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Spotkanie premiera
z

J. Whiteheada
IO bm. PrHM Rady Minlatrów
Zbigniew Meuner Pt"ZYjął przeby·
wa1ą~go 1 robocza wl7Yłll w Polsce M!>łep„e 'lekretan:a stanu USA
.Johna C:. Whiteheada.
Rozmowa
WŁASNA)
(OBSŁUGA
dotyczyła wtMunkńw miedzy PolNa zdjęolui ar._ozysło4d zloteala
111:21 Il Stanami Z1ednl.Y.!zonymi AW71ł-plenle premLra ZBIG- czej kraju I ugrotel\ w reallzo- nikarze pytali pttmlen. o Itony- Zdrowiu.
meryk:!. W!ZPChstronnt„ omńw!ono
NIEWA MESSNERA
podczu waniu programu 1połe<:.-zno-1ospo- je! wynikające 1 przystąpienia PolPiątek był dru&Im dniem pobyproblematyki!' ekl')nmtil'.!"1n11 w tym
01tałoleJ sesji SeJmu •łato się darczeao. Wiele pytań dotyczyło wy. 1kl do· Międzynarodowego Fundu- tu w Lodzi partyjne] delegacji z
motllwo~cł
oop!"!łWV wzaf Pmnvch
kanwkoofereaeJI
prasowej
1
branych
zagadnień
jak: ochrona szu Walutowego, o kierunki roz· ,~arl-Marx-Stadt pod przewodnlcsto,-unkńw w te1 dzta<izlnle. PredzlenalkarzamL
środowiska. relacj1= płacowe wobec woju współpracy w ramach RWPG
twem członka Biura Politycznego
ze11 RAdv Mlnl~trńw zaonmar rówSpotkanie
to
biało
motna
ozapowtedzl
podwyżek cen. Dzien- stosunki i.e Stanami Zjednoćzony- KC NSPJ. I sekretarza Komitetu
ntt!ł taslęp~ 9ekretan11 ttanu 'I
mi
po
1potkaniu
P!emlera
z
Okręgowego
NSPJ w Karl-Marx7.81?ann ł P!lf'lml ~iazanvml r obec- kre•t i~ kanonadą pytań. Z nich teł
podsekretan:em 1tanu USA - C. -Stadt - Siegfried• Lore11za.
nym etapem reformy ~~podarcze1 zrodziło się wte
wątków dyskuWhiteheadem. Pytano o stosunki
Przed południem iioścte i NRD
w Pols~.
sji 1 szefem polsk:1ego rządu. Dopaństwo Kości~ł szczególnie w w towarzystwie T sekretarza
KL
CPA.Pl tyczyła ona: ltondycjt gospodarświetle niedawnej wizyty w Wa- PZPR J.Szefa Niewiadomskiego
tykanie
przewodnlcząrego
Rady złolyli kwiaty i:>rzed Pomnikiem
Państwa W. Jaruzelskiego.
Czynu Rewolucyjnego na Zdrowiu.
Zdecydowanie 11<1 pl:m pierwszy Zwledzlli równiet łódzką Aleję Zapytań do premiera wvsuwają się słutonych zakłady .,Elt11• oraz .,Ute. które wlątĄ ile 1 przyszłościa . , . - - - - - - - - - - - - - .
gospod1trki I bezpośrednio będą od- 1
czuwane przez 1poleczeń.<;two. Na
przykład
kwestia zaoowladanych
oodwvtek cen.
W odpowtedzt premier atwlerdllłł,
lt ceny - co zostało Ultalone w
CPR na rok bletac:r - maj- wsropołec:zetUtwo w mecrdow.a- le jrodowWk naukowych ł prawal(Dalszy
M
r:W. !)
nej więks7mci
aprobu1e czych, organf:r.arjJ
apolec:znycb I
Ideę utworzenia w PoJace ool!tycznTch. o.łrodk6w badani& orzecznika praw .)bywat~l- olnlł I zbierplA lnformacj.t.
Po
La&J 1'9SPOCIZ1lk ~ . . .
1k1cłl ł . ocze!ru1e te ~-zie to •
Prt.eanal!ro\Vanh1 C!a?ego d«obku
klem osh'eJ zł • l!llłył11t Mertytucja o charakten::e ogóln<>ltrł. P?'O'PO'Z.YCU, . Ocert ~tywft"feb l
łeorolodł t Go1Pocl&rkl Wiu1nej
Jowym. powo?TWana pl'7.4!!1· ~1m nei:tat:-rwnych, K()n'litet Wyltona1'pnewlduje w okreslt od 1 do
I tylklo przed nim odpoW'ied-z:ialna. e:J.J RK lftda.gowa1 „1tanowl~
I lułPJCO
pn:ewab.fl\ce.ł ezę
1111tói:mują~ Rade Pań.stwa o ·prz„
łel kraju bardzo mrołno. Spodziewane Jest zachmurzenie na
biegu dyskusji. • za.Tu.em OIPOW'i•dająoe •ię li<> stronie oPllllil w Dlej
01'6ł umiarkowane okrenml
i&m 1 nu}ącvch.
niewielkie opadr łolep. Temperatura maksymalna od mlnu1
5 cło mlnU1 IS 1ł., a minimalna
ocl mlou1 15 cło mlou1 Ił 1ł. C., •
mo:Hlwo§clll albzeJ. Wiatr pneOstatnia podwytta eea ,,malu- ST teł ~ pewt6none pr9wałnl• •miarkowany, snilen117.
chów''
zaniąpokoiła
posiadaczy c:eden17, te posiadacze nie 1reellprzedpłat na ten samoch6d, które
(PAP)
nie zo1tałJ zrealizowane w ubie(Dalszy ołq na str. 2)
"JUłee
Verne"
tak
nazywa
•le
głym
roku.
Li.ta
tałti<.-b
oeób
jest
wyposat.ona w neroll?le upra'l'l"llle- eklkluzywny hotel,
usytuowany na pokdna. gdy! odbiór na 1988 r.
n~ t środki
dzi ałania. Taki
dale morza u wybrzeły Florydy, wyznaczono wszystkim tym, którzy
pogląd wyrazili 30 bm. członkowie
Kom itetu
Wykonaw~go
RK na gtebokośct 9 metrów. Wykona- dokonall przedpłaty na 1982 r •. l
PRON
obradujący
z udziałem ny Jest ze stall 1 tworiyw utucz· podcza1 czterech kolejnych clągZajmuje oowlerzchnle 90 nli!ń nie wylosowali terminu odbioru
orzew<>dnl czących
rad wofewódiz. nych.
kwadratowych.
samochodu w latach 1982-85. w IUkich ruchu oraz ~PY doradców , m!'t.rów
Hotel
mote
przyjąć mle znalazło się na tej liście blisko 180
.\
Podstawe do takiego wn osk~a 8 gośct. Pnei1ednocześnle
okna
ogląda
1łę tys. osób, spośród których - 1 unla dała dwumlesiecr.na 1n,lrus1a wspan lałe podmorskie widoki. Ce- wagi na op6tnlenił!
w
realizacji
.
.
nad -projektem załoteń organlu· ny ra pobyt 1ą 1ednak słone: 300 przedpłat - wykupiło dotl\d
H bm. odbyło si~ •J>Otlt&n.ie wieyjno-prawnych Polskiego r.zeczrri- dolanSw na dobę Talttch taryf nie luchy" niespełna 30 tys. oeób. „maCiy cemlnlat..r& lr..ulturr I azttak! Jenelta. przedłoronym s!)()leczefl~'" oo mógl przewidzi~ newet autor po- por.ostałe mun- drołej zapłaci!! za
BaJd•ra l 'WllCepreądmta m.
.-opiniowania prus Ra:!ę P11~twa ___
..,..,..,_..,
_____________
..,.
________________________
• 1111111mlent
Tea1raaąmbwWieści fantHtycznycb.
samochód wydany Im sb)'t pófno, lid..lt. W&r8Za"1
Jlłelaala
! PRON. K«isultacj• ortanf..,..
I)" -.niwa ruchu, przy WWłtóhlctrl•·
~
ca•
lrltÓINlfO ~. „1...
. . . - ~ d11etmt.or6w
~ I &fty.t)etA,ell
Mriw: Dw~. l „lllDeez7pospolltej" od 1 Wl'Ml6ola br.
VI zw!IWZIN • reąpaeJ• Marka
Okoplmtlere s pełnienia funkcji
dyrek>tora .naczelnego I art~
(PAP)
W Głównym Urzędzie Cel poinWywds • ZSRR pne1 obywatelł
formowano dziennikarza PAP, te państw socjalistycznych wyrobów
obywatelom paflstw socjalistycz- jubtler!!lttch oraz wyrobów 1 menych. udającym się w 1prawach tali 1zlachetnycb, kamieni szlaprywatnych do Związku Radzlec- chetnych oraz perel, kupionych za
ltlego,
zezwala me obecnie u legałnle uzyskani\ walutę radzlec11 otlcerów .... 13'1 ~db łJ'Wllprzywós I wywós s ZSRR prezen- k11. jest dozwolony w fl'&11icach o117cb. Zanuaa im IPI• udział w putów o l11cznej wartmcl do 500 rubli sobistych peitrzeb, nlezaletnle od
z.obodnloberlluld ł'llehewer
=a. lmt6r7 w awwtell ll09tal OISbn
Dllzczanta
era.
Ta
e-zęjl! pre- wartołcl, Uo•cl l 'W'all tycb W7lłern..J'lll'•en
B.ammaD naD7
tatecalle dumion7.
robów.
Zezwala
lllę
na WJWÓZ wr1ent6w.
lttórych l•czn• wartMć
fesł Die tylko jako „paałor·m•
mlenlonych
W)"robów
osobom,
któ*1kll1ła"
(na wss71łlde naprzekracza 800 rublł, mółie b)"~
Płayd•t O«uon Aquifto upore ukończyły 18 lat. Wyroby te
boteństwa przyjetdta do ł•!ll
'Wiledziała w pl"tek, :H nie będmie
p.uy wołona do r.8RR po opłaceniu mua11 być obowtl\zll:Cwo wpr.an.e
tynl motocyklem). Jeoz r6wnid
tolerow.ala tadn7eh prób deetal>illcła.
do ~kl&l'Vji celnej.
Jako „pastor rock and rolla".
zacjł ~e2 iqdu.
Jut od trzech lał WYl!rla.ua 011
kazania przy dtwiękacb mmrkl rockowej.
Na zarzuty, le
Owł• Puq\IA, mlnWff IJPRW
pn;ekształcił
k~cf6ł w lokal
ch:leeo anulowano - funkcjonariusz
wewnętrznych Francji, ma oplDi•
rozrywkowy,
Hamman odp0.
powstaje jedynie pod nadzorem
silnego
człowieka
obecnej
ekipy
Mada1 .,bynajmnleJI Nie W'!Zf•-du).
rządzącej. Wiemy od n11jmłodszych
dko, oo buezy ł hałasuje, PG·
• Kontrowersyjny minister
lat Ideom gaullłzmu, dzij uwa:taobodsł od diabla „.
Inny wyaokll un:ędnik obe=eg<>
ny za ujbl!bzego współpracowni
MSW przed zlotenlem zeznań zaka premiera Ja.cqueea . Chiraca,
\HASTO LUDZI 11..\MOTNYCH
1łanla •iii tajemnicą państwową.
jest 'ednoczeiłn!P postact11 llontł'Otło I klimat tej sprawy. Ale
• Ludzie pod specjalnym nadzorem Oto
wersyJn11 - w dntach młodzleto
lłolicJa FraneJI Je•ł mlastPm
jKt jeszcze Inna - wybuchła cał
wego
protestu
otwarcie
domanno
ludzi aamotnyoh.
Do takich
kiem niedawno. Olivier Baudry,
sle Jego ustąpienia Dzl~ mówt się
wniosków doszli ba.dacze z Pa6młody człowiek, członek Raullistowo
nim
w
związku
~
gto§ną
afera
!lwowego Instytutu Statysty
1kiego RRP, udzieM wywiadu w
• Plotka, która uśmierca
w organizacji .. Drogi Rozwoju". W
kl I Badali Gospodarczych w O·
telewizji I prasie na temat swoich
śled~twte tym zresztą sensacja gooublikow1tnym raporcie dotycz11
dramatycznych przeżyć w grudąi u
ni sensację. K1ed'J po przejęciu
oym spraw demograficznveh.
ubiegłego roku w czasie zajść w
Na 1000 mfpc;zkańc6w Paryża władzy przez obecna centroprawiDiielnicy Lacińsklej . Krótko mówiac,
cową wlekszoM okazało się, ~e w zeszła na plan dalszy. SprawilJ ~ wet w niezbyt lubianej przez 1le- z jego opowieści wynika
11rzypada 172 samol11ych męż
te on,
czasach
tego
ni
to
towarzystwa
ni
rewelacyjne
zeznania
głównego
9ble
telewizji,
.by
zdementować
te spokojny przf'Chodziei'1. z trudem
czyzn I 202 samotne kobiety .
orzPdslebiorstwa.
działającego
przy
skarj:onego.
Y~es!"
Chaliera,
który
informacje,
zapowiel:lział
złożenie
Ludzie samotni stanowią obecuniknął śmierci z rąk atakujących
mlnl•terstwie współpracy z kraja- bez wahama obc1ąta tunkcjonarlu- skargi wobec, jego zdaniem, nieo- wszystkich I wszystko policjantów
nie 37,4 proc. ludności Paryża
mi
Mrvki
szy
obecnego
braku1e
Ministerstwa
killrndzlesięclu
1
Spraw
ble
ktywnych
,
dziennikarzy.
To
nie
W ten •posób Parył. poh·
z tzw. plutonu motocy klistów-wolmilionów fr'1nków V.'Ydawało się , Wewnętn:nych
Prawdziwa bomba wszystko. Sędzia śledczy prowadzą tyżerów. tych samych, którzy za~n 1woisły rekord.
'1aleil\f' V
t e Jest to tvlko qf,. „„ finan sowo- wybuchła gdy Chalier oświadczył , cy sprawę wydał nakaz aresztowa- bili. s t ude nt~ .Malika Oussekin~ .
dotychczas do Noweico h• • łt1•
. pol lt vcma kt ó1 a oh „'1f17 V partie te przed swoj ą ucieczką do Bra- n ia wysokiego funkcjonariusza po- „Nie wyobra za cie sobie z ja kq dzic: o ,..;~ 1i<:"' C' 7 n H c:t a to ~ ie t o prze- zyfil w i dz i ał się L. ministrem spraw licji. który mlałbv zaopatrzyć Cha- kością rzuctlt sie na nas. To byli
Opr. (.i" "'
"' P+ za 11>) r7:vMw D7 i~ j~nfl k wewn ęt r zn y ch . Charles Pa .~ąua na- liera w fałszywy paszport (w k!l1 kw o.? ~t l a
malw er~acjt
fina nsowych tychmiast zaprzeczył. Wy1tąplł na- ka godzin później tę decyzj' 1ęClJal.uy ct11• na rtr 4)

Komitet Wykonawczy RK PRON
orzeczniku praw obywatelskich

przed pomnikiem na
Foto: i\. W AUB
nitra-Fonica" I teren b1.1dowy Centrum Zdrowia Matlt1 Polio.
Po południu w Muzeum Hlatorll Miasta Lodzi Józet Niewiadomski I Siegfried Loren:z podpl1all
porozumienie o współpracy pomi"°
dzy Kl. PZPR a Komitetem Okrę
gowym NSPJ w Karl-Marx-Stadt.
Jest to jut kolejne porozumienie
pomiędzy bratnimi instancjaml partyjnymi. a ich szefowie wyrazili
przekonanie
te zaowocuje ono
równie! współpracą pomiędzy u.kładami pracy Lodzi I Karl-Marx•
-Stadt oru przyczyni się do dalszego rozszerzeni• wymiany wa.kacyjnej dzieci · 1 młodzlety.
Z upowatnlenla Prezydium RM
m. Lodzi Józef Niewiadomski wrę
czył Siegfriedowi LorPnzowi HonorOWll Odznakę m Lodzi.
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Aresztowania na Filipinach
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Marika, Marcelina

JUTRO: Bryrtda, Dobroch-.
lpac7, l1nacja, 2e1oła

w łnl• cłzl1leJsllJlll pnewkłula
dla ł.odzl następuJl\Cłl p01od•J
'Zachmurzenie umiarkowane
dute. Okresami opady linie...
Temp. maa, mlo111 8 1ł. Wiatr
umlarkowao1, okresami doU 111..,., PGl'1Wllł71. .Poładnle.........
ehołnl I uehoa-. .
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('749,t '91), . . . . . .
peratnra -H,8 Ił. C.

nrr - ur. P. ~bubert kompozrtor austriacki
188'7 - Zm. S. Nadson - poeta rosyjski
1937 - Zm. A. A. Zgrzebnlok,
działacz narodowy na s1,sku
1945 Wyzwolenie Gorzowa
Wlkp. I Leszna
Kled7 w łafrm M~ l1Hb,
wnet pod lodem szukaj wody.
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- Tak? To ty bardziej wlerzyaz temu, co tam napisała
nauczycielka. niż nlllie - twctJemu 1·odzonemu synowi?!

Posiedzenie Rady f aris~wa
Pod patronatem „Dziennika Łódzkiego'~-

Pólfinaly mistrzostw Polski
w kobiecym futbolu
Pllkar.tey kibice • nlecierpllwościlł csekaJlł na atart rewanżo
wej rundy rozgrywek futbolowej ekstraklaay. Łódzcy pierwazolicowcy w pocie CHia „ładuj11- akumulatory", roz11trywaJP, sparrincowe 1potkanla l my5llł o dobrym 1tarcie w rozgrywkach.
Jest natomiast snakomlta okazja by „lł6d pliki" saspokol6 obeJrsenlem półfinałów balowych młstrzostw Polski w piłce nożneJ
kobiet, kt6re r02poczynaJlł 1lę ctzłł w hall Wlfamy pr1y ul. NiclarnlaneJ. Po• patronatem •UHJ reclakeJI nd6 1espeł6w1 PUMA ZA~8.i..EZABKI D IOSNOWDC. MEDYK KONIN, PIA·

KOLB.JAlłZ I.OD! tTB
'I'llZY OSTATNIE ZE8POl.Y WYS'QPUJĄ W PIERWSZEJ LI-

BTUNJU G.ww1CE, OGIQWQ BOl'OT I

FINAl.OW
DO
AWANS
WALCZYC 81$DĄ O
DZB),
MISTl\ZOITW POLSKI (dq naJlepae druiY1lJ). Z.poły wy1łęp.a,Jlł w ne•a&eosobowycb 1łrt.aae11, a katcie spotkanie trwa
dwa raą po 15 inlnut. Połob&te łarnleJe octbywaJll 1lę również
w Saclle!C!inle l Raclomlu.
l\01crywtl eksłraldasy koMeceJ rozpoecynaJa ale 5 kwietnia,
a KoleJan Uidł 1VYlłlłPI w roll •osPGdana, ma.tlłC ra przecl'~nika ze&li>ól Stilonu Gora6w. Niceo waaeinlej ł6dacy klblee bę
dll mieli moilłwołć soban:y6 w akeJI h6ski aesp61 w dniu 22
marca, klecly to ołbęłsle alę plerwny nut Pucharu Polski.
Nie ma ee alrrywa6, te 4rułyna KeleJana prsystapl dzlJ do
p6łflnal6w w roll faworyta. 8l)lsala się •na sna1lomlcle na łur
nleJu w !(RD, a takle sawołnleskl. Jak ANETA KUBIAK I
'URSZULA Bl.ASZCZ"l'K niewiele alłępllA amlejętao•cl•ml męt1m1nom.
li.all pny al. !ftclamlaneJ (sobota
Zapraszamy satem
reb. 11 ł 15, nleclllela - 1oł1. 11). EmocJl na "Pewne nic 1a·
bnknle.
Wiele ł6d2ikleh' prsebl~blorstw ora1 firm 11olonljnych ufundowało atrak cyjne nairrody. Zwychisltl Hs11ól otriyma 11dhar
wicepre:sy,denta m . Łolh:I - J. NOSKO. clrud - 'PUChsr na·
neJ redakeJI, zd trzeci - 'Koh•JarH. Pon'ld to przewidziano na·
grody dla najlepszej strzelczyni. 'bramkarki l zawodniczki o

«•

n aj wyższych umleJętnołclach łechnlnnyeh.

(SfiM.)

30 bm. odbyło s : ę w Belwedc-··:-:~
posiedzenie Rady Fal'lstwa.
Rada Pai1.sbwa uczc i ła chwilą c:szy p am i ęć =a•rł-e.go 2-6 styczn ia br.
członka Ra.dy Pal'lstwa Adolfa Ciborowsk :ego.
Następ-n-ie Ra.da Państwa :z.apoz..
ruiła s ie ~ wynik.ami oticjailnej WT!zyty . W. Jar=ellSlkiefO we Wlosrech orarz w Wa<ty.k.an~e.
Z kolei Rada Państwa zapoznała się z przebiegiem i ~Uiltatam.i
wiizyty oficjalnej w Polsce prem:e.
ra J a;ponii i Ya.suhi.ro Na:kaMll!!e.
Doik<ll!1ano ooeny przebiegu k:.ampa.ni·i wyboro:z:ej la wnl k6ow i człon
ków k<lłle®iów do spra.w ~-o
czeń, która zalrończyla 'aię w list'>pa.dz.ie ubiegłeg.o roku..
sitwlerdmila, ie
R~ Pań.nw&

kamil>aniia "7bonlza pr:reblepla w

dobrej &tmosfer7.e i była llPl'&wn:e
ZOlllJlll4izlO'w&n.a pr:iiez powo1ane w
tym celu biun koord~ I u~
tWIOrZOlle pmm rady ~ .._
s'POłY

opiiniująee

Pabianicki Włókniarz gra z l*m wPoznaniu
Czy wŁodzi padnie kolejna „setka "? 30 lat
W sobotę odbędzie 1ię siedemnasta kolejka ·społkali 11' elratraklasie
koszykarek. Pod koszami w bali LKS mistrzynie Polski pneegzaminuJl\ najsłabszą druiynę tabeli - Gllnlk Gorlice. Koszylulrkł pabianickiego Włókniarza cmella clęłkł mecs w Poznaaha • LNllem.
we Wrocławiu Slęza
Sensacją popnedniej kolejki by- Szczecina,
wrocławskiej Slęiy, grać ~zie li ROW Rybnik, a w
la porażka
która uległa w Poznaniu tamtej- Katowicach dojdzie do •potkania
nemu AZS różnicą at 80 punk- clw6ch pierwszoligowych r.espołów
tów. Dziś raczej trudno aię epo- akademickich.
w drugiej lidze męt.czym koszy.
zukakują.eych wyników,
dztewać
np. koszykarki gdafl.5klej karze Społem ~odejmą we właschoć
we własnej hall nej hali Astor!ę z Bydgoszczy.
S p ójn! grając
(w-w)
wcale nie stoją na straconej pozy cji w meczu z. krakow11lal Wi-

I

słą .

W poprzedn ią sobotę lodzi3Jllki
bez większego kłopotu pokonały w
Bial:ymstoku tamtejszeg~ Włóknia
rza. Mecz toczył si ę przy wyraź
nej przewadze kOtizykarek LKS, a
warunki gry dyktowała przede
wszystkim Jadwiga Sidoruk, która clokładnle nagrywaJa piłki Botenie Sędzick!ej, skutecznie zagrała
także Małgorzata Turska.
Sympatycy ko~zykarek LKS spodz iewają się, że w sobotę mistrzynie Polski odn otują na swym konc!P. kole jn ą .. setkę " . Zależeć t o bę
dzie w dużej m ierze nie ty l!rn od
zawymienionych '"'-yżej
tr ójki
wodniczek, ale od ich poz.ostałych
koleżanek z drużyny.
Poza meczem w Gdańs&u odbę
&potkadą się dziś następujące
tamtejny
Białymstoku
nia: w
Wlóknlarz podejmie Czamych ze

Hokeiści ŁKS

I

1:1 -

wn»-

państwo będzie pomagać.

