym, podni6sł li• jedynie • ok.
szcze tej samej ·nocy pozbyli się 0,1 procent.
·
przedmiotów i sprzętów wykorey~
Rok wczdniej przyrort naturalstanych do popełnienia przestęp ny .,,, tym kraju osiągnął poziom
stwa. Większość z nich zatopiono najn!tszy na przestrzeni ostatnich
w Jeziorku Czerniakowskim. Na- 120 lat.
stępnie konsekwentnie zacierali inne ślady, np. w karcie drocowej
samochodu L. Pękala - z1odnie z
poleceniem Piotrowskiego - dokoW bł9 li _.tnta l!IU :rolua
nał zapisu jakoby wyjeżdźano &lo
zmarła, 1'0 ll'r6tldeh, lee.a clęt
Krakowa.
klcll ełar111ulae.łl.
G. Piotrowskl na bież11co informował współuczestników „akcji" o
przebiegu śledztwa wszczętego w
tej sprawie. Jednocześnie nadal usp>kajał swych obu podwładnych,
że nikt nie trali na ich ślad. Przekazał im także wiadomość, że pyPosr&eb 9d'ltę4ate il, a Flldtano go jak powiedział - po
nla br. o irodi. U.30 i ementarza
raz któryś z r zędu, czy aby nie
katollcktego. ut, Ogrodowa JJ, e
znajdzie się c .iała ofiary.
czym zawiadamiaj:>, pogu,ient w
Na pytanie sądu. kto miał lmlasmut1<u1
gować o to Piotrowskiego. oskarftOl'!TR,4., MACJ;A 1 aODZlżony Pękala nie 11otrafił podać konMA„
kretnego nazwiska. Po chwili .1edl"''{ pr~ ;"?na>. 7~ Piotrowski wspo-

Niski przyrost
naturalny w Szwecji

JADWIGA JASIAK

zagrożone

rakiel „s ob o ta
Z

W eclłUll Cllllllnłil w:hodri!oniemiec-

ministrem''

kiego toMYikoloaa.. Maxe, Da.un&rer.a z Centrum Tokaylro.loJti.i w

Monaohilum. tnal~ ~ "1><>zostaij4cych w z.ud..-U w:yibuchu ea-w
,.,Sobota 1 ministrem" - to *1· ·
w Bho;>du. mot.a !l!lll.Oh<>a:ow&ć w tuł nowego cyklu w Polakim RaIl&iblit.szym czul.e n& r.a'lta.. ltnne diU. Dziś spotkamy się z Ann\
zaś w 'PÓź.nilejSJ<Ym ak.res:e tycia. Kę.dziersk\ ministrem handlu
Wydzielający łli• RllZ .nad.eiy do wewnętrznego i
ut1ług.
Podcu.a
ciy.narlków r-.OtwÓ?!Czych. ()Oddb. trwania programu (w godz. 7.30nie ~ .bl81l. wYWołuiący cho- 13) w Rozgłośni Łódzkiej dyzurorobę 1)lł\1e. rorrijaj 11,Cll lli.4 DO u- wać będ4 przy telefonie 78-82-81
l>lYwie ok. I mieliecy:
i prsyjmować uwagi od słuchaczy
Dr Da.u.nderer k tó.ry waeb,-w.al na temat funkcjonowania handlu
w Bbo!pa!u 'DO<lkreś!I.~. t. wiek- przedstaw ciele Wydziału Handlu I
sro.ść ofia.r ut.atr<>Jy, k·tÓrym u- Usług Ur ędu Miasta Łodzi i od·
c:ltz ie1ał l)()'tn<lCY'. WYikiazY'Wala za.- powiedn.iej komisji Wojewódzkiej
!lr:'Ucie ial()Cyianiainem metylu, WY- Rady Narodowej.
wołującym .uazkocherci&
wątroby.

nerek

Oll8D'J

mózgu.

Premiera w"Arlekinie

0

30 .-ru.dni111 1984 raku o (<)dz. li
w PaństWIOwym Tealt:rze Lalek ..Ar-

lekin" odbedz:ie się Dremiera. orzepod nadjctdU.- ~ej dla dzieoJ
starszyclt,
j,cego „Wartburga" doznajiic ogól- sztuki nieda w.no zma.rlef P<>etkli l
nyph potłuc.eń ciała.
d~WJ)isarki Anny Swi'l'SZIC'ZYl\... GODZ. lł.11. Na ulicy Pabia- s'ktiel - . „Het.ajstoo" Reżyseria &cenonickiej ltl Tadeusz K. jadl!,c „Syre- Wojciech WiecZ<>rkiewkz.
~atl.a AI; Bun.sch i Ewa Prze.
ną" potr~clł Sabinę s„ kobieta dosnała wm:i:_.u m6zi;u.
mycka. muzyk.a Zbiltniew Bu"" GODZ. 11.oe. Na \Jlley Zgienkiej
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JllU roku odema od nas na za.
w1:r.e moja kochana Mama i Babci&
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·ucHWAŁA
(Doko6cŹeJtie ' ze str. 1)
POI!. Tadeusz Kał:tS& (SD - Wuaui.wa) przypomniał m. in., iż uchwał.a
Se jmu o planie- 3-letn im
atwie r dza, że przychody pJ. eni ężne
ludności

będą

równowa.żone

także

w zr0s·t em wolumenu usług. Tymczasem w minionych latach nastą
p iło znaczne zmniejszenie potencjału usługowego, zwłaszcza w uspołeczn iiOnej
d robnej wytwórczości
Dążąc do zahamowania tego regresu konieczne jes.t - zdaniem i;:>OS!a
- prefer encyjne traktowainie dziaia.Iności

na rzecz

usługowej

w

obdążeniaich

budżetu oru
redy towej. Obniżeniu

w polityce
k
powinny
ulec m. in, n iektór e podatki mające wpływ na wysokość kesztów
ś wiadczonych usług.

Pos. Zofia Kalin (ZSL, ZamośC)
mimo ograniczopych
możl: wości fialansowych nie może
m y gubić tych spraw, które w ży
ciu codziennym każdego z n.as odgrywają
istotną
rolę.
Chodz,i o
funkcjonowanie handlu, s zczególnit:
zaś handlu wiejskiego. W gMJpie
a.rtykułów
przemysłowych
brak
równowagi
w
głównej
mierze
ako11 ~ ent~owal się na rY'l1.ku wiejsk im . Dostawy Ina w ieś all bardzo
pow iedziała, że

otlle~le

od

KC P'lPR w sprawie 40 rocznicy zwy~łęstwa
nad faszyzmem i 4C-1ecia powrotu Ziem Zachodnich
i Północnych do macierzy

głównych
przyczy°'iających się do

. Jedn ym 11

o<>~rzeb

Pos Jan Wałeczek (bezp., PAX,
Kato,wicE) powiedział, że przedło
rone do uch waJenia dokumenty
char akteryzuje dążenie do równo.
wag' gospodarczej, do zahamowa·
nia inflacji oraz załOŻenie wzrostu
dochodu narodowego i orodµkci i
przemysłowej poorzez poprawę gospodarności,
lepsze wvkorzystainie
materiałów i surowców. zwiększe
nie ja•kości , wydajności pracy
Stan naszej 19Spodarki jest skomplikowaaiy i trudny Niemniej za..
rysowały się wyraźne oznak.i, które każą nam żywić nadzie.ię. że
kryzys iaki przeżywa nasza ek~
nomika zostanie przezwyci~y.
Poseł
wyraził
przekonanie, że
plan i bud:żet na 1985 r. otworzy
Pomyślne szanse naszej tosPOda.rce.
a w rezultacie całemu społec2eń- st wu. Dlatego tet Koło Poselskie
PAX głoisować będzie za ich uchwaleniem.
Pos. Marla Łapu!\ (PZPR - Bia..
łysilnk) ustosunkowała się do kilku
problemów dotyczących polityki !i·
rutnsowej I poda,t kowej stosowanej
wobec przedsiiębiorstw przemysłu
lekkiego. Stwierdził.a, M częste
zmiany wskaźników fima.nsowych
krępujenergię
załóc
tirzedsicbiorstw. Najważniejszym problemem all jednak szybko starzejące
aię środlfl trwałe w ·tych przedsi41biorstwach. Dalszy wzrost produkcji przemysłu lekkiego - tak Istotnej dla rynku wymaga więc
przyspieszonej modernizacji fabryk
ZMstrzenie polityki fim.ansowej i
podatkowej bardzo niepokoi przedaiębiomwa. których stall techniczny ies·t ~jgorszy. a równ~nie
b rakuje im środków w?as.nych n.a
unowocześnia.nie maszy.JJ i technologii' wytwarzania.
Pos. Kazimlerz; OrzecheWllkl ('bezp
ChSS. ~ca) zwrócił uwage na
zamiar słioeowania w przyszłym ro.
ku nowych instrumentów ekonomiczno-finaru;owych. Projekt ten zasługuje na popa.rcie pod wa.run.
kiem konsekwentnego i1'h stosowa.
n1a i urzeczywistn iania polityk ·
„trudnego pieniądza", wymuszającej
oszczędne gospodarowabie.
Mówca
odn iósł siię też do założeń NPSG na
lata 1983-85 - wskazuJąc. iż rosną
nap i ęc ia w równowadze finansowe j
pańs twa,
mimo
niewątpliwego
wzrostu produkcji i wytworzonego
dochodu narodowego · Rosna też dotacje budżetowe , -co dowod.zi bra in·
wła ściwej poli>tyki cenowe j. Zmia·
na tej sytuacj~ zależy nie tylko
. od dzi,ałań rządu, ale także działa '
ogólnoopołecznych na rzec1 •zwiek
szanig wydajności oracv
oodno
sze nia ia-kośd oro'iuk r ;;
Zadan ;om ., ·J ! ieclzfoie oświatv
I wychov:<i ".1,a 1:>0~ w' ęc i ł wystąpie.
n 'e pos E!lward 'lgłob!c1d (SD
W ~o.~!ąwi
Przypomniał
ogromne
potrzeb<- nwest.vcyjne w t.e] sfe.
rze · ' 35.5 tys. obiekt.ów przęszło
oo!owa to budypki ponad 40-letnie
Z te j liczby 1400 powimino zostać
zamkniętych ze względu na stan
techniczny, zaś '14,5 tys. wyma i?·
remont.ów kapitalnych Z zadowoleniem trzeba więc orzyiąć decyzj~
w sprawie rządowego programu
rozwo ju ba.zy ma.terlalnei ośw• 0
I wycho wania w latacl! 1986-1995
• także w sprawie ta.łożeń Narodowego Czynu Pomocy Szkole. Temu ruchowi społecznemu powi.nny
sprzyja ć zwiększone rezerwy centraln e. będące w gestii ministra
oświaity i wychowan\a służace
wsp ieraindu czynów dla powieksir
n ia bazy ośw iatowej .
Po przerwie przeWOdnictwo ob.
r a d objął ma;rszałek Sejmu Słani·
sław Gncwa.
Generalne kwestie twiaza<r..e 'przyszłości ą gQS'.podarki I kraju po..
ru szył w s wym
wystąpien i u
pos
Janus1< Zabłocki (bezp.. Częs.f.oc h<;
wa). Wsk azał on że pytmia dotv·
cząr. e te j orz yszłości. a nabrzmiałe
troska i ni eookoiem. zadaje s<obie
d ziś Ógół Polaków. Mówca ws-ka.zal
m . !n. na rosinące zapóź.niente tech·
nologiczne. w zrost zadłUŻenia kra·
ju oogarszaj ą cy sie star! zdrowotności s oołec zeńst wa . stan §Mdowis
ka blisk i klęsk i ek'ologic7Jllej. Spra·
wą najwa*n i ejs z ą - zdaniem mów
ey - iest stan św !adomoścl 1oołe·
ezne j.
P os. Tadeusz ·Sadura . /PZPR..
Skąrn·sko- Kam I stw 1 e rdz1ł. ze mlm" '"vknnania w nr planu pr„e1> cnnw
nie ma możliwości pelneg<' z~ spnl<niPnia n0tr:ieb tr!lnsportrrn1vr h " 111'!57.a nvrh orzez kH.;;nłń w l<nle;
P.-,clsta wow a trudn„~cie.
PKP sa niedostateczne dostawv taboru Nie '!:realizowane Sił w tym
Zll kresie decyzja r:!:ądu oraz rro~ani not>rac:vin:v
Potrzeba t c; 1r.,..
1'11r„ziE'i en<!rl!!!c'zne!!o rl :i' E" .1 ~ 111 :,, w
kl„rmi~ n
dals?.ej
racjonal!zitr ji
przewozów.

czynników stytucjl artystycmych zalicza Ich
Równiet podnleafona przea popowstania działa:lność twórczą, a także edU- słankę kwestia podwyższeriia cornlerównowagi
goi;podarczej
-. kacyjną· i wychowaWCZll. Jest to nej granicy dochodu miesięcznego
stwierdził
poseł
je1t wzrost ważny moment tworzenia podstaw na jednego członka rodziny, wapłac
wyprzedzający
zwiększenie dla programowej perspektywy roz- runkującej
przydział
mieszkania
wydajności pracy.
woju tych placówek.
·
kwaterunkowego zostanie uwzelę
Pos. Władysław
Cabaj (ZSL,
W systemie aktów prawnych do- dnlona we wspomnianym rozporUlK.raków) powiedział, że zape\vnie- tyczących sfery kultury usytuował dzenlu rządu. Projektuje się 'p odNa.u 'kraj, WliZylitkie siły pokoju I pokojo wego współiatnlellia , uronie założonego wzrostu dostaw ar- projekt ustawy o instytucjach ar- wyższenie jej do wysokości i;ełne
czyście obchodzić będą w 1985 roku historyczną rocznicę zwyc ięai.wa
tykułów żywnościowych o 1,8-2,l tystycznych pos. Mieczysław Tar- go najniższego '/VYilagrodzenia, · wynad faszyzmem oraz powrotu Ziem Zachodn~h l Północnych do maproc. w 1985 r ., w porównani11 z nawa (SD, Bielsko-Biała). Idzi~ o '10SZ11Cego oóecrlle 5.400 zł.
cierzy.
.
br. wymagać będzie m .. in. w,;par- to stwierdził by mecenat
Pod koniec obrad zabrał 1łos
I maja 1945 r. przeizedl do historii jako dzień bezwuunkowej kacia inwestycji w przemyśle rolno- państwa wobec kultury wyrażał 1ię marszałek Stanisław Guewa, który
pitulacji III Rzeszy. Rezultatem zwycięstwa nad h itleryzmem litał
spożywczym preferencjami w kre- w dobrze ~ prżemyślanych formach powiedział, że mliający rok był
1i41 nowy kształt terytorialny 1 polityczny Europy, nowy krok w twodytowaniu i zaopatrzeniu materia- działania l w · oparciu o wyraźne rokiem dalszej stabilizacji stosunrzeniu sprawiedliwych etosunkó;w między ludźm i I mi ędzy narodami.
łowym.
Wabił
bowiem sprawą sformułowanie · p<)wołań, jakie ma ków społeczno-politycznych w KraIl wojna światowa była największym I najokrutniejszy m z krwastaje się konsekwentne reali2.owa- spełniać instytucja artystyczna w ju.
wych kataklizmów. Pochłonęła ona ponad 55 mln istnień ludzkicll.
nie zatwierdzonego przez rz11d pro- sferze programowej,
W centrum uwagi Sejmu znajOeromną
cenę zapłacił takźe naró9 polski. Ponad 6 m ilionów obygramu rozwoju i modernizacji
Przy Z słosaeb .wstrzymuj11cych dowała się trudna sytuacja cosj,)owateli naszego kraju padło ofiarą straszliwej zbr odni. Zniszczono
przetwórstwa
spożywczego .
W się Sejm uchwalił 'ustawę o iniity- darcza kraju. Bieżący rok przybezpowrotnie blisko 40 proc. majątku narodowego P olski. Wymowę
przedkładanym przez rząd proJek- tucjach artystycznych.
niósł' dalszą normalizację I postęp
'
tych liczb ,r ozumie każde pokolenie Polaków, każdy człowiek dobrej
cle budżetu na 1985 r. dają się zaW następnym punkci
obrad w Wielu dziedzinach gospodarki.
woli.
uważyć preferencje dla
rozwoju marszałek S. Gucwa odczytał pis- Wzrosła ·produkćja przemysłow11 I
.Dla na1 pokonanie faszyzmu ot warło możli wość głę bok iej, trwaprzemysłu spożywczego.
mo · skierowane de Sejmu przez rolna, zwiększyły się dostawy tołej · i pozytywnej przemiany narodowego bytu. Z II wojny iwiatoPos. Ryszard Najszerskl (PZPR, prezesa Rady Ministrów w spra- warów na rynek, zaczynamy ~
wej naród polski wyszedł zwycięsko. Zdał a honorem dziejowy egza•
Wa łbrzych) zwracając uwagę na wie powołania na stanowisko mi- choć powoli I w stopniu jeszcze
mi.Ii. Z historycznych doświadczeń wyciągnął wszystkie niezbędne
fakt wysokiego poziomu wydobycia nistra - kierownjka Urzędu Po- niezadowalającym przywracać
wnioski, w tym najważniejszy - o organicznym związku aiepodlekopalin podkreślił, że zarówno te- stępu
Naukowo-Technicznego
I równowagę pieniężno-rynkew11. W
iłości i bezpieczeństwa kraju 1 wyzwoleniem społec zny m, 1 1de.\
goroczna, jak I planowana przy&z- Wdrożel\, dotychczasowego dyrek- dalszym ciągu jednak wzrost 1101i praktyką socjalizmu.
łoroczna wlelkołć wydobycia wę- tora naczelnego Instytutu Lotnlc- podarczy jeat zbyt wysoko opła
·Wojna, rozpoczęta najązdem Ul Rzeszy na osamotnioną Polskę, lroncla oraz produkcja energii elek- twa K.enrada Tetta. l!lejm powołał cany. budzi krytyczne uwagi ·
tynuowała.,
zmierzającą do panowania nad światem politykę pruskietrycznej q maksymalne, na jakle· ro na to stanowisko.
kość produkcj1, utrzymuje się dego·
: militaryzmu. ·Była skutkiem krótkowzrocznej obojo;:tnosci Anglii
nas obecnie stać. Stąd też należy
·
fi<;yt budżetu państwa, ciężarem
i ·.Francji wobec agresywnych poczynań hitlerowskich. w , dług i m okr„
poważnie podejść · · do planowanego
Z kolei iz't>a wysłuchała odpo- kładzie się na gospodarce zewnę
lie · poprzedzającym 1 września 1939 roku.
·
mechanizmu - ekon<>micznego mó- wiedzi na .-interpelacje ·i zapy ti.nia trzne _ zadłużenie kraju, Systemy
Przełomowym momentem w II wojnie lwiato we j było rozbici•
więcego ·o tym, że korzystnie jsze poselskie.
motywacyjne niedostatecznie prewojsk hitlerowskich pod Moskwą, a następnie w ielk ie zwycięstwo
warunki kredytowe mogą uzyskać
Na interpelację posłanki Krysty· feruję dobr11, staranną pracę. ·
armii radzieckiej pod Stalingradem. Bitwa ta sta ła się zwrotnym
przedsiębiorstwa, które podejmować ny Wawrzynowicz (SD, Jelen~ GóByła o tym mowa w czasie dzipunktem Il wojny światowej pod względem wojskowym, politycznym
będę inwestycje zmniejszające zu- ra),
dotycZlłC!l
zmian prz:epi6iOW siejszej debaty. Podstawowym zai . moralnym. Potwierdziła , że decydującą siłą zdolną obezwładn1c
eycie paliw I energii. Mówca zwró- normujących
zasady
przydziału daniem
prżyszłego
roku będzie
I zniszczyć hitlerowską machinę wojenną jest Zwi ązek Radziecki.
clł też uwagę na brak zaintereso- mieszkań w . zasobach gospodar.kl dalsze ograniczanie tych ujemnych
Wielki i godny wkład w zwycięstwo nad taszyzmem wniósł naród
wania zastępowania węgli kamien- komunalnej odpowiedział minister zjawisk.
polski. Polskie formacje zbrojne walczyły na wszyst kich fi:ontach.
nego - brunatnym. Niegdyś rynek administracji i 1ospodarki prze.O zakresie prac sejmowy ch w
Walkę z najeźdźcą prowadzono na całym obszarze k raju.
wewnętrzny zużywał ok. 1 mln strzennej Włodzimierz Oliwa.
mijającym roku iwiadcZll nllstę
Do dziejów oręża polskiego trwale wpisały się bohatersk ie zmagaton węala brunati;lego; w ty111 r oPoinformował on, że projekt roz- pujące cytry: Sej1Jl odbył 14 ponia obronne w 1939 roku, walki o Narwik i Tobruk, pow ietrzna bitku zapotrzebowanie zmalało do 300 porządzenia Rady Ministrów zmle- siedzeń, uchwalił 45 'ustaw, podjął
wa
o Anglię, udział w wyzwalaniu Włoch, Francji, Belgii i Holandii.
ty1. tQn. Utrzymuje się natomiast niający zasady i tryb przydziału 50 uchwał; posłowie zgłosili 83 mZ czcią wspominamy bitwy Armii Ludowej, Batalionów Chłopi;kich
tendencja dalszego ~lęk8zania zu- lokali mieszkalnych został
jut terP.,lacjl i zapytań. KomisJe odt Armii Krajowej, tysiące bojowych I sabotażowych akcji przeciw
życia węgla ąamiennego i ~nP.rgii opracowa:ay; przewiduje on m. .lD. były 437 posiedzeń, uchwaliły 141
machinie wojennej. okupanta, a .także udzia ł Polaków w ruchu opona potrzeby wewnętrzne kraju. możliwość
przydtlału
mieszkań dezyderatów i opinii.
ru krajów majdujących się pod okupacją hitlerowską.
Przy braku zdecydowanych działań kwaterunkowych bez 11tosowania
·
Marszałek złożył wszy1tkim roNa decydującym o losach wojny !roncie wschodnim walczyły hr
maj11cych na celu racjonalizację i kryterium dochodu - niezbędnym dakom życzenia, aby przyszły rok,
dowe ąiły zbrojne stworzone przez polskich patriotów w Zwi1tzku
oszczędzanie, arozl to niedobor em fachowcom, przenoszonym a innych rok 40-lec!a zwycii;stwa nad hitRadzieckim. Krocząc w jednym szeregu a armią radziecką, która
wegla już w 1985 roku.
miejscowości,
je:!:eli nie będzie lerowskimi Niemcami oraz powrol!leJm uehwallł ustaw41 budtdew11 można zapewnić im lokali z bu- tu Ziem Zachodnich do macierzy dźwigając ałówny ciężar wojny tylko na polskiej ziemi pozostawiła
na 1985 r. eraz pedjęł ueh1uły downictwa spółdzielczego lub za- - stał się rokiem umacniania po600 tysięcy mogił, niosły one ojczyżnie upragnioną wolność. Ich, ro~
nvfllzane 1 planami finansowvmi kładowego.
poczęty pod Lenino wysiłek wojenny, znaczony był zwycięskimi
rozumienia narodowego, spokojnej
na rok pnyazły.
bitwami o Warszawę, Wał Pomorski, Kołobrzeg, Gdańsk i Gdynię,
Odnośnie ureaulowań prawnych pracy dla dobra obywateli n.iszeW kolejnym punkcie porz<tdku w zakresie p~ydziału pomieszczeń go kraju, dla dobra 11.\doweJ ojBudziszyn, Mielnik I Pragę. Uwieńczeniem bohaterskiego wysiłku
obrad aprawozdanle komisji zastępczych 010bom, które uzyska- czyzny.
narodu stał 1ię udział naszego ludowego wojska w szturmie Berlina.
sejmowych z prac nad rzędowym ły obietnicę przydziału mieszkania
Fakty te potwierdziły histórycznll słuszność linii programowej PPR,
Marszałek złoeył życzenia nowoprojektem ustawy o instytuc.j!łch docelowego, głównie spółdzielczego roczne Wojciechowi Jaruzeli;kiemu
całej lewicy polskiej, wszystkich sił demokratycznych, które połączyłY
artyst;tcznych
przedstawił
pos. - minister podzielił pogląd po111an- i Henrykowi . Jabfońskie:pm, który
w jedno, zadanie wyzwolenia narodowego z wyzwoleniem społecz
Bordan Gawroński (PZPR, R"lle- ki, że dotychczasowe uregulowania w tych dniach obchodzi 75 rocminym, oparły niepodległość na trwałym sojuszu polsko-radzieckim.
szów). Podkreślił ,' że projekt usta- prawne wymagaję zmiany. Zmiana cę 1wych urodzin, Romanowi MaliPolska odrodziła 1ię jako niepodległe państwo w nowym, ludowym
wy oraz prowadzone nad nim pra- ta może nast11pl.ć jednak tylko w nowskiemu, Edwardowi Kowalczykształcie ustrojowym oraz w sprawiedliwych i nienaruszalnych grace wzbudziły 1zerokie zaintereso- ramach kolejnej nowelizacji usta- kowi, członkom Rady Państwa i
nicach. Na zawsze połęczyły 1lę z macierzą prastare ziemie piastowwanie społeczne oru ogromn11 wra- wy prawo lokalowe. Prace z tym rządu, wszystkim posłom.
1kie. Pionierska epopeja Ich zagospodarowania to Jedno z najwiękżllwoś~ zwłaszcza środowisk tw6r- związane :1:bliżaj- 11ę- już do końca .
1zych dokonań w ty1iącletnlch dziejach Polski. Nasz na te ziemie
<PAPI
czych I związków zawodowych na
powrót stał się fundamentem współczesnego porządku polityezuo-teprawie każde z proponow.invch " 11111111111l l l l l l l l l l l „ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l , l l l l " l ' L
rytorialnego, trwałym czynnikiem pokojowej stabilizacji I równowaat
rozwlęzań ustawowych. W pr.acach
1ił w Ęuropie.
komisji 11ejmowych, a taki:e w
Zwycięstwo nad fanyzmem, w powszechnym oczekiwaniu narospotkaniach
poselskich aktywny
dów, otwierało erę trwałego pokoju, zaufania I współpracy między
udział
brali przedstawiciele sto/
narodami.. W poważnym stopniu apełniły 1ię te nadzie je. Europa przewarzyszeń
twórczych (arty~ów),
żywa najdłuższy w swej historii okres pokoju.
Fedor.ej\ Zwł11zków Zawodowych
Z winy państw imperialistycznyc!h Európa i 6wiat. atanęły w tym
Pracowników Kultury I Sttuki ,
. czasie niejednokrotnie w obliczu w ielkich zacrożen . Były I 'Il poprzedstawiciele instytucji artystynawiane próby zepchnięcia ludzkości na krawędż nowego koafliktu
cznych z różnych ośrodków kultuzbrojnegp. W łonie zachodnich państw - członków koalicji antyhitry I placówek jej upowszechnia- Wzrost produkejt przemysł~ warcia porozum1enJa • spłacie ·•lerowskiej - od początku działały siły odrzucające zasady pokojonia orai przedstawiciele organh.awego współistnienia państw, sięgające po agresywne i awanturni:!ze
cji społeczno-politycznych. Komisje wej I rolnej jest większy nu pla- dłużenia z Klubem Parylikim. ł'o
nowano na lata 1983 i 1984.
winna być ona tak rozłożona, aby
irodki w klasowej walce z socjalizmem. Były i q ponawiane pr6by
uzyskały również opinie I wniosW
latach
1983/84
nutąplł możliwe było jej reeulowanle; zarewizji układów przyjętych w Jałcie i Poczdamie. Wbr!lW pulitaki m. in. Narodowej Rady Kulwzrost
pewnione
dochodu
powinny
narodowego
być
nowe krewynowieniu, że ziemia niemiecka już nigdy nie może stać 11ę zarzetury
tworzoneao
w
porównaniu
1
1982
dyty
dla
rozwoju
aospodarki.
wiem wojny, w zachodnich strefach okupacyjnych aabotowano
Celem podstawowym propono'?-'a- Gbroty handlowe z Zachodem
procesy demilitaryzacji, wspierano siły pangermańskiego szowinizmu,
nych uregulowań - jest pełmej r. o ok. 10 proc„ a więc prawie
osiągniemy
dolną
granicę
udań
odbiegaj11
od
ustaleń
NPSG.
Twoa następnie włączono Republikę Federaln11 Niemiec do u t worzoneco
sze zaspokajanie potrzeb kultt'lalpostawionych
na
całe
3-lecie.
rzone
są
instrumenty
w
cel.i
akw 1949 roku Paktu Atlantyckiego.
nych społeczeństwa oraz "1Jzwój
- Wzrosła wydajność w prz:wmy- tywizacji eksportu.
kultury I sztuki zgodny z ce1ami
W tych warunkach Związek Radziecki i Inne europejskie państwa
śle,
zmniejszyła
się
nieco
materiaNarasta
motllwo~
wystąpie
i zasadami socjalistycznego ust roIOCjalistyczne dla ochrony swego bezpieczeństwa I w trosce o pokój
ju PRL. Poseł podkreślił, ŻP w łochłonność produkcji i ' poprawiła nia deficytu paliw i enercii. Głó
w Europie uznały za konieczne zawarcie w 1955 roku obronnego
trakcie prac sejmowych dzi~I<· ot- produktywność środków trwałych. wnym sposobem rozwiązywania proUkładu Warszawskiego Minione 30 lat w pełni potwierdziły słu~
wartej posta wie uczestn1ków prac Nie ma jednak znaczącego . postę blemów energetycznych będzie i:-oznoś~ tego kroku podyktowanego potrzebą zespolenia wysiłku poli\VÓj energetyki jądrowej oraz rakomisji, zwłaszcza . przedstaw il!1eli pu w dziedzinie jakości. '
tycznego I obronnego w obliczu zagrożenia pokoju i socjalizmu
- Nie nastąpiła w pożądanej cjonalizacja zużycia paliw I erządu,
stow;,irzyszeń
twórczyc'h i
Układ, noszący w awej nazwie imię naszej stolicy, ma zasadnicze
związków
zawodowych osiągn ięto skali poprawa w przywracaniu nereii.
znaczenie dla utrwalania suwerenności i bezpieczeństwa naszej oj- - Od 1 stycznia dokonywane bę
zbieżne łub jędnolite stanowislrn w równowagi rynkowej, inwestycyjczymy. Ochrania on narodową potrzebę powiązania sprawy nietykalprawie wszystkich spornych kwe- ne] oraz w wymianie towarowej d11 podwyżki cen zaopatrzeniowych
ności polskich granic z niezachwianymi sojuszami międzynarodowymi.
paliw i energii, eo powinno być
stiach. a sarn projekt ustawy zo- z Zachodem.
Ze 1wej 1trony wnosimy godny wkład w jedność, aktywność i siłę
- Dostawy towarów na rynek dodatkową zachę~ do ich oszczęd
stał w znacznyn;i stopniu zmieuiosocjalistycznej koalicji polityczno-obronnej. Umacnianie jej polskiego
zwięksui się w cilutu 2 lat za- nego wykorzystywania. Moze też
ny
I
oplwa należy do fundamentalnych c;_elów partii, stronnictw J>Oli·Poi. Gawroński stwierdził, te miast o 10 proc. - o 13 proc., ale pows~ć konieczność limitowitnia
tycmych I wszystkich sił społecznych realizujących politykę porozuprzychodów
pleni417.nych zużycia węgla kamiennego oraz
projekt ustawy po raz pierwszy wzrost
mienia, walki i 10cjallstycznych reform.
w dziejacJi instytucji artystycznych ludnośei przewyżaył w ub. r . za- oleju opałowego l napędoweco ·W
przemyśle.
to .rocznica 11Wycięstwa nad faszyzmem I powrotu Ziem Odzyska.mający_ch tak oeron;ine znacz~nie łożenia o ok. 10 punktbw.
- Na 1985 r. przewiduje liłł dal- Rząd przyjl\ł założenia progranych do macierzy oraz 30-lecia utworzenia Układu Warsza w skiego
dla życia duchowego naszego nazobpwlązują do cłęb·)k~ego przemyślenia i trwałego zrozumienia znarad.u, reguluje w tak komplekso- sze oeraniczenle tempa Inflacji. mu przemian strukturalnych. Poczenia tych najważniejszych kwestii narodowego bytu oraz potwierwy sposób wszystkie sprawy twią Dynamika w.zrostu wynagrodzeń i winny one przyczynić 1ię do swlę
innych
dochodów
·
ma
zmniejs-zyć
kszenia zdolności ek1portowycti' l
dzęnla patriotycznej za nie odpowiedzialnośei.
zane z ich funkcjonowaniem. Moż
się
o
ok.
1/3.
Przestrzegać
się
bę
lepszego
wykorzystania
krajowej
na więc oczekiwać, że projekt tej
. Oddajmy hołd poległym, przypomnijmy bohatersk11 walkę na wazyustawy przyczyni się dd pozytyw- dzie dyscypliny wzrostu cen; ogra- bazy surowcowej.
stli:lch frontach II wojny światowej, kombatantów skupionych w
niczy
się
eo
w
1985
r.
do
12-13
W
przyszłym
roku
nakłady
na
nych przeobrażeń w sferze tv.~
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Jedną obdzielamy
proc.
·
·
postęp
technlcmy
wzrosn11
o
30
rzenia i upowszechnienia sztuki w
ich miar" chwały, bo jedna jest miara krwi przelanej za ojczyznę.
- W styczniu ogłoszone sostaD.11 proc.
naszym kraju, a za sprawą nieWaga t znaczenie wielkich rocznic wymagają, by nadać uświetma
- Podejmuje lię działania IPr'ZY·
sionych przez kulturę i sztukę wariantowe propozycje zapowiejllCym je obchodom prawdziwie powszechny, ogólnonarodowy charakwartości
ideowych, moralnych i dzianych przyszłorocznych pod wy- jaj11ce przekształceniom w aospoter, by wnioski z nich WYPływające włączyć w program historyc!nej
patriotycznych
do tego, by żek cen żywności. Zmianę cen żyw darce. Tworzone " warunki sir.ybi obywatelskiej edukacji.
rozwoju
priorytetowych
twórczy potencjał naszego narodu ności zamierza llę połączyć z częś szego
Wymap to w nczególnośct:
mógł pełniej słui:yć porozumieniu ciowym zniesieniem reglamentacjL dziedzin; rZł\d przyjął protram po- Zakłada się utrzymanie realne- stępu w elektronice; tworzone 111
i pokojowej pracy Polaków
- ukazania walki narodu polskiego na wszystkich frontach n wolgo
poziomu
przeciętnych wynagro- warunki dla przyapleszenia rozwoZabierając jako pierwszy głos w
ny łwiatowej, demaskowania fałszerstw dotyczących jej źródeł, przeju drobnej wytwórczości.
dyskusji pos. Wilhelm Szewczyk dzeń i emerytur.
biegu I historii powojennej;
W
dwóch
minionych
l&tach
Planowany
dochód
naroe1.owy
(Tychy) stwierdził w imieniu Klu- przypominania niezmiennych zasad polskiej polityki zagranicznej
nakłady
inwestycyjne
były
o
ok.
może
być
przekroczony
nawet
w
bu Poselskiego PZPR, że od • poI obronnej, odpowladaj11cych najżywotniejszym interesom naszego na 400
mld
zł
wytsze,
niż
przyjęto
1ranłcach
3-5
proa.
czątku
istnienia Polski Lud,>wej
rodu;
.
- Wyniki lepsze, nit ułożono w
szeroko zaspokajano potrzeby kul- w NPSG.
- pogłębienia patriotycmych I internacjonalistycznych postaw spo- W rezultacie nastąpiła dekon- NPSG uzyskać moc11 przemysł I
turalne społeczeństwa. Kultura I
łecze~stwa polskiego, przywiązania do naszych wyzwoleńczych i resztuka rozwijały się równolegle z centracja nakła'dów, pogorszyła 1ię rolnictwo, z tym, te w rolnictwie
wolucyjnych tradycji;
upowszechnianiem oświaty i nau- sprawność Inwestowania, w.ystępu produkcja zwierzęca kształtuje się
- upowszechniania wiedzy o znaczeniu integr acji z mac ierzą Ziem
ki. Zahamowania lub sytuacje kon- .ilł opóźnienia w oddawaniu obiek- prawdopodobnie na poziomie prży
jętym w NPSG.
Zachodnich I Północnych, przypomnienia trudu p ion ierów i organi.1:afliktowe w mniejszym stopniu do- tów.
- Zostan11 zintensyfikowane dzia- Ponadplanowy wzrost de.chotorskiej roll partii, zamanifestowania powszechne j woli narodu, przetyczyły zakresu krążenia wartości
ciwstawienia się wszelkim próbom )twesti onowan ia naszych granic;
kulturowych czy artystycznycł> i łania w celu przyspieszenia reali- du iiarodowJ!go umo:!:liwi przekrozacji
koritynuowanych
przedr.ię
czenie
założeń
planu
3-letniego
w
ograniczały się do niektórych '1Ur- oświetlania potrzeby 1zczególnego umocnienia pr zyjaźni ze Związ
tów programowych w środowiskach wzlęć, pobudzania inwestycji mo- dziedzinie' spożycia I nakładów in- / kłem Radzieckim I Innymi kra ja mi Układu Warszawskiego \11obec;
dernizacyjno-odtworzeniowych
ort.z
westycyjnych.
twórczych.
niebezpieczeństw wynika j lłcych z agresywnej polity ki lmprerializmu
- Obroty z państwami soejaltUstawa o Instytucjach artystvcz- ograniczania zakresu rzeczoweeo
amerykańskiego I zachodnioniemieckiego rewizjonizmu
/
stycznyml bt:dlł większe, niż planych podkreślił pos<'I
- nie niektórych Inwestycji.
Wokół tych najdonioślejszych dla naszego narodu treśc i budu jemy
- Obroty towarowe 1 krajami nowane, a z kapitalistycznymi
ogranicza
mcżliwości
programoJ)roces porozumienia wszystkich konstruktywnych I odpowiedzialnych
wych :~foie natomiast pomó(' w socjalistycznymi przekraczaj" usta- mniejsze.
sił 1połecznych na azeroklej płaszczyźnie Patriotyczne go Ruchu Od- Tempo inflAejl będzie ~yb
•msiukiwaniu nowych form u ··hę lenia pianu 3-letniego
rod;i:e~ia Narodowea:o.
- Znacznemu zaktywizowaniu 1 u- ne, nli załotono w NPSG, jednak
r.a iących w odbiorze
Komitet Centralny PZPR swraea lię do wszystkich l2olek i PolaPrzemawiając w imieniu Klubu legnie współdziałanie z ZSRR I in- wzrost dochodów ma być w caków o godne uczczenie tych rocznic, o umacnianie pa ńst wa i dziaPoselskiego ZSL, pos, Kazimif!rz nymi partnerami ze wspólnoty ao- łym 3-leclu większy od wzrostu
łanie
na rzecz rozwoju gospodarki, o potwierdzenie w ten sposób
r
jal
istycznej
w
wielu
dziedzinach
cen
detalicznych.
Portuna (Jelenia Góra) podkreślił .
zdecydowanej woli utrwalania owoców zwyc ięm:wa nad faszyzmem,
że przedłożony pod obrady proiekt decyduj,cych o postępie naukowoobrony pokoju I poskromienie sił narzucających św iatu poli tykę kono Instytucjach artystycznvch iest technicznym
- Po wykonaniu zadaa tece •
frontacji, zbrojeń ! restrykcji.
kolejnym aktem potwlerdzaj11c:vm
- Jestejmy zainteresowani roz- kresu qie odrobimy jeszcze utra.szerokie rozumle11ie spraw kultury wojem wzajemnie korzystnej rów- conego dystansu Wytworzony doWzywając cał11 partię do zaanga żo wania w obchodach. Uczymy na
w warunkach szczei?ólnv<"h rrud- noprawnej współpracy z krajami chód narodowy będzie w l~ r .
aktywny udział członków bratnicb stronnictw politycznych , związ
nośoi. jakle w naszvm kra .hi po- kapitalistycznymi.
ków zawodowych . związków młodzi eży, or ga nizacji i stow arzy»zcn
Napotyka ona niższy w porównaniu z 1979 r . o
konu jemy .Test oo św iade('twe m, ,lednak na trudności z powodu re- 10 proc., a dochód do podziału
społecznych. wszystk ich si ł skupionr ch wokół potrzebv obrony I utrwair> sorawy kult ury ttle ~a od\da- strykcji, wysokiego zadłużenia i niższy o 14 proe.
lenia nadrzędnych cel ów socjalistycznej Polski.
·
rła ae n11 lPO.~Z '! czasy. P roiEkt u- sła):>el k oniunktury w świ ecie
-rtaw:v do podst a1;vowYch radań in- Wyra żamy gotowość do u.~
(PA P )
KOMITET CFNTJłALNY PZPR
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Życie
BAGDAD. Miasto założone przez kaliDżaiara Al-Mansura nad Tygrysem ponad 1200 lat temu. Stolica k.raju,
w którym na każdym niemal kroku napotyka .się relikty zamierzchłej ;>rzeszłości, a z drugiej strony na lron1
strukcje wybiegające w XXI wiek. Jed. nym z: nich jest port lotniczy im :::iadama Husajna, prezydenta Republiki Irackiej.
Lotnisko przyjmuje samoloty zagranicznych przewoźników powietrznych, w
tym liniowce PLL „LOT" tylko nocą.
Wiadomo wojna Symptomy wr jny,
jaką Irak toczy
z [ran1>m od przeszło
czterech lat, zauważalne są niemal na
każdym kroku.

.
s1n1erc
~

~

gniazda karabinów maszynowych. Li.:-zne
stanowiska ogniowe karabinów masiynowych, armat, rakiet znajdują się przy
głównych drogach wylotowych z Bagdadu. Szczególnie jest dużo takich stanowisk na południowym przedpolu irackiej stolicy.
Te środki bezpieczeństwa· nie dziwią .
Wszak Bagdad znajduje się w linii prostej w odległości 10~150 km od centralnego odcinka linii frontu iracko-

ta Abu

.Jak jf'st obecnie na froncie? Ogólnie
mo7na stwierdzić, źe obecnie na 1000-kilomctrowej linii frontu iracko-irańskie-

KORESPONDENC JA

Na autostradzie, łączącej port lotniczy ' z Bagdadem punkty kontrolne.
Takię same posterunki ,majdują s:ę na
trasach wylotowych z Bagdadu na południe i na północ. W samej stolicy rzuca się w oczy obecność na ulicach patroli żołnierzy z karabinami w dłor. i :ich.
Pilnie strzeżone są obiekty publiczne i
placówki dyplomatyczne, monumentalny
Grób Nieznanego Żołnierza i bagdad7kie
muzeum. Pod str.ażą - siedziba irackiej
agencji prasowej INA.
Podobnie ćen
trum radiowo-telewizyjne Pod centrum
pojazd opancerzony. Wstęp do tego
obiektu tylko po przejściu przez bramkę kontrolną, taką, jaką stosuje się na
lotniskach. Wchodzącym sprawdza się
teczki.
Na łuku stanowiącym jeden z pięk
nych akcentów architektonicznych miasta, w którego pobliżu znajdują SH) obiekty rządowe. usytuowane są
dwa

go sytuacja jest stabilna. Woj1<a
ma
charakter pozycyjny, na wyniszczenie czy
wyczerpanie.
Sytuację militarną ilustrują na bieżą
co komunikaty wojenne Głównei ł:wa
tery Irackich Sił Zbrojnych. Opublikowano ich już ponad l.650.
Propaganda zwycięstwa jest ewidentna w środkach masowego przekazu. Dotyczy to zwłaszcza telewizji. Wiele jest
materiałów poświęconych sukcesom wojsk
irackich na froncie, a towarzyszy im nie
przebierająca w słowach krytyka przywódców Irańskich i osobiście ajatollaha
Chomeiniego.
Kampania propagandowa nawiązuje w
sposób do irackiej tradycji
Robi się analogię

w

.

z

Astrologowie

WOJDie

między współczesną
wojną a
zwy::ięstwem, jakie w 637 r. Arabowie odniesli
nad przeważającymi llczebnle Persami
pod Kadasijj11. Nie przypadkiem wybudowana została równie wspaniała co kosztowna panorama tej bitwy w Al-Madain, w odległości 44 km na płd- wschód
od Bagdadu. Elementy bitwy pod Kaciasijją w kompozycji ze współczesnymi operacjami wojsk Irackich pod dov;ództwem prezydenta Sadama Husajna s„eroko stosuje się w propagandzie wizualnej na bagdadzkiej ulicy
W końcu listopada
irackie oddziały
wojskowe zostały
postawione w
stan

-irańskiego.