„Konlzelo''

Najwięk~za W· Polsce

dla E. Hess

hymnem Z MS uczc •
1! wczoraj uczestnicy spotkan ia
tych wszystkich dzi ałaczy, kt órzs od ~szl!.
Spotkanie „d inozaurów ', działa.czy
Związku Młodzi~ży Socjal !stycznej,
charakter iście rodzinny.
miało
Trzydzieści lat minęło bowiem oo
czasu, gdy po burzy powstala nowa organizacja mlodzieiowa. I cokolwiek by powiedzieć - faktem jest,
it widnie w tamtych czasach powstawały tak cenne inicjatywy, jak
chocluby budowa Osiedla Młodych
(o 1:2ym być mote młodzi ezytelnicy nie pamiętają, a warto o tym
pamlętac!) l wiele Innych.

I

Nu, „DL„, lnłeresowal7 IOS7 opraeowanero I Jak wtem;, pozrtywnlc zaoplnlowaneco prże:ii Komisję Planowania Gospodarczego I
„Programu restruktuMPChiL ryzacji przemysłu lekkiego",
Z. l\lessner, w odpowiedzi 1twlerdzil - ulef:y nam na modernisacjl tego przemysłu, bowiem produkaJe na rynek I na ełrlpori. Jnt
ło jednak przedsięwzięcie lrontowne, llOHne nie t1lko w lłoł6w
kaeh, ale na os6I w ilewłae.11,
sytuaeJa w bllamle płałnlc:ąm nte
pozwala na modernlzaeJę tero przemnłu, ale takle reallzowanie, w
pot~anym tempie, I lnnyc91 watnp.
nycb społecznie prorram6.w,
budownl11twa młeszkanloweco.
Oczywiście pytano tet premiera
() bieżące sprawy, te, którymi tyje kraj. Przede wszystkim dotyczyły one kosztów l strat z powodu ataku ostrych mrozów. Z wypowied7.1 premiera wynika, te pier-

.„

Realizacia

„ Wie kowi" d ziś d z; alacz:e byłe)
o„ ani za cj i m iodzież oweJ nie pragną, jak zaznaczono podczas wy~tąp iel'l. by jubile u s z ~O-lecia b;rl
właśnie dla nich. Ma1ą w sobie
tyle młodości. że wszyscy swój ak•
ces podkreślali: „razem z nami a n ' e tylko dla nas" .
We wczorajszym

spotl;tanill by-

łych „młodzie:i!owców", a dmiaj po..
ważnych dyrektorów l przedstawicieli władzy, wzięli udział m.ln.:
sekretarz KL PZPR Tadeus1 Janusz, wiceprezydent .Jaa Nos1lo, obradom przewodniczył pnewodnł
czący ZSMP Krzyszt.i Jactełlo.

(er)

war

atak t~j slm7 IDOlanaa 110 mld IL Ai. pomimo
lotalltdarzających slQ tzrudnoki
nych o różnym zulęcu, motna
te dpowiedział !Jtwie.rdzlć ma nie apOW<>dowala dezorganizacji tycia.
Może to prawda, ale wczoraJny
ponowny atak zimna nie potwierdził słów premiera, przynajmnle3
gdy chodzi o funkcjonowanie kO:lel. Był to pierwszy dzlet\
du dzieci na :r!imowf.l!ka. Mote '1n
się udało? Dziennikarze powncaj11cy z konferencji li prem.tw«n
mieli wlelkte kłopoty z pmll'l'Olłen
do redakcji w rótnych czdcłaeh
~aju. Sama wracałam • Warszawy przez 3 godzin.
Pocieszeniem w łej sytuacji Jest
zapewnienie premiera. te pc~..a
no jut 8ztaby przeciwpowodziowe.
Przynajmniej wiosna mote nu .,ie
za11koczy.
knrał

W>i••-

ANNA 8ZOZEPANIAK

przedpłat

(Dokończenie H Itr. Ił
zowanych na ~ przedpłat będ11
ttłach~ po stare cenie? Wyjaśnień
w tej sprawie udzielił dziennikaPAP dyrektor naczelny
rzow.t
PTHM Polmozbyt Wlealaw Grad.
- Po.1tan0Wiliśmy, te posiadacze
potwl&rdzonych przedpłat na 1988 r.,
ltt6rzy nie odebrali .samochodu, bę
dll ku.powal! "Fiaty 12ep" po ata•
rej cenie, ale ł7lko wówczaa, je1111 ICleer4aJlł 1lę na wersję 1tand&rcl (126p 850 E). 0-"1 takle bflnod~ natomlut płaci~ wedłul
wych cen z.a dodatkowe ' wyposa!enle. Nowe ceny obowłllZ')'Wać bę•
na
dą tych posiadat'Zy pnedpłat
1986 r.; którzy postanowią kupić
„Fiat"
nowocześniejszy samochód:

afera bimbrownicza -

Wyroki

Alpejskie Mistrzostwa Swiata w
Crans-Monta.na rozpoczęły się poPierwszy
myślnie dla Szwajca.rli.
złoty medal zdobyła reprezentantka
tego kraju - Erika Hess, która
l: ombinację

mąć o 13 proc., o czym mówił w
swoim wy~pienlu sejmowym, jednak będl\ to rochy een n ie uwzglę
I
d niające podwyt.ek na alkohol
wyroby tytoniowe. Przy czym podkreślił z naciskiem, ie, właśnie drugi etap reformy prowadzi do tego,
by poprzez przeclwdzia.łanle tnflacJi doprowa.dzll'i do uzdrowienia go11poclarkl, do uzdrowienia poUłykl
cenowej.
- Zm~ltl zawodowe uwatai", te
najWiększą pomoc państwa powinni otrzymywać ludzie, którzy d7Jls ia j mają najmniej środków. Czy
n ie jest to sprzeczne z zasadami
pytano.
reform y gospodarczej? R eforma gospodarcza - pow iedział
p remier - zmierza konsekwentnie
do uzależnienia płacy od wkładu
I jakośot pracy. Jednak - podkre, są grupy społec7.efl.5twa,
ślił
które same nie będą m<>&łY zapewarunwnić sobie odpowi~dnlch
ków utrzymania, tym 110cjal1atyczne

(n)

Pierwsze~ ,~złoto"

wygrała

(Dokoilczenle se str. 1)

tycia? Moct. I ~. u niCdY w
na p!'Z41'kór jej nu„~r.ell" nie było snaneJ ~in!ld
wie 1 w edeJ Jej
ńaczeln;ych
„karuzeli"
bistoru było tylko trzeeb: Leoll014
Beck, WoJcłee'- Dryru i obecny
Henryk Pawlak, na którego ręce
składamy niniejszym najserdecznieji;ze gratulacje l najlepsze życze
nia wszystkiego najśmieszniejszego.

---------..-...-_,...-.- - ~

są•

Reforma'atutem rządu

minęło

Śmie:c·h Io„.

„Jesteśmy już aojrzali. gdy Ir.ni

d ziećmi

a

zakończona

zapadły

wyprzedzając

S. Eder (Austria) 1 T. McKinney
(USA). Hess zaprezentowała wysokie umiejętności zarówno w slalomie jak I w biegu zjazdowym.
Szwajcarzy czekają na kolejne
medale w blefach lljazdowyc:h, któpodczas najre ~
bl!tszego weekendu. l

na 1988 r.

128J) FL (Face UtttQO w
pełnej

lub standard.

Prezydium
Rządu
(Dokończenie

nte tempa

'W'RQłQa

ze Itr. Q
~ . mlen-

k.ańców.

Prezydium Rządu Z&leoiło ministrom I kierownikom urzędów centralnych uwzględnienie w bieżą
cej dziaJalności wniosków wynikających z raportu.
PrezydiUJn Rządu przyjęło postanowienie w apraWie programu
automatyzacji l robotyzacji w priemyśle krajowym w latach 19861990.
Prezydium Rządu sapomata elę
z realizacją uchwaly Rady Ministrów w sprawie modernizacji i
rozwoju przemysłów hutnictwa :teogniotrwałych
materlalów
laza,
kokso-chemicznego l metali pieże~
laznych oraz przyj ęto wnioski w
tej sprawie Il• lata 1986-1990.

rozearu•

przegrali z Polonią Bdg.

Cała

(14), 1:% -

(49). 1:4 - I mia.

S. Cbroba.k
Cyn!ak (18), %:1 1:1 (4 mln.). Tomanewskl (39), Iii Toma.sew1kl (41),. 3:J - Kamider
11 mflD., polenta
ŁD Gawara (55).

J.O!ik:uidziesięol.u

g_,„,

s,mpat,'rków ł\6-

laeja, obecnych n.a t.rybuMeh . Palaeu Sportowego epotJk.ala pr.ąk
ra raczej ni~ada. Mał() k:to
te Polonda BydboWl!em liczyl,
skutecznie .tawih!
~ potratf
Cl7.0ł.a wyżej notowanym w ligow•J
wcroraj'Si7Jl!C'O
tabeli g()SpOda'l"ZOm

meczu.

wnmns

GU TJ>oh1 -

Ili~ 1 1 lll!»J m1 ClA

Porażka zPłomieniem

sól

on-

oovla 1:4, Na.przdcl - Zasłflble
Podhale
8 :4, Polollfa B:J1, 1:%,
LJtS - Polonia Bq. Sił, GKS
Ka.ł, - · 81ioczniow1ee 4 :9

11ra l<>nollNllaJ.aindk.a
~8i!l w obronlie i mata clruteczność strz.eledk.a. przesądziły o ich
TABELA
porafoe. Dz.i~i 7iwyci ęsbwu Polo-.
~ ;1 2
l~
1. Na.p...'"%6d
!lila opuściła ostatnie m iejsee w t 42 :12 1Gl-U8
2. Podhale
towei t.abel i. Nie g rał w poprzed127-'72
:17
37
3. P<lll<m!a Byt.
n:ich dw óch spotkaniach J . S toµ31 :23 1119--89
4. Za.glębie
acy'k. Wewiraj ~Wodlndk t.m na25 :29 104-103
5. GKS Tychy
.
lodz;ie
na
bszvch
M.js'la
do
leżal
M :30 92-110
!I. Oraooviia
Spor l\ sensac,ię odnotowano na
23 :31 106-109
7. LKS
cdzie
lodowis ku w Ka towi eacb.,
83-118
8. Sto=io Wliec 20:34
miejscowi l?Órnicy ulegli •tocznlow·
13 :41 70-136
Bdg.
Polonia
9.
eom i. Gdańska at 4:9. RM1i 'l<>13 :41
92-144
10. GKS Kat.
wym re.zulrt.atem Łalrońc:zył s1fl m ecz
,ma sZiCZycie" w Bytomiu. gdz e
Polonii.a n ie potraU?a pokonać Pod- bram.kam i. 'WC'lJC>l'aj~ kole~1ta n ie
p.rzyin ios!.a W1iec sp<><h:iewainy.dh emocjj a matorom p<ierws7iol'igowego
W i ~k.w.ość ch"użyn g\J."a.ła
hokeja .
KA.LĘNDAB.ZY.K:
słabo, mało slruteamie , jalltby do,wod-ząc, te ma jut po pachy wailki o J i gow~ p'llnkty. A do k-ońea
rozgrywek jeszc-ze
SOBOTA
tasiemco wych
I lig.a. dale k'O.
(ww)
PILKA K OSZY KO W A.
koblet: L K S - GLINIK GORLICE, hala przy al. Unli 2, godz.
17. U liga m ęż czy z.n : SPOLEM
ASTORIA BYDGOSZCZ hala przy
ul. Pólnocnl"j. iiodz. Hl.
Odbyły się kolejne mecz.e p e.rPILKA SIATKOWA. TI liga kQtumiie , ów w
blet : CH KS - MOS WOLA W- WA, w.szych f l.nak>wych
ltal a p rzy ul. K <>!lynierów Gdyń e kstmklas.ie s 'atkarak. Zespol l.KS
(w niedzie lę przeg'I'.a l z goopo(lyn iami turni~oj u
s kich 18. 11 'l<lz. 17
i;:odz 11). IT liga mężczyzn: RE- A, s ia tlknrk.ami sooinoWl!eolt!lego Pł<>
STA L GRUD ZIĄDZ, mien!a 2:3 (8:15, 12 :1TJ. 17 :15 : 5~7 .
SUR.SA
hala przy IJJ, W łó kni arzy 183, gc>d.:z:. 14:16). w drugim meczu ·111·ro::lawBielsk i.emu
17 (w niedzielę godz. 10). Fin ał o s.kA Gwa3'dia ulegl<i
' l l : , 5.
wy turn łe1 makroregionu juntorów Klubowi! Sportowemu 1 :3
starszych z udziałem: RESURSY, 16:14, 7:15, 7 :15).
W ~alowym ttJ.mieju B tarno...
WISLY
TOMASZÓW.
L'ECHJI
PLOCK. CALISIJ - w halł Re- br:ziesk.a Sianka p!'U!-gra la w Wa :tw niedzielę sizaw :e z P<>lo n eZJetn Il :3 (12 :15.
sursy o godz. 12
11 :15. 5 :1 5), fi l<'ra.kow~·ka 'Nł sła
godz. 12) .
Eliminacyjny turniej wyga-a l.a z A ZS W-wa 3:2 rJ5:1 2
DŻU D O ;
s eniorek w sall przy ul. Monlutz- 6:15, ll! :l3, 4 :15, 15:9) .
(l\V)
k! 4a. i:todz. 12.
I DZIENNIK l.ODZKI nr H (11338)
Fatalna.

a1

bnd)'datów.

Rada Państwa ll'O'ZJP8.fnyła
skii W'Yfl·ilk.ająoe z deba.ty sejmowej
Sejmu z dnia 19
oraz uchwały
J:!TU<lftlia 1006 r. pośwlięoonej realizacji ustawy z dnia 20 Upca 1983
rok u o system ie rad narodowych i
&amorz.ąd'll terytor'aLneg<>.
R,ad.a Państwa postanowiła po.
wołać 1wspólnie z Radą MinistTów
problematyiki
zei!iPół do gpraiw
p'!"awnej rad narodowyich, kitórego
tumGtcjopr7Jeglą-cl
będrzile
zada.niiem
nowan!a przepisów usta.wy o syw..
ternie rad n arodowych I samorządu
terytorialnego oram 7;god:ność z jej
p rz.ep iisów prawa
roz;wi ąza,ndami
m ateriailrnego, adm '. intstracyJnego d
Lnnvch ailtt ów prawnYoCh.
U c:zestnlczący \11' posiedzen!u Rady Państwa pl"Zev1odn-iczący WRN
w S z.czec!111'e J a n Dllie<lz' c · w
Eu.geiniusz W~aneck~
Tarnobrzegu
przieds ta.wl!li sku tecz.ność tunkcjooo.
w ani·a samorządu mies:i:kańców w
obu wojewódrntwaich.
Rmlpa.t.it-rono in.farmację o &llałaLności Ra.dy Państw& w ~e
od lisbop.ad·a 1985 r. do (el'Ulkl!a

1986 r. i post.;;.now :ooo przekazać
ma·:·sz a t!mwi Sejmu.
Rada Państwa P'9djęła uchwalę
w spra.wie za.sad, trybu tw.Ql"Zenlia
i wykorzystan~a fundusa:u styp<otnd '.alinego w powszechnych jedinostkach orgamirLacy'jny-Oh prokuratury
PRL orarz w&l'Ull'llków pr!ZYZ11'8.Wal!lia
s.typend; ÓW Z tego fundUM;U.
Odwoł.ano Henryika KowaJ6k'.eg<>
ze stanowisk.a głównego itn.spektora
paiacy (w zwiąl2Jlru z pmejściem na
emery1;uJN:) i powołano ina to stanowiisko Jana Laskiowskilero.
P01Wol:ano 26 osób ina stainow.lsloo
!ęd:J:i e,go sądu wojewód!Zklego i 98
osób na stanowii;ko sędziego sądu
(PAP)
rej01Dowego.

ją

"
,
1•
„u1nozourow

Społkanie

2:3

... " pl11łełlr - w tnecdm ilnhl .....
Biura
w PU)'ła - dlOaelr
Polltyczneso, •elrretani ltO PZPB
Jelset Czyrek spotkał llłę 1 mini•
strem spraw zagra nicznych Frane,lt
Jean-Bernardem Balmondelll.
b~

.ł. SO blll. 1poleesel1l'ltwo · •toUcy
fo"!egnalo wybitnego d?.!ałaeza polt•
•wtatowej
.ł. Godz. s.ss. W llomblnaele Macyesnego I społecznego,
prof. 1zyn Wl6klennicsyeJa ,,Polmatex
sławy architekta I urbanlatę
wybuchł potar w pomlenw1rama"
Uroezysto4Cll
Ado~fa Clborow•kłego.
pogrzebowe odbyły de na Cmenta• ezeniu wentylatorni. w W)'Jllku popruowIdę dwaJ
•pallll
ł&ru
rm Komunalnym na Pow1tzkach.
lat
ntcy lromblnatu1 Sławolnłr G„
.t. Premier NadrenH PólnoeneJ• Ił I Jaeek J , lat 11. Prąe.,n• po •
• WHłfałll Johannes Rau (SPD) po- taru u1tall komłlja.
twlerdzll, te "W"J'Tatona Pł'Ze• ntep,
s
.ł. Godz. l.łO. UL WoJ&lra „bddezaru po wYboraeh, ~gnae.ta
ubiegania słe o fotel nrzewodntc~ ro prsy ul. Bpornej, Z-anłu atql
pai:ttl aocjaldemoll:ratyczneJ, przewód •leet UakcyjneJ, Spowodoce,o
jest · ostateczna.
wało to wstrzymanie rueha tramwajowego n• ul, WoJall:a PGJlldeeo.
A Iran oftcJaJnfe odnraełł w pl1t• Pnerwa w Jmnowanta tNmwaJ6w
nesytu trwała tło pds. t.00.
kOllcowy
~k komunikat
lsl&m5ktego w Kuwejcie, wzYWaJ11·
pniy
.ł. Ooćhl, I.Ił. VI, GdaAllra
cy do bezzwtoczuego przerwania wo.I ·
M„ lat IO
przy• ul. Zielonej. Jarosław
n• !racko-tratlskle1 oraz do
czerwonym
przy
Jezdnię
na
romnów.
wblegl
pokojowych
do
st1111tenla
gwteue I wpadł pod nlnnan11 „skoA Centralna AKene.t:s Wywładow· dę" taxi. Pleny doznal słamanla nonowY sa. Swtadkowte tero wypadku pro.
cza USA (CIA) opracowała
prze· szeni 111 o sgloaente się do WRD
aęre 8ywnv plan wymierzony
CIA ro111• wusw w 1..0dzł, ut. wtady nytomdwko Nikaragui. Agend
ni\· skJeJ 19, tel. l'l'· 11· 6!.
noczelł szkolenie I U7;brajanle
ob1>'1lle
jPmnlków somozowskłch w
„r.t Aguakftte" w Hondura!!l.e. So·
.ł. O godz. l.ts na skutek zaniku
mozowcv ma.f Pr by~ przerzu C"enl do napięcia w 1lecl trakcyjnej zatrzyNl kara~.
na
many zomtal ruch tramwajowy
trasie Zgle~ - Ozork ów. pi-zerwa
A łlondura9 za11'.nt>lł w r~raeln JS w ruchu trwała do rodz, 9. 4łl.
tvt>U
bombarduJąc:i;r eh
r,v~l!wców
R' flr" . J itk podała agPn C"•a Pren!a
.ł. Godz. l . łłl. Na skutek uszkodzer atłna, pnebvwa.tacv z "" ~'·t a w nia pod5tacjl przy ut. Tramwajowej
Kon~r~su zatrzymany
ruch tra.mwalozostał
t:i:raeht urzewodnlez11cy
varodowe1m Hondura!u . ca„10• Mon- wy na ut. Narutowicza od ul. Ma·
w
Przerwa
usl>rawłed' l wl ,< f"ft tejltł do radiostacji.
toya u~łłował
1'1nł"v ruchu trwała do JOdz. 11.
l<:ol'tra'kt ,,..ymy~""nll l>r?e"
dla
nnm •. i;rotba n lka l'all(nl\ń~k't"
Ul. Tuszyńska .
Ameryki Srodkowej.
r~ 1l stw
.ł. Goda. 11.H.
Edward L. lat 'JZ, wsze dł n a jezdni"
mos· I wpadł pod „żuka" . Pieszy dornai
Ą łłl minut l>Otrzebowalł
k!Pwscv stra~a c"· hv uporat< •!P Il stłuczenia nogi,
"Oh rem. fakt wvhu chr w C".Wartek
przy
.ł. Godz. 13.!0. Ul. Nowotki
w stołeC'znv"!'l hotPl•t •.1ło~slfa". Z!fl•

~--..-R;.;;.;.~d-a_k_t_o~r~d•e~p-e•s-zo.wy.___________J_E-~zv

ut. 11 ltJ'esała. llObert li. lderuJąc
,.l'latem" po~I lllarłann• Il„ lat

slamała ""''
.t. lwladkowte ldlll'Mllla

'1'0. P l -

dwócii
„F(at6w 125 p" w dn111 Ił.Ol br. o
godz. 13.ZO na 111. BoJneJ przy Grabłe4eu pronenl 111 o •gloszente .t•
do WJlJ> WUSW w r.odzl•
adret1 proaent lllł
• Po4 tta o •glonenle •lę •wtadkowte wpad·
nll)cła mdCllYllDY pod samocłlód na
ut. i.actewntekłej UO w dnłu n.01.
M. c.
br. o roćhl. 1!.10.

Sherlock Holmes
Awaria
pilnuje pasieki
. ., k.
na ur. KI1In SIe gO ,'V

lruluaTacii brytyjS'kfego parla
się w tych dn i a~!
m e<n tu odbył
O godz. 13.00 nast11plło pękulecle ma~y ban.kiet z okazji setnej rona ut. KlliA· c.zn · cy l'O'Z'W! ązan ia przez Sherlocka.
rury wodocluoweJ
Przybyszewul.
przy
sklego
pierwsze j i;agadkl
•krzy- Holm~a jego
Woda zalała cale
skleso.
Obecny by! żyj ący
t owanle. zamarzła ona nHtępnle na k r ym unalnej.
zoiit.a! 1eszrze syn zma rle~o w rn~o roku
skutek mrozu. Wstrzymany
całkowlcle ruch tramwajowy I saw 'IVi,eku 71 lat Ar1h:ira Co:rnan
mochodowy na ul. Kllłńsklego, od Doy le a, Je.a n.
J\Ucklewtcza do ut. Przybyal.
szewskiego. Do godz. 18.00 nle kur.
Pr-...wa!nego
Dz' ś pod a drc>~ „ „
sowaly równlet tramwaje ut. Przyd ~tek~Y'Wa .na Ba ker St,·eet przyslu~by
nocy
W
byszewskiego,
funkcjonariu sze ZOJ\10 chodz.1 40 ltstó w tyg0d:ii-0wo. D:t'el
l\IPK oraz
rozkuwali lód zalegajl\CY skrzyto- re klamowy m i~•z.c:ząc~g<) s.ie> tar>1
ran n ~·ch
odpow:ada 11a
banku Cif"!'PViwic
wanle. Dziś w godzlnl\Cb
do usuwania awarii pn ystąplą P l< l - W<>zy!'t k i c :r. nich .inf.nrmuj~c " 7„
one rl!"t~ktyw jest już na emt.rvtu.-z ~
PY PWIKOJ,, Kiedy zdoł a.J ą
"ll'ladomo.
usuną ć awarię ni c
i w hr<tb 0 t•\·!c ~U&M'X l)..i ·';i.i(' s:ę
l\t , (".
p<-zcz::'ar~t\\'U .
'> 1\·e•11n hol-ibv..
- _!;C~i~S~Z~E~Vl~·~~·~:·~r--___JI
S_K_r_________R_e_d•a•k-to-r~le-c~h~n~Tc~--;~1 ~~Y----------~M:·:~!n~E~K~
_-_
!!_A_„it

rozmowie zawsze o r.o! ęh(ldzl. Na ogól o wymłan111 Informacji bądź poglądów. Inaczej jest w papJaninle kaMy coś mówi aby mówió, nawet Jeśli niłl Jest słucl11'
ny, Zreszt~ wa:tne by słucha6 siebie samego. I Wiei.n o
t:ym doskonal4', ponlewat zdarza mt 1!ę wpadaó w towarzystwo
paplaesy I wtedy za.nurzam 1ie w baJoro paplaniny.
Niekiedy paplanln• łralr:tu,1e się 1erło l mówt wmlołl• e najlet1leJ nocnych - rodaków rozmowach. W ltłocllo jest h
l!eńa monologów, 1 1dórycih c•d Jest, o"l\<'!IZcm, 11ensowna, tJ1•
i:e ule dostrzera.na prze1 rozognionych partnerów.

- P&ON llllobyl aobM Jut. rtale krajowe«io ~ l{jrdJI ł opc!l'l:Y-

ałeJ,tee w pob!Um lłowniołwi~ ~&Uycznym, Cą Jednak w panskim
zdaJemy aobit
odoa11oł11 wazy907
1pra"' '8-kie łrdcł kryj' Ili• sa
akrółem PRONT
- Sądz4. tie jeet 'WUliu lvdr& w

Police,

którTm llowo PRON

i.oja.

cJa, mall l - wta1C,, 6włeccr l duchow.ni, n1.rofile I pa.tr!ocl .tawa11... do wy śclł'U praq... Posuw&H
na.przód - jedni oewi&tę, drudzy
admml&trację, illni jł!IS'ZllH i<>l'P'Oazk»l&
d&rkę kraJowlł· Swieaka
rycenDka ma o lep- 11 .zailr.onnyPijarów
pijarów.
I konwiktami
rokiem 11173 w
prze.ści#Bli przed
swych IZN!lformowanydl lroleglach

rą •ilt wy~cznie 11 a:k'cj.Ą nuk&·
Pil& PQl'OZUmleni& drogą pet"S>waz}i
epolepoliskim
rozd~
"'
Otół tak Dl• jest. je.zutlci."
ae6atwłe.
PRON ltait'a eię reali:;,ow~ poW tym 'łł1eku antyillilerylta.Lnydi
rozumienie W' małJ1ll tylko stoPllownymi. Po Zlllpędów Ogromni\ rolę w lhiejach
J\;.U argumentami
prost~

podejmujemy wszelkiego
rodzaJ11 lnicjatywy - zarówno w
za.krffie kultury jak I ~
pl,'Oblematyki ą>oleczne,1 itp.
t.e n.aj.lep&ZI\
przekonaniu,
w
metodą r.cbliżeni& do oiebie ludzi
}eilt wapólne dział.ani• dla rea.liza,.
eji Wst>ólnego dobra. Nasze !ntcjatywy mają przy tym ch.a:ra~aT
•tyczno-moralny. jesteśmy bowiem
prHkooani, lt roai!aroie, jakle po..
ws~o w kraju w J.41.t.acb 1900-81,
podlota pewl~
mlal-o u swego
,..niż" mor.ailny.
- Był okres kled111w&łano PRON
n efemerydlj, za ooś oo aiworzon:o jedynie dla wypełnienia Juki
po FJN. Jednym 1łoweua aa tnst:rłnoJę • eharak~ne ko11!11nktural-

odegral; la!ięt.a:
!l&!Zej oświaty
Krasicki.
Kon.&.Nkl, Piramowicz,
Staszic,
Nar\lMleWlicz,
Poc7obut,

Kollątaj.„"
o Bejmie
pan
- Powiedział
I
ł o KonstytucJt
Człeroletnlm
maJL A CIO my•U pan o romantyzmle f pozytywizmie! Co 1 łych
dwóch ostałnłch Pl'l\dów powinno
się prsenłd6 na smni ddsie;lszych

ddałd PRON? Ozy moma b:r w

t&k.a opia!&
- Byd mot...
kunowal& o Pł\ON. Myśm7 jedna.t od .amego pocqtiku ro.zumi„
li, t. nu~ ruch ma być czymf sunowym, ukierun.!oowaaym
peiłnle

na

dług~

działalność.

Lubię obserwowac1 Jak w łeb blOJ'll ró1ne utarte pofl~47.
doumaty, teorie, hipotezy, a nawet prawa - s W7JĄłklem prawa rrawltacJl. które 1zanujq na co dzień.

Oto dziewięciu' panów, a 1dr64 nieb redaktor nand11.1 ,:r1godnika Powszechnego" - Jerzy Turowicz, prot. Klemena 8:zanlawsld, b. prezes ZLP - Jan JózefSzczcpariskl l Lech Wałęsa
oglosilo 10 października nb. roku oświadczenie, którego głów
nym adresatem był (a wlaśclwle Jcncze jest) prezydent Stanów
Zjednoczonych. W tym mocno &{lóźnlonym oświadczeniu apelowano o zniesienie ostatnich sankcji rospodarczych, tzn. PrzJ'wrócenłe Polsce ldauzull najwyższego uprzywilejowania l dostępu do kredytów gwarantowanych przez rząd USA. Dodad
nalezy, te przl'ciwko sankcjom \vypowledział się znacznie wczel to kilka razy - prymas kardynał Józef Glemp, a
śniej we wrześnJu ub. roku grupa kongresmenów ze Stevenem Solarzem na czele.

Rozmowa z Janem.Dobraczyńskim

„'

Qm.

l'IZllcenie atwimr.a pole do powstawania patologii społecznej?
Wierzę, te w tej •prawie można
bęc.hie s ~em ~oby~ mlod':lllet
- choć nie ' jest, to zada:nle Łatwe
Wierzę,_ te. mlodziet
a.n.i proste.
mo:lma porwać do w1e1kich spraw
a.le pod warwn.1Pem1 ~ s.?rawy b<ldą naprawdę w1ehk1e 1 , ie
0
cz:low!e.i<a.
anga:Wwać będą całego
- Wywqd;Zi się pa.n r; pokolerua,
szabl~'t
kłóre "'.YPl~ywa.ło „ na
„Honor 1 OJczyzna: • Jak - pana
- powmlen wygh\dać
zdaniem
winny współczesny patriotyr;m, J'akl\ toi'·
„ja.kościami''
Nowymi
pan d.i:iś
stać się: jeDC'lle większy udzial w mulę zaproponowałby
PRON ludzi rótnycb światopoglą młodym ludziom między Bugiem
dów, zjed:nocwnycb wspólną wolą i Odrą?
działa.nia dla dobra ojczy7J1y; je- W 1931 r. odbywał~ 6lu~bę
szcze więkne bogactwo inicjatyw; wiojskową, w 1939 wy.runyłan na
nie pr.ze..
j~ w!ęlaza energia w dziaJ.3.. wojnę. Od tego czaw
n!u; J~ mocniejsze pnzelrona- staję się czuć toln:el'7iel!Jl.
Istotą p.rzynalezooścoi do wojsb
nle. te ctnlktura PR.ON - winna
staiwać 1ię "W7l0ren1 d1a wszelkich je&t wola służenia. W 1931 r. moIch dzialat\ tak e.pole<2r1ych i a!k i głem nie odbywać e:lużby wojsikowej - nie było tak trudno ll'ię od
pań.stwowycll.
niej „iwy<kręcić". a wiele przemawiało za. tym, aby tak zrobić. Uooo..
ważałem jcdina.k, to moim
Po=ollem
wiązkiem }est słufyć.
wszystko w 1933 r„ gdy poW()ł.a,.
no. mnie do ~rereg6w. Nie c:zulem
się ziwo1n.iony od służenia, gdy po
bLtwach pod Mokrą, Konopni<:!\ r:zy
LtJblinem pl"Zyszło mi pp;ejść do
W
konspiracyjnej.
działalności
1944 r. rmalł>..~em się w ar.e~h

-.v.a'atl • dlobollmm«n, evkOlNllllą
i tp.
PRON wimem dz1aład .,na wayatk!ch tront&ch": pode]mować Pt.dĄ ~ i:nłcj&tyw,, omw« nad
Jtprawaml clllec!, mtodziety t lupodejmotnJeciero wieku''da;i
wad ~l• m&jł\Ce n&' eel.u wailkę
0 CZTSboŚć powietrza, wody 1 zieml .zwa.lozać arogancję bi·urokrat~ą.„ 'flrud.Do :ł'.ttSZtlł wyliczyć
W'.S.'tystk1e pot~ebne mlejatywy, jak:e mogą powstać.

Pozwalam eobl• w łej narodowej paplaninie takt. WJ'~loslł
rnouolor, a ło, oo ponlleJ, pochodzi 1 magnetofonowego r;ap1111.
to pokaJ:o ezaa l wyda.Cą monolor ten będzie 1ensown1 nenia. Zaczynam ntem.

Osobiście

przewodniczącym

Rady Krajowej PRON

rid&walem sobie 11 tego spraw,, ten spos6b roswnle4 np. wysiłki
ie za.gojenie rozdarcia, jakie na- milerz&Jl\ce do pn:ebudOWJ' menPoza tym talnośol społeczeństwa?
stąpiło, wymaga lat.
- Roolantyzm I pozytywirz:m byPRON. od pierwsu~ chwili sweJ.
go dzi ałania był ruchem ludzi o ły, jak w kiedy~ zauwaityl
następującym1 po
rozmaitych śwlat.opoglądach zanim Krzyżanowski,
etapami polskiego
któny sobie kolejno
mógł oddziaływać na ludzi,
tię na nas boczyli muslal sam osiąg- fycia kulturalnef(). Wydaje mi się,
~ dzisiaj potrzebne Ili\ nam oba
ną6 zjednoczenie wewnętrzne.
Gdyśmy rozP<>czynalt prac' I • kierunki jednocześnie. Musimy być
aiłę do
prawa, i s lewa. rzuca.no nam w romantykami, aby mieć
ocz.y Iłowo „fasadowość" 1 .,nie- zrywu, oderwani& się od blemot.
to cl, zniechęcenia l detetJ%1IlU, jakle
Wy.strasr;ylo
autentyazno!e''.
niektórych, kt6~ za~ęli pN.OC>- zapanowały w pewnych kolach !nwa6 & nami a potem się oo!nęll. teligencji polskiej - l mualmy być
wierzyla, te porzytywlstaml, aby kionJekl\Vent.jednak
Wlękswś6
ąiimo ataków I k!pla coł potra.tl- nie l uparcie, poprze& „pracę orna2lrobiliśmy. sta.niczną" budować wleHrość
iny zrobl6. I chyba
sze) ojczyzny, nie µlega111.!C sentyDziś ataki I kpiny ucl~.
l ~e:rmie
Ostatnto oblic:zono w moim biu- mentom I nutro}om
nr.a ile próśb I spraw załatwiliś- ~szeptyw81Ilej Wll'OJfi~ propagaill.
m·r w 1936 r. Okazało się że 12€3 dz;e,
kon(l'esa.
do
PowracaJl\11
z czego 545 orzekazanycb zostało
do zespolu inten•; encjl przy Se- Ruch· PRON okrzepł juf, za'koń·
etap,
l:.rclariacie PRON. Wśród porosta- c~sl się nle,tilko pierwszy
łych m'el i śmy 536 spraw d<>tyczą. etap organlzacJ). Wraz z kongreetap.
cych wymiaru sprawledliw<>Ścl. a sen. wkracza on w drugi
wśród nich 60 tzw. „więfutów po- Czego oczekuje pan po tym nality=ych". 135 próśb o uzyskanie stępnym etapie. Co uwa:!:a pan za
pasz!l<)rtu ł 45 spraw związanych najwa:!:nleJsze, jaką nową ,falkość
a tyciem re-ligij.nym. Olrolo 60-proc. naletalo by preferowa6?
!!Praw z-ost.a:to załatwlooycb pozy- '
- n Kiontrea. moim ~anlem
tywnie. Raze I móJ gab!~et l zespó? inte:"Wencj i <>trzymał I ro-z- powinien przed~ wseystkim ro.z.r. ponad · 3.500 s:rer:eyć n.eregi dzlalae<ey PRON.
patrzył w 1986
spraw, a od 1983 r. ponad Ul.OOO. Jetieli dzlatal'flość PRON w latach
w du ż. j
opierała sic
Myśl~ . t.e to ooś mówt o .. konitm· 1982-1988
wyw<>dząmle~ n.a działacz.ach
kturalności" I „:t~acfowości"·pan pokusić cych się z ~gu l!!Ygnatarius:z:y - Gd:vbv zechciał
się o 11a.ralel4) bfstoryczną, do Ja- d7llś P1'8#1elibyśmy, .nby we.sUa 4<>
~ wiele wlęk..<:za,
pan naszegl() grona
nawi1Pizałby
k:'ch tradydl
dla nit dotychczas. grupa ludzi be-z..
odpowiedników
1znkaj11a
partyjnych. PRON posiada w SWOPRON?
- Myśle . te najblił=ym W1l<>rem ich swregach licznych katolików
aby
historycznym dla PRON jest ruch świeckich. Nie oczekujemy,
odrodzeńczy którego dziełem by- bez zmiany stanowiska właśctwvch
-:- weszli. 1o
ty: Komisja Edukacf Narodowej . władz kościelnych
isądz;rny
Konstvtuc·Ja '.:l PRON także duchowni,
Seim Czte<rol„tn!
maja. .Jak pisaJ w. ~onopczyń- j<>dnalr, ze p-osz=gólne ko~órki
ązy
naw1
wi.nmy
terenie
w
PRON
Rzeczy~!;
w
~ki: .. Nie było
d~a
tej takiel rodowej firmy. która by w-ać kontakty ?'.: parafiami.
d7lialania w 2.!kres-ie
w · ciągu It:;r!mnastn lat pokoju nie w;rpólnego
:r.:roblla c-z.~goś na swó} spooób dla różnych akcji lokalnych, & t.a.lci~

!ele_y straci Ił. mall zyskali - talE
mozna, w największym 1króele
skwitować rdezwykle watne wydarz<"nie polityczne, Jakim były
, yb11r:v do Buodestagu, podcza9 których
.valczono o 497 miejsc w parlamencie
i.acbudnloniemłecklm. Taki obrót sprawy
byl nłeSpodzlank• dla większości obserwatorów życia polłtycznego w RFN, w
tym takte nlteJ vodplsanego. Muszę bowiem wyznać ze skruchl\, łe byłem pełen obaw I bt·a.lem pod uwa;:-ę ewentual7.Wyclęs6wa chadecji,
ność . g~nPraloego
zdobvcła przez nią i&bsolutnej wlększośd
I powrotn do formuły rządzenia z lat
plęćdzlC?sfatych, kiedy to Adenauer panował nlepodzfelnle na bońskiej scenie po-

J.

lłtyc·1.0c:
Oka7~lo 1łę, na szczęście dla Europy,
te nie doceniłem rozsądku spoleczcńst\ ·a

RFN, które najwyraźmei dc5trzegło niebezpieczefa::twc gwS1 łtownego zwrotu w
prawo 1 ~decv d .; •v a lo ,c;i„ poprzeć ... centrum . 7.ajml imv s c na chwile nrytmetyk . Ona pnm n?P nam zrozumieć lepie j
sen~ t. -·~ o . C'O si•• stalo. Charlel'ia licz:vł<'
na idobyC'ie m r1 :~ imn1 ei 250 ma ndatów.
a wówczas nie musiałaby wchodzić w
żadnP koalic·je, mogła po~egnać Sit": z
ali a ntem, iak!m była
dot'l'chcza~owym
FDP. Ó tym marzyła przede wszystkim
ze i;łynnvm Franzem
CDll1CSTJ
prawira
Josefem Straussem na czele, któremu

powstańców.

po wojni• walk~ n.a
.ale nle prz.:~la
pracą pisarską !em służyć Polsc•. Dlatego w 1982
Zamieniłem

- W ealJ'm ńrleełe sacbodnlm
dy1kutnJ19 1lę o kryzyste wartoś
ci I kryzysie moralności. Nu to
te! nie ominęło. Ja.k zapatruje 1ię
pa.. na ło zjawisko - ja.ko pj.sarz
I działacz społeczny. Co kierowa·
ny przez pana ruch mógłby zrn·
bić dla odbudowy okre§lonych war·
rodziny,
poszanowania
toścl pracy, bll:fnicb, eolldarno•cl mię·
dyscypliny
prawojd,
dzy ludźmi.

r. :z,,,"<>dził~ się. objąć pnewodnictwo PRON - i:<lyż uważał:?-m , te
jest k> we:z;wanie do słutby, mają
cej w danej chwili priorytet wobec kaMej innej działalności.
Jeśli miałbym roś (!o z.a.proponowania młodym lud~iom w Polsee
- to zw!asuza tę potr7.ebę .!luże
nia ojczyźnie. Służenie - t.o podtakiego, które w
jęcie działania
jest dla kr&ju
o.kreślonej chw!U
społecznej?
najp,otnebniejsz.e, nie"Ullleżnie od
&o war- tego r::z;y daje nam ono aatys!.a.kNiektórą m6wtĄ. le q
1łar0fwieckłe I cję czy też nie daje.
a taro modne,
łoGoi
Czy 1r,dzl pan, te fatnleje nama
jest zawae
Na tak1e trłuren:e
1dob:rol• dla mch mlodep poko- mlejsco, n~ tn.eba być na to U·
praca
KM.da
mundur.
w
bra.n:vm
Jenla 'l
- ~ narodowe Jest na- moto I powinna być i;łuteniem. W
C!2lelnym celem d"lllalania PRON - czas.ach dawnych nazywało się ło
świat współczesny przeżywa wiel- „wyorzec7eniem się prywat'', Nieki kryzys moralny, czegio v;yra- stety, „prywat" w clzisiejs-zej Polsail.kohollzm, ce jest ba.rdzo dui<>. choć nazywa
zem są: terrory-Ull,
narkomania, pornogra!ia. zabijan;e się je różnymi p : ęknie brziu:qcynie narodzonych, gwałty na tle e- mi s!owami.
- Końcowe pytanie: czego oczerotycznym. upadek postaw obywatelskkh, upadek rodziny, niechęć kuje pan Jako działacz l pisarz
do pracy. Zwalcz.a.nie wytej wy- katolicki po zbEZa.jąceJ się kolej·
mieniooych plag i;połec:znych bę neJ wizycie Jana Pawła II w Jedzie - moim zdaniem - n·iesku- co ojczyźnie?
- Jak<> katoltk ł plsar.& katiolloteczne. · jeśli nie za.ewie się od
zwalc:zanla ten.denc,1., hll!Seł t p<m- ~ oczekuję, że trzec:a wi.zyta w
zwł~
ca..eń, których 11~1em jat pato. Polsce Jana P.a.wla li cza, te zbiega się ona 1 Kongrelogia 9?0łeczn.a.
otywl
sem Eucharystyc:z.nym
JeUH ,.. t:Udym ffilim· - asr tycie religijne. pogłębi je ,.. k!enajistot.nlejszy'('h.
prawd
to n.a. nucie humoru, ery teł 'PO- runkiu
wagi JŚatr1otycmej - bohaterow·e Katol!cyzn je.st w~clk11 sl?14 kszt.alze sobą tujqcą cri:l-cxwieka, ale jej <>dd.zJ!anie potrafią rozmawiać
bez: klellma w ręku - a;y na.le- !ywanie musi być wolne od nie-ty 11;i: d%iwić, tie młodl71leż tJw<tta zdrowych, obcych duchowi w iary
picie .za konieczmy rekwizyt tycia? I milości tenden.cj-i, które, 11ierteCzy pornografia, która wc;s.ka ~.ę ty, .z.nalazły się ostatnio w nurcie
do wszystkich wld<>wisk:, nie po- życia katolickiego. Sz.czegó1nie c!eodwiedziin
budza bardziej prymltywnych jed- szy mnle 7..apowiedź
miast.o 2e
Czy n' ez.li- . Szczecina. To polsk:e
nostf'k oo gwałtów?
czone pseudonaukowe artykuły . l ! wz~lędu na swą cha.rakterystycz„pouczo...nia'" życ:a erotycznego n!e ną .strukturę ludllQśc:!ową, .bard:z;el
blogo.r.achecają mlooych oo współżycia może n i ż inr.e potrzebuje
przedmałżeńskiego. oo daje w wy. slawicń.stwa Namiestnika Chrystun!ku oora:z częstsze ka-U.strofy ro- sowego, kt6ry jednocześnie 3est
dlz.lnne? Czy jut sruno słowo „i;ta. Polakiem. patriotą i wielkim OO..
roświecczy2llla" nie- 1·e st jakąś pró- jowntklem o EP'I";i,wy pokoju.
\>!\ ośmi-eszaala rrA!ad, lrtóeych od- Rozmawiał: JULIUSZ SOLECKI

Genscher od dawna stal kołcl" w 1ardle.
Tymczasem okazało się, te chadecja
muslala zadowol!c\ się 223 miejscami (21
mnlel nit po WYborach w 1983 r.), podczas gdy FDP zwiększyła swój stan posiadania do 48 miejsc poselskich, co oznacza sysk 12 mandatów. Chcąc nie
chcąc, zgrzytając zębami w CDU/CSµ
musiano pogodzić się z faktem - ber;
liberałów rządzić się nie da. Mote się
to wydać dziwne, ale zarówno Kohl, jak
I Strauss uznali wynikł ostatnich wyborów jako poratkt": chociaż nie odsuwają ich wcale od rządzenia. Po prostu apetyt wzrasta w miarę jedzenia,
a oni przez kllkanaścle ostatnich dni
tyli w przeświadczeniu, :te wvmarzo:ie
zwyci~stwo jest w zasięgu ręki.
Trudno 11~ w tej sytuacji dziwić atmos!er:z:e panującej u drugiego wielkiego
w RFN, w obozie soclaldemokracjl. Co
prawda tam brano pod uwagę motllwość poratkł, ale do ostatniej chwili
Uczono na cud, jakąś nagłą odmianę na•
strojów, w najgorszym razie na utrzymanie dotychczasowego stanu poslaiianla
(193 mandaty). Stracilł tylko siedem, ale
to wystarczyło, by przewodnloący tej
partu Johannes Rau, zaczął mówić u
rezygnacji ze swej funkcji, a WillJ'
Brandt nie kryl rozC'Złll'owanła I roz10-ryczenia.
Radość, czemu trudno ełę dxi"'1d. panuje wśród liberałów, a istna euforia
w obozie .. zielonych" - będą mieć w par..
lamencie 42 posłów (dotychczas 27) i nikt
jut nie motl" traktować łeb jako efemt!ryl:fy na ieden sezon. Jest to 3ut poważ
ne u~rupowanie politycme, z którym
katdy musi slę liczy~.
Co te wynikł ł aktualny uk:lad rit ~·
le nam, Polakom Europie jako cało~d'
Przectet u steru rza,d6w pozostaną cl
~ami ludzle? Czym tu się podniecać?
Pozory. o czym wtemy czesto mylą. Należy sfe 11podziew»ć, .Ze układ p~rsonal
ny nowPgo rządu nie ulegniP większym
~mianom . ale akcenty będą trochę Inaczej rozłożone. Chce dać jeden tylko
przyJtład. bardzo dla n::is i~totny - stosunek do polityki wschodniej, a szerzej
do odprę7.enia w Europie.
Prawica chadecka wcale nie kryla, te
po uzyskaniu absolutnej większości roz-