•

•

BAGDADU

najwyższej gotowości bojowej w związku
z planowaną - zdaniem irackich dowódców wojskowych - ofensywą lranu
w środkowej części frontu. W kołach dyplomatycznych w Bagdadzie mówi się,
że jest także prawdopodobna ofE:n~ywa
irańska w rejonie Basry. Według tych
samych źródeł, Irańczycy ściągają
w
ten rejon wielkie liczby łódek (podaje
się liczbę 10.000, a nawet więcej), które
miałyby posłużyć do przeprawy 60--100
tysięcy tolnierzy przez PfZeszkodę wodną, a następnie wykonania operacji okrążającej to wielkie miasto.

Wojna skomplikowała codzienne życie
Iraku.
Duże żniwo zbiera w niej
śmierć. Jak się szacuje, Irak stracił w
tej wojnie 200-:IOO tysięcy tołnierzy. Ow

po stronie irańskiej 8' znaczni•
ale przecież jest to niewielkte
pocieszenie dla ogromnej liczby rodz~
które straciły w tej wojnie swych oh.skich. Należy jednak z:auważyć, ie rząd
iracki zatroszczył się o upamiętnienie otiar wojny r; Iranem, wystawiając il11 w
Bagdadzie wapania\e mauzoleum.
Czas gra na niekorzyść 13-milionowego
Iraku w konflikcie :i; 40-mlllonowym 1ranem. W tej sytuacji zrozumiała jest okazywana przez Irak 1otowość do pokojowej regulacji. Wysocy przedstawiciele
rządu irackiego mówią o swoich prnwdziwie pokojowych intencjach; przy_P<?mh~ją pozytywną postawę wobec imcjatyw pokojowych, w tym państw islamskich, krajów niezaangażowanych, ONZ.
W Bagdadzie podkreśla się, że Irak zaakceptował rezolucję Rady Bezpieczeństwa
ONZ nr 540, mimo że jest ona - według miejscowej opinii bardziej korzystna dla Iranu niż Iraku.
fiary

wyższe,

Według doniesień, jakie ostatnio napłynęły z Bejrutu, oczekuje 1ię, ż.e pań
stwa członkowskie Rady ds. Współpracy
Zatoki Perskiej podejmą nową dyplomatycznĄ inicjatywę zakonczenia wo3ny iracko-irańskiej. Jednakże jak na ra-

zie - nic nie wskazuje na to. by jakakolwiek inicjatywa pokojowa miała praktyczną szansę realizacji ze względu na
niechęć Iranu.
Według stanu na dztj.
wojna Iracko-irańska, która jest nie tylko zbrojnym konfliktem państw, 1ecs
takfe osobistą konfrontacją ich przywódców - to beznadziejna wojna bez perspektywy.
'
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ci1Jwych
Jak
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„

•.Swlat był zajęty swoimi sprawami,
kiedy uciekałem z żonll. trojgiem dzieci
i starą matką przed goniącym! nas tureckimi żołnlerzami na południe, właś
ciwie przed siebie, \V nieznane. W n:~
czy semej nie wiedzieliśmy, co się dzieje na. całej wyspie, gdzie toczą się boje
I co nas czeka. Zostawiliśmy wszystko:
dom całkowicie· urządzony, wielki sad
pomarańczowy
w Lefkoniko, maszyny
ogrodnicze, a także wspomnienia I groby najbliższych. W ciągu kilku godzin
pozbawiony zostałem dorobku mojego
życia i moich rodziców.
Staliśmy
się
bezdomnymi uchodźcami".

Dz:lelnica
Jechałem

Jakby w
wśród nie tkniętych &ni 'bombą, ani żad
nym innym pociskiem, ani poża.rem, ulic
tej nadbrzeżnej dzielnicy. Zaglądałem do
hoteli, w którycfl wszystko było nie naruszone, do restaura.cji, w którycb stoły
WYl'lądały, Jakby je na chwilę opuścili
biesiadnicy. Na nich talerze :11 resztkami
Jedzenia i otwarte butelki przednich
trunków. W nadmorskich klubach Jachtowych spokojnie powiewały różnobarw
ne chorąriewki.
Elesanokie
wystawy
sklepowe jakby zachęcały do wejścia, do
środka. A za wielkimi nybami sa.lon6w
samochodowych stały błyszczące m-etalikiem pojazdy. Zarląda.lem dl) bogato
umeblowanych willi. W jednej z nich
wll\Ściqiel nie zdątyl zakręci~ kurka blJącego wcbi.t wodotrysku
w mozaikowym patio.

Los Pawlosa Slmlnosa podobny był do
losu 200 tysh:cy Greków eypryJsklch,
uciekinierów z p6łnocy.
Siedzieliśmy
na
tarasie piętrowego
segmentu w dzielnicy Słrovalos, na dośó
dalekim przedmieściu w Nikozji. W pamięci Suminosa wciąż żywe były obra.zy
tamtych godzin i dni, chociaż minęło już
lO lat od lądowania wojsk tureckich na
Cyprze.
200 tysięcy uchodźców, w skali l)ol~kicb doświadr,zeń historycznych może ktoś pomyśleć to niewiele. Ale
200 tysięcy na Cyprze, to jedna trzecia
ludności wyspy i na tym polega ogromna tragedia, która na, te.i wyspie rozegrała. się w lipcu 1974 roku.
Czas zabliźnia .iednak rany. Nikt !
uchodźców nie mieszka już
w
namiotach.
Wlekszośli
posiada JJrzestronne
f wygodne mieszkania, chociaż są jeszC7e tacy, k~órzy mieszka.tą w barakach,
ale w przyszłym roku mają sil) przeprowadzili do budowanych obecnie domów.

była absolutnie wyluddżipem dowództwa sil
samnabulicznym śnie,

się „przemysł turystyczny". rnaVaroua, w Fa.maguście, słyneła. ze
swojej wspa;łareJ plaży, a Kirenia, również leżąca aad morzem, ze swoich pięk
nych krajobrazów, które przyciąga.ly turystów ze wszystkich zakątków świata.
A jeśli de tego dodamy, ie m:ęśó pół
nocna dawała ponad 40 proc. produkcji
przemysłow~. posiada 65 proc~ wszystkich kopalin znajdujących się w eksploata.cji na wyspie, a przea porł w Fa.ma.guście przechodziło 83 proc.
ładun
ków towarowych całej republiki, to bę
dziemy mlell prawie pełny obraz totalnej katastrofJ, która dotknęła Republikia
Cypru.
Podczas •P•tkanla • dr Stelosem B.1llarl.em, pierwszym, dor&d04' ministra
finansów rz\du NlkOEJf,
usłyszałem:
„Utra• północy, okupacja teiro eypryjskieiro terytorłu'm przez wojska tureckie,
była c:osem, 1adanym całej cospotlarce
trował

śnie

WIDZIANE NA CYPRZE
Grecy cypry~oy byli zawsze aamoż
niejsi od Turków cypryjskich i dlatego
ci ostatni z pewru\ niechęcią i zazdroś
Cil\ patrzyli na swoich „współbraci". Ale
. gdy z Varoszy uciekli Grecy cypryjscy,
~aden z cypryjskich Turków, mieszkaJl\cych w staromiejskiej części Fama.gusty,
nie sięrnąt po cudH dobro. I ten 1tzczegół przekonał mnie bardziej niż cokolwiek innego, :f:e obie wspólnoty mogą
i chcl\ tyć w pokoju, Jedna obok drugieJ.

BOGATA DZIELNICA VAROSZA

CIOS ZADANY GOSPODARCL
Utrata 17 proe. terytodam b;irła wielkim ciosem, zadanym Republice Cypru.
Pozbawiona zost-ała najżyźniejszej częśol
wyspy, która dawała państwu 70 proc.
produktów żywnościowyoh. W północnej
ci1ęścf wyspy została większoś6 ogrodów
warzywnych, pól pnenłey l jęczmienia,
rajów oliwkowych. Inwestycje l nieruchomości, które zajęte
zostal7
przn
Turków, oceniono w 191'4 r. na sumę
%,I mld funtów eypryjskich (ówczemy
kura: funt niecały dola.r USA). W ozęścl
zajętej przez wojska tureckie koncen-

Republiki Cypru.
Gwałtowwie wzrosło
\Jezrobocie, które w 1975 r. wynosiło 2·1,5
proc. ogółu pracujących. Państwo znalazło się w zupełnym roz.prężeniu goi.podarozym. Trzeba było dosłownie nadludzkieiro wysiłku I nmoza.parola wszystkich
Greków eypryjsklch, Ich oirromncj woli
lstmenia, :l:eby dźwignąć się z katastrofalnej sytuacji, wyjść z niej obronną rę
ką, bez niepotrzebnych,
nadmiernych
wyrzeczeń ł ofiar. Rząd eypryj&kl otrzyma.I pemofi finaD.IOWll Swlatowego Banłl;u I lnnyeh orpnizaoji międzynarodo
wych. Udało się nam ron11dnie wyko-.
rzy1ła6 łrodkl finansowe, wedłur hiera.rehieznM okrełleneJ kolejności.
I to
przyaiosłe kenkretne efekty ekonomiczne.

• Aft'IKJll

w ,.llAJ'JDZDI'"

Błeł\ay nil je.t Młatnlm rekiem asteroletniero planu 1ospodarozero, kt6ry
jut wiadomo, l!amknlęły sostanie dodatnim bilansem. Gret!y eypryjscy potrafill
mimo oirronmych perturbaoji polłtyez
nyoh, któu 111oa.le nie malej:\, mimo po-

ważnych

strat materialnych, doprowanie tylko do stabilizacji ekonomiki,
ale wyraźni!e podnieść poziom tycia tej
społeoznoścl wyspy.
Wręcz zadziwia kazdeiro przybywają
cego na południe ożywienie irospodarcze
l roo:wój cywilizacyjny. Kiedy się- ~edzie
po obrzeżach Nikozji, albo dalej, na południowy :r.achód,
·W
stronę wielkieiro
mlasł• Lima.solu, wldaó starannie uprawiane pola, u.dbane winnice.
BllteJ
większych osad nieduże fa.bryki, eementownle. Na J;tolaoh - ipracuJllce traktory.
To, co motna zobaozył w
Repnbllee
Cypru supełnle nie odpowiada naszym wy~rażenlom • sacofanlu CJZY bfed:rde, panu.Med na łeJ .łródslemnomor
skiej wyspie. Na tot mleszkańoów przypada !7 telewizorów l n telefony. Sklepy eawalone
słoau:nkowo tanimi w:eirarka.ml kwarcowymi, mlnikalkulator!lmi, aparatami filmowymi rótnych firm
światowych, wideoka.setamł. Na 1000 oa6b
w Republice Cypru przypada 160 amochodów.
W Nikozji ma swoje biura
sprz-edaty 1 firm japoiiskłeh, 3 zachodnioeuropejskie i 1 amcryka.ń.~ka.
U podnóża irór Troodoe wid:z:iałem pa.stucha, który wcale
nie przyponłinał
tradycyjnego przedstawiciela tej bardzo
starej profesji. Młody ezłowlek, po sa.pędzeniu duzeiro stada baran6w I ).óz
de zagród, priiebrał llłę
w
dtin10we
ubr.nie I usiadł za kierownlc11 „Ma.zdy".
Jak ml powiedział polekl obarire d'ał
falries, nie Jest to odosebnJony prsypadek. Tradycyjna siła poeluowa - esloł
I muł, przesuwa Ilię •deoydowanł•
w
prffftłoł6.
'
Zaohowalla 1111 u wyspie trałyeJa •lldnere nemlMła. War•łaty amoohodowe uy Inne 111' tyezliwłe •wr6eene w
stronę klienta. Stolarz. malan, elektryk
osy hydraulik wy1t"1112" nre.19' robotę
łekla4nłe, bes fueh. Wieł1111 nwtem, te
w pnieehmym ra~ •k°' ałebłe na b&n·
kruełwo. te przedsłęblenł- w kł6rym.
prae'nj11 zwolni brak8t'e,,,_ bez jednego
słowa przeprollłn. Na On>ne nie renmleJ\ eo to je.ł -„brak uęW sa11tlennyc11•.
dzł6

si,

malżelistwa.

ln41ra Gandb( r6wnlet prz1•
włązywala znaosenie do 'llld„
dów piucl, wyblerajite m. In.
d&ł1 wybortSw wedlus porac17
astroloirow. J edeu z mch przewtdrwal
.umaeh. ostrsesa'4e
pa.ni' Gandhi
orzed publlcmnna ukaz;vwanlem się w „Dlebe~nym •krecie" bn.
w
k.ońeu paidzlernłka.

• lndłra
Gandhi Mmyla
IM
widoomtle 1 taklł motliwMOilł.
gdyż w przemówieniu w stanie
Oriesa w pneddzień za.machu
ośwładezyla, łe nawet
JdJl
zginie w $1.u:f:bie na.rodu,
.,._
dzie z tetro dumna.
Więłulzoł6

strzega

asłroli)l(ów

~-

sio publikacji BWYeh

przepowłednl,
nie ehCl\C wzbn•
dr.ad
przedwezesnych nlepoll:ojów. a nawet paniki.
Wiadomo Jedn&k. te prornozy rwiezdne 111\ bardzo pomyśl
~ dła następcy lndlry Gandhi, Jta,.fłva Gandhi,
któremu
przepoWfedzlano wYll'Mtle Pt"ZYszłych wyborów.
Astrolodzy przewlduJI\ nraaem: te przySTJ:r rok będzie dla
nowego premiera doj6 trndum Gkreeem ze W'llrtędu na

motllwoU

.W&Jk6w l zamie-

szek:. Wn:rllła k Jednak tostanle prseJ1W1elęł1Jne i lt&Jł1'
Gandhi ok&sac1 lłl! ma wybitnym f zdolnym JmlYW~ 700·
-mllioneweiro nandu.
MARIA Dl'..UG08Z

BRO!mHAW Tl\01'8KI
i!ftłł

Około dziesięciu milionów ooywateli Republiki
Federalnej Niemiec przyjmuje codziennie jeden
lub więcej leków. Rocznie lekarze zapisują 650
milionów tabletek oraz flakonów kropli I ma.lei.
Do najczęściej przyjmowanych należą cztery grupy lekarstw: środki antyreumatyczne, środki n~
rozszerzenie naczyń. środki antykaszlowe i Jeki
pobudzające. Jest zrozumiale, że wśród owych 10
mln obywateli RFN ' poważną grupę stanowią ludzie kierujący pojazdami mechanicznymi. We<Huii;
danych ankietowych uniwersytetu w Monachium,
20 procent wszystkich kierowców RFN przyznaje,
że jeszcze na 24 godziny przed jazd" zażywaj"
jakieś lekarstwo.
r Zdarza się często, że sprawca wypadku drugowego zatrzymany przez policję, nie potrafi wytłu
maczyć, dlaczego nie zahamował w porę, 1laczego przy wyprzedzaniu nie obliczył właściwej odległości i .,zawadził" o cudzy błotnik, dlaczego
nie zatrzymał się na skrzyżowaniu, widząc czerwone światło ..
Tajemnica tych dziwnych zachowań tkwi wła
śnie w zażywaniu lekarstw tuż przed zajęciem
miejsca za kierownicą. Hamburski instytut medycyny sądowej przebada! 400 p1·óbek moczu kierowców. zachowujących się na trasie jak w alkoholowym .. rauszu" W 90 proc pobranych . próbek stwierdzono resztki substa11cji lekowych Podobny eksperyment, wykonany przez iąstytut w
Monachium w:vkazal wśród 2000 · badanych 50 proc.
tych sub3tancjL Te 1 inne doświa<;lczenia doprowadziły ekspertów do wnio_sku,
że- wiele lekarstw
działa na niektóre organizmy tak jak alkohol I te

'
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moze oyc
drogowych.
GROŻNIEJSZE

przyczyną

Hcznycn

OD ALKOHOLU'

Przed ' kilku laty zbadano 300 tys. wypadków
drogowy1ch, jakie \VYdarzyły się w ciągu roku.
1twierdzając, że 15-ZO proc. 'z nich spowodowanych zostało zażyciem leków. Prof. Wolfgang Arnold, lekarz sądowy uniwersytetu w HambL.rgu,
.twierdza: „W chwili obecnej wydarza się więcej

llla. Z.mysł wzro!.;:u mogą lllebezpieczme ogrnmc·zac
leki antygrużlicze i przeciwmalaryczne, a antybiotyki powodują zaburzenia słuchu i równowag!. Szkodzić może nawet syrop od kaszlu, zawierający kodeinę, wywołując uczucie senności.
Atropina, 1tosowana przy chorobach oczu, zmuiejsza zdolno~ć dostosowania wzroku do zmian w nat~żeniu światła. Siadanie z& kierownicą bęzpo
średnio po wizycie u stomatologa, jeśli ten za...
tosował środek znieczulający, jest l'ÓWni10;i; nie.wskazane, &dyż środki zniec1mlaj,ce wpływa"

.
KORESPONDENC JA
'

wy~adków po1d wpływem lek6w nit alkoholu".

Jego kolega z Edynburga proc. Ian Oswald dodaje, że kierowcy zażywający środki nasenne i uspokajające powodują pięciokrotnie więcej wypadków niż ci, którzy · obywają się bez medykamentów.
Co więc szkodzi kierowcy, czego powinien Il~
wystrzegać, jakich leków unikać? Otóż fachowcy
twierdzą np., że środki wzmacniające apetyt usuwają wprawdzie stany wyczerpania, ale po ustaniu działania leku organizm doznaje uc-::ucla
os!abien ia i se11ności. Przeciwnie - niektóre medykamenty mają działanie „euforyczne", po których kierowca zbyt przecenia swe możliwości I w
wielu przypadkach szarżuje niebezpiecznie podczas jazdy. Preparaty ·alergiczne działają- uspokaj aj: co i ~owodują zwolnienie lldnlności reagowa-

Z RFN

przez wiele 1odzln na układ krątenła I eentra~
system nerwowy. Osłabienie zdolno~ci reakcji spowodowane jest zażywaniem leków przeciwko wysokiemu ciśnhniu, gdy! posiadaj" właściwości ueypia~ce I uspokajające.
XIEBEZPIECZNY „JlA USZ"
Prof. Wolfgang Spann, dyrektor Instytutu medycyny sądowej w Monachium, przestrzega przed
niebezpieczeństwem, wynikającym z łączenia leków z alkoholem. Działanie jest wtedy nie tylko
sumowaniem, ale spotęgowaniem obu tych czynników. Zdaniem tego eksperta, jedna tabletka valium z ćwierćlitrową szlanką piwa prowadzić mo!e do „rauszu". Zażywanie szczególnie leków przeelwko obn!tenlu zawartości cukru we krwi i nie-

może tez nemować proce9
„wietrzenia" · alkoholu z organizmu. Objawami t.e·go zjawiska są: bóle głowy, obniżenie ciśnien~·
skłonności do wymiotów. Szczególnie zaleca
unikanie alkoholu przy zażywaniu takich lek/>
·Jak:
6rodki nasenne, uspokajające. antybólowe.
antydlabeiycm~ oraz preparaty 1&rcowo-krążcnio.
we. ' Dla kierowcy ryzykowne może by~ . tet jedl.
noczesne zatyeie kilku lekarstw • działaniu pobudaajllC7Jll l uspokajającym.

!flektón W7łw6rnle farmaceułyCBDG w RU( w
prospektach zał"czanyeh do leków zamieszc:r:a)l
uwagę o ieh niekorzystnym działaniu ubocznym.
Nie wuyscy jednak pacjenci zwracaj, na ni" uwagę. Władze klubu 1111.mochodowe10 ADAC domagaJlł s~ by producenci umlesr:czall na opakowaniach tych leków wyrdny ostrzerawczy czerwony trójkąi wi:as a odpowiednh' adnotacji\twór01• broni. się jednak przed tym, cdy każda
tego rodzaju dodatkowa zmiana musiałaby być
uwzględniana przy ogłoszeniach i reklatpie, " to
swiększyłoby ich koszt.

w.,._

Problem

,11tał się

ju! na tyle powamy, !e federalpoczuło się w ob<Jwiazku przystąpić do prac nad nową prawną reguiacjit tego zagadnienia. Trudno jednak pi;zewidzieć.
cey I kiedy uda się kierowcom wpoić przekona•
nie, te zdywanie pewnych leków mote być jed•
nym z ezyimików, decyduj"cych o Ich 'bezplecze!\.
l'ltwie na trasie.
nTLIAR' Mm'.Oł.AJCZA&

ne ministerstwo zdrowia

1· Wszędzie

I ha ł a s.„
§

Zagadka wodnych potworów

Poziomy hałasów na 1tanowiskach pracy w przemysle
w naszym kraju ogromne: w przemyśle ciężkim od 90
od 92 do
do 13ł deoybell, w przemyśle maszynowym 125 decybeli, w budownictwie i pnemyśle materiałów budowlanyoh - od 91 do 1211 decybeli, a w przemyile cheod 90 do 120 decybeli, Zakres · uciążliwości
micznym pnedsłale 60-85 decybeli. zał zahałasu określony jest
kres szkodliwości - na poziomach większych od 85 decybeli.
Szacuje się, 1twierdzaJ4 autorzy opracowanego po .J>Onad Z-letnich pracach naukowo-badawczych i redakcyjnych
raportu o zagroieuiu hałasem i wibracjami w Polsce, te
w środowisku. pracy około 3,5 mln zatrudnionych przebywa w hałasie o poziomie większym od 80 decybeli, 1 czego ponad liOO tys. zatrudnionych jest w hałasie o pozic•mie
większym od 90 decybeli, zai 116 tys. zatrudnionych pracuje w hałasie większym od 100 decybeli.
Raport przygotowany przez 1espał naukowców pod kierunkiem prot. Zbigniewa Engla z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutnicz<lj obejmuje m.in. listę . najbardziej hałaśliwych
maszyn, urządzeń l narzędzi stosowanych w polskim przemy.śle. Okazuje się, :te najbardziej hałaśliwe Slł młotki, przecinaki używane przy nitowaniu (do 13<1 decybeli), ubijaki
pneumatyczne (do 12Z deeybeli), młoty mechaniczne (do 120
decybeli), piły tarczowe do cięcia metali (do 115 decybeli) oraz kompresory (również do 115 decybeli). Autorzy raportu, wśród których aą również wybitni lekarze, stwlerdzaJ!ł. te zarówno hałas praemy1lowy, balas komunlkaryjuy
ora1 tzw. hałas sąsiedzki \Vystępuj'łcy zwłaszcza w osiedlach
wznoszonych techniką wielkopłytową, nieswykle nlekorzy1tnle oddzłahijll Da zdrowie człowieka. Poza urazami narządów słuchu wyraża się to m.in. uszkodzeniami układu
nerwowego, układu kr„ien!a, układu rruczołów wewn!łtrz
wydzieiniozych. Ludzie naraieni na hałas czi:śclej zapad•jl\ na nadciśnienie tętnicze, aehorzenia górnych dróg oddechowych, za.burzenia nerwicowe 1 błędnikowe, choroby
przemiany materii, choroby przewodu pokarmowego, 1ehonenia neurologiczne l psychiatryczne, a nawet na chorobę
wrzodową żołądka. Hałas wpływa także necatywnio na 1en,
na wydajnoś6 t Jakoł6 prac1 oraz sprawność pracowników,
na pogorszenie samopoczucia, wzrost zmęczenia oraz o'llabienie uwagi.
l!lzokuJące jest 1twlerdzenle autorów raportu, te na działanie hałasu i wibracji narażonych jest w różnym stopniu ponad 40 procenł Polaków, l to nie tylko w miejscach
pracy, ale równieł w miejscach zamieszkania l odpoczynku, w obiektach 1łułb1 zdro\via, aanatorlach i · obiektaeh
wczasowych, w 11kołaełl, a takie w środkach komunikacji '
l transportu.
Do roku 1983 aporządzono w Polsce około 250 planów akustycznych miast. Wynika 1 nich, te wartość przeciętnych
dla całego miasta poziomów statystycznych ha.lasu w.vno67 decybeli, dla miast średnich
szą: dla miast dużych - 63 decybele, dla miazt małych - 61 decybeli, zaś dla
miast sanatoryjnych i WJpoczynkowych - 58 decybeli. Największy udział w powstawaniu hałasów w tym przypadku
maJit poru1ZaJące 1łę po ullcacb miast pojazdy cięikie. Aż
88 proc. tych pojazdów wytwarza hałaz o poziomie więk111ym od 80 decybeli. Na 016ln„ liczbę około ł milionów
pojazdów w naszym kraja pnypada około 650 tyr;ięey 1&•
mochodów clęiarowyah ł ITO bałęcy ełunik6w rolQ.ic;r.ych,
a więc poJazdów, które w7hvarza3' hałas w -granicach 859% decybeli. Poziom hałuu •amoohodów osobowyełt wynoli np. T5-85 decybeli
Istoto„ sprawi\ l nie.wyklo rroł.nym w zkutkaeh 1Jawl1klem jest tzw. hałaz wewnętrznJ, nyli wytwarzany \VewZ bada6 nad zmianami Istotnych funkeJi
nątrz pojazdu.
· psycholocicznych a kierowcy wynika, że w wyniku hałasu funkcja uwagi porarsza zię .o około 31 proc., zal 11yb·
ko~ć czasu reakcji o ok 1ł proc.
Autorzy raportu w 1tormułowanyeh wnioskach postulują m.in. zmja.nę wielu norm określających dopuszczalny
poziom hałasu oraz stworzenie odpowiednich służb, któryrh
zadaniem byłoby kontrolewanie zarrożeń hała•em i wibracjami oraz przede w111ystkłm czuwanie nad rózwilłzauia
mi architektoniczno·urbanisłyowymi oraz konstrukcyjnymi
pod w:11ględem ich bezpieczeństwa altustycznege.
Poprawa bezpieczeństwa 1.Jmstycznego l wibracyjnego
to także konieczność rozbudowy bazy produkcyjnej materlał6w l systemów dźwiękochłonnych i wibroizolacyjnych.
O powadze opracowanero dokumentu najlepiej wszakże
łwiadozy6 może nłepowdna anerdota • dwóch Jadących
rowerami góralach. Ten jad1łc1 s tyłu krzyczy "" tegu jadącego 1 przodu:
- Gazdo! Wachloz 'ft'&lll 1bJTc117l
- Coon?!
- Wachlo11 wom lbYHYJ'Yl
- Nic nie 1ły1e, be mł wachloz zbyreyJy1
•Ił

~

w

NeS&ie - sławny patwór 1 jeziora Loch Ness w Wielkiej Brytanii nie jest jedyny. Ma on wielu krewnych zamieszkujących jeziora w Azji, Afryce i Ameryce
Północnej. Obok Loch Ness 1ą jeszcze na terenie Szkocji dwa jeziora, gdzie „żyj'" podobne po.twory - choć nie tak znane. W
stanie Vermont w USA od XVI!
w. krążą pogłoski o pojawiającym
się wężopodobnym potworze w jeziorze Champlain. Takie potwory
widywano jakoby w Kanadzie, a
w szwedzkiej
także w Europie Laponii. Wzmianki o nich pochodzą także z Chin I równiez ze
Radzieckiego, gdzie jaZwiązku
szczurowa te stworzenia widywano
w polarnych jeziorach Jakucji i w
górskich jeziorach Kirgizji. Są również relacje o wodnych smokach
w afrykańskich jeziorach Victoria,
Niassa, Tele 1oraz o tajemniczych

pot.worach tyj,cych w bagnach hipotezę, że pierwowzorem owych
wodnych potwo;-6w były ... wielkie
nad Górnym Nilem
Czy wszystkie te relacje " wy- ryby. W dorzeczu Wołgi żyje bieryba z rodziny jesiotroługa tworem fantazji?
watych. Osiąga ona ogromne rozArcheolodzy zwrócili uwa1ę. te miary - nawet do 8 m · długości.
w kulturze materialnej wielu lu- Kroniki wspominają o rekordowym
dów wyatępują różnego rodzaju okazie - 15 m biełudze, ważącej
fantastyczne zwierzęta - wielkie około tony. Bieługa jest to najjaszczury, węże, amoki zwią:tane większa ryba wód śródlądowych.
ze irodowilkiem wodnym. Te mo- Kiedyś mogła mieć większy . zasięg.
tywy można zaobserwować azcze- W .Europie, Azji i Ameryce zyj'
&ólnie u plemion ugrofin1kich, za- sumy osiągające niekiedy rekordomieszkujących w pierwszym ty11ąc we rozmiary. W 1830 roku w OdJeciu przed naszą erą tereny nad rze złapano suma ważącego 400 kg.
górną Wołg' i Kamą. Przypusz- Sootyka się także 1zczupaki doczano, te ~ to echa dawnych """ie· chodzące do 2-3 metrów dł!-!gości.
rzeń. Jednak jaka była Inspiracja Spośród tych ryb sum ma montych wyobrażeń? Jest mało praw- strualny wygląd - a bardziej <NY:
dopodobne, aby jakieś formy wod- rośnięty okaz mote przypomiuac
takie
Prawdopodobnie
nych dinozaurów przetrwały w F.u- potwora.
ropie i Ameryce Północnej epokę właśnie wielkie ryby dały począ
tek legendom o wodnych potwolodową.
Niedawno wysunięto interesującą raeh zamiesz:kujących jeziora.

Ogień-dar bogów
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Zabójca Kirowa - Jfikołajew
oraz 13 współoskarżenych llQdało skazanych na karę śmler·
oi przez ro11trzelanle. Wy rek
wykonano. Trwają · areslltow1nia
opozycjonisiów. Zinowiew i Kamieniew skazani zostali na . 1eslan :I".

•

Dwaj robotnicy zginęli w plomieniach podczas pożaru, Jalr.ł
wybuchł w fabryce L. Geyen
HL
przy ul. Piotrkowskiej
Spłonął skład ehemikaliów 1 materiałów pędnych. Straty onaeowano na przeszłe ZOi tys. zł.

I

cz:asó~. Mo~yw ~
S
S
\1'
S

zapłonęło

. tradycjach l folklorze do naszych
iw~tego ognia, litrażn~czki czy kapłanki o~~i~
występ:ije we wszyst_k1ch !;<ultura~h eur?peJ'3.c1ch.
wyW Indiach_ czczony J~~t bog ogma. ~g~1 wodz,cy a1ę z tradye31 lndoeuro.~JSk~eJ. Od tego
wywodzi •i• nasze s~owo -,- ogien. Slady kultowego che.rakteru ogma . przetrw~ły jeszcze w naszych tradycjach. W wielu kraJach - nawet auropejskich -. są _jeszcze ż~we zwycz!lje dot~·czące obchodzema 11~ z ogniem. Istl!-ieJe ~pecJalny
ryt~ł przenoszenta ognia. Na og1en nie wolno
pluć ani też rzuc~ć nieczystości.

pierwne 0111l.lko - przodkowi•
Gdy
człowieka przekroczyli ostateczni• sranicę dziel'c' 1atunek ludzki od 6wiata zwienj\t. Wykc:>t:ZY•

stanie ognia stanowiło narodziny nasz~l cyw11Izacji. Kiedy t w jaki apo~ób nauczył a1ą człowiek
..
rozniecać i wykorzystywac 01!eń?
W ostatnich latach prowadzone 9' w rozn:rch
krajach badania archeologiczne i etnograflczµe nad
rolą ognia w narodzinach cywilizacji. N~jstarsze
ślady ognisk pochodzą sprzed przesz~ 300 tys.
lat - ale archeolodzy przypuszczają. ze człowiek
nauczył 1ię korzystać z o&nia jeszcze wcześniej.
By~ to proces odbywaj,cy ci'l w 2 etap1<ch
najpierw wykorzystanie ognia naturalne10, a dopiero później opanowanie sztuki jego rozniecania. Pierwszy ogień · był zdobywany w czasie ·róz:nych kataklizmów przyrodniczych - przy pożarach spowodowanych piorunami albo przy wybuchach wulkanów. Po c hodził więc albo 1 nieba,
albo z głębin ziemi.
Ogień byl więc'J)Odarowan:r ludrl:l«n -przez „iyazJ.!We bóstwa elbo też '.\")'kradziony za.zdroimym bl'.'go..'11
~ wielkie.go Herosa". Na uwaaę ustugu,lą kulty
związane z ogniem, których echa przetrwały w

.Jak wykazujt. ostatnie badania, człowiek uauprzypadkowo, przy okazji innych prac - pr awt,lopodobnie najwcześniejszą metodą rozpalania ogniska było rozniecanie
przez tarcie. Osiągano to przy wierceniu otworów
w drewnie. Rozpalanie metodą krzesania zostało
wymy~lorie zapewne przy obserwacji iskier, jakie
powstawały w czasie obróbk i krzemiennych narz~.diil. W ten sposób iskry stanowi ące zaplou, zostały - u zyskane jako produkt uboczny w innych
procesach technicznych.

czył się r ozniecać og ień

•

•

•

•

TraciolAta aytuacja brz __ ._.
skich kraweów-cha.łupllików. Pe
kolejnej obniil!«I een M •yeie
~ · dzieci 0 eh 1 dni krawlee
Za
S ir:rsym~fe 5
pracy esela4niey
S dzinny dzień
~ zarabiaj" 1 r:I, zaś eałe ubralli•
w Bnezinach można kupie jał
~ za l6-lS id

„ ...„

:os11::r.

S

·

S

S
~
S
~
S
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•
kempremiłaoja
1portu1
bokserów. W rer.e1ranym na ringu w Łodzi meezu
bokserskim o mistrzostwo Pol•
ski IKP przegrała a w:i.n1zawską Mak.kabi 9:18. Był ie ,,al•
kower, 1dyż dwóch łedzlan miale nadwa1ę, a irzeci w oróle
nie stawił się na meos.

Ze
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Eil!lenhowera.
W listach do
Macmlll4na i de Gaule"•· ra·
d.ziecki premier Chruszczow u•
stosunkował Ilię pozytywnie do
konferencji
zwołania
kwestii
Wsch6d-Zach6d na najwyższym
szczeblu. Trwają ustalenia doterminu
dokładnego
tycz11ce
spotkanll.

pe11•1J ij aię, czy sntit jest 138 ocntyrdetrów ponad iwoj, elew, I ozy Jeti dośó miejsca na wykonanie 1amaohu ręk11. Trzymaj11c kawałek kredy
w jednej ręce stań tak, aby stopy były równole·
rłe do Aeiany. Nie odrywail\o pięt od ~dło~I,
uni11n aHięr ręki I zaznacz 1• kred' na IK'lan1e.
.Jest . t• lµtla wyjściowa. Następnie wykonaJ wyskok najwyiłJ jak potrafis1 t:aznaozająo kred• na
ieianie kreskę w najwyższym esiągalnym dla eiebie punkele. Zmierz odległość między linii\ wyjiciow11, a najwytszym punktem zaznaozonym na
ile, 30 - lepiej, 35 - dohne,
iciani~: 15 em znakomicie.
łO Nie ma 01ólnere wyniku te10 nłeroezęA01owe10
testu. Jeżeli jednak r:ainteresowany _jesteś popra1'"11 swojej sprawności, powinieneś zapisać na wstę
pie uzy&kane wyniki po521czególnych prób, a po
systematyC11:nym wykónaniu zalecanych przez nas
w następnych edolnkach ćwic11eń przez 2-3 mie1l11ee ponewnie zapisać wyniki, aby je porównać. Jeżeli porównanie wyników wykaże wzrost
możliwoAel metorycznyeh, można przejść do ewiCileń wehod1111oych w skład następne10 tes,u, wyma1aj11eerro jednak jut doió dobrego prznoiewania fi111ynnere.

O poziomie 1prawnośei fizyemeJ człowieka deeyduje paziom Jece podstawowych eeeh mot11rycznyeh, które mezna ekreilió wykanuj14e edpowiednio dobrane ówlezenia. Do podstawowych cech
motoryoznośoi za.liczymy 1ił11, ' wytrzymałość, ~oor
d7naoję ruehów m.i.łyeh i dnżyolt rrup mięinie
wych, 1zybkolC, zwinneł6, ribkoići. Częsło również podafe się jake eecb.ę motery k i moo. DzislejHY edelnek naszege cyklu pozwoli l!lori(:ntewaó
się czytelnikom · w poziomie niektórych cech inotoryoznoici, ee równie:6 winu• dać edpowicdi eo
tle aktualne1• 1tan1t oPrawnośel fizyemej.
GIBKOSC: Btań ze zb,ozonymi .topami, Ir.olana
wyprostowane. W • 1 • • wykonaj skłon w dół i
zobacz, ja\ daleko poniżej kolan mozeaz •'~rn.116
końcami palców. Jcleli sięgasz tylko do kolan je~t źle, do polowy łydki - lepiej. Jezeli 1ię1ai.z
do kostek, Jest te ~nilr. debf1, a detknlęcio ci• podłogi pri:ed palcami nóg jut wynikiem anak•mitvm,
M'lĘśNIE

BRZUCHA: Le~e na plecach, rełoł
ręoe na 11.daeh. U11ieś głowę, następnie r&miena
1 córn, ezęśó tulewia. Ramiona anid w pnótł,
aby końoaml paleó-.. 4ołknllł kolan. Wr6ó do peprze4niej pesyojL Wykonanie 50 powtóneń 1ian•wl lot proe., ale na iym etapie łwe10 pro1.ram11
sprawnojol będzie nleile, jeżeli lirebiss lł 1ll:ło.
nów, tj. 20 proe.
SIŁA RAMIOK: Uehwył •ł• łat. wyseko, alty
pr1y zwilie noli były poud podl•1,. ltt9' an.li musi młenył el!laa. .Jeł.eli mełesz trwa6 w
t:wlsie praer; 11 1eku114, te zapili Hltł• 26 pffłl.
Natomiast n aekunł claje P proe,, U - 71 proe„
88- llł pree.
.-a-kei. 1J..
HOO! Wybt„ łelan• we~

• • •
Podczas konferencji w W7dziale Gospodarki Komunalnej
· poinformowano, te od maja lHO
r., celem usprawnieńia przeto.:
towoki Cł6wnej arterii na&lf:IO
miasta, 1 ul. Piotrkowskiej wy.
l'l&
cofane zostaną tramwaj11·
odcinku od pl. Wolności do ul.
Żv.-!rki

• • •

teatów naleły 1iawszo łraktowaó
jall:e ówlesenia gimnastyczne i to ezęste o duiym
obel11teniu, dlate10 tei, przed lclh ror.poczyna11iem
W11kaune jest przygotowanie naszere orranizmu
do ie1e wysiłku . Jednym ie znanych spoi.ohów
ł 11ajczęłeleJ atosowanym jest rozgnewka w111ystw
Jdeh 1tawów oraa mięini bior11cyoh udział
6wieaeniacla.
AXDRZJ!!.J E • .JEDYNECKI •
Wykenywanłe

„

W Teheranie l)dbył się łlub
uacha Iranu - (O-letni łteza
l'ahlavi, któremu d"'-ie poprzednie ~ony nie dal ~ upragnionego następcy tronu, poślubił 21-letnią był11 sk dentkę architelttury, czarn(;ok' Farah Dlbę.
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DOKOŃCZENIE.

POLOWAN IE NA LISA

I

Z NUMERU
PIĄTKOWEGO

.p .

k~j1 inrlecbal ft"Oh lltar3"m ~
ba.kerem Bi.aalchi. nieco wata,wlc.ny po flbY't
mu
wie.lu cocktailach. EmHia ollwora:rta
d'l"ZWli
- !'red ie.st w łazlenoe - l)Ow:iedri:iala. - l'r%:rnrlenr.a nowy kootium na ~owa.n:i.. Zar41lZ 11rzYl-

chie.

- Kto przymedl? - :aaw~ Perki·~.
Po Uz.Y\Skaniu od-powiedzi zdiał orędko c~rW{)nY
takiet. przyciasnv trochę cod pa,.cbam.; i nał(')<ŻyJ
SWOlll bonżurJu: Pamięta1 rozm~ w re..s'taur.a<"i i
i ~11 sit: okazać te chW!iei• li!e ie~o 'D-06ta-llo'W'iercie.
- Słuchaj Fred - odezwał at, Bianchi, gdy
wiledl! 1 drinkiem w ba.wialni - m&m Md?Jiei .
te mtieniteA 7..dande.. . Oczywlśc:e, m<lltesz odrr.uci ć
zap~ie.

a1e nie

ra&ę. Mogił '!)no",,ecd.et 1121uć

aa afront z twoiei atr<>ny ł
na kddym kr<1k1l
- Al~ to łmi-eazneT -

~- el

ootem

~rwala

to

st~ć

mu

Emm•

Przecie! on nie adnud ~ ~nl a. Prawda.. kochanie?
- Cóż ... - zaczął Perki111.
WY'C7Jllla n iezdecydowanie w feKO d-owl• l W21'Ilocnfta swoi a niermva zf ę.
na
- To two1a pierwsza ~ f>oW~ke.
tak wYeokim ooziorn.'ie. N~ moh8z ne:wet my§l~
o odmowie Zastanów si ę tylko. eo to ozn<ł!C7.a. dl'la
dzieci I Za ki!lka lał trzieba ~· je 'l)Mlać na
Un!Wel\SYteit.
- Pnecież n i~ lubię palowań na l!q - nrot.e•towal słabo Perkins. - I łmieanie będ4: wY-

-

glądać

-

na k-<>nju

Wcale nie śmiesi:n'lel nit d~ell'Jliędrlel$1•t ~

oent nozo.st ałvch e;o §ci Cxy ~ te senat.o·
Gorman bed?Ąe wmadl!.l łak oci,t.aAl.r? A tw6j
•l!ef. pan Rem:l<EmSMl T
- On tam fdlZieT . - ll!)Ytal l!ll!umilony ?erld!w.
- Na1nJr&l.niie. Gdy.byi ehOI! tl'OOh41 :r.iUnitie.reeow.ał
11!4 łiGtll lłllJl)l"Ol!IZOnYC'h ~. ~ nA to ~
'9'4ft_

-

Jifo. ...... Dobrze - ocdiW

W<Jbec tet<> l)ÓJd1t.
Tegot wiec2m'a napillal :ueik

oroszen!e.

Następny

tydzień

prt:eleciał

„

Plar\!ln& -

akoepł:uj-cy

prędko.

a-

J:milia do-

li'~ czerwony ta\f.iet I bel!lotw• br.\"CU!l!ll", zazn,aceył.a kred• n<>'Pr&wki I -ooslała do in.wca. Ut:MŁa ~teO"Z.nie. że Młty l'lutllon ni• nada 1e 9f,ę

Jako 2lbyt krzY'kliwY Zast•'Piono ito 8ll<>ko1Mei19zY?Il.
kremowym.
W biurze Fred pławił si41 w rot:konach szacunku.
Kierownik 11oa.n P'reeby Zlil'rop<>nowd mu w I»"
n iedz.le.łek ~ bi'lllciklo. yr -pobLltu okna .
Perkli"IUI -oodzi ękowal mu u troSklilwość.
- Ald nle ma u oo - etw.toE!Nłził P~.
To niewielk>t dow6d uuanJa.. oeromy it0bie 'Prt:ee!e:t -paMk• pir~ u n.u ~ Perkirus.