Il• 1 tym „balastem", bo nle bę
dzie w rz"dzie Genschera, polityka stotwardo na gruncie respektowania
Zdaniem sepodpisanych porozumień.
kretarza generalnego CDU, Reinera Gclsslera, jego partia niepotrzebnie atakoowała politykę odprętenla. Była to świadczył Gelssler - woda na młyn FDP
I pod tym wzrlędem klasyczna bramka
samobójcza. DodaJ on, :t:e w grudniu ankiety dawały FDP niespełna siedem procent głosów, lecz «dY w styczniu Genscher taczął akcentować konieczność
kontynuacji dotychczasowej polityki, której był głównym twórcą, „szanse wolnych demokratów gwałtownie wzrosły".
Wniosek mote być tylko jeden - w
RFN zdecydowana większość opowiada
si~ za rządem centrowym, odrzuca pró·
by skierowania tego państwa w kolein~
prawicowych ekstremistów, takich . jak
wspomniany Strauss czy jemu podobni.
To dobrze świadczy o rozsądku wyborców. Wypada mleć nadzieję, te -ta tendencja utrzyma się długo. A propos roz·
deficytowy to towar w RFN,
1ądek o czym świadczy na3nowsza Inicjatywa
M posłów chadeckich. Chodzi Im o pnyznanle Pokojowej Nagrody Nobla orga-
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Al• wrót!DlJ cło olłwladczenla „c!zlewłc:cltt" 1 10 pałGlłerntb.
Jeszcze w tym samym młtisłl\CU rzecznik pra«bwy l'ZlłdU JcrQ
Urban 1komenłował ten dokument jako przykład 1ylfchronlzacJl poczyna4 opozycjf 1 administracją waszynrtońslt.._
I eo 1lę p0łem WJ'dal'Z)'łOT Ano, aozęły Pb'nlll dni, połem
tygodnle, a łeras jut leci czwarty mle1ląc, a \Vas:i:yngton nte
raczył usto11unkowa6 1lę do olłwiadC%en!a „dzłewlęciu", , "Głos
Ameryki" teł o 1prawfe upomniał, a 11Yrnatarl11szo s 1ałeno·
wania milcz!\.

wszystko wyjafalćT Powiedzmy od ran. te I ,,clzło
I Urban wpadli w pułapkę następującego ltereoQ"pu
myślowego: ponlcwa:I: opozycja popiera bez za.strzeżeń polityk'
Stanów Zjednoczonych, to Stany muszą sii, opozycji odwzajemniać. Jeśli nawet pomlnl\6 call\ ~mlesznośó takiego partnerstwa,
to przecieł od dawna wiadomo, te w miłości bywa ró:inle: Jedna
strona 1 reply chce bra6 więcej od drugiej.
· Jak

ło

wiątka",

Ał Pl'ZJ'kro p0wiarza4 w Dłeskol'iczonojd, a zdana 11• to ilYszed I w „Ołosłe Ameryki", te Polska Die jesł - dla \Vuzy~
tonu I Die tylko dla Waszyngtonu - pępkiem jwlata:-otół
sankeje zostan1t zniesione prędzej czy pófoleJ, ale dopiero w6wczas, gdy w amerykadsklcb sztabach politycznych I ro1pod•rozycb zapadnie ałosowna decyzja uwzględnlajl\aa Interesy flobalne Stanów, Mo:tna d:vskutowa6 - ale tylko w USA - esr
aktualne stanowisko admlnłstrac.fl republlkaiiskleJ ,felł lł11!1ZDe,
Jednakie ło ona podejmuje decyzjo, a nie Jej krytycy,

Nie bes powodn piszę • nłabach rospodarozych za oceanem,
poniewat zniesienie sankcji ma teł swój wymiar ekonomiczn1.
Niewielki, jednakfe realny. Jak za§ ma 1iQ przyjaźń poutyczna do gospodarki, przekonaU się niedawno sojusznicy Stanów
w EWG. Przeeiet prezydent Reagan zagroz;ł w tych dniach
podnics!cnlem o 200 proc, cel na niektóre artykuły Importowane Il krajów EWG. \V chwili gdy to piszę, trwaJI\ gor1tezkowe
próby znulozlen!a kompromisu. Gdyby do niego nie doszło, ło
do.fdzle do wojny handlowej. I patrzcie państwo, to wszystko
dzieje _sio między przyjaciółmi! Bo w Interesach, o czym chęt
nie w Polsce zapominamy, Die ma przyJaźnL
Nlo

ma Id Pl'l7Jamt w hderesaeh ame17kamko-japo6sldcb,

w USA bije na alatm wobec powodzi Japońskich 1amocbod6w, lewlzorów I rótnycb elekłronłoznyeh cacek na 17D·
kach od Atl ntyku po Pacyfik.

a

PrN&

WJajtife przebywa w Polsce podiiekfttvs •tang t7SA Joba

Wblłebf!ad. Nlcw11itpllwle je1t to, ;fak la.dnie powiada lfę w
Języku dzłsif'jszej polityki, krok WC "\\}a~dwym kierunku, C"

Jednak doprowadzi do zniesienia sankcji? Byd mo2e, ale nie
na skutek o•wladczed. Nawet pisanych w dobreJ Intencji,
EDMUND TULKO
Z .. OfiTA~l~..J CIJWILI. Stan„ ZJcclno~no osiągnęły DQroz E\\iG. Zakłada ono Pełną rekompensatę strat Jakle
ponlegllby amerykańscy eksporterzy zbob na skutek przyst!ł
plenla Hiszpanii I Portui;alil do Wspóhloty. Motna więc powiedzieć, f:e to USA okazat:r sł, 1wyclęzcl\, choó do wojDJ'
handlowej nie doszło.
'1'.
I

zum:~n ! e

nlzacjl rewan!ystów, czyli związkowi
przesiedleńców. Czysta kpina!
wydatki na
osnr.ee lawinowo
zbrojenia doprowadzfł1 do tego,
pierwszy w historii
łe po ras
USA budteł na pn:yszły rok
jedneco
1umę
osll\Pl\ł astronomlclznll
biliona dolarów. KomenłuJl\e to WYdazaPost"
"Washington
tzenie dziennik
Jl\ł 1lę uzmysłowieniem czytelnikom, I
jaką to wlelko§cl1t maJI\ do czynienia.
Milion sekund mija w ciągu 11 l pół
doby, miliard sekund to jut ponad 31
lat, natomiast b!lłon sekund potrzebuje
at 31.700 lat. A teraz wyobrat sobie,
Czytelniku, te pragnąłem zrobić z Cleblo
blllonera wręczając Ci co sekundę 100:r.łotowy banknot. Zajęło by ml to, przy
założeniu, te będziemy to robić dzień l
noc bez ch\'1li przerwy - 317 lat. Pytanie czy by się nam to nie znudzllo."
Ten 11am dziennik I kilka Innych nadal · zajmuje si~ a!erą r;waną potocznie
Irangate, czyll sprzeda!!\ bronl Iranowi
l przekazywaniem zysków dla kontrrewoluc.lonistó\v w Nikaragui. Ponlewał
pojawlly slQ ł11os7, Ul wszystkiemu v.'1•
nlen Izrael, bo pwtwo to najbardziej

„

zainteresowane jest s.wyciestwem Iranu
do kontrataku ruszyło lobby prolzrael•
•kio ostro występujące przeciwko próbom m.tkanta kozła oflairnego. Zamlen·
czona karykatura mówi jednoznaC%1Uo,
czym atę te oskartenla adm:lnlstracjl mo.
gą slrończyd.

a zakodczenle obe,frzym:r EdJęołe
na roz~ewkę - przyleciało do
na11 prosto z Australll, gdzie Jest
teraz pełnia lata, ludzie pławi'
lło w 11lo6cu na płatach, a nawet aclekaJll przed 1kwarem pod parasole.
Jedno mnl• tylko dziwi -

mówi 11•

o Australii jako o kraju bogatym, a te

dziewczyny na zdjęciu nie mają pienię
dzy na kostiumy - musi lm wystarC2Jld

ltllka sznurków l skrawki materiału na
przod zie. Czyżby kryzys dotarł na antypody? A wszystko to dzieje się, gdy my
co rano patrzymy na termometry za okneł!l z obawą, czy jut słupek rtęci nie
11chował się zupetnie .
HENRYK WALENDA
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Stanowisko Komitetu Wykonawczego RK PRON BoNN~ .REGULAMIN
wsprawie założeń koncepcji .organizacyjno-prawnej
DOMOWY
instytucji społecznych rzeczników praw obywatelskich -Kto TO NIE 2ARl Y
0

OJ

K

aprav.iedllwO!łci 11połeeznej bcł<li narun.ajlPJ llłWI~ i

L

iywotue interesy obywatel!, bądź przewlekle l baz.dusz.na :&ala'wl.anie 1tpraw.
Nie powinno być żadnych pnedmlotowych ograniczeń w odnie1ieniu do skar& wnoszonych na działanie lub ianiech.a:nie organow
administracji i podległych im alużb publi.cZnycll. W przypadku sł.ara
wynł!kajll,cych z działalności przedsiębioratw państwowych i 1:>póidzielni, w odniesieniu do dziedzin l"egulowanych przepisami kodekw cywilnego, prawa apółdzielcr.ego lub kodeksu pracy, sejmo·wy
r~nik praw obywatel!l'klch powinien ograniczać aię jedyrue do farmułowania r.aleceń natury ogólnej, a w odniesieniu do konkretnej
1kargi podejmować w miarę potrzeby decyzje o zainicjowaniu po~tępowanla sądowego lub decyi:ję o skierowaniu wniosku do TrYbunalu Koo.stytucyjneio, bądź poprzestać na polntorrnowaniu obywatela o przysługujących mu środka.eh i właściwej procedurze.
Wyłączenie spod kontroli śejmowego rzecznika praw obywatel9kich pewnych dziedzin funkcjonowania państwa lub określonych
organów lub instytucji mogłoby następować jedynie ze względu na
ważny interes państwa 1 tylko na drodze m1tawowej.
ł. Sejmowy rzecznik praw obywatelskich podejmuje decy:i:j~ o
wszcz~iu postępowania w,jdnlającego lub o pozostawieniu r;kargl
bez dalt!zego rozpatrywania ze względu na 0 czywi5tll jej bezzasadność. Może równie:!: przekaza~ skargę kompetentnemu organowi.
Rzecznik powinien mieć zapewniony dostęp do akt spraw7 w Wdym stadium postępowania be: jakichkolwiek Oitaniezeń. W pł'ZY·
padku podawania do Wiadomośd publicznej przebieeu postępowania wyjaśniającego e>bowiązują go ogólne przepisy o przestrzeganiu
tajemnicy wojsltowej i państwowej.
RzeC2nik powinien być wyposażony w prawo do p~row~a
lnapekcji z własnej inicjatywy lub w zw.iązku a prowadzonym przea
niego postępowaniem wyjaśniającym. Sejmowy necznik powinien
mieć prawo do Inspirowania postępowania dyacyplmat:nego w pr'Z'f·
padku nasilenia zlej woli ze mony urzędnika ldm!ni.ltratji pafl1twowej.
Sejmowemu rzecznikowi powinłl7 przyllługl:wa~ uprawnlenła w po..
st•Powaniu adm.tni.traeyjft11Jl ta.Ido same jait prokuratorowi, to maC'l.1 do występowania wesp& 1 obywatelem jako 9trOna w ~
powaniu admtnistracyjinym 1 w ~ potrzeb„ do W)'9tępowanta
w l·nł.et'eeie obywatela se akv" do Naczelnego ~ Admini.tracyJnego.
Rzecznik powinien mlff prawo "MlOl'&enia IPr9W' do ~
Konstyt11cyjnego, k1erowantm. do podtniotów WJ'P()ldon7cb w l.nltjatyw41 ustawodawczą wniosk6w w apz'awie mlian w obOW1-Zu.Jlli:YJD
praWie oru do organów wydaj-cych przepfs7 ~ rqdu W lpr&wie zmian wydawanych przez nich przepisów.
Naletaloby równiet rozwał"!c! kwMtllł wn>oa.tett.ia Mjfftoweto neeznl.ka praw e>bywateh!kich w umo9z:le<lne \tprawnienle do wn~
nia rewizji nadzwyczajnej w 1tommku do prawomoi:n)'dl W7roków
1ądów powszechnych.
Sejmowy rzecznik powinien by6 zobowiuan7 do słda.danła roeznych raportów Sejmowi. Raporty te p~!.nny być dokl.unent.aml publ!cznymi. Sejmowy rzecznik praw obywatelskich powinien miet!
nieskrępowany dostęp do prasy, radia l teleWizji.

Dwumiesięczne konsultacje ulożeA lroncepcjt Ot'ianiucy~w
neJ instytucji społecznych rzeczników praw obywatel9klch zostaly
zakończone. W toku dyskusji ujawnHo ei• wiele rozbieł.n7cb atanowisk, a jej uczestnicy w większości poszukiwali lnnych rozwi"·
:rań nit zaproponowane w „Zał~~tjl", Wyntlti konaultacji potwierdzlly, w ocenie większości jej uczestników, zaproponowaną pn:ez
PRON w uchwale I Kongresu oraz popartą w uchwale X Zja:rxlu
PZPR potrzebę powołania rzeC7l!lika praw obywatelskich. Przebieg
dyskusji wskazuje na cefowość poszukiwania takiego modelu rzecznik.a, który w części odbiegałby od koncepcji zaproPonowanej w
„Założeniach".

n.
1. Komitet Wykonawczy wyraża przelronanie, że celem utwoneonia
w naszym kraju !.nstytucji rzecznika praw obywatelskich zgodnie
:i: przeważającymi sPołecznymi oc:rekiwaniami, p-Owinno być:
1) obrona indywidualnych praw i swobód obywat.eli przed bezdusznym ł oPleszałym działaniem urzędów i Instytucji publicznych,
bezprawnym cµiałaniem Tub nadużyciem wladz7 bąclż n.arusze11iem
podstawowych zasad sprawiedliwości społecznej;
2) zwalczanie biurokratycznych wynaturzeń w działaniu organów
administracji ł służb publlcmych, które powinny służyć lntereaom
obywateli l zaspokajaniu ich pod!tawowych źyeiowych potrzeb;
3) aktywne przyczynianie się do doskonalenia porządku. prawnego
poprzez wnioskowanie o uchylenie lub zmianę przepisów nleżyciowyc~ bądt · niezgodnych ze spoleeznym poczuciem sprawiedl!wo6c1
I z interesami ludzi pracy;
4) wzmocnienie roli Sejmu w alwtecznym sprawowaniu konatyiucyjnej funkcji kontroli nad wszystkimi e>rganami państwa 1 punktu
widzenia pr7.estrzegania pne% nie praw l wolności obywateli.
2. Komitet Wykonawczy wyraża pogląd, że rozwiązaniem odpowladającym oczekiwaniom ujawniooym w społecznej konsultacji l•t
l)OW'Qłanłe rzecznika praw obywatelak!eh na szczeblu ogólnokrajowym, który byłby wybierany przez Sejm na wniosek usta.w'Owo pełnomoonegQ organu PRON 1 pned Sejmem byłby wyłącznie od·
powledzialny, Rzecznik pełnllby 1twą funkcjti zawodowo. Jego dzlałalnotć wspomagaliby powotanl przez niego apecjallścl. Komitet Wy„
konawczy wyraża pogląd, te przyszła ustawa powinna zawlerać
poważnienie dla ewentualnego powołania przez Sejm, na wniosek
t'Zecznlka, jego delegatów terenowych. I Nie powinno to jednak oznaczać dwuinstancyjności instytucji rzecznika. Delega.oi byl!by 2._
dynie pełnomocnikami rzecznika sejmowego.
Sejmowy rzecznik powinien być niezaletn7 od wn;ratldcb innych
organów państwowych (z wyjątkiem Sejmu) i wyposażony w tmmunitet, który przysługuje posłom. Powinien być powoływ8lly na fl
lat, a dana osoba winna pełnić swą funkcję nie dłużej nit przu
dwie kadencje. Wszystkie organa państwowe winny być ustawowo
zobowtązane do podejmowania inspiracji rzecznika oraz wspóldziatania z sejmo"'-ym rzecznikiem' praw obywatelskich, a tak:źe do udzlelanla mu niezbędnej pomocy.
Rzecznik praw obywatelskich powinien odznaczać się dużą wratliwośc!ą ! doświadczeniem społecznym. Wskazana byłaby wszechstronna
p-11ktyka w wykony'Wanlu zawodów prawniczych lub w piastowaniu stanowisk w administracji państwowej. Musi on także wy.
różniać sie: wysokim autorytetem moralnym oraz presti~em społee7.·
b Y'ć wolne od wszelnym. SI{arg· I kl erowane do rzeczni'k a POIWinny
kich opłat
'
3. Należy uznać, że przedmiotem skargt do ~znika praw· ob"!watelsklch moźe być każde d~lałante lub taniecll&iie organów administrac'l państwowej 1 innych Instytucji państwoWYch. bądź podJegłych im służb publicznych, które bezzasadnie ogranicza prawa
i wolność obywateli zagwarantowane Konstytucją 1 ustawami Polsklej Rzeczypospolitej Ludowej, a w szczególności takle działanla lub zaniechania, które - z jakichkolwiek powodów - prowadzą _do dyskryminacji obywatela, PrzedmiotGm skarg mogłyby być
t.akże zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań prze'Z właściwe
organa administracji, instytucje pa(1stwowe, 'akiekolwielt działania
niepraworządne
lub godzące w powsz~hnie aprobowane zasady

u-

, III.
Komitet Wykonawczy wyraża głębokie przekonanie, te wyniki spolecznej konsultacji będą miały istotny wpływ na ostateczny kształt
tej nowej instytucj.i i stanowislw PRON zostanie \VZięte pod uwa1 a-•n"'Ch !llWiązany-"' 1 ·--~-owienlem w
'"" w dalszych pracach leg!s.....„J
•
"" ._....,
naszym kraju trutytucji rzecznika praw obiwatellkich. Instytucja
ta ·będzie nowym 1 nowatorskim wkladem w rozwój demokracji g0.
cjalistycznej, słułąeym umocnlen!u ochrony praw I wolnOLŚCf obywatelsklcll, ugruntowaniu praworządności 1 utrwaleniu sa•ad ,Pra- .

„...

wledl!wości apołecznej.

•
•
•
"
Komitet Wylronawczy wyraża aerdec:me J)odzitkowanłe tym w.astkim, którzy WZlęl1 udział w dyskusji, wyrazili swoją opfn1' i poglądy, co pozwoliło na wyipra~va!\le powyżs1;ego irtmow~ka.
'
·~ ~
Warszawa, dnia 198'7.0l.SO
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-f;0uis Bruguiere - tak bardzo zaw walce z terroryunem w
swym kraju. We Fraucji klllta tysięcy osób żyje pod takim specjalnym nadi:orem. To ludzie polityk!,
gwiazdy i'ilmu, estrady, wysocy
funkcjonariusze państwowi, autorytety róźnych wyznań i religii, wreszcie osobistości świata bimesu.
służony

prawdziwi barbauzyńcy" - powied7lal Baudry dziennil~rzom. Dlaczego dopiero teraz o tym mówi?
- Ano, bo clo tej pory składał
skargi „drogą unędową", ale. bezskutecznie. Na Ironie zakrawa fakt,
że, Baudry w czasie gdy był bity,
posiadał przy sobie zaproszenie na
uroczystość 10-lecia RPR. To właś
nie czlonek tei samej partii - minister spraw we •:nętrznych Pasqua
- był i jest 7ywu krytvkowany za
metody. iakiP poli<'la stosowała wobec 5tud~nt6w. Oaudrv przypomniał
wydarzenia i jest, oczywiście, jednym, teszcze jakże cennym, świad
kiem postępowania policji.
Obie
5prawy, o których powyżej dalekie są od całkowitego wyjaśnienia,
Oble też na pewno są bardzo nie
na rękę premierowi.
Jacquesowi
Chiracowi.

. .. .

Imponująca,
okazała
ay!wetka,
ciemne włosy, fajka. Kawaler, 43
lata, Oto sylwetka sędziego śled
czego Jean-Louis Bruguiere - jednego z najbard.:iej strzeż.onych ludzi we Francji. Nic dziwnego. Od
kilku lat prowadzi śledztwo przeciw Action Direct - francu&k!ej
organizacji terrorystycznej. 120 osób PodejrZMtych, 20 tys. kart daktyloskopijnych, ciągłe podró:l:e do
krajów sąsiednich t~ dotkniętych
plagą terroryzmu oto praca sę
dziego. Niedawno cudem uniknął
śmierci. Jeden ze strażników zauważyl cieniutka nylonową nić na
~chodnch
domu, gdzie Brugulere
mieszfrn - a r<>c1el sypia tvlko.
Ta nic< polaczonii b ra z zawleczlrn przemyślnie ukrytego l:(ranatu.
„Od momen1u kiedy zająłem si~
terrorystami, spodziewatem się te110'' - powiedział sędzla dziennikarzom. „Nie, nie mam strachu.
Kiedy przyjdzie ten dzień, ~dy
zacznę sie bać zmienię zawod"
- dodał. Można wierzyć temu odwaźnemu człowiekowi, ale jego ży.
cie stało 1<ię nie do miesienia.
Gdziekolwiek sle ruszy towttrzy.
szv rnl1 t.rzech lub czterech opiolrnnów-obrońców W rer-tauracji 7.::tjmują ~t0lik obok W !dnie C7.Y tenłrZE' wykupują sqsiednie mle;.>ca.
Każda wizyta musi być im '1.gloszona, ka.:!:dy adres sprawdzony. Przed
domem warta trwa 24 god'l.lny.
żadneJ pnwamolcL tycie mt:rmae nie lwtnłeje. Oto e.ne j~ pł...
Ili aadllłetde ...... &deą leci-

• wam IODPI •

•

n-.

• • •
Teraz o plotce. Wstrętnej, olu-utnej, rozchodzącej się blvskawicznle
po kraju. Francuzi przeżyli \\•taś
nle taką sprawę. Isabelle Adjani,
aktorka filmowa o światowej sła
~·ie , przyszła niedawno do studia
wieczornego dziennika telewizyjnego, by udawodtnić swoim rodakom,
że,„ tyje. Talk właśnie bowiem
plotka kursująca od kilku tyg.od.
ni po Parytu, potem jut
całej
Francji głosiła, te aktorka nie tne•

„

wiedziała

Andrzej Grun
W krakowskim ·Kościele

prawdopodobnie

mc>g-.·•.
Czu

M.&rtaoldm ~·

chciałby,

!eby

b:rte

wyryte tytko: „Piotr Miotuatow!lld - ar·
ty&ta malarz''.
Ta „nactzleja Kraju" w cnocle ob;:rwatel·
sklej nleuqięta" był~ p~ez cale
niemal
swoje t ycte gl~boko traf(1cznyn1 cz.towieklem,
roz-Oartym
mlędz~·
J)Oczuclem
odpowtedzlalnMci l IT\iłością Ojczy;zny, wpojonym! przez wychowanie domowe l akademickie \ rortzlnną tradycję, a wewnęt....zm1. P<'rmancnt:1:i, potrzebą sz Uh"'! w obu
wurlnnt1tch: tworzenia jej l obcowanla z
nią. Przyszedł na ś·w'iat w roku 1800 w Krakowie i jego los byl przesądzony.
Zamożna

I

światła

Ziemiańska

rodzina

Michatowskieh pojęcie służby obyWatelskieJ
traktowała nlezwY'kl.e serio ! nowocześnie,
a uc:zucla patriotyczr.e byty trwałym
I
mobilizującym elementem codziennego tycia.
Mlchatow1<ki w llśe!e do brata p!,al z
lTniwers~·t'etu

obol~

J'9giellońsk1eirn.

na

którym

ft:;v lrn l tlteratttry kla~:;ez;iri
stn'1UUkl f'r7.~·rod11Je~<'
nrnt":na\:•<·1.„„n'Pf'il \\~o.ina \V~.rb;.trh.1ic. n \•·ted;,'
żolnlerzem " dusi.'.'' i ~ ~err.,, a tpr-

dlownl
nc:
b~d<:

n:kOl\cr.enł•

1poł-pell.