"'°

l)Oludn.iu uitir.zymal ~@ n!TJ' J~~"
A w Jiątu
biurku sam nef firmy. Hendel'8C'lt, •mad.aj~ rów-

nl'911: wY190ko w radzi. na.d:no:rez>ei ..Internatlo11fl 1
Guaranty and Truet". Od dw'lln41ittu LM zdoby'l\'ał
e!r; zaledwie na ekinienie ir1~. Ni.e wi4'C cbt'Wl!I.~
ro. l>e Pei'ki.ns był wniebowz;•ty.
- Wyda,ie mi eie te zohaOIY'lDY 114• hlilM
-,,owled~al. oPl!era~ M moment 1edien -ootl adek
na ro"-1 b!:urka P~.
- W~g'l.11da na ;o - odnoekf niezoi00wl111:1.1l1100
Perltilfls.

Mam nad2'łele . łe l)Od.adzit wh1ek'.Y' - etwial
G<ln·e,cy noncz nale!.!y eo TJM!Wda
do eta.rei ?owieckie1 tr.adycił. de u mnie wYW<>.
hlle W'L<l ęci11 l $ta:z:Y.
- Wezmę ehY'ba wł~ ~etl.9!6'mte - zal)()Wi~
&W PerkLM 14.kby to nałieta.ło do ~ da.w.nYob
~i6w 'Dlt7.Y t1olowenłach na UM.
·- Dobry pomy1ł - stwierdził na odchodnym Hen:em.I•: ·dereoin, a od &-zw! -.woleł 1el!rl'JCl'le
Zaoh<JIWll;1 ~ dila mn1e. !'red I
Tego ~ zans DG liio~ JmQt1 ~
~ llł
dz!!"Ci & anu 1 oboM "fPl'Ybrel! 111• •
n a !;;oni•~: Ma:r1 r:e Gat'denis.
-

Hende'['9()n.

„r21M

-...-~WIP.,..:._~~

kiedy zawrócili do domu. -

Jut 1ekkt Jl()dimuch

1eaien.ł.

P6rlc.ftl9 ni• od.1>0\vlecniał

,-.; -powietrzu czuje
Pła.wł

się

et• we wł••

iiść~ ~ ezetl~ m67.eu
cmzyj ~ 1.'8.KO u."roez:e21denerw-owa.n1a i ne.wied!za.j~ it<>

nydl mye.ach. Nie ohaial

we1.,t arprmeciwieb.

z•

l!lllę

:nl.a. Dr.bł
litku. Chocia.t byl& to na.wet zroarum!.ale... Rnyko,
1.akle podejmie w t:rm . ne>W'Y!m otoczeniu. strach
'Przed niepowodzeniem, przed pel>clnioen·i em ja.k.ie i~
towuzyigk!ej c.afy. ~ zawodem. jakli m<llte eDra.wi~ go.sl)OdMWm. ...

P.ołóim:r eie waz&śn;!.ef cpa~ - Zll'Dr<IOOnowała
Mus!.1n dobne ,vniocz~.
PerldM TJ~wał ~.lecz mimo~ 9l)llł
1'91 ~ niew~e. Pnewraea.t ;• z bQku M bok.

-

!lmm!.a. -

przewidując

wszelkie

możliwa

upokorzenia towa-

'
nywkle,
Na.Ńwił lmd:!l!k M. llZ~. i»n.1.-U ~adl!

M "lmllMnY 1'0QZll,t.ek 1l!Olowa.'l'rl.a. Zbtid.zono ~ Je-

dnak ~acznfe wcz~el .
- Per1d.ne! P'red Perkins!
~l el„ i Ut!l!a.dl atyiwn.o n• lótbl.
-~

... .

Jut widłlo. ehodd sl.ońce ~ 11łe ~
do. Dwa,; mętoz~ni stall w 1~~ s.TI>h1Ini. WytB:l'ło

"'ZY 1 nich. który W'ldnU! ~.z~ R'o za ramitt.
m !a1 na. ei>bie skór1.t1,tią kurtk„ 1 OUTJk$ rAZY't• z
tóltych i ~erwonych klinów.
- Wstawaj llZ~ko! ~ p0ledł PerkLMOwi.
....:. Byle ezyfbko - dQdał dru~ · m~n&. n~
fl'!.Y J eta·m zy a.J„ tak~ ubr<l!llY '"'· sk6rutna kurlJ\'e.
- O eo idzie? - snytał Perkins. PrTJebud1:lł 8ię
łtl.ł w-pehtie 1 adr«iall.na 11t:aiko.w.ala fego e&rce.

f
bidlt<le l~1c m.t~.
- Wyld t: łófke - ~e&:!ał ten ~ 1
tldnlł ręki\ ki•tnid ~. W tym momende
Perld!M dMtmegt na. .,i-i_ 1~ skdr:za.nef 1rurtk1
JXIZł«c,lnY ller'D s d~ lwamd.
Wstał z łótka r"ztrzę1l"ny, w 111.mych m:orłacli.
~ tlQ!"a:-e:"::: by! doo~d ehł.odn!y.

- o .;,

-

!dzl,a' - 'l)Owtónyl beZ8t!MOWnle.
Polowanie, l>O'lowanie. idizie o 1><>lowanfe

PQWiedziJal eta,mzy

me:żazyzna.

- Więc da.jde m.i się ubr.a.c! - wy-jąilral Pe-rk ine, kierując Ilię ku toaletoe. -prny której epoczywal w~y czerwony takiet i dia.gonalowe bryczesy. Ledwie się odwróoil. a dosi„gfo io bolesne
u<lerzenie tJejczem którego przedtem n.ie zauwafył w ręk!u ~lego mężczyzny.
N ie będ:zie.sz tego p0tmebowa:ł -

roześmial

·
• ie naipa$tndlt.
Kątem eka Perkilrul dOEJtrze~. 13<k ten sta~y
blM"Ze CZerW'OnY takiet za t'fine -poły i rozdz!era
fJO na J>Óf.
- Uw.ał.ia.jo!el. .. - :111ezął, a:le Ut.n~m ~ skoń
ezyd. bsJrozyety mę!czym,a w czarnej 11kórze wYkr~c!l mu JtWaltownte r.amię za. "leeami i t>Chn.i
„~z otwlll'te oszk'lone drzwi do o,ltrodu. Zdl,Żyf
j~ ujme~ !!:minię. która w nocne; k-Oo!1ZU1t zj,awiila się w llY!PialnJ. UałY\YZa.l lei tmie-raż<>ny k1rzyk.
a n{)t~ brz<".Jt stlda. g<Lvt ni:ilszy mę7.c>;vma za.
trz!!3nllł ogrodowe dTLWi. Wyrwat 81ę I 1.ak sz.alonv
bie~ 'Pl".l'Xl'1! trawnik. ele ()lhal l?aiowi d-O~cmil'. '!~
wkrótce. Ujęli n-Od nac hv i PoOęd<zili l)I7..e7. ulic(')
dio te/Co miejsca. (dz~e kończvly się M.arine Garoer._,,
I zaczynały pola. Tam rzucili go na ściernisko, a
ni.ł&y m~Y!7ln.a wv1<:lo.byl De.icz.
- B ie,.,"11i!1i tienirzl Bie1?n.fi1. tY sUkinsy;nu ! - da·rł
si I'! tien w:vtszy.
Perkins poczuł ostrv ból na nagich plecach,
:ridzielonych nelcrem. Poderwal Się na równ-: no.I? '
I 811Sam1 oobiel(f nrze-z otwairte Pola. 0$ra trawa
raniła l?oł„ s t ryoy rot lał .sie PO n!ersl.:tcli. z l!ardla wY'dobywałv sle n! e<;kł.aidne svhbv t'---1,.,~•1•
I wścij'kl'oścl Bier!? ied'11ak bie1tl i bieltł. Bo 1uż
ll'(ir?I~ na skraju bu.Jn:l"Oh ląk o<ler.wa!o siE:. uia<l.an'ie oru6w i czyBty elltowy ton łowieckte~o ro.ni.

Ze zbioru; •.BTORIES MY MOTHER NEVER
TOLr> ME'• pne}oeyt z angie-.Ls!C'iego Arian .KoztoWlftf.
DZIENNIK

ŁODZKI

nr S96 (107114) 5

tóoZK1- c, , 1.NAT su „ow
„~ROD ESCJE''

l!AMltAtAKJr.11
IPrMdam. Kupltt pra!.k41 automatyezn11
lub lodówkę.
43-40-09.
22490 g
OVERLOCK 4-nltkowy
11przedam. Łodziński, U-

v

mińskiego

ZATRUDNI
działu

kierownika

wymagane wykształcenie
lub ekonomiczne;

--

•

organizacyjno-prawnego
wyższe

lderownika działu bhp i ppot.
-

wymagane

wykształcenie wyższe

inżynierów

•
•
•

prawnicze

budownictwa do
wania produkcji,
kosztorysantów,
księgową do rachuby płdc,
mistrzów budowlanych.

budowlane,

działu

przygoto-

Reflektujemy wyłącznie na pracowników o wvsokich kwalifikacjach z dużym stażem pracy w · budownictwie.
Zgłoszenia przyjmuje dział spraw pracowniczych
- Łódź, ul. Piotrkowska 55, II piętro, pokój nr 219,
tel. 32-62-05 lub 32-91-40 w. 204.
4202-k

MASZYNĘ

„magtel-prHOwalnla" kuplę.
Tel.
84-12-04
2l431 g
KUPIĘ rowerek
dziecięcy
na dwóch kółkach. Tel.
57-35-46.
43541 g
GLAZURĘ różową
- kuplę.
43-9'!-92.
22494 g
SPRZEDAM frezarkę dolnowrzecionową
Kresowa
21 (t.6dt-Wldzew).
.
43769 g
AKAI-Vldeo vs-a, cassettedeck
HX-3 - sprzedam.
Tel. 43-95-04.
43830 g
Clłt.O'DZIARKĘ

SO

A

gwarancja sprzedam.
Lutomierska 142 b m 24.
ł3008 g
SF:CESYJNY kredens. dwa
dute ooroża, stół, metalowe ozdobne łoża
sprzedam.
Dąbrowskiego
97 m. 157 (7-13).
22218 g
KIOSK ogólnospożywczy z
lokalizacją
sprzedam.
Tel. 67-08-12.
22221 g
PIANINO Flblger - sprzedam. Tel. 86-25-58
43341 g
DYWAN
zagraniczny 2 x
I sprzedam. Telefon
34-90-78.
43324 g
SUKNIĘ

łlnbn~ .
lodówkę
grę
telewt~
wersalkę,
stół .

„Polar 160",

zyjną,

„ Fenlx" - sprzeTel. 52-44-84.
ł307ł g
PIEC c.o. 1,7 gaz ziemny
atestowany - gwarancja
- sprzedam. Oferty 43351
Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.
SPRZF.DAM wtryskarkę 150
g Tel. 84-49-93 od 9-17.
43451 g
PILNIE sprzedam
meble
międzywojenne
I nowo,
czesne 32-35-99.
43441 g
ZGRZEWAR'Klę 1 kW do
foltl PCW sprzedam .
Tel. 84-88-01.
433115 g
gOZl.'CD damski - •przedam. Tel. 38-66-SS.
ł3381 g
„ JOWISZA" sprzedam.
Tel. 38-08-'70 po 18
434114'
GRAMOFON 9tereo, skórki 1 królików,
wyprawione - sprzedam. Tel.
38-14-Tll..
'43457 I
BŁAMY - łapki karakuło
we (beżowe l brązowe) tanio sprzedam, tel. 52-38-24
po 11.
22448 I(
SPRZEDAM
stębnówkę
przemysłow11
„veritas",
nót do tkanln, telewizor
„Junost",
Ejsmonda S
m . eo.
22428 I
OKAZYJNIE •przedam n0w11 wleżę Hi-Fl. słuchaw
ki Rl"N. dUŻI! Trawlatę,
tel. !11-39-83
22421 g
SPRZEDAM ladę ehłodnl
czą, zamratarkę.
Telefon
52-98-73.
42267 g
WANNĘ 1 m \tuplę
lub
zamlenię na wlększ11 tel.
51-02-45
wieczorem.
43!!02 g
VIDEO
„Toshiba
VHSN
sprzedam. Tet 1rzecznoł
clowy 113-38-41.
1 43492 g
ZX-11, Commodore 16
sprzedam. Łódź, Cw\kllń
aklaj I m. BG.
palmę

dam.

SZKLARNIĘ

ogrzewan11 (490 PLAC 4200 m z
b tdynkiem (woda. siła)
m) sprzedam. Janusz
Banaszczyk,
Mniszków.
sprzedam . Sląska l05.
tel
H, llłOJ. plotrkow. 43518 g
skle
21782 ~ DZJAUlĘ
budowlaną
z
rozpoczęt11
DOM - ł pokoje,
budową segweranda, taras, garaż, ogród
mentu na Radogoszczu lOOO m - 9J)rzedam. Tel.
sprzedam . Oferty
43532
78-86-51.
43424 g
Biuro Ogłoszeń,
PiotrDOM letniskowy
murokowska 98.
wany
100 m
Grotnlkl- DZJ Al.KĘ
budowlan~ 1200
Ustronle sprzedam. Oferm na Stokach - sprzety 43703 Bluro
Ogłoszeń
dam. Spartakusa 21.
.
435~ g
PlotrkoWllka M.
I

SPRZEDAM
gospodarstwo
rolne o r><>wierzchnl
22
ha . dttte
zabudowania
blisko Jeleniej Góry Walicki, 1anówek 3, 59-611
Czern !ca.
43355 g

KOMUNIKAT
PHU „OTEX" w tODZI
Z

zostanie

A

W

I

A

D

A

M

I

A,

że od dnia
zamknięty

2 stycznia 1985 roku
sklep komisowy przy
Zarzewskiej 13.

uky

Działalność w tej placówce będzie zlikwidowano-. Prosimy komitentów o odbieranie nałeżnośc;i oraz tow,arów. Ostateczny termin
12 stycznia 1985 roku.
4219-k
1 i

Pl

p-ta 98-150

Dobroń, tel. Łódź
Łask 1622

OFERUJE WYKONANIE W

10-435-1622,
BRANŻY:

łS48ł

1. Palety transportowe znormalizowane I elementy
do ' ich reperacji.
2. Skrzynie włókniarki ł elementy do ich reperacji
jak czoła, wieka.
3. Wszelkiego rodzaju opakowania drewniane w
wykonaniu krajowym i eksportowym.
4. Wvposażenie magazynów, podesty, regały dr~w
niane i metalowe.
5. Stoły-warsztaty i podesty warsztatowe. .
ZEMYIŁ

•

USŁUGI

do drewna sprzedam . Tel.
55-15-09.
43531 g
KOMPLETNY spnęt
do
wyrobu pustaków
sprzedam. PKWN I m.
17
43530 g
SPRZEDAM 4 maszyny automaty do produkcji dzlanlny bawełnianej
tYR..
„Rumzlt". Nowy
DwÓT
Gdań5kl tel. !5-01
2l4!1!1 g
LODOWKĘ sprzedam.
oferty 2248S 'Biuro
ogłoszeń, Sienkiewicza I /S.
BRANSOLETKĘ

J. Prace na tokarkach do <!> 400 długość 3000.
2. Prace na strugarce i frezarce.
3. Prace na gilotynie do blachy.
4. Prace na rasie do 40 ton.

g

POMPĘ głębinową i obrabiarkę wleloczynnotctową

złotą

łT,I

g 18 karat - sprzedam.
Oferty 22476 Biuro Ogło
azeń, Slenklewłcza I fi.
SPRZEDAM 1uknlt
Gubn11, teL 48-1'-4'1.

• :a„

1. Remonty przyczep. oabijanie podłóL
2. Remonty - szalowanie barakowozów.
3. PTace spawalnicze i ślusarskie - bramy, oparkanienia.

łfl8.

22ł59 g
JAPO!'ilSKJ mikroskop 900
razy sprzedam.
Telefon
Btl-56-98.
22462 g
SPRZEDAM
magnetowid
„Orion" ·t el.
grzecznotclow:v 52-63-68.
22483 g
GRZEJNIKI
aluminiowe
- sprzedam. Oferty 43567
Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.
GRZEJNIKI
aluminiowe
- sprzedam lub zamienię
na Inne materiały
budowlane. Oferty 43569 BluTo O.głoszeń,
Piotrkowska 98.
FOKSTERIERY krótkowło
se, jagdterlery, irlandzkie
teriery. jamniki krótkowłose
- sprzedam. Tuszyn, ul. Poddęblna . Leś
niczówka.
22438 g
OWCZARKI niemieckie szczenięta rodowodowe spr.zedam. 52-35-35.
22200 g
FJRl\tA Incomp - CBJ pomoże cl kupić sprzedać wszystko. Skorzystaj
napisz, 90-001
t.6dt 1,
skrytka 29.
41104 g
KU'PJĘ:
stare meble,
obrazy, zegary, zastawy l
serwisy stołowe oraz inne starocie.
Męczyil.skl,
t.6dt, Zyndrama 11, tel.
51-89-11.
tlł1ł g
SPAWARKI różnych
typów. Antonlew 36, 15-071,
Rą bleń,
Ogloza.

11481 1

PAWILOM' branty

przemy-

mysłowej
(południowa
część Łodzi) nadający slę
na lnn11 działalność handlową, rzemieślniczą

~rzedam.
Oferty
21384
Biuro Ogłoszeń, Slenklewlcza 3 /5.
_ __ _

i
SYRENJl,j Bosto kupi•.
11-75-75.
22101 '
FIATA Combi 125 p (.l980)
•przedam. 'l.'el. 52-28-22.
.
ł3309 g
MOSKWICZ łU po remoncie pilnie 1przedam.
Kilińskiego 92 m. 4.
43337 g
„121 p" sprzedam. 33-77-28
'3459 g
SPRZEDAM Fiata 1500 (1980)
. Sosnowa 30 m. l:t, tel.
84-08-55.
43366 '
ODSTĄPIĘ wkład „125 p"
odbiór 1985. Wróbel Zbigniew, Kol. Wola Zaradzyńska, Skromna I, kolo
Pabianic.
ł3499 I
SYRENĘ 105 (111:19) nowy
silnik, opony, akumulator :.... aprzedam.
tet
84-11-0ł.
22432 g
FIAT 131 M1rat1orl (1177)
- sprzedam. Tel. 65-66-61.
22407 g
TRABANTA nowego sprzedam. Tel. 57-7ł-ST
lub
13-94-53.

43599 '

KAROSERIĘ

~Poloneza" sprzedam luo kuplę „P0loneza"
po
wypadku.
Tel. 43-Gll-SI.
41470 g
SILNIK „żuka" po
r,rrtoncle - sprzedam. walaslń~kl, Odrzańska
32 B,
wieczorem.
Hłlll g
TAKSOMETR „Poltax" 11przedam.
Aleksandrów,
Wallenroda lS.
Ołlt g
NOWĄ kabintt do „:tuka"
- sprzedam. Łódt, Konstytucyjna 4t a m. 29 po
\I.
'3393 g
„TARPAN-Standard" (1983),
„Syrenę
105" (1979)
sprzedam. 84-58-71 (11-11).
~4g

-----------

MIESZKANJS
włamokłe
we Łódt - centrum IUperkomtortowe clcha 180
m kw„ dwa wejilcla, telefon - sprzedam. Oferty
łl'llS Biuro O&łoszri, P1ottlrOW9ka N.

Przf,dzalnia Cz~sankowa
Im. Gwardii Ludowej

„POLMERINO"

4206-k

w lodzi, ul. Wr6blewskiego 19WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROG I MOSTOW
w Lodzi, ol. Wapienna. 15
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wy.konanie robót budowlanf> mnntatowycb dla I zadania Inwestycyjnego związanego 'l budowa bazy zaplecza warszłatowo·sprzętowego dla potrzeb tut. przed.;iehiorstwa oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczysuzania,
przy al. Ustronnej - Granicznej w Łodzi.
Zakres rzeezo\YV t 7.adania obe1muje budowę:
1) hali e;łównei warsztatowej.
2) budvnku ądministracylno-soc:lalnego,
3) portierni z wezłem cieJ)!nym i <Jprężarkowni'
4) sieci zewnetrznvch niezbędnych do fun:kcjonowain.ia I zadania .
3) obiektów tymczasowvch dfa potl"1.le'b wykonawcy.
Termil"I realizaC'ii tel?o zadania - w latach 1.985~8. Dokumentaeja techniczna - rlo we'laclu w ookoju nr 4 WPDiM
W przet~rS!U rnM? bra6 udział przedsiębiorstwa państwowe. Sl)ółdzfel
cze i l'l«Obv orvwatne.
Ofertll należv "'khrl 'l ć w ciągu 14 dni od daty ogł-0S2enia przeta'l'gU llOd
ar'lre-;~m n'1~?Rl!.o or7.er'łl!iebiorstwa
·
Przefarl! .-,rJherlzie <;ie piątego dnia od ostatecznego tetml·n u lkła-danla
ofert w ~ierlz'biP tut . orrefłciebiorstwa o godz. 10.
Zastrze.e~ cie o~wri ~w"hoclnei;(o wyboru oferenta lub U2lllania, t.e przetar~
nie <hl wvnilm.
Tnform ·H'i ' ';>'Wi::i„.anvf'h z danvm przetargiem udziela ctzlał olanowimda
WPni"v1 t<"1„ron· ~, o~ !ł2
4311-'k

.P O S Z U K U J !