I

kie mu epttatlui:n wypisali: „Ol*e aeł
clorg11 d'deol, w naukach ła!tJłych, t.ilolo·
glcz.nych, h111torycz.nych, moralnych i pet- ,
l!tyca.nych biegły, mal1arz, rzdblarz, m.1a;vk,
rolnik, u.r.zęd.nik, na.dz.le:la Kraja w enoel•
etbYW'lltę1sk1e:I nieugięty".
.
Ą.

na

crnsem upr:w:l&m nauki poiTte~.z.n~
""
tego z~'"orh1". 7: Get:1mg1, z tamtrisze·•,,
un!wers:1•t<•tu,
gdzi.i pojerl1a1 ~t.udlow~r
Pf&Wo, pis1c do ojca:
„Uc1.ynit: "·ybór
surowy tych (nauk) , które ml dCl
czystego pojęcia porza~u publicznego,
~o
poznania zasad praw jego,
do nabrania
zdatności t!lk do ))OS}ug , nądowych,
jak

.,,,,_ ao-

utwl....

atllldt6w

n1e

b7t

llil'Q'd&4n~
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S

p

§
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Np. .,miuz.kAni~ mul b76 1ta.le:lycie wietnon.e e k:Ude-j
porze iro.lw. Nie wolne wietl'U:yć miesZ'k.anl.a, aiziczegól:nie kucll~ ni otwiwaniem clrzwi .n.a .ltlatat• schodową. NiedoirwolCllD* j4llt
~ wletn:enie poklell 1 cdziety w olalach i sr.a balkonach od
~ at.rooa.7 uliq. O'Jm& ~ klałee .mod.owe<j 1 w piwmą ti.u .u

S

S

S

~

llalrif

Chodzi o

~ pne;w~enl& 9twien6 t7lko na Dótk!o".
~· ~6 d:l~o trcb pomieazcHA, bo ~

to. b7

~ macaj~ pcsed przeciuwa1lltm mieszkan«a, Tam &aj, pb!.e
~ ~.,_rdu'ltl reeulU,J. am włdc!del, pillnuje cm b7 l11e prse~S kiracu.ła cm& Il lłopi&. a 1 11 ltoipnl. Nłe spo«>b &a.kwe.d•
~ 11ow.I, bo pswplą ~j' takie mi.nlmum cl•pła.
"4 d.il&Jm pucktom nguil.amt:Q.V ~

pnniatnm7
f'1>o Zabnnl& •• 11111aenia
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te 3ego wzrok

t

en<?r-

t\'ewnetrz11;\·ci1·· .
Przyjs.ciel "'\11chnlo~,\·sl\ 1 C .o
i pler·.;-b 7 y
··"umator·~ jP.:,:..':> życia PJ.wel Pop lel p:.s:.. 1

"t ~1„urn

t.;pi~a.w

ltrako,vskim „Cza5le": „Pięć lat
n·~
minęło,
a.le. pleć lat prawie be7.sennyci1,
pięć lat krwawej
pracy. Michalowaki rostaWia fabrYkl w tym stanie kwitnącym,
w laldm zastał j~ rok 1830, :..ostawia aqtn.!·
ntatracji: natchnion" jego duehe>n, to jest
I'"
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~
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powi~• §
S

ut.wfone
mimklem pacdd
drobrowomI.
~1r7,
pnea

ldbtorów,
Nild Im za&Q\idll>le
to 111;1• phcl mk*
amuau. •1lko -.Vana llll:>llliwot6 pod>~ -1'1 .-·""-·,~'+-- ~
"4 do &mietndb: C'zu1nJ ~~~ ~
s.r-.z*, Ili& to b7 aJe pocwoltli, bo obeerwlije łllę tułe.j ;;,;..
ałb 1 ~ Clhoolał li& pozór :Wyd4ije 8141.
mb .t,. ~
w.tq allclm 111e I~

~·

kUrej Ili• wrmca

S

„

Bywa, tie loolratcmą mtemik&A ~ .Mm1 ~
b kl.atlld ~••
takiM obe-jścl& p:nted ae>rnem cz7 ie~„ parldng6w. Imt,tu~ja doz~y dl.a danego de>m.u l<u'b
kllku budytnków !Jest tutaj raatej na. wyman:-iu. T.am., g<hl•
pr:iyj'ęło ~i~ i:e o czystośc kła.te~ db& osoba wy:iajęta• (c:i:ęsto 1ą ło &tude:ne!) - iNeba za to pła.ci~ odd.Zielnle bądź
taki koszt jest odr~bn!e wem!.nkow any w umowie 0 Ćz,,nsz.
Jeśli r.aist.ndeje potneba łcJ~!fnięcia hydraulika crr;y lnłnego rz41..
mieil.nlat.11 dla zreiie.rowarni.a a:ero6 w budynku., wia.Acleleł
cte>mu kOII'ZYsta r.: umc jednorazowych. Wystarcu te~:n.
e>piaca .i, to budlZ.ie-J li.ił łmyaa·nl• n& eta.cle dozorcr ReMfól11.Je, ŻAi 11!.e kaidy s a!eb jest ,.s.ł~ ·rączką".
'
lob.tora wobee kamleak:valdika uległ.a tut~ ~
rame.mu
wunocniemu w sbosurnJru d.o /!~:.·e lat
pJsaineg-o
i r.iwyezajowero, jakie panow.ało tutaj
temAJ
k!lka ay kilkanaście. 21resdl\ a1tuacja mienk.anlow..
w RFN jest taka, .że nier.udko właściciel sz1uk.a lokatora a
nie odwrotnie - lokat.or „poluje'' na wolne miesz!aCnie Setki
tysięcy miestb.A stoi nawet pustych, bo 814 zbyt lk~e na
przecięb14 kies:z.efl prac-0-w.nittll. Mimo to pewme rygory jeśli
chodz.i o pottądek domow:r, nte przestały obowiąa:yw~! nie
tylko dlatego, te wloaśclcleł domu dmucha L chucha na W111Z7stko, ~- u&terlc• · w miesi:kaniu lokatora P?"ffł;rwa jallt1>
własn' ttl'ał41. Pneatiru1aniem re:u:tammu nie mn!ej zalnteireaowui4 8' ami~. kt&-ym, podobn!• Sak wtdełeielowt
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C!Mdet aJł*o mentuJe 111., te ma to
aJ'aien!a I ~al, jut ular;ztałtowa•
k1~cj' 111eprzec1.$• s n1epospollt7m talent«n, ktdcremu brak t)l1ko łrenin·
au. 'Wie tet, h aa.m 111lew::te11 mote IO tut

n"

nau1;Z76. Ale mote mu Wllkazać, A 11rlęo
pc>kutlje DIAi obrasJ' Chlrlcault l De!aorod:x,
~ł ten wtume na najlepszej drodrA abJ
łll--. a w Jtwo 090b1e lt1as7'C71d.

--..

łowi

i':ln'.'nt1
n1!nl-

~

~
~S~

~

~
P-Odou=• ja& M Jln~rkĄ ma~ą. Clhaclai nie rep.du„
~ tego iadeon pnepi. W atoaum.kach u'9mca-wła.śclclel domu.wg oknśloneco & tMrt na c.ały rok kaleoru:tan.a dla d.a:neco
~ osi~a, Jll'IQ"Jeidża • utalcm:ym dni.u olę±airówka 1 .r.abiera

Daea ~ . . . . . . tu· ........

at•

zawiaduje

cJl , Po

WY'f(Wórn!am!

klęsce

"

broni i amuni•

em!gruje do Parr1a,

larza!

rysował

od dZ:ec>:a bard:>o

c!1 .. ~nie. \'V' cza..,ie studl6\t: '\V KrakO\';ie za;1,,dal do pracowni mal:irzy i oCJ niell nu•

ttcz:·1

do tej

nleco rz.emio:;la. Cią,gnęio
go
roboty okrutnic.
Wolne cl1wiL
spędza! ptzed sztalugami, 'ale

~ię

najehętniej

bylo tak dużo. I oto
32 lata pojaw1a się w pracowni Ml·
Charleta, :teby uozyć się
malM•
stwa, k•óremu chce lill po6wifl01ó bez reszwolnych chwil nie

mając
kOłaja

ty,\.

ndni w

ne.

I oto ten młow1elt, 1 rcnumu I eh&'ak·
teru oddany bez reszty apraWOtn publlć:Z•
nym 1 O.fC21y;fnle, pne.!Stacr!a się na klika
lat w malarza. 'I'yllc-o 1 wyłącznie w ma·

;>.Jich!llow„kl

matarą.

•

Montt.a.ucocn,

gdzle atud1uje

. anatomię Ironia. God:inami lliedz!

Plsz:czy. A w nim pi.szC"~ala dum:a, Ploirowi chc:ialc llę rzygać na wtune życie.
Wyjeżdża
na kurację do szwaJcarli
I
Włoch. Ale kiedy wybucha powsta.nic ll·
r.otopadowe, Mlclllllowskt jest na stanowisku

-

wtn

llktlelOW-.ki mlllUje do.to I 1 ~li
JłlllBj,, Na,f~ętn!eJ na ull07, na nabrutu,

BIEDNY PAN PIOTR
''l tll'J\":I' C'ljT1n0'>cl wcttoży! ,
położy? l--:0;1iec
:a·ud:th:/:om 1
1ad~;!yc!o1n.
Hiki~ 51" dział,;· pod

S~

--c
4...71"'
;I
~b"'
uow......, m.a.....,. ~ weale n e2ły f<>tel czy zdatną j~e l~
S dań• lub ~n7 pmed.miot, będ11c7 dl• jednych za.wallidroR, ~
~ illuym ~ bazdzo ~ydatny.
~

spojft:enie Olllłdil1•oeJO· A wome baldlrio pasuj'°ych cSó tel twar.:ry, pottad mittfl ell)'ba z:ac1~niętych, czat

się

~

§
t.-:;. cl=uk,~nl~najl~'eroJ
~: §
„
-„ s
S

z•w.sze

„,o
·:::\

S:

:fcrwC:~~.
a

kdł ll!lt,

'te jakiś nieuchwytny cle1\ gcryt:?.~·.
olrrut.nego żaltt.
Wlasn.le gor;rcz.
właśnie
z tej sziachetne.j tmrzy
o
udanych proporcjach i szlachetnych, cho ć
11!epięknych rysach.
Po naukach w Getyndze Mlch.alA)wsld
zaczyna pracę w elużbie publicznej i niebawem staje Ilię jednym s najwartościow
szych współpracowników nrtmstra Lubeckiego. Leon Sapielta we „Wspomnieniach"
odnotowa1: „Oddział hutniczy Kslrtżę Lubeekl oddał
Plotrowi Mlchalowskif'mu. 1„.l
'.\latura!n~·m rozumem 1 pracowftośc!ą pi·ęCJ

~

~

,..„.............

A

żal emanują

e

mo" banmikować w mlej.:aeh dla nich pr.z.ezrnaaz-0.nych, lea
tylko w dni powcednie i to 8-13 oraz 15-19. Mycie wo:riJw
priged domem a.1 na terenie osledlia jest .uka~ane, podobnie
jak .t:N.epywmie dywaników rey obrusów 1 balkooi.ów lub
okiełl mieszkania. Regulam!:n 4'okł.adni~ wylicza czego nie nal~y wrmuca6 do pajemnllków na śmieci. P!rze&tN.Eganie teio
ktu
-·ia-iM.
hocld
tki! ł.&tw
pull!
u .Pm1C
wm:rs m
o, ponieważ WJ
u.talo.nego
.I r.órf Jl.IL cały rok ka.lenduza dla danej ~iekli·
cy ..:.. ~.u w mfesi\C11 _,.,wła6 mw.n& wael.ki. niepotrzeibcne
rupicie PM.ed dtmWD, kł61')"Dlii to odpadamJ., &romem ił.i>.
ujiii1fe -141 Już Dk2ad oez:yaa:anla mfut&. Pmedtem Jedinell

ama.kowanej b~S10wOllJloc!at91 tóttacj1, M'toha1ow111<1 1mutnymł
OMć peh!)'lrti W3'1'UU
oczyma patn:y nam w omy; obru nanutłjlGc,

błelia.m.y. Na

w

jedna'!< Jta 1.u»p0t:trec1e namaloWanł'et w
doJr:talym jut lf1elru. utrsymannn w w)'-

lowany, jest

w miet::i::kan1.u

ballkon.ach wobio, al• tylko WÓ"ftZl.a, jfiltelt n.ie jft1t §~
ona widoama od ullCJ". Nle wolno ~ drzwtamt ~
l ,,haJ.dltwie ICbochlle' po ltopnladl klatki domowej.
s<t- ~
dzinach lS-111 ł od 211 dlo a roio waelkie ~kowank w !1.11
M118le łwiclftlla u lm1Lnmle11tadi Je&t z.ak.asan„ To, że apa:raty radllowo-telewlsyjne powilllly by6 ścisizon• :rozumie .t ~
41 ~
~ aamo przeai .i..
fOdsinaclt od :.i <Io
ml~
:równi~ pralk~ automa.ty do mnywt.nła r:,:~ . f!t,p. ~~ - ~

~

~

-mO'W&llF.

I

wówcua ~ej bi„ ~ oerzewmia. A propc19 oenewa- ~
~ rua. lokator moie je ~ .resulowd w m1e!07!1r•mu ami aa ~
~ ltaW,- kal_,,ene S-* lleml'k. pnfdml<Ot w,..tarcz.aJllCO ocl-

~

lewłś.1„

S
S:

S:

~

że zmarla na AIDS. Byty telefony do paryskich reda'k<:ji, przekazywano sobie informacje 1 absolutnie pevmych źródeł...
.
Strawne! Gdzie szukać tródel
pl~tk! o takicll rozmiarach, tak
brutalnej? Czy zawiść - tak cxęate
w naszym rodzaju uczucie? :Może
zemsta za antyrasistowskie przekonania aktorki? Czy tet po prostu
elekt wizyty w szpitalu w celu
poddania się norn1alnym, okresowym badaniom? Tylemó'l'liiono 1 pisano o AIDS (tu choroba nazywa
się S!DA) lecz choroby ludzi
sławnych nie są Ich prywatną sprawą. Skoro slę bada, więc mo:te jest
chora? Nieludzkie I W tym samym
dzienniku telewizyjnym opublikowano oświadczenie lekarskie, że pozdrowić". Potem ucalowała proaktorka jest dobrego zdrowia. Pro- wad'l.~ceg~ mienn.łk i cipułclla teirram - jak zawtlł:• dziemil.łtl lllOBAlo WALCZ&&
był ,.na tywo". Isabelle Adjani p._

S

S

wybitych azyl> itp. fe~ m!U?kainlowej :tbiorowotcl.
Przede
w1111:ystk>i:m d:latego,
reiul•min pon11dnN l la.<W esledl~
tSI IO łnktowan7 jest „r:10.
~
rzelc.ałAf ~kom ~ ngulam.i~u, k*Ą!z; ja pod·
Sj
t:~~ si:k.; ~~a~6~,nal!_..m1ęd•~!~. ietOY::·
~
·""..A" L •<-- ··
S
~
leea f.ię", • "tVy.rdnłe P1'6f4<1't1je ~enia mocne,
• &!
:~~e, kat4!t'C1l7CZ1le: ,,łtteba„, ,.nie 'W'Olno", .,a.bran.ła ~

:::ooaw.&WWW•
-1111'9111.'!F.mll!ll!lll!!:l>„'l!Elllm'i:!lmlllmmll!llMl1m11S111:. . .

(Dokończenie

S

S
S
S
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§
m111a:m-.--ma-----liBI-------~----------- §~
cl-~..,.,,,..... : „ p rzymam tu, b1 upew- SS
~
nld publiczno,ć, by 'I\ po prOńł §
specjalnym
s§
,
§~

I Ludzie pod
nadzorem
.
I Plotka . która usm1erca

iluiaJ wpcrowM!łla Ili• do .m.l~nia c:ayiDAOWeiQ, ~
podipi&uje a; wU!śclcl-elem domu wŁUciwie dwie umowy.
Formalni• jedl:l.\ tycząc~ aameeo wy.najmu mieszkania
o.ru jeG1U2e diruid t•kat: ,,Re~ulamin domowy", niby
r.alącm.i'.it do l\l?ll1>W1 o si~ lecz bi.ad& tym. Jr:tó=y &o .lle:Jc.o.wat\. Wś;ród 21 pwlktów. wylicują4:ych pr.awe. i obowllj,/zJc1 ~
111katon. <ri pn:ytłaeająq przewagi\ tych d.-rugich), na}wuniejsay jut nit<Wą.tip1iV.1e pu.nkit ~c„, te 11 tepnr;estir:i:e>ganie
n~ulammu erozić małe Ila/Wet Ankcjamt ~. oczyw'!.ła!e, ~
.r. powództwa cy,wilneco.
· ~~~
Regulaminu domowego nl• !P~ •• tu bowiem ,.-obłe a
muz.om". Pl.semnym oś.w!.adczeJliem potwieird:illem PTSYJęci• ~
do w!adomości tego wielce pouczającego t~ltstu.
~
Dlaąeg-o wielce pouczającego? P<>niewa:i tych 21 JllUnktóW
(w nieiktórvch domach mote ich być 15, w l.nllyc.h dwa rtllJ ~
t I )
,:r ' dhczego nomy
·
RFN
__.
u.db
»- ~
Y e wy ,,..srua.,
w
&2' cz,-e,
ime,
kato.r1ty ao.bie wujem~!e ni• pnuzltadzajs,, .ni• depczll po
plęte.ch. dlacu:io ni• ma hałubw, nocn.ych rodaków r~w. S

N1eba.wem staje

w Luw-

e.ię eęnsae,111 artystym:-

n1t Paryża. An~icy i Francuz± dobijają Ilię
aby kupić jego obrazy: Jest bo!!aty l nie
musi sprzedawać. Ale „była to jedyna d.rOra. aby :ry.;kać imię artyi;ty=e, które
zdobyć pragnął" - pisała jego có11ka. „Piotr
coraz św:letnfojsi;ym cieszy się powodzeruem, Cały Paryż lata za jego końmi (u,) 1
wszyscy chcą mte6 korue Micalouskiego jak go n.a..:yWają".
Miellałowskiego najp!'awdopodobnlef czekała Wielika kariera artystyczna. Aie Paryi t!'wał tytko s lata. ChOToba ojca, powrót do Krakowa, gdzie wynajmuje pra·
cownlę 1 J es z cze
ma!ule śmierć oj·
c:,, ol:xw.ria.~k! ~ospoct:irza, powrotv do mn1ar0;h~.a ,.T.·1 \'lrol~ych chwilach·'.„ lfiedv ~rre
~·""":c:e

~'f."\"je~d'ta

~?k 19>R.

O~O\t"ią:tk!,

p:·ezes

nonfJ'1•nJ:? do Fr ncj' - nac:tr:1e
P('lt\·r«t cf? k-alu. n0t•:~ nbowi;.>kt,
obov„,i ztti. . !."'!edy 1a1'0 t ~„ l ko

To'.':anys~"

n n oJnicze.'<n G:il!cji za,:a-

d• przed szta.lu-iarrrt _ umiera na ~erce w
Wleku 53 lat, cate oeuvre teqo człowieka
to zaledWie s:i:kl.c do prawdztwęgo dzieła:

Jakim ono mogłoby
być. gdyby zostało
namalowane! J'aldm. skoro ten szkic tylko
WYstaf'CZYł
aby UCZ3'111ć Michałowskiego
jednym a naszych najlepszych malarzy?

Holendrów walka z orzem
Budowle rosły planowo do
W 70., kiedy nadeszła
pora eyclowan.ia Skaldy Wschodniej, twoI"IZ:ąoe.j Wl'az z mo:rrrem
najdbuższ7 i najszerszy z zamykanych zalewów. W tym
momencie n>rde'gly
jednak
a!lne protesty obt'<ID.ców środo
w!Bka na.t unlne,go. Alannowali
Mi, te Ukiwidacj.a naturalnych
przepływów i odpływów apowodiuije zagładę bardrz.o lićznych
w tym r.aledwle WYsolrowartośc!owyeh gatu·n'ków fauny i flor:r (m. in. bardzo cenionych
ry1t i OS'kyg).
Pneclwi!liey zapory powoły
wali się tet na ocen:r specjal!at6_:v1 _Wf których tttoirm, kt6r7 mogłby pneTWać umoc.tl'!n.n• ha nowo wały, występuje
ru u Jdlb tysięcy lat.

gnięciu techniki, a . także nlezłomn.o.§ci Holendlrów w zmagM1iach z pneciwnośc!aml losu - na ceremonię przybyli

prezydenci Francji ! RFN, król
Belgów i Inne W)'S<}kie osobistości s wielu krajów.
Wł.at.ciw!e chodzi nie o jedni!. leci e 82 stalowe za,pory
um!esa:CZ'One między filarami
ważącymi do 18.000 ton każdy.
Ogromme trudności wiązały &ię
jut z aamą stabilizacją dna.
Do utwttdefl'n!a rozkładano ~a
nlm „dywany" z tworzywa
sztucznego o grulbokl 311 em
i d.llu~ do 27Q m. Filary budow.ane na jednej ze J;Ztucznych wysp, przywoione I ustawiane b7_ły s eentymetrową
~j._ przez
91>0cjalnle do
tego ll:klolMtniowan:r .tatek.
Waga ruchomych zasuw m!ę
dzy filarami wynosi od 280 do
600 ton kał.da, frUbot~ 11,4 m,

Tragedia s 1953 r. skło.nił.a
Inżynierów do przezorn.ok!. Po wymumonym protestami w.trzymaniu pr.ac i dłui
jednak

sz:rch dyskusjach d~ w
1978 r. do kompromisu: uwzglę
dn.!aj40 racje obroi\oow przyrody - ]IU'lamfl1t utwi~l
budow• U.P«Y ruchomej, ·umyk.auj tylko w razi• konteClllDOlicL Ta dec;rzja ~aezała
~e wyzwant. naiwe! dla mtyn!er6w holendei-lktell. u.cboch11cych u nleuów-

~rokołó 41 m I wysokoś6 od
11 do u m. zalem!e od glębo
k:~ wody. S!ml:kł opuszczaj11ce usu'Wy, które normalnie pozost•Jlł unin!®e, by nłe zakłócać przy.pływów I odlpływów
morza, włącsajł\ alę automatycznie przy dojściu wod.7 d.o
~O!!!l!J alannowego.
Um11dzenla uruchamiane hę-

budown.l-

Szerokość

Sialdy W11ehodnłej
u w1otu do mona. w:rno.s! 9
km. fłębokość do fO m, a woda pornua al• tu s prędiltoł
cł' do 8 m na 1elwndę, z.m!eala,Me stale koa!łgurację dna.
:Ruchome zapora na całej szerokałcl była lllepotrzebna. Pe>-

wsp6~

z

Włoski

archeolog, Ellllllllluel Ana•
d h'llerdzl, ite blbUJn:v prorok, MoJ•.
lłesa wcale Dle must&I byó
pojedynczą

puterowy

cygtem matrymonialny

System ten jest Jed1ft1 ..,, ...,_

lm rodzaju w Polsce. Od ~.
rownlet ()parlycb n.a obli«endach
komputet'()wych. od!'ófmia IO ,,sb·
la za;nteresowa!\",
1toeovma do
motttwołcl profesjonah!ąo komputera. tnne blura Pl'~!\ na mlkrokomputerach, a partinetów· dobiera.Ją na podst.a.wie ~!laru !>Od·
sta U."<r\\;r>Ch cech lub... mtlik6w ~
d·ia.!ru. Natomiast w gd.ań!kim R.,..
:zem" bierze .się pod uwagę blł~ll.o
1211 danVC'h.
cech
osol»wośeio.
wych I 1..agadn!eń doty>C?Ących po..
gl ądów k1'enta ora:z poszukiwa:rieg<> one~eń parlnera.

zw;ęk.sza

to - jak ~
- s:z;~ trdnego wyboru. Nie macey to oczywfłcie, te
„Razem'' czy iakiko1rwielk system
komputerowy.
P<>t.rdl
dok<>nać
ldeaJ.nei:io wyboru, a "llWłaszaza .zai

działalności

g<lańskieg<>

„Razem". Dążących pm pomocy
tego biura do małżeństw.a k<l)biet
jest '!)ra.Wie -ów.a ra.zy wif)eej niż
mężczyzn. W iakimś stapniu jest
to uzasadndone
dy$p~Jl\ i»międrr osobami dt1r6ch płct w dufyeh aglomeracj.aeh, gdzie kobiet
jest p ok. 10 proc. wt41cej. A widnie
:s dutyeb mia.st wvwod2li lłfł zna.
kom.ita w!~~ć k!lient6w biura
Nie Jest to dysprot)Oreja jedyna.
Wśród kobiet naJwt!ększą grupi: stanowią 30--.12-le!Jnie,
w wśród
mę:Z>c:zyzn lu<l2ie o Pi1:Ć I.at mlodsd.
Kobiety g6rują wykształceniem, aż
40 proc. z nich legitymuje siti 4Yp1.omMt wy'll!.ze.l uct.elnl. pódcza.s
(dy tylko 20 proc. mężezym osi11g-

„Ni>k!t r.r: lruniko.liwiek rozmawianie .zapytlll? ile włożyłem -pr.a-

łem

t:J l 1erooa, t}'lko • Ile za ten wóź
talk napiaal do mnie w
Marek NOWliclt! .ze Zgiera, l!Jtóry ma.._ NSU 11: 1939 roku.

dałem" 11śo!e pan

WikJrótc.e rozmawialiśmy ~ panem
Marlmem o jego pecype~ach zwią
uinych z izalrupern, remontem (ośmiolebnim I) i eklsploa.tacją tego ~a
mochodou,
- R;U;J>ilem go

w 1m rokiJ

-

\\lll1)0mlna wla.śo!ciel. - Nie 1ta.c!
mnie było na nowe .auto, więc poku,-pić S'ta;mzy w6z l
nę?o ten cenm.s. W p1'1r.t!l1Ziale ~ sta.o.owiłem
dn.!eg.o wy<ksmałcen•li& propOIT'C]e 111 włunoręcm.le doprowadzić go do
stamJ
używ.all.ru>śei.
Brailoowalo ml
n<l-ewie1e
bairdz!~
Wyir6wnalfte.
Wśród . męfJcoey7m dominiuj11 lud'Zlle p!«1ii~ oraz &tal~o miejsca do
PQ s2lkotach P!ta.dtt1ceycli.
~blety -

~atnmieJ w &-

łdaracjach ..- s-. na og6? hardzi.ej .
wymagają<:>e w stosunlru d<> partnerów nl2: mężczyźni.
natomlM't
mniej oc1 ni ch ~rytyczne w aut.ooc,,.n ie. Za at.rakcyJ1ne I ba-r<hio atrakcyjne uwa7..a się większa ~~ć
wszvst.kich pań . N.a.t omfast meż~y
żni wvdają
s!ę być ra.częj przeciętn.i.

się

pewna prawldłowoś~:
stawia wymagania
partn~I.
tym trudniej mu go
znalefć. Wszystko to ~n.ie o.
Rysuje

im wy&--ze

ktoś

granicza szanse komputera. Ch<>ć.
by był najmądrzejszy''. nie potra.
fi zestawić ;deal•nel pary z 30-letniel k<;btetv p0 s-f,udiaeh. mającej
o sobie wy5()-kie mnieman'e i t1'Y·
ma>(aiadeJ od partnera za'nteresowan ia ·literaturą I · turYstyką oraz
posi•dan ia samóchodu z 25-letnim
mężczyzna
po s~ole zawodowej
któn pragn~e
nade
w9ZYstko
szczuole, blondynki o niebieskich
oczach a której intelekt niespecjalnie go Interesuje.

d)'Dasłll

sev.

mógł pned1tawtcl jako
od Bora.
Wlolkl prornor
h11erdzl, te ognie mo11:J 101ta;1 ros•
palone w odpowtedJJlm ._Ile przos
wtaJemnłczonycb ludzt, · kiedy renta
llebrajczyll:ów
qromadztla li• J1d
w pobU:tu

· imaki

•617·

medyczne·
Naukowcy 11 Burlaoldej J'JW llybery,J1ktego Oddlllału AN ZSBR
opracowali recep&u~
l-1csej
herbaty, sto11owanej w prsJ11jld·
kach wnodu toblclka. 1ł' tej eameJ placówce pracuje 111• obecnie nad uowym preparatem po4·
DODl!.CYJD
eclpomogd erganJzJnu.
Wykon:vstuJe 11~ do tego
celu
-stare traktaty lńedyk6w ł)'bełU
które

stanowi~

materlal Informacyjny

doskonały

dla far-

maceutów. Maierlal tea podlega
dokładnej anallzle oraz kontroli
pod wzgl~em efektywnołcl dzla·
la:nla l nJeszkodllwośC1 dla c:ll!owleka.

• • •
Badzlecą

ąecJalYel

__...

owaU
komplek1
obllcsenło97,
kt-óry
automa~csnłe roanytro·
wuje I lnterpre&uje elełltrOkar
dlogramy. Nowe Ul'lllłdZel1le ro•·
poczęło pracę w Jednym se npl·
tall w Lenlngraclzłe. Zgodule
•
ObOwh\ZUJ!łC:Vm

'

w ZSRR wielkim

programem „Zdro'wte" osoby po-

wyżej

40 lat ·raz w roku powin·
J ny zbadać stan swojego serea.
Nowe urządzenie oddaje nleocenione usługi przy masowych badaniach

profllakłycznycb.

BYKI. W aktacb sieradzkich i piotrkowskich z rolru 1418 IOStalt
zaplaa.ae, że wła.ściclelaml włi Byki byli Wojciech 1 Mikołaj I
Byków. Oni to wlaśnle wznieśli do dziś l8tn!ejący tutaj zamek.
XV-wieczna budowla Jaita-Bykowakieb podlegała w pótnleJ•
uyeb lataeb wielokrotnym przebudowom. Ród Jaxa-B;rkowłkicb
ll&letał do znaoiniejszych w ówczesnej Polazcze. Jan Staniała.w
,,pan na Bykaeb" (lM0-1624), student Uniwersytetu Kraltowaldego, był rotmińnem królewsltlm. W 1586 r. otrzymał st&•
rostwo łęczJclde I kasztelani• konarsko-1~'*' a w 1809 r.
obJĄI 1tanowl.liko wojewodJ aieradzldego. B:rl wepółpracownl
klem kanclerza Zamoyaklep jako gorliw;r katolik l roj&lt.ła.
Zamek w Bykaeb - dzlalejMł\ 1ledzi~ Wojewódzkiego Oń'od
ka P01t1U1u Rolntczeeo, wtdac! 1 okien samochodu jadącego e:ą
to drogą 1 Lodzi, ez7 &eł porunaj11cego 11• po dwupumOWJDl
tra.ltcle Warszawa - Katowice. Jest on poloton:r w resztkach
zabytkowego parku, Jednakowo malowniczo wyglądając &&TÓW•
no wśród mtienl, jak i będąc pf'ZJ"kryty puchem mteżnym.
Początkowo był tutaj ponod 1otyckl zamek obronny, otoczony
fosą l murem ze stnelnicaml. W 1604 r. przeprowadzono pował•
n.ii jego prrebudow,. Obecnle jest to budowla!. .!1a planie YIT•
dlużonego prostoltllta, • aterech włetach. Po ~ latach dokOnano następnych zmian podezu 19tauracjt zamku. W I polowi• XIX wieku By!d PoPadł:r w ruinę, a w trakcie obu wojeD
•wtatowych uletl:r mac=iym zninczenłom, jednak u kUdJm
rasem podnosl.ly 11• ze mł&zczefl na atale wptaując si• w lrr&j•
obraz z.Iem! piotrkowskiej.
·
Zamek w Bykach, zwrócony frontem na WllChód, Zbudowan)'
został 1. Ucowanego kamienia polnego oraz cegł:r. Posiada jedno
piętro w części środkowej, znajduje się tu takie przejezdna
ongiś brama. Na północnym skraju ulokowano najstarszą część
zamku - basztę, dołem prostokątną, górą sześciobocuu1, wspartą skarpami.
Posiadl~ć pozostaje w rękach Jaxa-Bykowsklcb do XVIl w.
Ostatni z rodziny - 3an, poro.stawił część dóbr wraz 1 wsią
Byki swojej córoe Zofii 1 Bykowskich Skórzewskiej. Kolejny
J>O<Jzlał nastąptł w 1755 r. l wówczu zamek był wlunoścłą
Malińskich. Po nich w Bykach pojawił alę Inny, al:rnn:r ród, po.
chodzący 1 t:rch złem Wę!ykowle, którzy rząd~ll tutaj do
początku XIX wieku. Mniej Więcej około roku 184'1 inajątek
dostaje 111, w ręce Jeziorańskich, r.a których panowania zamek
przechodzi gruntowny remont. W rękach prywatnych zabytek
znajdował · się do 19411 r. Po wojnie ulokowano w nłm m. In.
1kładnlcę akt Wojewódzktego Archiwum Państwowego z Lodzi.
Warto, jadąc do Pimrkowa Tryb., zajrzeć tutaj l choćb;r pobie:!:nie obejrzeć
zabytloowl\ budowlę.
'
MACIEJ .JEZIOROWSKI
rJI, STEFAN DOBROWOLSKI

t•

•

•

•
Czy wiecie, ze
•••
Naukową 1 lnltyłuła Naukowo-BadawCll!ego Lelłnlotwa IAłwy
otrzymali 1ubsta.na,fe apachowe, odsłr&szaJl\oe losie, Jelenie,
d111.ki l iJme leśne zwierzęta. Zwierzęta, które wychodziły poza
greioiee rezerwatów I atref ochronnych, als'ZCZyły planłMlje
drzew, 11a-sleWJ', czasem aii.me stawały s:ę ofiar._ kłusowników.
Trudno jest ogrodzić wszystkie le.sy. Leśnikom pomoże w tym
Jednak bariera zapachowa, wykorzystująca 11nrowoe odpadowe
produkcji celulozy. Prepar11ot jest całkowicie nleszkodliw;y dla
zwierząt, a one tymczasem woł!l omijali ro 1 daleka.

500

elektrokardiogramów mas1yna Jest
w •tanie odczytać I zlnterpreło
wad w ciągu 1Z godzin.

1

NSU rocznik 1939

małżeńskie szczęście.

A oto garść soejol<>gi<C2ll'lye.1'\ ob-

serwa~ji

Anatłec~r

łwlerdat. te plaUo~ rs:vAnałl
b:vci uty&e 4o •Pl1enta
opl,
IU61'9 MoJtess

akicb,

specjaJ,lści

p<m·nić

Wedhlg
lml•

przyw64c6w, któ•
rzy ltlerowall exodusem Bebr'ajczy·
ków s EgtptU około 33Gt lał temu.
Anatt utrzymuje, te pnea blisko
łOO lał wielu osobnłk6w o llDleniu
Moj:ten przewodzlto :tydom. a Jeden ·s nich potrafił wykony~ ta•
tenty aktorskie oru snaJomoU a.Ja•
wt11k plroteehnlcznycb, aby W)'Wl'Zecl
wriażenle · na prymttyWnyela ptemlo·
nach BebraJesy~ów I lklonlcl
Ich,
ab;r razem s Dlm WJ'l'UA:Yll do lllemt oblecaneJ,
Prot. Anatt kł6l'J' ldenje ePod•
kłem w pobllh Medlol1111u, sajmu·
J~
11•
badlllll- pnJalato,tl,
l&wlerclalt. n ł&ld WIUDle pnebl<llS
wypadków w;rdal mu li• Dl'&Wdo·
podobny, kłedy odkrył wlellde, atlu·
dowane przft ludzi ptałform;r
na
tngórza. na poludnhl puatJ'DI
Ke-

zrent'

„Razem".

to

Nowości

Dzwonnica zespołu katedralnego w Piz.le zdopyla , sław•
dzit1ki niewątpliwe) urodzie swej -architektury, le::"l _dzięki zbiegowi okoliczności, który eprawll, że zaczęła •l• pochylać jui na
etapie budowy, zyskując przydomek krzywej wlety. Budowa
ta
trwała dość długo (1173-1370) 1 bowiem kilkakrotnie
przerywano prace z powodu trudności z utrzymaniem budynku w pozycji calkow!cie pionowej,
W 19811 r. wleta w Pizie pochyliła 11111 o dalsze 1,211 milimetra, co wprawdzie wydaje 1lę mian\ niewielką, ale przekrada
roąną lirednlą, która na przestr:sen! wlek6w doprowadziła do
bl!uo li-metrowego odcb:rlen!a bud;rn~ od osi pionowej. Jeśli
zanotowane obecnie tempo utrzyma 11lę, wt~a runie za ok. 200
lat.
Komiaja ekspertów, którzy sprawują oplek41 nad zabytkiem,
opracowała dwa projekty zabezpieczenia go przed katastrof!\.
Po pierwsze postanowiono utwardzić grunt, na kli6rym
wznosi się wieża, bowiem jej pochylanie się jest spowodowane
przede wszystkim taktem, że zostam zbudowana na podmokłym,
gliniastym gruncie, ustępującym pod blisko 14,5-tys. tonowym
clężar·em budowli. Drugi projekt przewiduje zdemontowanie najwybzego segmentu wieży, w którym zawieszony jest dzwon.
Ten element budowli waży wprawdzie tylko 750 ton, co stanowi
zaledwie 5 pr()C. jej całej masy, ale nawet ta niewielka zmiana
ciężaru spowodowałaby obniżenie środka c!ętkośct wieży, a zatem zbliżenie do sytuacji zgodnej 1 prawami ciążenia.

i socjologami 111 Uinlwenytftl Gdań·
sklego, zajmującymi 1~ ~>flnU.
tyk21 małtemtwa. Wśród ~6l
praOOW111ików
znal~ Cę nawet
ludzie .z tytułami profesonlmmt
I tak ~ w roku 1934 kiom·

osob~

,.MoJ:ten"

charysmałycznych

Jak uratować krzywą wieżę?'*

payehołe«All'l>i

Mojżesz?

Kim byl

Jalk!le cr;ymti.kll decyd'UJI\ o uda- czyinniOOl l!U'bieikty'Vfone, których &ni
W o!UU 2 lat jut kilika ty!'!~
osób skOt"Ly5talo Z usług k.oirm.>1Jte- nym maUeństwie? Na ten temat dokładl!lie okireślić .ani zan.ali7'0WAć,
rowego
biura
matrymonialnego wypisano jut tomy ! na pewno ani ~dizieć ich roli w przyPr:'ZJ'- Centrom tnfonnatyki Gos- nie ma w lllllch reoeiptf doskona- sztym, ~pólllym eyc!u si~ nie da.
(P. K.)
pOdarltl Morskliej w Gdań.slaa. 0- łej. Wch~
w ~ w v«:
becinie w rejestr.ze
znajduje
blisko 3,5 tys. 11$lentów. Poft.ewat
jednak informatycy bFtl łwkdoml
&woich ~łet.IOll1ych blmJ)49tencj.f
w kw$stiacb meQ'totyc:myCh, nawląizali

by spraw- ·

ich .niezawiodność. Budowniczowie zapewnili, te r.apor;r
wytrzymają bK remontu generalnego co najmniej 200 lat.
W ten sposób plan ,,Delta„
został uneczywlist.niony. Od.t~
żywliol
t·rzymany ~ile w
szachu nawet pod.czas 111.ajstd'acUwmych szformów.
MAREK FIJ'AŁKOWSKJ

Komputerowa swatka
•I•

mio&lłC,

dzać

sztucznie U$ypanymi wyspami,
oddalmiym! od siebie o S km.
Te.n niezwykły obiekt urochomlO!lly
został
uroczyście
przez lt.rólową Holandii w pe.ź
deiernlllru br. Aby wy.razić uznanie temu ogromnemu 0011-

•I•

~h arcymfst.mów
cł1ft wodneSQ.

dl\ rru. na

sta.nowiono ulokować ją tam,
1drzie prHpływają największe
masy wody, a wię,c na najwięk
szej głębokości między dwiema

~

W ędir~ałem s
podw6!ciklacb 1

nim !mych poje.:r.tdów. DoniblaM Pil·
neowld. krzyła.~i ł J6!llZICIM ki~'k.a innych części. Rozruam.ik, pr~
sypał i celWka prAC111j' niłn111911l
nil• od ~. Samoch64 jest •
beanie aprawn7 4 coroc:zne bada.nie
techniazn.e w lltac~ obf;Ng! pnie.
chodzi beL poprawek.
Paai. Marek NowJolti jellł s .....,_

san-

50 LAT TEMU

kJ«OWCą, rza.dl!lO w~ęc ma ochotę po praą .zasl~
lderoW11llcą nrojego NSU. Gd7 jednak
zacll<>dlm "POtrzeb&
~ auto

du

u

nJR

inie zarwodlzi. NIP. w ctmie
n.a koła IZl'lda(l.a łaMucby l ~
d:l:a lruH1. Rodzl1I& l 1111Ajoml DWldlł
zabawę.

Rmmawd&j„ • płlll«D Maati.aa
o tym IWO.li• ~ .-tel• \IAfio!m&c}l Ina temat .tnad&w, Jak:!•
musi polk.>oaa1'
wlaklc!el ltairego
aamoeh<ldu. Gdy je&nak remont się
powiedzie, sat~

na.

Jest

ogr<>m-

- Tapicetikę w WOit! 11robił m!
szw.ag:e-: KazimJerz Witych. Dtiękl
n;emu sufit mam jak w król.ewskiej sypial'Ili . - Ślllliej e
s.lę M.
Nowicki.
- Mam katafog d ł111struk<:Ję ob!!l'llgi ' do ~ WO!ZU.
Dla mnie :nie 11ta.nowl on jut ał>

rolutznie

żadnej

tajemnicy.

Ohębnde

pod'Zielę się moimi d<ośw!ad1:!lalłill
ml z innymi pos!iiad&C'2'Jlm~ tego
model u.
Od sleb:e
dodam, ! :;? NSU był
samochodem li cencyj!llym z a.k;~ lo
nym od F:ata.
Model ten nlew: ele róful ił s ię oo „Fiata 11 OO",
k t óry zr.es:>:tą gośc.H już w natnej
rubryce. P<1!1 i eważ Niemcy bar<Wo
soli dn fe przygotowyw<;.li wszysfiltie
samochooy, stąd kh obeonooć do
ci:zi~. taJkże i na JnaS%Ych droCadt.

25 LAT TEMU
1a.1t ;poinformowała • Genewy agenoja TASS, Stl!lll)' ZJed·

nOC'Z-e ł Wielka Brytania pM!erwały
w llJl1'&wle zaprlze1ta.nia doiwiadtWeń z

geaewską konferemiję
bronią nukloa.rną.

* * *

Mlni~er Olłwlaty Waoław Tułodziecki zaproponował projekt
au~a.nia języków obcych w ' szkołach. W myśl projektu, począwn;y od 5 klaay szkoły podstaw0iweJ młodzież
uczy6 lię ma Języka rosyjskiego, kł6rego nauka będzie kontynuowana w szkole 6rednleJ róW11olegle 1 Jednym 11 języków

reformy

11aohodnłoeuropejskloh.

• * *

Ameryka.nie wystrzelili w kierunku Ksłętyoa aparat „Veyager - 3", Znajdująca się Ra pokładzie kamera telewizyjna
przekaaarla na Ziemię serię zdjęć. z~miast jednak spaść na
powle:rzchn.1ę Księzyoa, „Veyager 3" mlnął go w odległo~
śoi 40 tys. km.

*

* *

Handel wprowadza. udogodnienia w ratalnej sprzeda.zy tele·
wizców P1"_!dukojl krajowej. Pierwua. wpłata wynooió ma
18 proc. oel!Jly, • tym te &nt wpłata mm w7aotwś6 nty nie
mote b76 nlłs!Ja nł:ł zoo r.L

Oprae. (Jsb)

-·-lrOMm••(Ulll)

I

„

MINISTER BUDOWNICTWA, GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ i KOMUNALNEJ
DOM tednorodzlnn1, wy.

KUPIJl4 pral

&od.Y. warutat,

duży o·
gród, lhialalność nemleślnlcza ora1 14-1 -

ryslńsldej

na stanowisko

I,

,NISSAN BUJinT', dwu·
letni
ll)lr'&edam.
13-12-llT.

tel.

15-Sll-87 (10-18).
DOM ptętroWJ DOW)' sprzedam. Ltsty .17230"
011łoszeń.,
ktewłcza 3/!I.

DOM 1ednorodzinny, pilftrowy
epnedam.

Powołana komisja konkunÓwa d:r.:lała w składzie okreł1o

nym w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r.
o przedsiębiorstwach pań~twowych (Dz. U. nr 24, p<lZ. 122
s pótn, zm.). Termin zakończenia k"nkurau usta iony w.tal
- najpótnlei do

115-24-58.

•

qłoasenle do konkunł. ·
ankietę oersonalnlł,
łJclOl'J'I,

ł.

odpl1 d1plomu,

1mo

g
DOM drewniany bH wygód, ogród 520 m zamienię

na M-3 Bałuty
Bn:oskwlnlowa 40.
1T2118 g
SEGMENT - 1tan surowy - ll)n:edam. 38-Tt-14

.ICandyda.ct J;iCłas:r.:ający .ię· do konkursu winni spełniać następujące kryteria formalne•
a) WYkształcenle wyższe techniczne se 1pecJaln&łołlł w •kresie budownictwa lądowego,
b) prakbka zawodowa minimom 10-letnla w prsedslębior·
1łwacb budowull'twa przemysłoweso; w tym co najmntel
5 lał na stanowiskach klernwnlcsycb,
e• pozybwna opinia co naJmnłe.f z okre111, 5 lał pracy bnpołrednto oopnedzającPgo sgłoszenłe do konko.nu,
1U wzorowa postawa moralna I społeczna, spełnienie wYm•·
r6w określonych 11czegółowymt przepisami eras omlejętno§6 wsp6łżycla s ludłml,
e) nieprzekraczalny wiek - dn ł5 lał;
n dobry stan zdrowia, udokumentowany iwladecłwem lekarskim n braku przeciwwskazań medycmych dla. zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa.
1.
!.
S,

Sten-

1851!8 I'!
„Golfa·
tprsedam.

ROZRUSZNIK
-Diesel"

15228 g

Biuro

Pabianice, ul. Żukowa !15
producent szlifierek dQ płaszczyzn I narzędziowych

Ma-

112-56-1111,

111331 g

pilnie 1przedam. Pabiantce, Laskowa

okolłce

Tel. 34-3'7-19.
„FIATA
częśct

1314 g
124 Sport"
- sprzedam. Tel.

na

33-69-lCł.

.
T01 g
ZAPRASZAMY od 1 lutego 198T - całodobo
wy parklnl strzetony.
Lód:t, Klllósltlego 185.
Gajewska.

I

1T44T g
SEGMENT (stan 1urowy)
I M-3 zamienię na dwa

mtes;i:kan!a t.tirty „17446'

Biuro Ogłoszeń, SIPnldewiera 3/!I
budynku
wolno i;tojaeego na rzem!o~ło . Bałuty. pl!wytej
50 m kw. 115-86-53

POS?'.UKUJĘ

17647 g

~

..-

elektryk,
elektronik,
mechanik,
elektromontera,

MIESZKANIA ponuku,ę ,
chętnie telefon. 33-14-78,
(16-20).
POSZUKUJĘ

elektronika~

hydraulika,
maszynisty spręłarek;

11308 '

mletzkanła.

33-75-2L

suwnlcowe~o.

POSZUKUJl,j M-3, 1T38'J
ume-'

Biuro Ogłoszeń,
kiewicza 3/!I.

Tel.

lnłynler6w o specjalnośclach1

pracownik6w posiodajqcych kwalifikac)e1

pracowników akordowych w 1owodach1

blowane,
• telefonem
(bloki), Listy „17507"

PRZEDWOJENNE obrazy,
zegary, porcelane I In•
ne 1tarocJa kuf)lę.

YCH

tokarz,
frezer,
formierz;

Sien-

LOKALU poszukuj• (Bałuty), Bl-79-32.
KAWALERKI
wynajęcia

1111-84-14.

1T471 '

bloki

do

poszukuję.

Bliłszych

78-53-47.