KWATER PRYWATNYCH
dla zamiejscowych pracownic.
ZgłOIRJlla pnyfmaJe c1slal 11DCjaln:J,

łeL

Ilf-I wtasnMciowe w
Pabianicach, Bracka SO pUnla sprzedam.
Wla·
domoś~:
Jelenla
Góra,
Struga 11 a, tel.
gl'zec:z.nośclowy
527-53,
Dabrowska.
48403 g
l\I-4 własnościowe , 47 m z
telefonem
(Slenlclewlcza)
sprzedam. Oferty
43438
Biuro Ogłoszeń, Plotrkowska 98.
WŁASNOSCIOWE pokój z
kuchnią l
p. (39 m ~w.)
z dużym balkonem przy
parku w Legnicy sprzedam, tel. 55-56-17.
43563 g
ZAMIENIĘ
2-pokojowe z
kuchnią
bloki, l piętro.
telefon, gar.U na podobne
- Piotrków Tryb.
Tel.
ST-10-28.
43151 g
WŁASNOSCIOWE SO m
oś . Mireckiego sprzl'!dam. Oferty 43571
Biuro
Ogłoszeń, PlotrkoW11ka 96.
KOMFORTOWE
mleszk"nle międzywojenne
100
m, własnościowe.
centrum,
telefon,
wysoki
parter
zamienię
na
mniejsze własnościowe z
telefonem. Oferty
42227
Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.
OSIEDLE Mireckiego
dwa pokoje,
wszystlda
wygody - własnośclow<",
sprzedam. Oferty
43571
Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 99.
WŁASNOSCIOWE
I-pokojowe M-1 w blokach 32
m, I piętro w Pabianicach zamienię na pode>bne w
Szczecinie · lub
okolicy. Oferty 43354 Biur o Oglosaeil.,
Plotrkowska 96.
ZAMIENIĘ M-S włunok\0we na stare budownictwo
parter
w dzielnicy
Górna, Ejsmońda 3 m. 60
22445 g
BLOKI 3-pokojowe
pełny
rozkład , I piętro eo
m.
Marysh\ska, zamienię na
2-pokoJowe, kuchnia I pokój, k u chnia - blolcl. oferty ł3348 Biuro
Ogl0•zeil., Piotrkowska N.
l\l-t w centrum, w plombie zamienię na M-3 lub
M-4. Tet 33-82-92
do tS.
22440 g
l'tf-ł nowe os. f,ęczycka
-Przęduiln1ana zamienię · na 3-, ł-pokojowe budownlct\Yo międzywojen
ne, wygody. 84-04-74.
43602 g
M-Z Widzew - Wschód zamienię
na równorzędne
lub M-3 Kozln:v. Teofilów, żubardż, 23-97-98.
2241111(
SPOŁDZIELCZE M-4
w
Lodzi - zamienię na Pabianice. 15-68-SS.
22491 g
Z:AMIENIJll
własnościowe
M-5 t,elefon, TeofUów na
domek. Oferty 43~71 Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska
98.
WARSZAWA S-pokoj0we, 5S m , rozkładowe lokatorskie - zamlenlę na
podobne w Łodzi. Inne
propozycje. Oferty 43453
Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 98.
POSZUKUJF; nmOdztelnego
mieszkania.
Płatne
za rok s góry.
Telefon
78-77-lt lub oferty 42394
Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska IJS.
MIESZKANIA
I:
telefonel)\ - poszukuji:. 811-81-05
22438 g
M-ł do wynajęd11 dla cudzoziemca 51-81-01.
ł3ł13 g

M-'11-H lub H-58-0I w. 191 i 151.
4U.T-'k

MATEMATYKA - 48-40-0I
Brzęczek.
mso
BUKIECIARKA
poszukuje pracy. 43-411-28.
mtt 1
Ml.ODA
energiczna
podejmie prac41 w lektorze
pTyWatnym (prace w m0dellnle, malowanie).
Oferty 43039 Biuro
Ogło1zań, Piotrkowska N.

g

Z:AT.lłUDM'JJS c:ukiern!ka rencl•~· TeL 1'1-42-31
w

lodL 1-11.
0018 g
OPIEKUNltA M
dwóch
dziewczynek • l T
lat
petrebn,a. Jlet'lltnla, tat
----tł pe tł.
DZlll:WIAU
poi\azoHnik
podejmie pra1H1 w nktorze prywatnym lub w ftrmi. polonijnej.
Oferty
łllłll Biuro Ogłoaell, PlotrkoWBka Ił.
ZATRUDNIJ$ ph)' mal-antu rccsnle ayld6w 090btt uzdolnton• plastycsnte oru pracownicę
ftll'J'Cmą, ft.zgów, Rudzka 18
tramwaj fi.
Xatda

.... ,

•bota wolna.

llłtl'

SZLIPDIJUI - NM!sta, JIO·
dejmłe praca. Oferty tasoa Biuro O&łolnll, Piotrkowska Ił.
OPIBB.UNKA
1,1--.
naj Ant potrzebna od aa,... MaryalńSka
SM B,
Wt.

„

„.....,_,,,

Biuro

Usług

Turystycznych

„I N T E R T O U R"
Biuro Podróży "Tour-Retour"
W. MARZVIQSKIEGO
Z A PRA SZA JĄ
w styczniu na czterodniowe
od czwartku do niedzieli
„BIĄŁE

HOILUlZA -

•trudftlt.

.....

'71*an.

~

-

łllll.

POTaBlll!rY pracownik do
-ratatu alektromecb.aniasn„o. TeL ltl-8141.

OGLASZ ..\..! ói PRZ ET A RG NT EO GR A NICZ.ON'Y

na. wykonani.- «'iklenia nki.-n 11zed1n~ycb w ilości 1000 m kw. budynków
orndukrvln:vch . 'ł'ermin wykomania - n kwartał 1985 roku.
Szf'ZP2ńl• \vvc-h 1n form ncj; udziela ~kc1a inwestv.cji tel 51-12-HI wew
34!1 W or;i;f'hreu mr.l!.a wzią~ urlział p-rzedsiębiorstwa o:iństwowe. sp6Jd7.ielc7..E' i orvwatne.
R'.l'>misvinP otwarcie ofert nastąpi 14 dnia od d::ił;y ogłoszenia orzeta rl?U
Ze.~trzeg:i się oraw o wvboru oferent~ ora-z prawo ~tapienla od orzf'·
t?r1rn bez oodania orzvozyn.
ł

l'ZIBJnlilK l:.ODZJU ar

„ ....

Możliwość

i kolacji.

pociągiem, własnym •lub - dla grup llOl'l'll-

nizowanycb - autokarem.
Szcregółowe ln!orm.acte I rezerwa-:ja· BUT „Jntertour" - 111. Piotrkowska '76. tel. 32-91-5'7. Biuro Podróf;y ·
..Tour-Rt>tour". al Narutowicn !ł, tel.
32-02-Tt
4235-k

.-.an&&aan•=

NH

NlllP.ll!W

DZIEWCZĄT

do pracy w programach rozrywkowych, prezentowanych w noc~
nych lokalach, w charakterze:

9
fł

•

rekwi1ytorek,
statystek,
stripteaserek.

WARUNKI:
wzrost: minimum 165 cm,
ukończone 18 lat.
Przegląd odbędzie się w siedzibie
„Stomuru", 18 stycznia 1985 roku
o godz. 17. Na przeglądzie nalety
zaprezentować się w kostiumie
platowym, dwuczęściowym. Informacje telefoniczne w godzinach 9-16.