1117117 g

lnfonnacJI udziela I 1glo11enla pnyfmu·
w

1323 g
Je dział kadr I spraw socjalnych godt. 7-,5,
5. odpł11 łwladectw praOJ',
TELEWIZOR
kolorowy WYNAJMl,j pokój 1amot8. opinie 1łułbow~
nej pani, Tel. 11-211-43.
PAJ;./SECAM na 1warantel. 15-65-16 wewn. '10.
159-k
T. nłwladczenle łekankle.
13" g
cjl - kupl11. 117-28-29.
17491 g M-S (łT m), przed zasleOferty nalety Pl'T.elYłaó DOd adreeem:
dtenlem, Zduóska Wola
Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki PrzestnenneJ
PRZĘDZĘ anilanę ku- z:amienlc na Ldd:f.
I Komunalnej
plę. Tel. 311-40_
-23.
CYKLINOWA?{II: bnpJ'- ESKUU.P ~ leTELENAPRAWA
84-34-51.
Departament Kadr I Szkolenia., ol. Wsp6lna I,
1434 g
łowe, laklerowanle. laIranka, ublegt pielę&•
152-38-20 Wolniak.
17514 g
00-1128 Warszawa. z dnplsklem: „Knnkura".
ELASTIL: 22. 33, 44, stl ~ MIESZKANIE (152 m) z
1113211 g
nlczek, 36-12-H.
niankle, EKG u pa•
kuplę.
Tel.
ton 11'128 g
cjenta. Tel. a2-2'1-82.
telefonem. Warszawa za- PAL/SECAM
dekodery.
Nieprzekraczalny terrnłn składania ofert upływa w H dniu
57-93-77.
111361 I
mienię na M-3 w LoMagnetowld1 - prze- CYKLINOW ANIE bezpyod daty ukazania si~ ogłouenla prasowego. Oferty zło:tone
1349 g
łowe,
lakterowanle PRZEWOZ
towarów
dzi. Oferty: Warszawa,
strajam„ Int. Robakiepo upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zastnega się
43-48-27 Grzywacz.
,,Jelcs" WTWrOtka (du•
OBRAZ, figurkę - kuplę.
Gsrwoltńsks 18/85.
wicz, 78-llł-08.
prawo unlewa:Łnlenla konkursu bez podawania orzvczyn.
311U1 I
ta 1krzynla). Tel. srze86-97-119.
9111178 I
17179 g
393-k
1411 1/1412 TRzy mieszkania (80, li!!, VIDEO-KAM - ttlmowa- CYKLINOW ANIE be1JJ;r- cznojcłowy BT-09-30 gods.
łowe, lakierowanie PodGRZEJJSIK olejowy, ma18-11, Biernat.
40 m) 1 telefonami zanle uroczy1tołcl, Janus,
1n11
mieni~ na jedno dułe
1lownlcę .,Kalinka" lędkow•ld M-40-M.
78-47-84.
CJKLADY
wydechowe,
sprzedam. 34-45-12.
•
lub domek 1 telefonem.
1112TT I
191129 g
ZPP „LENORA" w ŁODZI, al. SREBRZnQ'SKA łl.
Nadkola
J'uc!yma
20
(od
55-54-40.
GLAZURA,
hydraulika.
1325 I
OGLASZAJĄ
Traktorowej), Int. M1·
Michałowski,
Spiewak,
1T111S g VIDEO-REC. nlmowanle
MAGIEL-prasowalnię
uroc:zy1~cł.
J'rukacs.
nll:owskl.
87-03-01,
1przedam
Wlsldtno, Ml~ZKANIE dwupokoPRZETARG NIEOGRANICZONY
111-llS-81.
jowe, kuchnia, wygody
1IMIS
r
Spółdzielcza T.
na 1przeda:t:
5111 I PARKIETY, riazura
zamlenfę na
większe.
14811 '
57-05-1!4.
.
PLISOWANIE !wll\•
układ1młe. cyklinowanie.
KROSNA ŻAKARDOWE TYPU „REINSBAGEN"
ZAMRAŻARKĘ - sprzetek,
Matejki
14/65
1!142!1 g
T4-73-24, Bohdzlun.
dam. 78-72-67.
1. Nr. lnw. 553/52172, Ilość wylotów łO, stople6 zułycla 75 prof!„ cena wy(18-19).
. 111"3 I
17181 I 45 m, parter, bloki zawoławcza 375 OOO zł.
17411 g ŻALUZJE przeciwsłonecz
mienię
na
większe.
„AMSTRAD" 11128 i moZ. Nr inw, 553/52173, i1oś6 wylotów łll, słople6 zułycla f5 proc., cena wy36-33-54 (8-111).
ne, 111-39-58. Skrzypiń
samra:Łarkl
LODÓWKI,
nitorem kolorowym woławcza 286 OOO zł.
17492 g
ski.
36031 g AGENCJA MatrymonialWójcik
naprawa.
sprzedam. 74-11-23.
3. Nr low, 553/51860, Uoś6 wylot6w łO, .topień sułycła 75 proc„ eena w7na "Marlena", skrytka
M-4.
ŻALUz.TE
- Zamysłow
84-42-80.
17143 g W'l'.,ASNOSCIOWE
wolawcza 287 OOO zł.
37, Bełchatów.
M-5 kuplę,
(~ródsld. f8-94-30.
11111 g
rELEWIZOR PAL/SECAM
ł. Nr lnw, 553/52170, Uoś6 \vylot6w łO, lłople6 1nbcla T5 proc„ cena WJ•
mletcte).
55-24-5!1.
. 14111 I
14730 I
24 cale .. Metz", budke
CIEPLE 1olartum zapra·
woławcza 305.000 zL
REWEI.ACYJNE
oferty
1'1371 g
galantetvJno·odzleżową
sza. 32-57-65, Więckow- HYDRA ULICZNJl
TRZ'YPOKO.JOWE
no;,
Tel.
matrymonialne
i:at1
5. Nr low 553/52171. lloś6 wylot6w łO, 1tople6 mbela T5 proc., cena w7Adamldewtcs.
(lokallzacja) - pllnle
111tlego
1,
Lukomska.
we , budownictwo w
łwtat .,Mira", Lódł
'4-05-22.
wolawcza 362.000 zL
sprzedam. 32-0ll-811. •
17305 g
Piotrkowie . Trybunal4, skrytka 138.
'1394 '!
1'7459 j(
'Wfel1zanle SUPERWYC!ISZANIE,
sldm sprz~am. Listy SOLIDNE ~
1111112 I
uTEt.EWIZOR
kolorowy,
KROSNA 1:AKARDOWE TYPU „ VAUPEL'"
drzwi,
blokady,
zamki.
,.1452" Biuro Ogloezefl,
bezpieczanie drzwi (blaWłl\zanla .,Marker"
Uszczeln1an1e
okien,
zaPiotrkowska De.
cha, blokady,
zamki
sprzedam. 48-611-99.
J. Nr lnw. 553/SZZIO, lloś6 wylot6w ł8, atopie!\ sulycła T5 prne„ eena w7p1nkt.
Przybylski
sterowane)
llT-De-39,
1745!1 g SPR7.F.'DA M M-4 (Batuwoławcra 231 008 d .
151-112-11.
ty). :12-92-311.
Rejman.
TELEWIZOR kolor. nowy
!. Nr low 553/52209, lloś6 wylot6w łS, 1tople6 1111tycla T5 proe.. cena WJ'·
899 I
1T19l ~
(gwarancja) do magne14273 I
woławcza 231 .000 zł.
·
ltetklnla UKLADANIE IJazury, te- SUPERWYCISZANlE, utowidu
kuplę. TJtzy poko1e rakoty,
'T4-86-35,
I . Nr łnw. 553/52218, lloś6 wYlot6w fO, 1tople6 sutycla 80 proc. cena
Kotmrzedam.
WYŻEL
Tel.
przybłl\kal
bezpieczanie drzwi
78-52-110.
stnew1kl.
111-24-43.
woła wcza 203 OOO zł.
oddam 81-20-39.
gwarancja. 8'7-42-20. Oo1'13118 g
1T1M
g
1'051 '!
2010 I
4. Nr lnw, 553/52240, łlość wylot6w ł8, 1tople6 zuł7cła TS prot', cena wy- KOŻUCH damski riowy.
m1tt\ski.
ODDAM w dzlertawę lo- PARKIETY - układanie,
czapkę (ja!ne,) z nutrll
470 I RABKA - przyjmie dziewoław~za 250 ooo zł.
·
kRl
40!!
m
(wo~a.
e.n
..
ci,
dorosłych.
Tel.
769-29
cykllnowanłe.
Kiełbik , PRYWATNY gabinet le·
damska, lisie ogony 5. Nr in\v. 553/!>2241. lloś6 \1\"J'lot6w ł8, 1topie6 zołycla T5 proc, oena w,.k;1na1!711cl:i .
~!fa)
36140 g
81-34-41.
karski. Problemy psy1przedsm. Tel. 84-52-33.
wolawcza 2.'lO OOO zł
52-74-01, 9-11; pn Hl.
3M113 g
chologiczne, rodzinne I POSIADAM 1otówkę, &a•
17500 J!
Przetarg odhędz it> się w ZPP „Lenora" w t.odzl, u!. Srebrzyńska 4!?, dnia ·
17978 g. CYKLINO W ANIE, lakiemochód
podejmę
seksualne,
FUTRO 1 mlreuuek
psychotera19 lutego t987 r. o godz 10.
współprac41.
ocrekuję
pia. Grzegnrz Pawliczak.
1przedam. Tel. 36~40-23 .
rowanie, 43-24-18,
lnMaszyny można oglądać w godz. 10-12 na terenie ZPP „Lenora" (bl!tpropozycji. Listy 2352"'
Sitowie 19/10 - wtor1433 Il
1tytucjom
rachunki.
szych Informacji udzie la dział gł. mechanika, tel. 33-39-09 w. 111 tub 169). KOŻUCH
Biuro Ogłoszeń; l:'lotr1
kapturem
ki, czwartki (lS-20).
Trela.
'
Wanmkiem udziału w przetargu jes.t wpłacenie do kasy przedslęblor
kowska 96.
szczupły, kurtkę 1 no1~71 I
111148 g
.twa wadium w wysokok! 10 proc. ceny wywoławczej maszyny.
rek (ciemny brąz), kurtkę z rudych llsów, ko- FIZYKA,
Zakład nie uzupełnia brakujących czę.kl - l nie ponosi odpowlr>dzialnoścl
matematyka,
chemia. Mar Słdorkle:Łuch męski szczupłJ za niepełne wyposażenie maszyn.
sprzedam. Tel. 36-02-77. • wlcz. 78-58--02.
Zastrzega ~ię prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
1409 g
1348 g
193-k
TCHÓRZOFRETKI - skó· STOLARZ podejmie pracę. Tel. 85-Gl!-70.
ry, tanio sprzedam. PaZPP "LENORA" w ŁODZI, al. SREBRZnQ'SKA łl,
bianice,
Żymierskiego
1491 g
63.
MALZMSTWO podejmie
OGŁASZAJĄ
pracę
chałupnl~
989_g
PRZETARG NIEOGRANICZONY
szycie I Inne propozyZX „!lpectrum" 48 K na następujące roboty z materiałów własnych wykonawcy, do wykonania
cje. 155-31-03.
1przedam.
55-'4-09.
1987 roku:
.
174311 '
14~'
1. llemonł dachów wraz s obróbkami blacharskimi w Zakładzie ..B" PnJ'
PALMY l wózek inwa- PODEJM~ pracę na overal. Gdańskiej 47.
lldzkl - tanio sprzelock (rajstop1, bluzki).
!. Maluwanie ognioochronne, owado- I rrzybob6Jcze llon1trukcJI drewnia33-111-18.
dam. 117-40-511.
nych o powierzchni ok. 5.000 m kw.
17243 g
17282 lf
SPRZEDAŻ kwiatów sztu- WYKWALIFIKOWANA
W przetargu mogą . brać udział jednostki 1ospodarkł uspołecznionej oras
szwaczka przyjmie pracznych,
wieńcowych.
cę w sektorze
Konstantynów. 22 Lipca
prywatsektor nie uspołec·a1iony.
nym. 117-28-72, po rr.
lS, Piesiak. Kupli: barwOferty zgodnie z zarz.1dzeniem ministra budownictwa, goS'))odarkl prze„
nik rót.owy, tel. 84-86-89
18755 g
strzennej I komunalnej z dnia 2S marca 1986 r. (MP nr 11, p?z. 72)
POTRZEBNA gosposia dowiec:Zorem.
wraz z podaną stawką godzinową na roboty będące p.rzedmlotem przetar,
chodzj\ca
do
małej
ro1419 g
gu, należy składać w dziale głównego mechanika 2'PP "Lenora•·. ul. Sredziny, Tel. 78-71-07.
SPRZEDAM: trąbkę „FIS",
brzyńska 42 (pok . 209).
,
·
gitar~ akustyczną ..Mu17502 g
Komisyjne otwarcie ofert odbę dzie się w dniu 17 _lutego br. o 1odz. 10.
sima", akordeon .. Welt- ZATRUDNIĘ dziewiarkę
Bliższych Informacji udziela dział gł, mechanika, tel. 33-39-09 wew. 111
na maszyni: nr „5". zameli::ter 80". Lask, tel.
lub 169.
24-62.
•
~:z~by!~!';~;~~I,
Zastrzega się prawo wyboru oferty, jak tet odstąpienia od prr.etargu bez
1. ul. .!JłlllllllllllllllllllllłlllllllllłllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllilllllllmllllllllH
1328 g
podania przyczyn.
1432 1 2
SMAZALNIĘ sezonową. w
l92-k
I
2
POMOC do dziecka o- dobrym
punkcie
śmioletnłego na tn:y dni
„ARIADNA"
1przedam. 112-72-67 po
ZPP „LENORA„ w ŁODZI, ul. SREBRZYŃSKA 4%,
1
16.
ty~~?.n
~
_9j_f;.trze1>tODt,
ul.
NICIARNIANA 216
~
OGŁASZAJĄ
11473 r
PRZETARG NIEOGRANICZONY
SKLEP - sprzedam. Ta1424 r
PRZEDST!;BIORSTWO
~
trzaI\Rka 2!1/i.
1738~ r-t:
zagraniczne (woj. ile1. Roboty budowlane,
MASzyNY
1tolarskle
radzkle)
zatrudni
na
donia.
I. Robvty transportuwe (tu~cbanlczne),
sprzedam. Drl'wno
godnych warunkach ml- ....
I. Roboty elektryczne,
kupię.
Tel.
52-19-84.
•trza krawleekle~o. LI- 1 S
Wymagane kwałlfikocje t
swlll:zane s bud 1nvą szybu d:f wlgowe~o. murowanego, 5-konilyrnacfJnero
17403 g
sty .,17:106" BlurtJ Oglo- ·
w sakładzle „B" przy ul. GdatiskleJ '7.
KOMBAJN ,.Anna" Z64-t,
ueń, Sienkiewicza 3.115. :::_wyks.ztafcenie WJis%e,
:::;

w,-

Pl

:a.

Oferty zgodnie z zarządzeniem mLn!stra budownictwa. gospodarki ł)l';ze1trzennej 1 komunalnej z dnia 2S marca 1936 r. (MP nr 11, poz. i2)

rialeźy składać w dziale postępu techn!cznego i !nwestycjl ZP'f' „Lt.norn"
w Łodzi, ul. Srebrzy t'lska 42 (pok. 217) w terminie 14 dnt od daty ukazania slę ogłoszen ia. w god z. 10- 1'3.
Dokumentacja do wgląd u or a z bli:tne lnforrru;.c~ w ww. d:i:fate rtel.
33-39-09 w. 143).
Wadium w wysokości 2S.OOO zł nal eży V.'Pł<>dć do kaay ZP'P .,Lcn<1ra"
przy ul Sre brzyńskiej 42 lub na kont o NBP VI O/ M Lódt. nr 4i063 837, w terminie do dw óch dn i przed ko m isy jnym ,otwarciem ofert. które
nastąpi w dniu 18 lutego b r . o godz. 10.
Umowa na wy konan ie robót winna być :r.:awarta w ciągu 14 dni od daty
ogłoszenia

w yniku przetargu .
Zastrzega się prawo wyboru oferty, jak te:Ł odstąrienla od przetargu bez
1
podania przyczyn.
191-k
I

DZIENNIK LODZI{l nr ::G (l223G)
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114 53 g

Pt TD F.LKT 1r.:brne minia- TELEPOC:OTO\VIlt, W!t- ::::
turki po ch amptonle
kowskt. 34-21-09.
:,:
sprze dam. 7 8-3 1 -ll~.
36ll(l4 Il '
lt1ZOf! g 1 TF.LEPOG o mwrE,
_ i :::
D.'\LMATYNCZYKT ·
7S- 6.i-i 9, Kaczmarek.
I=
sprzedam. 11 i - 22- JIJ.
ł
16106 g I
111s:i I! TELENAPRAWA.
Ro-

-1

=

I

rodowodowe-.

:=
=
=
=

siak. 43 - 2R- 57•

po championie - sprre36W7 g ::
dam. Norwida 7/40, wie-1 TELENAPRAWA
czorem.
Brzozowicz 33-16-75.
::::
16837 g

S

§
§

dojarkę „Alta
C'htod:r.tark"
do Lawo.I",
mll'ka
40 l ~ ~przedam. Ko!uszki, 'Rr:r.ez lń!ka 162.

BOKSERKI

NICI

36578 g

z

=
§
=

T

S

4 Iat a pracy 1awodowe J, w tym 2 Iata na
stanowisku samodzielnym.

:.:
:-.:
S

Przedsiębiorstwo oblicza wvnagrodzenle wg 10-

:::
-

'

kłodowego

systemu wynagradzania obowiązują• wraz z kwecego od 8 czerwca 1934 r. po d ania
stionariuszem osobowym należy składać w terminie do 15 lutego br. Informacji udziela dŹiał osobowy i szkolenia zawodowego - to• dz·, ul. N1" ~
ciarniana 216 tel. 78-11-00 w 230 j 229 556-k
'
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NOWY
1,2.

godz.

-

j.w.

1t.lł

(Ul,
BISTORU MIASTA l.ODZI
ogrodowa Ul) godz. 10-lł
1.2. - ;I.w.
(PIOtrkowsu
Wt.OKfENNI CTWA

„Burza"

(

godz. li.SO
do ll:o-

l\IALA SALA -

mężcz;yzna

1,!"rzyszedl

godz, 10-11
1.2. godz. 10-15
232)

Dlety"
1.2. -

J.w.
.JARACZA . - godz. Il ,,Krasnoludki", krasnoludki"
1.2. - godz. 11 „Krasnoludk i,
krasnoludki" .
MAI.A SCENA - godz. lł „Gorskle łzy Petry von Kant"

(Wlędlr:OIWSklego

SZTUKI

83)

-

ZGmRZA (04browsl:ie IO 21) godz. 10-11
10-14

UIASTA PABIANIC {PL Obrol\•
'·"'·1.9.11 .,Pehla w ucbu"
- -fOdz.
·Ul 1.1
OÓW Stalingradu 1) fOds. lo-łł
1.2. - J.w.
u. IOdz, 1o-tl
POWSZECH NY - loda. 19.11
łajdak"
„Czarujl\ey
ZOO - czynne w goda. t-łUO.
(kasa do gods. H.'°)
. 1.1. - j.w. (&a111ilm.)
...
gods. 1Ut
PALMIABNI A osynna
MUZYCZNY 11-lł (próel pontedz:taJll:c!IW)
„cyaal\ska mlłotld"
godz. 11 ,,.Td t Mał
1.2. KINA
IOS!a'"; li.JO ,.My J'air LadT'
ITUDYmY - fOdls, 11 ,.8~ • IWANOWO - „:ty~ t smnact w
1 Tytana"
~ Anllll•" USA ocl lał 11 -

• • •

aoa.

WAZNB TBLBFONY

..,
'"

Pocotowte MO
!Itru Potarua
Po1otowte Bałalllrowe
IDformac,Ja •łułbJ' &drowta

lafOrmaeJa ....,...._
IDformaeJa kolejowa
Informacja PKS
Dw. CeDtralnJ'
Informacja llultunlaa
Pocotowte eleplowal_.
Posotowte ene~•
lf.6dj Pólnoc
Udł Południe

POIOtowta
l'J:LBl"ON

u. - s.w.

Tł·ll-llJ
dłwt1owe

lł-U·ll

....„
'11

w

ll•ll•ll
11-M-11

aa-n- u

..........

1.1,

ponledztalka
l'Oda 12-11.

w

ZAUFANIA dla lroblct
n·D-13
ell\łl\ e1roblemowa -

W

IOdll

1.1, -

li-U.

DJ.A SODZICOW
porady wYCbowawod ponledatalese, ea:rml:r
ll:u do płatku " IOdZ IS-IS.

DMmJllUI&

MSTOBII

CTJN~O

ALKOHOLIC Y

I

now"

D·ziś

•
I

godz. 1'1, 19.15

Bajld - ,.JtulNeyt;D"
1.2. - . godz. 1ł dalej jak w:rłej

WŁ01tNIABZ

.

tł.SO, 11.łS,
•e&na samlmł"7

. 1.1. -

I

godz. 9, lt.111, 111.45.
,.Nie koli~ 1ł41
WOLNOSC godz.
opowidć" :R.l"N b.o. 10, 12.15, H.30 1 1'1; „Protekt<n:"'
USA •od lat 18 - godz. 19
1.1!. - j.w.
WISI.A - „Sceny dzłectęce li tycia