ZAPRASZAMY
4175-k

~~~-.~....,;y,....,~,....,':"

Fabryka Pierścieni Tłokowych
„FAPIT" lODt
WYDZIERżAWl

SPRZEDA LUB

CAMPINGOWY OSJtODEJt WCZASO'WT
w leate nad jeslorem w Mstowie
11. Chodes&. woJ. Włocł.3.wek.
Otkodel< llkłada e!t s • domków, stołó....lr.1 l kuchni li wyt>093tentern.
Oferty !LJ"APIT", !Mi, ul, Lttciasta W,
teL M-40-4111 w • .Ml., telex 88CM.
«Y.17-k

&lSmM"imnaimm!:lPr:~

„.

UK.LADANIB glazury, te- NAPRAWA lodówek,
mratarek M~-80, Wójcik
rakot)'. Wa.lak, 78-52-17
111079 •
2219'1 •
TELEPOGOTOWIB
PRALl[J automatyczne Witkowski 84-52-32, ll-OS-32 •
naprawa, Gnywa, 84-'13-81
łlł99.
1mo 1
KOZUCHY ezyśclmy
tro- TELEPOOOTOWIB reclnowo, farbujemy. Pry.
1eneracja kineskopów tel.
watny zakład, Plotrkow84-55-90 Korczyflskl.
ak.a 123.
ł180t •
TBLENAPllAWA kolor
lnł. Walendowski 1'1-71-80
'TELENAPRAWA
Tl-M-19,
37960 g
Kaczmarek.
naprawa
11811 ' EKSPRESOWA
maszyn szyjących,
HiHYDRAULIKA.
Zdzlachowsld tet M-Tl-0'1.
chalakl
tet grzaemo'clowy 11-09-31 (9-17).
łM'll •
CYJtLINOWANIB, lakiarowanla IS-80-&ł Bohdzlun
GLAZU~, terakot4
układam. Sobci1yk,
telefon
łOllll
'
aITODRUJt
na d.lllenlnie.
33-85-83.
39544 '
Szn:rr,
Ł6dł, Zamiejska CYKLINOWANIE,
lakler0wanle parkletOw.
BedSO.
fsel I
narczuk 17-21-SS.
WYTl.UMJANI• dr&wi ozdobna oraa llkutecsne u11010.
bezpleczanla, tel. D-41-&T, „CYFRAL" - autoalarml·.
ł!--U-5' Wasuayll.
Tny nowoczeana syatemy Sllwl.ńskl, Piotrkow.
ska 177, tet IS-87-78.
SEJI' - uutacsnte
•bezptacayn swoja mlante.
zot• 1
lnatalowanla llkr:vtek n- JOWISZ Rubln naprawa 55-24-118 Muszyński.
kretnyc:h a nletYJ>owyml
aamltaml. Ozdobne
W'Y31223 '
Uumlenla, ubezplecaante
drzwl (blacha, blokady).
Drzw\ harmonijko- tel.
12-111-81 Ancaewlld.

..... '

.-1,

... ,

'
UKl.ADY wydechowe,ł13tl
nadkola. Judyma IO
(Od
Traktorowej). Int. KynMatrymontalna
kOWllkl.
ł1111 C AGENCJA
„Marlena u, 97-400
BelTELENAPRAWY
domowe
ehatów,
skrytka
n.
13-28-11 Chałubiński.
17204
g
ł09M c
TELll:NAPJlAW A.
Flrek,
112-8$-49.
11198 '
ODKAŻANIE i tępienie owadów preparatami
ugranlcznyml - gwarancja
WlmieWllka, teL 12-40-83
38771' lAMNJK czeka na wła4cl
PRALl[J
automatyczna elala. TeL M-94-21.
naprawa Klimczak
tal.
łlAll.
H-03-58.
tlSU' ZGINĄŁ ezarn7 dog. OdTELENAPRAWA.
Kaprowadzi~
u
wynagrołułyńakl,
11-Tl-ta.
dzeniem. hll.ata łS, tet
ł11M'
11-118-11.
'3948 '

MO& IN:t,

KAZIMIERZOWI GORCZYCY

•a.

technloanyell Wl'l'&SJ' gtębokte10
w1p6łcmcta z powodu 'mterel
T 11:
CI A

•9F dyr.
lkład&J••

DYBBKCJA,. POP PZPR, RADA PRACOWNICZA,
NSZZ oraz WSPOŁfRA
COWNICY 11 l\JIEJSKIEGO PRZEDSIĘ
BIORSTWA ELEMEN'TOW BUDOWLANYCH w ŁODZI, ul, DEl\IO'KRATYCZNA u 19/91,
&OLEŻANC'B

:yrasy

STEFANII MAJEWSKIEJ
-.IO

współczucia

z powodu

tmłer-

llrła4aJ1n

DYREKC:IA,,
Il.ADA P.lłAJCO.WNICZA,
K.OLE2.Mf1U i ltOLEDZY z ŁODZKlE·
GO
PRZEDSIĘBIORSTWA
OBROTU
SUROWCAMI
Wł.OKIENNICZYMł
1'
8Jt0&ZANYML

Wyra.,.

--------- -

• POWOd11

dęłtoktep wap6łcsueta

PAm

GRAŻYNIE PAWŁOWSKIEJ
llllła.daJą1

łmJereł

MAT Il I

DYK.IUtCJA. KOLEŻANKI I K.OLEDZY,
PRACOWNICY ADMINISTRACJI ! MŁO
DZIE• XX'\7.1 LO Im. M. FORNALSKIEJ

ZAKOPANEM, SZKLARSKIEJ

Dojazdy -

OGŁASZA

NABOR

am1

WEEKENDY" w:

w pensjonataab.
*** Zakwaterowanie
§niada6
mochodem

„STOMUR"
LóDZ, ul. PIOTRKOWSKA 53,
tel. 32-63-09

PllZTJMll natychmlHt ltarnll kobleł41 do
ophtkl
nad niepełnosprawną
Teottlów, bloki.
Telefon
41-114-38 po 15.

PORĘBIE i 8WJERADOWIB ZDROJU

ZAK.f., AOY PR7EMY8LU JEDWABNICZEGO „ORTAL",
Łódt . ul„ Hipoteczna 1/9

MUZVCZNA.
AGENCJA IMPRESARYJNA

w
GLAZURA, terakota, Koetrnwftl, 11-łt-11.
1111 I I
Rl!:GENDAC.JA
1dneakoo6w, telanapr•l.nł.
Maciaszczyk IS-te-at.
l!Ołt

ł.ODZI.

KRYSTYNIE WALISIAK

•

AUTORTZOWAMA
pnez
Fabrykę Samochodów o10bowych atacja Zabespleczania Antykoro&)'jnego. KB!lwe~ Łódzka n.
Pawalakt tit. ........

„.

ldlla4a!••

··~·

DYltllKC~.A eras K.OLE:tAN'Kl I KOLJ!:lllZT 8 ffBBO „MIASTOPROJEKT -

t.6D„.

• FFFI

•r

n••:•

f!HM

FP

1

ru usam

J!Jł

FICZNE (pl. Wolno•cl 14) godz.
9-1a
30.12. godz. 11)-11
BIOLOGII EWOLUCYJNEJ
Ul.
(park Sie nkiewicza) godz. lG-lł
30.J!. j.w.
HISTORII ~IASTA ŁODZI (Ogrodowa 15) godz. 10-14
30.12. j .w .
WŁOKIENNICTWA

(Piotrkowska

282) god z. 10-18
30, 12 g odz. 10-15

WAŻNE

TELEFONY

Poaetowte Ratunkowe
Pogotowie MO
Informa<!ia telefoniczna
Dw. Celltralny
Pe1otowle ciepłownicze
Pogotowie energety czne1
Udt-Północ
Łódź-Południe

999
991
913

3265-96
32-53-11

33-34-31
33-34-28
36-SJ -59, 8 ~~

Pogotowi e g azowe
Po1otowl e dź wigowe
iS-35-U, 78-ł0 - 8 5
TEJ,EFON ZAUFANIA
3:1-37-37
łlŁODZlEŻOWY
TELEFON
ZAUFANIA - 33-50-66 czynny
w
godz. 13-18.
TELEF ON ZAUF A. NlA dla kobll't
• Cllłtą problemowll 57-40-33
w godz. 12-22.
TEATRY

WIEL1U - 1odz. 11 „Republika
publiczna"
30.12. - j.w.
NOWY - nieczynny
30.12. godz. 19.1& „Legenda"
MAŁA SALA n i eczyn na
30.12. godz. 19.30 „Pod akacjam1"
7,15 godz. 11 „ 17 „Księż nlczk a
I tebrak"
30.12. j .w .
POWSZECHNY - godz. 19.1 5
,, Betleje m polskie"
J0.12. j .w.
MUZYCZNY - g o<.lz. 18.30 „Skrzypek na dachu"
3D.1!. godz. 11 „Królowa śnie
gu"
ARLEKIN nieczy nny
30.12. godz. 12
- „ Hefajstos
czyll jo.k słońce spadło z nie·

ba"

FILHARMONIA (Narutowicza 30)
god;i. 11 - Koncerty sylwestrOwe; Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
!:..ódzklej.
Dyrvgent .
Jerzy Salwarowski. Solista: Waldemar
Mallrki
- fortep ian
W programie : G Gershwin
Koncert fortepianowy F-dur Błękitna
rapsodia Amerykanin w Parytu
30.11. nieczynna
MUZEA
HISTORll RUCHU REWOLUCYJNEGO (Gdańska 13) godz. ł-1&
30.12. nieczynne
ARCHEOl,OGJCZNE I ETNOGRA-

ll!lllm!F

••p

SZTUKI (Więckowskiego Sł) godz.
9-17
30.12. godz. 10-U
MIASTA ZGIERZA (Zgierr., Dllbrowsklego Zl) godz. 10-11
30.12. godz. 10-1'
l\UASTA PABIANIC
(Pabianice,
pl. Obrońców
Stalingradu 1)
godz. 10-lł
30.12. godz. 10--13
WYSTAWY
SALO~ SZTUKI WSP0ŁCZESNEJ
(Piotrkowska 89) godz. 11-18 -

malarstwo H. Tchórzewskiej
30.12. j.w.
GALERIA BAŁUCltA (Stary Ryn e k 2)
godz. 11-16 akwarele
I Trelińskiej
30.12. j.w.
OSRODEH; PROPAGANDY SZTUJtl (park Sienkiewicza)
godz.
11-16 grafika współcztsna
30.12 j.w.
GALERIA SZTUKI
(Wólczańska
31) l(odz. 11-16 'gra!!ka współ
czesna
30.12. j.w.

•

ZOO czynne od godz. I do 15.30
(kasa do lł.30)
PALMIARNIA czynqa
w godz.
10..-18
&INA
BAŁTYK

12 godz. ~ 30. l l . J • w.

„!:.T.''
11.45,

USA
lł.30,

od lat
17.15, 20

lWANOWO „ F..T.'' USA
od
lat 12 godz. 111, 17.30; Flltn przedpremierowy - „Czuję się świet·
nie" poi. od lat 15 godz. :lO
30.12 Bajki - „Tomcio
Paluch" (1 bajka z Bolkiem 1 Lolkiem) godz. 14; dalej jak wyżej
PRZEDWIOSNIE
„Akademia
Pana Kleksa" cz. II poi. b .o
godz. 10, 12, 14; „Parszywa dwunastka" USA od lat 18 godz.
18; Film pnedpremierowy
„Klasztor Shaolin"
Honkong~hlny od lat 111 godz. 19, 21
30.12 j.w.
W'ł.OKNIARZ - „Ultimatum" pol.
od lat 11 godz. 10, 11, 17.30:
„Przygoda arabska" b.o.
godz.
11.ao: Fllm przedpremierowy „Klasztor Shaolin"
Hongkong-Chiny od lat 11 godz. 20, H
IG.12. j.w.
WOLNOSC Bajki „Wycieczka
kajakiem" (1 bajka z Bolkiem
I Lolkiem) godz. 10, 11; „Czaro-

1iJ11B111u m

U.•NMD!

DZIŚ

•

•

r

dziejski Lolo" węg. b.o.
godL
12.15; „Błękitny Grom" U'sA od
lat 18 godz. 14.30, 11, 18.10
30.12. j.w.
WISŁA

- „Zaginiony" USA
lat l i godz. 9.30, 11, 14.30,
19.30
30.11. j.w.

od
17,

DKM - „Colargol ulobywcą kosmosu" po!. godz. 18; „Dziecko
Rosemary" USA od lat 18 godz. 18
30.11. j.w.
OKA „żółta rota" od lat 12
rum.
godz. 13.30;
„Parszywa
dwunastka" USA od lat 18 godz.
18, 18.30
30.12. j.w.
STUDIO
Bajki - GV1>1.azdor
film owy godz. 15.45 ;.- „Książę
!
tebrak" panam. od lat 12 god~.
16.45; ,Clliński syndrom"
USA
od lat 15 godz. 19.111
30.12. j .w.
STYLOWY Filmy
Grzegorza
Króllkiew\cza „Fort XIII" poi.
od lat 15 godz. 15, „Komandosi
z Na varony" ana. od lat 11,
godz. 17, 19.30
30.12. J.w.
MALE STUDYJNE - Potegnan!e
E tytułem „Corleone"
wł.
od lat 18 godz. li
30.12. j.w.
GDYNIA -1 Kino non stop
dla
dziec! od godz. lG-12; · „Przygody barona Munchhausena" fr. b.o.: Kino non 1top od godz.
12 - 22 ; „ Więzień Brubaker" USA od lat 18
10.12. j.w.
MLODA GWARDIA - „Najlepszy
kumpel" USA od lat 1ll godz. 9.30,
19.30; „Poezukiwacze saglnlonej
arki" USA od lat li godz. 12,
14.30, 11
30.12. Bajki ,Złota rybka" (1
bajka z Bolkiem I ·Lolkiem) b .o.
godz. 10, 11; „Poszukiwacze zaginionej arki" USA od lat
12
godz. 12, H.30, 17;
„Najlepszy
kumpel" USA od lat 15 go d~.
19.30
MUZA Bajki „ Zatopiona fregata" godz. 15.15; „ Dla jednej
trójki" bułg. b.o.
godz. 16.15:
.żandarm w Now ym Jorku" fr b .o. godz. 18.15 dalej j. w .
30.12.
Bajki „za topiona fregata" 11odz. u: dalej jak wY-

fff[J

.-

PROGRAM 1 °
U.Ili Sygnał czasu. 12.0ll Z kraju I
se świata. 12.30 Muzyka folklorem
malowana. 12.45 Rolniczy
kwadrans.
13.00 Komunikaty. 13.10 Radio
kierowców. 13.20 Piosenki z Belgradu.
13,;,o Koncer t rekla mowy. 14.05 „SobOta
z min is t rem" , 14.20
Magazyn Muzy c z r> y „Rytm "
15 55 Raoio klerowców . 16.00 Wiad . 16.05 Podsumowanie
.,Sobo ty z m 1n1s lte1n "
16.30
Koncert
ż yczeti
16.55
Przezorny zawsze ubezpteczony. 17.00
Muzyka I aktualności. 11.2~ Alkoholizm. alkohol 17.30 Muzyka z fllmotel<i.
18.00 „Matysiakowie" odc.
18.30 Koncert dnia
!9.00 Dziennik .
19.20 Minirecital. 19.30 Radio
dzieciom: „Supełek" aud 20.05 W kilku
taktach. 20 08 Komunikaty Totalizatora Sportowego. 20 10 Przy muzyce
o sporcie. 21 oo Komunikaty . 21 05 Tygodnik kulturalny. 21.U Najpiękniej
sze balety. 22.00 z kraju i ze św1ata
22.25 Na rockową n utę aud 23 2~
Chwila muzyk!.
23.30 Koncert ty-

lłuctlow\i:kiem.

K.ulisy

seeft' I
scenek - aud. 21.liO Słowo o kultuaud. n.oo Spotkanie z reportatem. U.25 Historia
krakowskiego
jazzu - aud. 22.liO Lektury Czwórki.
23.00 Spotkanie ze Zbigniewem Wodeckim. 23.30 Rozmowy Intymne. 23.50
Wlad. 23.115 Kalendarz radiowy.
21.11

-r• -

NIEDZIELA,

3ł

GRUDNIA

PROGRAM I

mtn11l. IS.OO D~eła. lnlerpretacje, n•·
grania. ii.oo . Pol>llększenla . 17.30 Stare i nowe nagrania. 18.00 „ Tajemnica mahoniowej
szafy" słuch.
18.22 Wariacje na temgat. 19.00 Serwis Trójki. 19.05 Lista
Przebojów.
21.00 „Miłosne pleśni Petroniusza" aud.
21.20 Muzyczne
portrety Adam Makowicz (2). H.00 Rozmyśla
nia przed północą: Szymon Kobyliń
ski. 22.10 Mistrzowie Jana SebasUana
aud (XXI) . 22.50
Ro zmyślania
przed północą: Andrzej
w. Piotrowski.
23.00 Zapraszamy do Trójki 23.50 Graham Greene „Humoreski erotyczne" - odc. 10.
PROGRAM IV
9 OO Transmisja mszy rzymsko.katolickiej. 10.00 Recital organowy. 10.30
Krajobrazy historyczne. 10.so Magazyn Rozgłośni Harcerskiej. U.59 Sygnał czasu. 12.05 Wiad. 12.10
Zagadki muzyczne.
11.30
Wyprawy
Czwórld. 13.30 Pieśń
romantyczna.
1U5 Dorośli o harcerstwie.
Uchem Ibisa - aud.
lł.30 PopołU
dnle młodych. .16.00 Socjologia I :tycie potoczne - fe!. 16.05 Z dziejów
orkiestry. 17.00 Wlad. 17.05 Quiz popularnonaukowy. 17.50 Motety
na Boże Narodzenie. 18.00 Piotr Skarga - Kaznodzieja królewski - aud.
18.32 Motety kolędowe. 19.00 Alfa I
Omega - mag. 19.30 W!ad. 19.31 Echa
festiwali. 20.20 Wieczór muzyki. 22.0G
Refleksje i rezonanu. IS.IO Laktury
Czwórki. !3.00 Słuchamy
Hspołu.
21.10 Magazyn Publicystyk! Kulturalnej 23.50 WlacL 13.51 Kalendara radiowy.

11.00 Ko n cert. 11. 59 Sygnał czasu.
12.05 w samo południe. 12.25 Nowości
tygodnia. 13.00 Przegląd tygodrilków.
13.15 Klas ycy operetki. 14.00 Magazyn
międzynarodowy.
lUO W klllrn taktach. 14.31t „W Jez1oranach" - odc.
15.00 Koncert tyczeń. 16.00 Z dziejów kabaretu - aud. 17.00 Niedzielne wydanie magazynu.
18.00
Dialogi historyczne - aucl. li.li Swiat
m11zykl 19.00 Dziennik.
19.10 Koncert na jeden głos. 19.10 Radio dzieu.oo
ciom: „Gdy śnieg zatańczy". 19.10
Siadem Interwencji.
20.05 Kom u n!·
ka t:v Totalizatora Sportowego.
20.10
Przy muzyce o sporcie. 21.00
Koczeń.
munikaty. 21.05 Polskie
rodowody.
PROGRAM U
21.30 Gwiazdy I legendy opery. 2'2.00
Teatr Polskiego Radia - „Przed Sa10.00 Godzina melomana. u.oo Za- lamln11" - słuch. 23.U Chwila muwsze po jedenastej. 11.10 Kabareton zyk!. 23.30 Koncert :tyczeń.
Dwójki. 11.30 Tydzień w stereo. 12.00
Sztafeta orkiestr radiowych. 12 25 W
PROGRAM li
stronę jazzu. U.OO Wlad.
13.0S Serwis lnformacyJny (Ł). 13.10 Z cyklu:
li.U Mledzlelny Program Llteraekl
Okolice kultury - fet. (Ł). 13 20 Z (Łl u.ze Sluchowtsko
„Kleptomamalowanej skrzyni. 13.30 Album ope- nia'• (Ł). U.ł3 Plełnl murzyilskle. (Ł).
rowy. 14.00 Co jest grane? - pyta- 12 OO Poczta Dwójld - na listy słu
nia,
tel.
45-90-18. '
15.00
Co chaczy odpowiada
dyrektor pr. II
jest
grane?
<?dpowledzi. PR. 12.10 Muzyka. 13.00 Wlad. 13.05
Z 11ę1toklm talem u.wta4alllia15.30
Co
jest
grane? - nagrody. Niedzielny koncert. 13.50
Kabaret
my, te w dniu Ił irru4n.ta llH
16.00 Wleikie dzieła. 16.50 Robin Cook: Starszych Panów. 14.10 Romanse i
roku Odffedl od n.u aa Hwaze,
„Splączka" fr . 1. pow. 17.00
Wlad nie tylko. 15.00 Recital chopinowski.
ukochany Mąt, OJetee t Dziadek
·17.05 Rozwiązanie
ucadkl muzycz- t&.30 Katalog wydawniczy. 11.35 PloneJ (Ł). n.10 AktuaJnoAcl
dnia . (Ł). irenk! na telefon. 17.00 Wiad.
17.05
S. ł P.
17.30 „Super Bazar''. 18.30 Muzy. Zakłócenia odbioru - ma11. 18.00 Oczna galeria Dwójki. 19.20 Mi n iatura pera Georges Bizet „Carmen".
21.00
literacka
19.30 Wle<"zór w filhar- Wlad. 21.20 List a Przebojów.
22.15
monii.
21.30 W\ad 2Ulll Wieczorne Wlecz6r płytowy.
refleksje. 21.40 Literatura I muzyka.
OKO~SKI
PROGRAM W
były pracowlillt „Obrodc6w
PROGRAM Ili
12.00 Recital Frederica Lodeon. lt.IO
PokoJu".
1\.SO Stefan Zeromskl „Dzienniki" Bilskie spotkania:
Rok przemln11l.
odc . 23 11.10 Powtórka z rozrywki. 13.00 Serwis Trójki. 13.0ll Niech 11ra
PG>lne'b odbęchle lłi• w dniu
14.00 Bote Narodzenie w
muzyce muzyka Ił.OO Prywatnie u Roberta
31 grudnia br. o go4~. tł.Io na
15.00 Serwlll Trójki. 15.05 Wszystkie Satanowskiego - aud. !ł.15 Szklane
ementarsu
na
ll:urczakacb,
o
drogi prowadził do Nashville - aud . muzeum - nowa płyta. 115.00 życie
eeym zawiadamiają:
15.45 Podróte reporterów. 18.00 Za- na gorąco.
15.30 Odkurz<lne przebopraszamy do Trójki. 19.00 Pamiętnik je. 15.50 Bliskie spotkania: Rok prze:P.oNA, 8YNOWIB 11 JtODZINĄ
potoczny . grud7.leń 1884 aud.
19.30 Trochę swingu.„ 19.50
Stef an
że romskl
„D1.lennikl" odc. 28. 20.00
Lista Przebojów 22.05 Inf. sportow e .
W d.nlu IS itrud.nla lJISC roku sma.rl, przetywszy 17 lał
2~.15 Teatrzy k „7.ielone oko", „Póź
niej" - słu <"
ł. ł P.
PROGRAM IV
12.311 Mlęd .
ra n La ~j ą . 13.00 Złota
seria Cla u dia
Arrau - aud. 13.55
Felieton 'ttterackl. tł.OO O kulturę
MIECZVS~AW
słowa - aud.
14.20 Splewa Andrzej
Rosiewicz 14.30 Popołudnie młodych
tołnlerz U korpusu WP, UCZfftn!k walk o Monte Caulno, dJurote.OO Redakcja Reportaty ptoponuje
letnt praeowntk byłego Zjednoczenia „Stomil"
ora 1
tnstytuta
18.05 z mikrofonem po kraju. 17.00
Wl6kln Chem!emycb.
Wlad. 17.05 Pejzd nolskl aud.
17 20 „ Ludzie. epoki , obyczaje". 18.00
Pogrzeb odbędZ!e 1lę w dniu 31 ~udnl a 1994 roku o !!'Oda. 13
Tydzień muzyczny . 19.00 Portret sło-)
z kołc!oła parafialnego w Brze7Jlnach na miejscowy ementan,
wem malowany - Krystyna Janda .
19.30 Wlad . 19.35 Chwila muzyki. 19.40
RODZINA
Język francuski (13)
19 55 O~klestro
we granie aud. 20.20 Wieczór ze

KAZIMIERZ

lUKASZ

CIESIELSKI

Polesie - Szpital im. Biernackiego - codziennie dla m. Konstantynowa ; Szpital Im. Kopern ika (Pabianicka 62)
Sródmieścle

Szpital Im. Barllckiego - codzie n n i e dla p rzyc h odni rejonowych
n r 41, 43 ;
S z pit al im. Sonenberga
(Pieniny 30)

Widzew - Szpital .Im. So nenberga '(Pieniny 30)
Chirurgia urazowa
Szpital
im . Kopern ika (Pabianicka 62)
Neurochirurgla

-

Szpital
(Zgierz,

Skłodowskiej-Curie
r zę czewska 35)

Re jnnnw<' ) nr 9 - Stpltal im
Sonenber ga w dni nleparzyate,
·- S zpttal im . Pasteura w dni
parzy ste
Górna - Szpl tal lm. Blemackl•·
ge»
- codzien nie
dla
gminy
Rzgów ; Szpital Im.
Jonschera
<Milionowa 14)
Polesi'e -· Szpital Im . Biernackiego - codziennie dla m. Konstantynowa ; S zpit al Im. Plroaowa (Wólc zańska 195).
Sródmieścle
Szpital Im. Barllcklego - codzi en n ie dla przychodni rejonowy ch
nr łl, łS;
Szpital Im. Pasteura (\11/'lgury 19)
Widzew .- S zp i tal Im. Pasteura
(Wigury 19)
C hirurgi a urazowa
Szpital
Im . Jonschera (Milionowa 14)
Neurochirurgia - Szpital
!m.
Kopernika (Pabianicka 62)
Okullsty ka - Szp!tal im. Jonschera (Milionowa lf)
Chirurgia
dziecięca Szpital
Im Bi e r nackiego (Pabianice, l!;arolewska 68)
Laryng olog ia dziecięca - Instytut Pedl ątrii (Sporna 38/SO)
Chi rurgi a szcz ~ kowo-twarzowa Szpit a l Im. Barllcldego (Kopcińskiego 22)
Laryngologia - Szpital Im. .Ptrogowa (Wólc za ńska 195)
Toksylj:ologia - Ins t y t u t Medycyny Pracy (T eresy 8)
Wenerologia - Przychodnia Der.
ma tologicz n a (Zaką tna '4)

Okullstyka Szpila! Im. Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Chirurgia dzieci ęca
Szpital
Im. Biernackiego (Pabiąnlce, Karolewska 68)
Lary ngologia dziecięca - Szpital
Im. Korczaka
(Armii Czer woneJ

A MBULATORIUM
POMOCY

ul. Sienkiewicza 131,
łel. 36-37-00 w. u
-

Gabinet chirurglcz~y nynnr
dobę
,
Gabinet \n terni&tyczny
czynny
w godz. 15-7; w dni wolne
od pracy - eał11 dob41

całą

-

ul. Armil czerwoaej 11,
tel. 33-95-D5 do 91 w. ZZS

15)

Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital im . Skłodowskiej-Curie
(Zgierz, Parzęczewska 35)
Laryngologia - Szpital im. Barllckiego (Kopcińskiego 22)
Toksy kologia - Insty t u t Med ycyn y Pracy (Ter esy 8)
We n e roloęla
Prz 0 cl1n<1nla
Dermatologlczn1 (Zakątiu ł4)

1

DORAŻNE.J

tm.
Pa-

IO. XII.

-

-

Gabinet
chirur&ll
czynny
w -godz. lS-7 ; w dni wolne
od p r acy całą dobę.
ul. Kopcldsklege n,
tel. 71-14-13
Gabinet ~tomatologlczny
ezynny w godz. 111-7; w dni wolne
od pracy - całą dobę.

APTEK.I
Balu-ty - Szpital tm. Barlickiego
- codzien nie d ll p rzyc hodni Iejonow yc h n r 1 I a Szpital Im
Biegańsk i ego c ud~ł e nnle
rlla
przv<"hnrln1 re1onowych nr nr 1
i
4 fi ł IO, SZ1Jltal Im
Sk lodows kl eJ C u rl<' - cod7.tennle d lA
Przyc hod ni Re Jonowe 1 nr
li
(os Rado~osz "zl m1a ~ta I gm iny
Alel.<sanctr »w Dla przyC'hodnl re
.to n owyc h nr I I I - Szpital
im
B r11 d ~sk lego
w
dn ia ch
l s. 5 1 9 Il 13 13 17 19
21 23 25 t 7 29 - Szp11111 im
J '>nsc hera w <iniach 3 ł , 8. IO
14 I~ 2? 26 23 30. • Szp ita l
im Knpe r n1k a w dniac h : 6. 12
16 20 24 31
Dla Przychod ni

Mickiewicza

20. Niclarnlana li.
69,
l,utoml e rska
156, Olimpijska 7a.
Plet r kow •ke
117.
Dąbrowskiego

Pabianice ArmU Czer \l/Cnej
7, Konstantynów - Sadowa
10,
Głowno t.owlcka 33, A. e ksa!ldrów ~ościuszki
ł,
Zg ierz
- Sikorskiego 16,
Dąbrowskieg o
18. Ozorków - Wyszyńskiego 3.

..

DYŻURY

„

SZPITALI

Bal.ity - Szpłta l Im . Barli ckiego ·
- codziennie dla przychodni re' jonowych nr 7 I 8; Szpital Im

,.

I JUTRO W RADIO

SOBOTA 28 GRUDNIA

Gó r na - S zg pltal Im. Bier n ackiego cod zienn!a
dla gminy
Rzgów; Szpital im. Brudzińskie
go (Kos. Gd y ńskich 81)

SOJUSZ „ Diabeł morski"
radz. godz. li: „Tootsle" USA
godz. 18.
30.11. - jalr wytej

żej

MA.JA Bajki „Zapłacisz ml
za to" (1 bajka z Wllk!em I Zającem) godz. 15.15; „ Dziewczy na
I chłopak"I po!. b .o. godz. 16.1&;
„ Komandosi
z Navarony" USA
od lat 15 godz. li.li
30.lt. j .w.

Blegańsklego codziennie
dia
przychodni rejonowych nr nr l,
2, 4, I I 10; Szpital im. Skło
dowskiej-C)Jrle - codziennie dla
Przychodni
Rejonowe' nr
11,
(oś .' Radogoszcz) miasta i gminy
Al eksandrów. Dla przychodni rejon owych nr S I I Szpital
Im. Brudzińskiego w
dniach
l, li, 5. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29 - Szpital im.
Jonscher a w dniach : 2, 4, 8, 10,
14, 18, 22, 26, 28, 30; Szpital
im. Kopernika w dniach : 6, 12,
18, 20, 24, 31. Dla Przy chodni
Rejon owej nr 9 - Szpital
Im.
Sonenb-erg a w d n i n ieparzy st e
- Szpit al Im. Pa s t e ura w d n i
parzyste.

ROMA „Widziadło" po!.
od
.lat 11 godz. 10, lUO, 17, 19.30;
„Muppety jadą do Hollywood"
ang. b.o. eodz. lUO.
30.lS. Bajki „Reksio ! UFO"
godz. 10, 11; „Muppety jadą do
Hollywood" ang.
aodz. 12.30:
„Widziadło" po!. od lat 18 godz.
14.30, 17, 19.30
STOKI - „Imperium kontratakuje" USA od lat l i godz. 16;
„Seksmisja" po!. od lat 15 godz.
18.30
30.12. Bajki „Reksio wybawca" gocft. 15; dalej jak wYżej
SWIT „Akademia Pana Klek18" c1. I poi. b.o. godz.
15~
„Wejścia smoka" Hongkong-USA
od lat 11 godz. 17, 19.15
30.12. Bajki „Swiąteczne przygody skrzatów" godz. lł; dalej
jllk wy:tej
TATRY - „ Powrót Mechagodzilll" jap. b.o. godz. 15.15; „ Czas
dojrzewania" po!. od lat 15 godz. 17.15, 19.30
30.12. Bajki „Przygody Robotka C h robotka" godz. 14.15; d a lej
jak wytej
ENERGETYK - 1eanse zamknięte
30.lt. Bajki
„Myszka I mucha" (1 bajka 1 Wilkiem I Zającem, 1 bajka z Bolkiem i Lol kiem) godz. 15.30; „Za siedmioma morzami" NRD b.o. godz.
18.30; „A stawką jest śmierć"
fr. od lat 18 godz. 18
HALK.A - „Weronika w krainie
czarów"
rum. b.o. godz: 10:
„Butch
Cassidy I Sundance
Kld" USA od lat 11 godz. 15,
17.
30.12. Bajki „za siódmą bajką"
godz.· 15: „Butch Cassidy 1 Sun. dance Kld"
USA od lat li
godz. 16, 18
REKORD Bajki „Awantura z kretem" godz. 15.15; „Nle~h tyją
duchy"
czes. b.o. god;. 16.15:
„ Blue5 Brothera" USA od
lat
15 godz. 18
30.12. j.w.

- „Psy , wojny" USA
od lat 18 godz. IO, 14.30, 17, 19.30;
„Tom
na tajemniczych drótkach" radz. b .o. (bajka)
godz.
12.30
30.12. j.w.

I

d 1I

POll:0.1 „O dz1•ln1Jll kowalu"
cz<:L b.o. &ods. 18.11; „Thai1" poi. godz. li
30.12. Bajki „W Górach Skall1tych" godz. 11; dalej j.w.

ZACHĘTA

r:1w 1

a rr

l!

I fF 5

i

ł

Dnia Il srudnla 19
I Babcia

•&'llJ•

. . . .lr"llllMf'h• IN 'f

I I

n a jukoch :i ńna

roku cn a.r!a n a sza

:lł ,1 tk a,

Te ś cl ~ wa

$. ' ł P.

_.i

STEFANIA SWOBODA
Pogneb
ementarzu
rraienl w

sit: dnia łl. grudnia 19M roku n g<>dr. ro ll&
komunalnym na Zarzewie, o czym zawiadamiają po.
talu I smutku

dl

Z i;ł P, boklm talem 1 1mutldem
2awtadam 1amv. t e w dn iu U •ru.
dnia 1984 r oku >.mula na11le nau a najukoc ha ńsza żona, M a tka
l B a boli

DANUTA ADAMCZYK

odbędale

a domu LASltOWSKA..

głębokim

Poitneb odbędzie 11, dnia SJ
grud nla br . o J;Od'l . 14.30 z kapll.
cy cment;iru katolickiego przy
ul. 01trodowej.

C0RK1,

z

FIM

ZIĘCIOWIE

WN UCZĘTA

l

M ĄŻ,
słęboklm

t.alem :uwiadamiamy, te w dniu Zl grądnla 1984
roku zginął tr agtcz.nle nasz naJukochańny M!łt. TaiuA. Syn

S. ł P.
MIROSŁAW
BOLESŁAW MECH

Z
m y,

głębokim talem zawiadamiaże w dniu Zł grudnia 19'4 r.

S Y K . SVNO\l'A,

CZKA

POZOSTA.ł..A

t P.

I

domu

S. t

CZESŁAW

ł[ULUI.

Posn•b odbędzie tll.e w dniu
31 lfl'Udnla br. o codz. 14 " kaplicy cmentarza · łw. Anny na
Zarzewie inzy ul. Lodowej, o
c:sym aawlaclam.la pogr11tona w
tałoble .

ll<>DZlNA

z

P.

KUCHARSKI
LAT

a.

Posrzeb o4hęds1e tli• 4nla •
grudnia br. o goili.
U.30
na
cmentarzu nym.- kat. łw, Anto.
niego na Mani, o czym zawladamłaJll pogrątone w 1111utlr•'

llę'boklm talem I -utktem aawladam!amy. te w dniu 25 grudnia lllł roku, po clętklej ehorobte zmarł w wieku lat 35, nasz
Kolega, PrzyJactel I Wsp61praeowntk

MOB INŻ.

DZIECI
Z •lębokhn talem. uwiadamia.
my, te w dniu Zł 1rudnla 198ł
roku zmarła DUZI\ najukocha1'1za
żona. Matka, Tdclowa t Babeia

ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI
aaatępea

JltO-

w da.lu a l'fUdn.la l.38ł roku
i:marl na.gie uasz kochan y Ojciee

KAROLINA
KUCHARSKA

LAT 3L

odsn&-•:r

WXiU.

OZINA

~marla
nagle. w wicku lat 77,
nasza ukochana :\'lama , Teśc i owa.
Babcia. Prabab.cla i Siostra

$,

Po~w'b odbędzie Idę na ementarsu lr.om11nalnym na Zarzewie
w dniu I styezn!a 1915 r. o sadz.
U,30,
o
csym
zawiadamiamy
wszystkich życzllwyeh Jego Pt.mięci, pogrążone w głębokim bólu 1 smutku:
~NA,
DZIECI, MATKA
t POZOSTAU RODZINA

I

dyrektora d1. produkcJI,

.BlrąllOwym Krzytem Zasługi, Srebrna Odznaka ,,Za.słu
tony dla lłu4own!ctwa t Przemysłu Materiałów Budowlanych" orair.
Honorowlł Oclsnak11 Miasta Łodzi.
Całe nve młode :tyełe polwlęclł praey w Ł6dzktm K.omb1nac1e
Bud-lanym „Południe".
W 0110ble Zmarłego ter;namy drocteco nam Cdowleka, oddanero
Praeown.lka l Prayjaetela.

APOLONIA
SZUWALSKA

CZESC JZGO PAMIJpCn
Porneb od'bęclsle 1tę w dni• l i irrndnta 1'84 roln o pds. 1!
na cmentarau Komunalnym na Dolaeh, ut. smutna.

Pogrzeb cdbefhle Ile w dtala Il
nudnla 1984 roku o r<>dz. J.1.30
na
cmentarzu pod wi:zwanlem
św .
Wojciecha, ł.611ł, u1, Korczaki 81,

ZAK.ŁADOWY PZPR, NSZZ oras
KOMBINATU BUDOWLANEGO
„PO'LUDN'IE" w l!.ODZL

MĄŻ, SYN. CORltA,
STNOW A I WNUCZKI oraz POZOSTAŁA RODZINA.

'

DYR.EK.CJA, K.OMITBT

ZAŁOGA

s

l!.ODZ.Kił!:GO

~boktm

t a l - uwtadamlate dnia l i irrud.nta 198ł roh smarł w wieku lat 53, naaz
koch~ny M11t., OJcłee,
Dziad$
1 Brat
my,

ł. ł

P.

Dnia 17 rrudnla ttlł roku 110
eletklej chorobie zmarła w wieku lat n

S.

ł

Potirae'b odbędzie ste 4nta n
irrudnla In. o gath:. l!.3' z ka1>lley ementarza ' katollekJego na
Dolach.

a llcmu ORA.BUIZEWSll:A,
odznaczona
K.nytem
Z:awaler1ldm Orderu Odrodzenia Polski.
Po.grse'b odbędsle ile dnl:t 31
lfl'Udn!a br. o !J'Qd~. U na ementarzu Radogoszcz, o czym
F.&wladamlaJa 'POl!Tahnt
amutku:

„

SYNOWIE, SYNOWE. WNUitl

t

lllł
naJukochańsz v

rrndnta

S. t

EUGENIA SUTT

IM

M

nau

P.

AXTORK.A-TANCERltA.,

HENRYK JAKIEL

Dnla

zmarł

Olclee I Dz\adzluł

Foku

Mąt,

·

P.

JOZEF PILARZ
POgrzeb odbędaie ate w dnia
tl grudnia br. o rodz. lS z ka.
1>Ucy cnte1ttarza katolickiego •a
Dolach.
Pozost•l•

w nieutulonym .talu:

ŻONA.,

CORKA " ~Żl!!M,
WNUCZKA
I
POZOSTAŁA
ROD7,.INA..
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DZIENNilt f,()DZKI nr 306 (107~1)

7

l i GRUDNIA
PROGRAM 1

oraz. film pi.id .
„Don K;szot 1
hiazp.
Manczy" (8)
DT - wiadomości
Hiitoria dr'łmatu polskiego
Grochowiak
Stanisław
„Szalona Greta"
Zwyczaje i obrzędy
Z Polski rodem
Poradnik rolmczy'
„Podroże bez biletu"
Zdrowie - wojskowy proaram publ.
Porfilmoteki 4G-lecia
trety•· - profesor M Mi-

I.OO „Sobótka"'

10.30
10.łO

U.OO
ll.30

12.115
1&20
14.00

chałowski
DT - wiadomości

18.00
18.l& Telewizyjna Lista Przebojów
15.315 PZU informuje
kome18.06 „Czarodzieje'' (1) dia prod. ZSRR
lT.11 „Rzeczpospolita lubelska" pro11ram dok.
„Mo~kiewlT.30 Studio sport 1ka łyżwa"
li.IO Pegu
19.00 Dobranoc - „Bajki Bolka
ł Lolka"
lł.10- Magazyn leśny
1S.3C Dziennik
20.00 „Droga smoka" - tllm prod.
Hongkongu (reżyseria i &łó
wna rola Bruce Lee)
Na żywo
22.10 Wiadomości sportowe
22.1111 Jak się nie kręci..." - kabaret Olgi Lipińskiej
,.Słodkie
23.ZS Kino nocne
film se.1sawyznania" cyjno-lcrym. prod. franc.
PROGRAM O
IOBOTA W .. DWOJCE"
1:.002
13.00 OT - wiadomości
13.10 Filharmonia „Dwójki"
14.11 Pedróte "na taśmie 35 mm

auo

(ł.)

minuł

" 31 GRUDNIA

PROGRAM I
9.00 Dla dzieci: „Długa jazda do
szkoły"

Złotych

Wrotach" gram prod CSRS
17.20 OT - wiadomości
17 .30 Wieczór przy miodzie

11.31
li.OO

li.U

•.„

kładów

19.00
19.30
20.00
20.15
20.50

2~.~

program sylwestrowy. (2)
2.00 Kino nocne - „Jabłko"
cr:ech. ko?tedia film.

1.10 Rozrywkowy

PROGRAM D
I

16.20
16.40
17.15

w orbitę (L)
19 30
Film tabularny „Biały 20.00
szaman"'
20.15
Wiadomoici (Ł)
Na antenie „Dwójki"
20.55
dyr„ktor
Gość „Dwójki" Maciej t.ukow•kl
WFO WeJłcie

(ł..)

11.30 Dziennik (dla niesłysząc • ch) 21.015
Pilmy. które warto Hhaety6" (ł:.)
~1.30
IUS Tydzień w polityce
21.SO Swlat Jana Błyszcz.a it. program rozrvwkowy
21.98 „Barbarella'' - film sc1enee-rtctlon orod franc - wł .
%3.28 DT - wiadomości
a.31 Galerii' i artyści - on„we 22.30
I 5łowo - St Romaniak •ł.)
film WFO o.oo
I.Ił „Naturysci" 0.10

1.10

tr.•

2!.1111 DT - wiadomości
22.411 Sportowa niedziela
PROGRAM U
ł.311 „Piknik pod wisząc- 1ka1-"
- film dla niesłyszących
11.llll Krótkofalowcy
11.80 DT - wiadomości
12.00 ltwadrans z hejna łem
1alop do Hawełki
11.lS . ~Poniatoszczak" - rep.
12.110 l.iOŚĆ „ Dwójki"'
ta.oo '.LMoja muzy ka" - Tadeusz
zmudziński

IUO „Kalejdoskop filmowy
„Kwiaty
„Kln<>-Oko"
polskie"
14.• „Biały 1zaman" - serial
radz.
11.łB „ Ten cały polski rock'" -'
11159-1984
11.311 Jutro poniedziałek
lT.10 Godzina z Olgierdem t.ukaaewlczem
li.• „Człowiek z Suezu" (1) franc . serial przygodowv
stron
czterech
lt.M „Boi:owie
„Koran I dokłwlata" łtyna Islamu" (Ł)
tł. IO Dziennfk (dla niesłyszących)
turniej 4
20.00 Studio sport 1kocznf

I DSIENXlll t.OOZKl nr

SOł

(10794)

10.50
16.25
16.30
16.55
17.20
17.30
17.40
19.00
19.10
19.30
20.00
20.15
21.45
22.50
23.10
17.35

IS.OO

mamie"
-, 1ylwe1ter dla dzieci
„Flip I Flap" - fragmenty
filmów
Dla młodzieży: recital seepołu „Kajaeoogoo"
„Noc szczęśliwej 1w1a:rdy"
- spotkanie w Ob1erw1ttorium Astronomicznym
11erial
szaman" „Biały
ZSRR
„Noc szcŻęiliwej cwtazdy"
- 1awędy R. Badowskie&o
i Tony Halika o noworocznych obyczajach w lwiecie
Dziennik ·
Prr:emówl•n1• noworoczne
jest muzyki\'
„Miłoić
program rozrywkowy
„Noc szczęśliwej 1wlazdy"
- prof A. Krawczuk opowiada o obrzędach w okresie staro:l:ytności
„Variete" - proaram ros.rywkowy
,,Noe hczęłllw•j 1w1&Ldy"
1aw11da góralska I r.yeaenia spod Giewontu
„Przetańer:yć call\ noc" wyk. : orki_astra PRiTv w
Poznaniµ . pod dyr. Z. Górn.e10
„New York, Ne'll{ York"' (1)
- film tab prąd. USA
Życzenia noworoczne
„New York, New York" (2)
- fUnf prod US/.
Sylwestrowe przeboje „Dwójki"
Aneks de llaty przebojów
.I>Wójkl"

I STYCZNIA
PROGRAM I
Film dla 2 zmiany - „Guiazdo na wietrze" - radz. film
fab.
DT - wiadomości
OT - wiadomości
magazyn harcerzy
„Krąg" Dla dzieci: „Tik - ·rak'
OT - wiadomości
Losowanie Express Lotka I
Małego Lotka
„Był sobie raz pastuszek" czechosło wacki film fab.
Dobranoc - „Gucio I Cezar"
Zakochani w ziemi
Dziennik
Publicystyka ·
„Gniazdo na wietrze'"
radz. film fab .
DT - komentarze
woli"
„l'..ańcuch dobrej
program publ.
DT - wiadomości
PROGRAM ll
piosenki
„Mini recital" do tekstów Grażyny Bra.11
„Filmowy lwiał ełnografii"
(9)

18.30
19.00
19.20
19.30
20.00
20.15

(ł.)

Wiadomołoi (ł..)

„Spiewnik domowy"
Przeboje ,;Dwójki"
Dziennik
Za kierowniC4'
„Nad
„Dookoła lwiata" Chao Phraya"
20.5S Koncert telemanna
21.15 DT wydarzenia - telefon „Dwójki"
21.30 Ekonomia na co dzieli -

WŁADCA

Ce1<1r1twa
Srodkowoafrt1kAmkł1go gojdzłtki
Bokaasa,
cłnnNci rzqdu francu1ki•"' nmku
go. mlnzka
HadTlcouTt pod P•r11ifm.
Na wygnani • za.brAł 11 10pi ttnakioro. driecł.
bq
Widoczn ie int1reat1 rozkiedyi d do
rzutnego
pnes!W11 ce1arz:a nie ldq
najlepi ej, bo J>Tze1tał płaWodf.
clć raehunkł 14
.111ChowaAdmini strac;a
łlJ 1it tok, ja.k powinna
- odcitłll rodzłni• cea1Jr1kieJ dopływ wod11. Bozapowiedzł/Jł
kaua

cl•-

.... NAJBAR.DZIEJ WYAKTOREM

TRWAŁYM

oka.Z4ł

•it

Jugollowłafłłn
~ichti;lović.

Młro1la11

nl•Przez 60 godzin
przerwanie recutowal Ol\
I
utwórt1 jJ JcrA;ow11c1'
ugranicm11ch

autoT6!»,

.zmienłajqc
dnio do tl'I~

odpowie-

-

chGralc-

ter 11za.cJt i koltium11 <150
ra zu). Umoż!iwll~ '":" to
w ponowni wpłlal\W Ilf io
so· „K1ifgł l'lkord6w" GuinZllp•wn•
Paryżu.
tom WS%t11tkłeh n•ua., bowiem poprudni
binH
r elcord to tej dzłfdzlnl1
1woich domowników.
n11l•ż11ł również d• flłe·
thtlnik
• SZPROTKA PAOLA go. Tt1lko rcu
ZMOFIARĄ REFORMY GO- pr 6b11 1t4nqł pod
Bylo
t.aldo klem zap11tania.
SPODARCZEJ Jest zdanie rybaków • to wted11, gd11 aktor doPucka 'Helu I Władysla- stał chTypkł. Przez · pó!
P,OwGwa.' Szprotek, oho~ w godzłnu musiał on
morzu !eh zatrzęsieni.~. przestać nil pantomimie~
na rynku coraz mniej. W j·
• SKĄD NAJLATWIE.J
mym rzem:? Okazuje się
łe Wilskim irardle~ 11ł JEtDZIC NA WĘG RYT
Odpowiednie Z Krakowa.. N•. m!eJllCC!•
wędzarn(e.
do wędzenia drewno Jest wym rynku POJawtły •1•
wysła
po merwne droA'le. a 1>0 . 1etkł zaorell'Ze6
rzekomo • krt.Ja
dru11e - ' trzeba Je wo- 1 nycb
W , n&SzYCb bratanków, a w
•16 z dosy6 daleka.
falnow~
- I rr:ecz7wistoścł
wędzarnia.eh ._ teł
monstTacje J>Tzed
cem prez11dmckłm

pał11-

..
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KRzyżOWKA

Zadłużenie

22.00 Studio sport
22.40 DT - wiadomości

22.45 Trybuna sejmowa
danie specjalne

-

wy-

1. Przepływa przes
Poziomo:
park w żelazowej Woli 4. Obcisły
stanik 7. Twórca dzieł artystycznych o tematyce morskiej 10. Góry wapienne w Jugosławii 12. Dłu"

ga, biała szata liturgiczna nos-.toU.
na przez księży katolickich
Pojazd z Ursusa '16 Iskra 17, Aromatyczna roślina zielna o iół
tych kwiatach 18. Niewielki budy-

3 STYCZNIA
PROGRAM I
niądze "
wiadomołcJ
DT - wiadomości

·

10.54 DT -

111.25
16.30 „O mnie, o tobie, o na.1"
oraz film z serii „L=ie,
postrach ulicy" (3)
lT.20 DT - wiadomości
17.30 Inter1t udio
17.55 Piosenka :& dedykacji\
18.05 „Patrol" - „Droga do 1wiazdek"
18.30 Sonda
19.00 Dobranoc „Fred - postrach kot ów"
19.10 Mieszkać - wszechnica' budowlana
19.SO Dziennik
20.00 Publicystyka
20.15 „Telefon 110'' - „Miło•~ I
film krymipieniądze" nalny prod. NRD
21.3S DT - komentarze
22.on Zawsze po 21
22.30 Biesiada „ostatniej zmiany"
23.15 OT -

•pne.. J. KAł.1!'ftlA

Do rozlPt10wanła:
ksiĄżkowe.

wiadomołci

..zem-

,rod.

nek • wylotu drogi pro~
do miasta - nie&dy6 urzędnicy poobierali tu wjazdowe opłaty 1kari..
we 21. ·Pokwitowanie 33. Myli ~
wieraJ'lC& wniosek 28.- Skażony aJ..
kohol etylowy do celów ołwieU..
niowych i opałowych JT. W1~0111J
powodzenia 28. Telcst aacąnaJl\81
si• od nowego wienza 1 wcięclesa.
Pl9n•w•1 1. Wieja)d llDioci.c. a
opery Paderew1kleao ,,Manru" '
Zairroda rseoma 3. Włoalra r~
wpada~oa do Adriatyku ł. Roweł
wyał4ty ,ndłuł linii łrubewej I.
Okrywa twojl\ . •Yk 8. Twl~.rda9nle uAclnlcze I. Starotytna boaim
mlłoici i urodzaju I. Ohodek przemysłu włókiennłc:zeao w Katalo.
nil 11. Działacz partit bqlszewioo
klej, przewodnlcr:l\cy Rady Kom.,.
orzy Ludowych w latach llłM
-29 (skazany i stracony) l~ :S..
barwny aar: -wyatępujl\C)' w n1eld6rych ropach nafto-wych 11. Two..
rzy wlolzl4 na rzl!'kech lfesne N•
tory 11. Odmiana języka 01óln.oa.,.
rodowe10 JO. Zespół artystycmf'
\eatru lub cyrku 21. Xatd1 prą
mlwach iellt na wan złota .~
Myłl, pojęcie, wyobrateni• tł J1i1>
•
wna przęstrzeft do przebyeła
Popularna na si-sku ara w kia~

9.30 Film dla 2 zmiany - „ Telefon 110" - „Miłość i pie-

PROGRAM n
1'1.35 „l..ebki l 01onki"
18.00 Krajobrazy kultul'7
18.30 Wiadomełoi (Ł)
19.00 Program publ!cystycS117
19.20 Przeboje „Dwójki"
19.30 Dziennik
1 STYCZllflA
20.00 Gorąca linia - ekspree np.
PllOGRAll I
20.15 Teatr Muzyc:lll)' na Qwiecie
- Johann Strau11 I .OO Dla nieci: „Maq ka1~"
sta nietoperza" (2)
n 11 DT
- ana: mm fa'b.
- wydarzenia - ...._
·
10.30 „Ostatnia" • kaięaa prąrody
fon „Dwójki"
w. Puchallld•ao" - „Cu• IUll „X" zaprasza - ,.zdlept.przebudzenia"
n le" włoski film fab.
11.00 ,,Marcel Mareea•" &al· Ili.li DT - wiadomośot
film dok.
1Ull5 DT - wiadomoW I powt.
przem6wlea'!9: n.oworoemep
12.115 Koncert lloworoeaą a Wł9dnia
lll.415 ,,M(!sim.y eNrM uiadka"
ł ITYCZMA
- ll:omecłla '"4· ZSRR
PROGRAM I
111.111 „Przeiy3my M jeucu re.~
- przerl,d wydarnii. IPot'- Ul J'Um dla II :un.laDT - „Od"
wiec:mr. zew" (18) - „Su.
to-wych
„da.
mienie ' - serial
15.111 „Nie jfttem Xiecllclcem" ·141.110 DT - władomoio
•potkani•• l. Bl.110S7ckim
18.40 Turniej ł skecmł
. 18.25 DT - wiadomoftt
Holender"
17.26 ,,Limuzyna do wynaj~ia" 11.30 „LałaJl\CY
Klub Zdobywców · OoMnłw
- ana. kom. 111tacyjna
J.Ull ,,P1-tek 1 Pankraeflll„
li.Oli Wieesoryab aoworocna
1'1.2:0 DT - wiadomoHI
19.30 OzieJUlłk_
20.00 „Szo(Ull" (I) - -W fU7" 17.311 Mapzyn sporto'W)'
....
18.20 ,,Niepoalakowaą" aodowy prod. USA
film.
!UO Studio sport ·
li.OO Dobranoc
I
pro12.00 „Mlrellle.' Mathieu" plakatu"
prod.
roarywkowy
aram
lł.11 Program publ.
franc.
19.30 Dzlennilr.
Z0.00
Monitor ftlldOW)'
PBOGllAll D
20.30 „Odwiec:my zew" ł11> 11.SO Noworoc:me powitanle
„Sumienie" - 118rlal prod.
12.00 Aerobic po Sylwestrze
ZSRR
12.20 ::Wsps.niały iwlat Disneya" !I.SS DT - komentane
13.10 .,Karnawał, karnawał"
22.1!! Bez próby
rewia brazylijska
23.30 DT - wladomoMł
13.30 Za kulisami „Madame Sani
PROGRAM D
Gene"
·lłron IT.OS „!!!:r.ach - mat"
nte~.ll
H.Z5 ,,Bocowle
,,New7 rek w lT.30 Oferty nauki pollkłef
łwiata" rółnych llalendaruclt" (Ł)
18.00 Spróbuj sam
14.~ Przebo1e minioneco roku
li.lit ,Wiadomoiol (dla alesłyn"an:a. mucych) (Ł)
lS.05 · „Boy Frlend" sical film.
19.00 Obyczaje codzienne
19.20 Przeboje „Dwójki"
18.15~ K uli1
17.SS Zartoteka' ·Qozdawy I ~P 19.30 Dziennik
20.00 „Przyjechała telewizja•
nia
18.215 „$wiat · w roku 2001" 20.15 „Wrocławllkie 1potkanle z
prezentuj' autorzy „Spek„Frontiera"
piosenką" ·
trum" ·
śpiewa Marco AntonellJ
19.10 Słynne 11werłur7 eperowe !1.J)t Spiewa Ewa Snlebnk1
19.30 Dtiennilr.
21.15 OT - wydauenia - tele20.00 Salon muayezny
fon „Dwójki"
21.00 „Pobiec przed 1leble" - n- JUM! Galerie łwi•ta - „Muzeum
cłtal lt. Qłtowllkiej
Rosyjskie w Lenlntra~ 1 e"
21.311 „Piękne dztelnlce" (U
Z2.00 Film fab.
franc. Hrlal fUm.
23.80 DT - wJadomołeł
&.15

PROGlł .\M I
I.Ot „Teleranek" oraz tilm
„li milionów sekund''
18.311 OT - wiadomości
1o.as· „Przygody roślin" (8)
„Umowa z owadami " tilm
dok.
11.0ll Estrada folklol"ll
11.25 Kraj za miastem
11.l!O Siedem anten
12.SO Telewizyjny Koncert tvCTd
llł.311 „Ostatni ze Skamandra" wspomnlenia 1o S Balinskim
IUJ Teatr Młodego Widza - T .
S Eliot - "Wiersze 1> kotach"
li.el DT - wiadomości
lll.18 Losowanie Dużego Lotka
11.15 ,.Wszystko, albo nic" (1)
teleturniej (Ł)
Ul.I!' „Czarolb:ieje" (2 - ostetnl)
- komedia prod ZSRR
„Wszystko, albo nic" (Z) (ł..)
18.111 Ante1111
tł.SO Wystąpienie
amba~adora
nadzwyczajnego i pełnomocne10 Republiki Kuby
11.08 Wieczorynka „PszcL6łka
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