ETNO·

GRAFICZNE (pl. Wolnollet
IOdc•
u. gom. 1o-i1

prowtncj1" - ool. od lat
godz. 10. 13, li, 11
j.w.
1.1. -

lł)

teliatoa. 11.00 Munęd&ła" tym
Jana
zyczny 1erwi1 pruowy :auo Na&rK2aj"o
Gn:ybow8lr:t ego.
PBOGBAll I
ipod
Muzyka
- zaehęca - aud. tł.OO
Katejdollkop
u.11
Kornu.nillał:r. znaku amora.
11.00 Koncert. 11.11
23.łS Chw1la m..i11.59 Sygnał czasu. 12.05 Magazyn In• kUlturalny - aud.
formacyjny. 12.30 Zespół „Splazaey· ' zyki. 23.51 Katendars radiowy.
Ko12.ł5 Rolniczy kWadrans. IS.OO
muntkat:y, 13.10 łład!o kierowców.
Nl&DzmLA . 1 LlJ'rmO
13.30 Koncert reklamowy Ił.OO wtad.
Ił.Oo Magazyn muzyozny. tł.OO Wiad
PllOGllAIJ I
11.U
16.05 Muzyka I aktualności.
l'l.SO KonAlko llzm, alkohol.
Uwqa - w \rakc:le ttwa.Aia procert tyczeń I '1.55 Prze-o1oorny zawsze grama cykliczna llu4ycja „uwaca1
ie'
„Matysiakow
LB.OO
l'.
ubezpleczon
B"dt prz~my rua drodze".
odc. 18.30 Koncert dnia. 19.00
Koncert przed hejnałem.
u.os
19.25 ChwiMa~a.tyn lntopnacyln y.
11.59 syanał czasu • .12.05 w 1amo pola mu.tykl. 19.30 Radio dzieciom: ludnle 1 relacje z B1egu Gwarkow.
Ozlennllc. U.45 Muzyczne nowośCl. 13.00 Prze- aud. 20.00
„supełek"
20.55
20.15 Przy muzyce o sporclt!.
regląd tygodników, 13.15 Zimowy
I>:omunlkaty Totalizatora Sportowe- laks w An<lneJówce . 13.łtl Dom
t
go. 21.00 Komun)ltaty : 21.05 Tygodnik my. lł.00 Kronika muzycznyCh wspokulturalny. 21.25 tiiterpretacje pieśni mnień - aud. lł.30 ,,W Jezlora.naon"
francuskiej - aud. 22.00 Wiad. U.05 odc. 15.00 Koncert tyczeń. 18.00
:IJ,20
Na rótnych Instrumentac h.
„weeoły Au~" Hr aaa (L), n.oo
Wiad
23.00
t.ańca.
Za];'roszenle do
Swtał
blatlOeyczne. 17.11
Dialogi
23.Zl Zaproszenie do t~ca.
ll•
muzyki: Philippe Entremonł - aud. 18.00 Maguyp
cealiata
PROGRAM U
11.20 Niedzielne wydzynerodowy .
19.00
muzycznego .
11.10 danie magazynu
li.OO Zawsze po jedenastej.
19.10 Koncet'l na jeden
Dziennik.
TY·
11.30
Recital Jolanty Arna!.
19.30 Ra<Uo dzieciom: „Kiedy
Sztafeta or- głos.
12.00
dzień w stereo
pada śnleg" - aud. 20.00 Wiad. 20.05
orkiestry Siadem
kiestr. 12.25 Klasyczne
20.10
naszyeh mterwencji1
13.05 Serwjs
· swingowe. 13.00 Wiad.
Przy m11iyce o aporcie. 20~5 Komulnform·acyjn y (L). 13.10 Zaproszenie nikaty Totalizatora.
21.00 Komurudo teatru - fel. J. Wojdeckiego (LI katy. 21.05 Opera pn;y Marszalkow•
13.20 ,Z malowanej skrzyni. 13.30 Album skiej. 21.5S W kilku taktach. 22.00
operowy. 14.00 co 1est grane?
Teatr PR: „Po6cta u btał" bestią"
pytania. 15.~o Co jest grane? - od· - lluCh. 13.00 Wtad. 13.10 Swiat w
powiedz!. 15.30 Co jest granef
t~&odniu, auo Jus dla wsąatldc:ll
nagrody. · 18.00 Dzieła, style, epoki, - aud.
18.50 Erie Stanley Gardner „Adorator panny West" - odo. n.oo wtad.
PBOGBAlll O
17.05 Bozwt"zanłe zagadki muzycznej
(I.). 11.10 A.ktuatnośct dnia (L), 17..30
11.00 Gra Orkiest.ra eteve!andzka .
Karnawałe>we rytm:t (LI. 18.30 Gwiaz·
12.00 ł'ł~teka Dw6jld, \1.10 Roman•
dozblór - aud. 19.15 K;atalog wr ee t nie tylko:
George Bernard
Uteracka.
Miniatura
19.20
dawn1czy.
„Miłołó wiród art:vatów".
Shaw 19.30 Wieczór w t!Jharmontt. 21.111 12.ss Chwila IDllZJ'iEl.
ta.eo ~
Wlad 2t.10 Wleczome refleksje. 21.1s 13.0S Romanse I nte łJ'lłlo. 11.IO I'.
Wie2t.30
IJWingu,
do
ragt1me•u
Od
Schubert: Fantazja C•dur "Wędzo
czór literacko-mu zyczny
wtec". tł.li ~ t nte łJ'Uto.
15.00 Koncert Chopinowski. 15.IO Ka•
PROGRAM m
tate>g wydawniczy , li.Ili Pioeeaki na
tyczenie - tel. łł-11-'ll. 11.00 W1ad.
tt.110 Przegląd tygodników. 11.11 1'1.05 Radiowa Blb'liotlka MUS)'CZDa.
U.SO „w t:v· 11.00 „z dawnych łunlali mód" Piosenki na we~end.
lt.40
ctorysach nie znajdziecie" .
łisłJ'
19.00 Zanim tnU. aa
J. Gard· aud.
11.50
Piosenki na weekend.
przebojów. 20.00 PowtóTki płył>Owe:
ser- Stevie Wtnwood 12.00
ner ,,Qrendel" - odo.
,.Baot Io the
Wis Trójki. 12.05 W tonacji Trójld. High .Ltfe". 21.00 wtad. UM Wlad.
Marse „Wrócę pewnego sportowe (I.), 21.20 W10Clldl' płytOW7
13.00 :J.
dnie" · - odc L3.t0 Powtórka z roz· CD. 13.20 szanujmy WllPOlftlli.enta.
rywk!. tł.OO Niedokończona symto·
nla Franctszka Schuberta. 15.00 Set'PROGRAM m
drogi
wts Trójki. 15.05 Wszystkie
aud. 15.łO
prowadzi! do Nasnv1tle
11.30
dachami Paryta.
ZapraPod
te.no
11.00
aud.
rrowel'(O"
„CoA
szamy do Tr61kl. rn.oo Pamiętnik Rzecz o Konradzie Swtnarall:tm Ricci.
Ruggtera
Recital
12.00
w aud.
mag. 19.30 Dzlś
potoczny !9.50 ;J, Gardner 12.50 Bliskie spotkania: „Dzieje maLiście Pr-<1(>boj6w.
„Grendel" - odc. 20.00 Lista Pt'Z~ py". 13.00 Serwis Trójki. ll.05 Niech
22.15 gra muzyka. 14.00 Prywatnie u Gu•
bo1ów. 22.05 Inf. sportowe.
lł.15
Lutk1ew1cza - aud.
Teatnvk Z1etone Oko". 2~.35 Muzy- stawa
Splewać poezję. 15.00 Zycie na goke. 23.00 Zapraszamy do Trćlld.
011ID.IO
wydarzeń.
nieo - przegl"d
kunone przeboje. tli.SO Bliskie Spot·
'jl'ROGYlAM l'V
SOBOTA., S1 STYCZNIA

mt.-

li

•
r adI U

jut ro w

NDK!elie

kania I

1.nterpreta~•.

ID&l)J'°',

lł..00

11&3raru&.. n.oo

D8eła,

„Zaaud. 11.H stare
pt.sz: to KUch" capllk:
i nowe nagrania. 11.00 K.
\9.0Q Berwil
„Rozm6wld cses.kie".
ruem 1 aa·
Trójki. li.Oli Baw
mt. 11.0I ,,Llaty nie o milotlcl" aud. 11.11 Pwictu1 contra p11J1alum
roa- aud. at.OO Sto lml-*ele -

&1•

"°

..DIMJ•
Andruj 8trua mów:
Dllke
Jednego (IOaleltU" - aud.
Ellington I Jego muz;v'll:a. IUO
DJ)'tianta pl'Ud pół~ - s1:rmOll
w
23.00 Jam Beulon
Kobyliński.
Trójce. 23.50 w. Nabokov: „zaproszerue na egzekucję".

aa.u ...-,„

PBOGLUI IV
t.00

Transmisja m.szy raJ'Dl&koka-

w
z kołdola św. Itrzyta
War11zawle. 11.00 l&agazm RMlł°'n1
Mu•
HaroerskieS. 12.00 wtad. ll.05
zyozne fuoynacje - muye:me pe12.ao w~wy
11,,ud.
netracje czwórki: 1) „u Mehofferów" -rep.
2) „Co wstało po Bronowtcach " reti. 13.30 Kra.kowsk1e muzykowan! e.
aud.
„O kultur'! Iłowa" 13.łS
14.0S Uchem Ibisa - aud. lł.ł~ Pned
spektaklem: Jonathan Swift 1 jego
epoka. 15.00 Teatr Klasyki dla Mło
dziety: Jonathan Swift - „Podróże
cz. r. 1e.oo QU1z poGuliwera" t'l.05
pularnonauk owy. 11.00 Wtad.
Echa festlwalt. 17.ł5 Retlell:lje uaaonych. l'P.50 Pieśni retormRCJ":ln•. 18.00
Kotlcłoła Cbneildjan
Nabożmstwo
tUO Antonio Vtvaldł:
Baptystów.
Koncerty aa ,obój, 1mJ'QZk1 t bano
continuo. 11.00 Ątfa t ome1a
11.10
magazyn J)O~OW)'.
W1ad. tU9 t.ektUf7 CSW6r1d: Adam
,,J)zlł!IDJlfld".
Jerzy CZa.rtorysld.

tollck:1ej

19.ł5

P109enld Starej

Wit1CZór

„żyd

,.w.

Bajki - ,,Mij n.a morau" - ao<b. lll.oo; "Dotkn1ę
c:1e Meduzy" - ang. od lat U
1odz. n, 10.ao

warszawy. IQ.li

,.81)1-•ć

mus;r1d t m1'11:

u.

~

jak W)'ie)
,.Powrół
STYLOWY -

.Jed1"
USA od lał 11 - cod!! lł., 19.!•1
,.AmadeUM" 'OSA od lat 11 -

IOdz. 18
U. -

lllLU.B-STUD Y.JHll ,.Dstę!rUJ• Jak<M leci" ..... od
JOCb. l'ł
t&ł li 1.1. - i.w.

„Cotton Club" OSA M
li goc:k. lT, 111.11

DKil lat

u. -

j a:k wyżej

,.l'alazytwy 11:at4tę" U'K
OKA pn,lfOdz. lł, .~ do
•rlo'ot" USA od la4 li 9(ICla.
lł,

11.19

1.1.

IOdll.

W7łed

-jak

tł,

18, li.IO
GD"l'NIA - · !Dno DOD ltiClll od IOd&. lG-13 ,.M1ł04ć, ~
ned i krokocl~" USA od lał·

11
1.1. - tM wytej •
„Imped.um ll:ontrataDALKA ll:uJe" USA od lat U - godz.
19, li
,.Pl'Zygody
Bajki 1.2.
Robot.ka Chrobotka" - (1 baj•
ka z Bolkiem 1 Lolld~)
godz. 15, dalej jak wytej
·Ml.ODA GWARDIA - „C.K. Dezerterzy" poi. od lat 111 - gooz.
18, 18, 191 „Trzeci ltsiątę"
•
ezee, b.o. godz. 18
ll:wtatw
,.rBa:lld
1.2.
"'l1rsed
gods. 10, 111
lci" czes. - b.o. - IOCh.
li:~*•"
- 12, 14; "C.K. l>-nany"
godz. lł, 19
1
„Rela.to
Bajlt1 MUZA „Kr61
godm. 15;
nietoperz"
aaee.-IU'N b.o.
Drozdobrod:y "
ga:dz. 18; „Dotk:ntęeie meduą''
ang. od lat 18 - god%. ta
1.2. - jak wytej
1 MAJA - Bajkt - „Tajemnłcizy
plan" (1 bajka 1 Bolkiem t Lolltlem) - godz. 15; „Ozarod:z:lel•
•ki ll:oguctlk" - mm. b.o.

w teatne'' (muzyeme ~· Wl'Oaud. n.n z tednej pay.
cławia) Howard J'oaee. siJo 11acas:rn
ty pubt!oystyld lnltturaln9' - a11d. •·•

I

rwcżor~j zgioszeni~

••* •

-clziś·
_.OGŁOSZENIE

---...

•

.

-

'-=

(1982) sprzedam. 117-09-02
ku-

LADĘ

Ił I

IQd&.

KAROSERIĘ „126p' , nową ~
. 18371
pię. 74-46-29.

I E
spnedam. 34-12-23.
18334 IE
FORTEPIA N aprzedam. lll-02-35.

JAMNICZK I -

,,.Honolr

OSA od lat li 1.1„ - j,w.

Pńza1dl'"

Konataieąaów - Sadowe li,
<'!lowno - Lowtoll:a li.
A.lekl8ndrów - KoK!llldd '
O.z111en . •111on111eao 11.
„row,kte10 li
Ozorków - Anntt CsenrOIMf a

-

Codr&. 18

POll:OI - „Porwanie w T1uł1ur
U1tanie" pot. b.o. godz. 15.11;
„Honor Prtzztch" USA od lat
li goch. 11. 19.30
.,Pampallnł
Bajki 1.1.
I BoHdem
(1 ba;Jłca
I Yeti"
I Lolklem) - loda. lł.11 dalej
jall: wyteJ

aou.t. -

,.JQaałor

Hongkong-C htnJ' od
10<1s. 10, lł.30, .11 i

Shaolln" lał 11 -

.

,..Jalonelł
rada.
pom~e IWlM" -

Bam.bł

io<b. U.11 J .!'Tama pte-

b..o.. -

j.w •

TATB'I' -

-

fOdz. 1S.ll0 ,,Nad Nlemn-"
es. I I II, pol. od lat li

ODDZIAI. RADOGOSZC Z (ZgteTlka 147) godz. 10-18
1.2. - j.w.

._15

,,Nad Jfiemnem"

.,m. I, 12.tf,

BSWOLURUCHU
fOds.
(Gdat\sll:a Jl)

ABCHEOLO GICZNS

-

n.IłIIp01.odlat11

1.1. nieezY'IU1e

J

WlELK.1 - godz. 18 ,,Borys Godunow"
„BO?'YI ~du
1.2. godz, li

POLESD!! - „Bolell: t Lotek n•
Dzikim Zachodzie" po!. b.o. Cod%. lS; „F /X" USA od lat 11

9-11

tel. dla lad:rt • problemem atll:oholowym - 5'7·31-ł! (ponleplatett, 1'-tnl.
dztalek -

Tl':A~RV

„„

lltJZU

-

i\NONIMOW I

ł _..
PBZJIDWIO SNlll - " ' "
~
Rei! w L09 AAIJel•"
tł.IO, IT, tł.IO, ,.Akad-SS ...
11.0.
poi.
I,
aa Klelma" CIL
loda. 10, li.li
„All:adanta PIUIA ID*•
1.1. t
godz. 10, li.li, „Żl'ó
umrzeó w La. A.nltllea" fOd&.
14.30, tT, lł.30

~

•

aiemrDDJ'

-

l'BLDON
S3·Zł-99

fC)d:I.

- Orkiestra Symtonlcana
n:r
Pl'L. Dyrygent - Paweł Przytoall:t. Solista - Roman Jabłoń
•ki - wtoloaezela. W programie: Il. Wagner - Wstęp do
o.pery „Trlatan 1 Izolda"; J.
Haydn - Koncert Wiolonczelowy c-dur L. va.n Beethoven
IV Symfonia B-dur.

TBLEFUN

•

n -

Jlllll:~

l'ILllABMm iIA (NarułoWio:&a IO)
lodll. 11 - KooQer't 17'1110nł01-

H-11-ff, Ili

pll\fll:a

U. IOdl. 1J j.w„

Ili• m"

llS·lt-66 CSYOllJ' OCI

do

.

asat6w"

lllra!n!e

'l'llATa

H·D-41. Tł•IT·ft
SS-17·12
ZAUPANIA
TELEFON • ZA•
-

-

1oc1L JtM .,Kftn1H "111eo N!łeozka"
1.1, &Oda. 1J j.w.
aods. ltM ,.AUata
PINOKIO -

MLODZJE20 WY
Uł'ANIA

11.łSJ l!IMDI llOGD>'
,.Nieumowt ty jddsleo" USA
ocl tat 11 90m. H
- a.j.kt - „w ...,...
t.J.
~„. Cl bajllla • Boladml ł
IOdl. tł.IO, . . ,
S.Olld-) -

lodl. la.JO,

1
••

T&-11-U

tasowe

PoCotowta

998

11;

godz.

11

w Los Angeles" USA
18 godz. 19.SO

umrzeć

STUDIO -

łtllASTA

godz.

lat

tr. od

I

od lat
1.2. -

godz. 9-1'1
1.2. god.z. 10-18
LI.

-1

„Boskie alała"
ZACHJfrA USA od lat li io<b. 10, IUI,
tUO „Walka o Qglei1" łcanad.

fOdZ. 11.JO
Bajka ,,Bekalo I 114*1&
,..Jelonek
10, 11,

1114dle" l.1. -

eo<tz,

kura"

Bambt

U.li,

~

pom.-1•

gada.

gods.

Bh~"

,.lQa.sztoT

lł.811,

[1, „l'ande Plenllld:le" -

..!!'

~~~ar.:

Ul.JO
STOKI - „Wodne d&leal" - llDł·
b.o. lodz. lł; ,,Duch" WA Od
lat 11 Cods. 11
godz,

daltlj

IWIT -

jak W7MO
Ba:jld -

„ctudM!la" -

.
~~~~::
od
'09A
~
god:a. li

tł;

IM 11 -

u. - i.w.

,.lndiana .JOID.ett"
'l'ATRT USA od lat 111 - (!Oda. 1'f, 1UI
u. - jak wytej
l'Um dla
TATllY FAMILUNB ddcd - „Pierśclell. 1 róła" -

pol. b.o. gods. 1s
rodz1e6W
dla
rum
pOł.. od
osot>iata" 1 ,Rewtzja
lł

lat

gods. 1'I
jak 'WyHj

-

u. SOJUSZ
u. -

n1ec:l)'mlJ'

-

,,lłdallo ~

Bajki -

i

bajka 1 BQlktem

wali:" (l

- . gocllź. 15 I ,,x,c..nlorlka w ołl.ef akóne" - radl.

Lolldein)

w

b.o. com. 181 „Ueiecna
noo"' - USA pol. od lat

11

lfC)ds. 1UO

APTEKI

Hlclamtana IS,
Lutomierska
Olimpijska T a. Piotrkowska

11/llcklewtcza 20.

Dąbrowskiego

ue.

87.

Pabłantae

89,

1

14-lł-4.11.

•14 podobać na
wa.łowym, prąJ~u,

cie

balu lta.rna-

atudniówceT

Wltąpcle do lk:lepu - Narutowicza 49, Lódt. Outy wybór ltrftcjl. Serdecznie zapraszamy . Kt-a-

81-28-711.

r.atN~lfl.
l.8283 ł E

Da dnłtadl

wiek sprzedam.
Compact Dl.ee, Cuette Deck -

„PIONEER "

lak) e cob. 1' na emantarn lromUll&lllym na Zarzewie.

„Reflekaje t rezonanse lllUSJGIDr aud. 23.25 ,:Rozmowy tnłJ'mft•". 11.łl
li.Ili
Chwila muzyk!. n• W!ad.
Kalendan radtow;r.

Jelsnła

-

..,

11/21.

~

"7łll

ZATRUDN~

lMO& 1 •
.
newea. Zaehodnl• Il.

SPRZEDAM

aecment

18390' •

(do ~

M-4 lu1'

czenia~ .w -rozlt.e.nłu
M-11. Tf!I. 114-39-19.

laeT I &

Whllzi wsobDtv
ieZdzimv inaczei

(ab)

W dniu łT lłJ'oz.nja 1llT rokll
Ollatnona łw, 1akl'amen·

„

ł '·

„

EUGENIA
JO!WlAK

ł '·

El.2BlffA
JANICKA

Pogrsai. oclb.Slde •I• "" dnhl 11
lt)'C1D.la bf, (IOltoła) a lodl. ta
rsym,.Ji:at.
1 Jraplley trmenł&rla
RadOIOftel. e lilJ'ID awfadamla-

At

DACIA. BRATOWA I Jf.A6BU2SZA ltODZDłA

Dnia lf R:rllllDla 191'1 IOQ lmuta., apatn.a ... 8'111nm..-.. &,
ltoelwla ..... I „1Hlla
lał l'f, -

.-e&7WftJ'

„
OTYLIA MODRZEJEWSIA
ł '·

„WIKTOR
ł '·

MARCINIAK
Pogn:elt odb11dzta •I• w 4nl11
stycznia br. (IO'l;tota) o 1ods.
z kaplicy cmentana na Mani,
czym zawiadamia pocr"łona
smutk11 .

Nagroda, u'1.

"*- -

zmarła,

tamJ

JOZEFA
R;ENGEL
UroO:ly.ńo~t pognebo'll"e odbęd11
Ił• 4111• I lutego br, (ponledlda·

młod4

ZGINĘLA

1831>8 •

lrowiak.

ROBIĄCĄ

ł

z głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu U ńyczn.ta 191'1 r.
zmarła nagle
j. ł P.

.

llPniedam. KIOSK a~-......._,
-tl'll I I
U-'14-a'f.
18285 I B
MILE Panie 1 Dclewezętal Chce- ,.GLOBIQ ' - 1Pftlil1Jm.13-87-0l,

„ELJ&ltTRON" kolor -

18305 I E
kup!,. . 84-61-80.
• OVERLOCK ,,.Tt$!.", .,Jama«>", dwuposzukuj,.
lgł6Wk• a 11'7b\cz&nl\ Igłą. 't1·
LOKALU (Góma) 1Npl4. 85-19-81.
18319 I E
dó~ 84-81-M.
18281 I E
samoSTUDENTK A poszukuje
pey rodo·
pręgowane.
.
BOKSERY
dzielnego pokoju w Sródmleściu
wodowe - 1Pnedam. 81·18-39.
Chętnie telefon 117-13-110 po 17,
18304-. !l
183111 I E
„Toyota",
MASZYNJ!l do nycia
DZETY, jedwab biały S30 tex piłę apallnową do drzewa, zestaw
18315 g E
kupię. 84-03-83.
adapter - radłomagnętofon firSILNIK 11-7 kW do piły tarczomy „Gncja" - tprzedam. 57-97-93
wej - kuplę. 74-16-88. 18312 g E
18280 IE
piec kuchenny,
ELEKTRYC ZNY
pokrywę bagażnika do 126p
kupię. UtyWane meble, garnitu- OVERLOCK , •tę'bnówkę przemysto21'11 I E
WI\ - kupię. 84-62-115.
ry mf:Skle (dut, rozmiar), łap
kam'" 1'-S,
k>l. karakułowe, czarne - e,prze- „PANASON IC 100''
telewizor (2T) lt.ereo. 11'1)teu.tor
dam. 34-18-30, 11'1·92-91. 18310 g E
tpn;edam.
Roland JXBP" POSZUKUJ E; praq ną zgrzewarce
20~8 I E
sa-87-01.
lub szycie. Listy 18286 BIUTO Om) ..C100
nemloeło
na
3/11.
a
LOKALU
głoszeń, Sienkiewicz
renelstfl
Zecera poszukuję.
ZA.TRUDNIĘ ekspedientkę do llU·
przyjmfl. Oferty 2127 Bturo Ogło
kiernl. NowotlQ 5, w podwórzu.
szeń Piwkowsk a 98.
18308 g E

18294

I

_. Armil C::zenrona2 T,

.„ .„„ ....
..."„-..,...........
„„ .._...

............. N .........
r.
ł1llll •..,..... •

1111,

llko.ebaaf'

M9za '""· łałobna będzta odprawiona dnia 1 1'ńep 'N' w błellna o gods. 19. Proatmy, o D.leskładanle kondoleneJL

o
w
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ł
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MICHALM
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31
15

„

Pogąa11 adb441łe ~
lłJ'Cjlllta t,r, I lodL 1ł

w .... a
BI . . . ..
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Z f.•boldm ble~ uwtadamlae "" dni• lt lt'yelJlta ttn r.
nu nacie, "" wieku
N lat, nan aaJukocba1lft JI' M'.l\t,
OJctec l I>ztadek

•1,

odszedł 1 od

tt.00 Ma!(azyn Rozittośnl Harcerl
12.00 Wlad. 12.0' Wlers7.
skie!.
1.ra - aud. 12 .20 Biuro Listów od.p.:lwledzl na li!lty. 12 30 Ml Po:l7Y
tanta1.1a a nauką - eud 13.0o Koncerty 7,atrzymane w cza.sle - aud.
tel.
13.55 „Lektury I refleksl11" 14.00 Kra1obr!\ZY historyczne - aud.
orO))onuJ~.
Reportat:v
Red~kc1"
16.00
po kraJu mlkrołonem
t ~ . 10 Z
Wrot'law . 17 on Wlad . 17.05 SocJolO•
r.ia 1 ~:vMe oo\oc-7!'1P . 17.ln „Pelzał
cvwm~nci,..
notskl" - 11ud 17 3n
sud 1~.10 Jfł>,?: tradvc,•1'1:V
~wiat"' -

~ucl

1~ . ~n

T<?7.vl<

1r11ncu~kl

fl'T• .

aul'I
f"'mcu'lkle aud. !~~n
• ~ .on PortrPty Polakńw Wlad. 1'9 3:1. r,.,.kt11ry czwńrkl 1~.45
aud ·~ .l !i Wl 6 N~:lra '1la 7. f'!m<'iw 18.4'

Plo<enkl

talem uwtalllllllam 1, te w dlll• n atyellllla 111'1 r.
odeszła od nas na zawsze, przetywszy lał łt, nana akochllaa Zoaa,
Mattq. I Babcia

z

s.

1łęboklm

t '·

FLORIAN
CZECH

ł. + '·

ara1

Po1rzeb odbędzie się tl11la ! lutego br. (ponJedzlałek) e colla. 11.30
z kaplicy cmentarza pod wezwaniem św. Franciszka przy ul.
Rzgowskiej· 156/158. Msza święta za dusz-I Zmade' odbędlłe •le w
dniu c lutego br. o godz. lS w ko§clele pod wezwaniem św. UHzn11 pny ul. Obywatelskl ei.
MAt I 1>ZIEC'I

za
0PP"~
' cz~r ..,~ c::l11rhot'P'<::.k~cm
Berto' ta
<t'l eh
ti=,,v l?roS?P''
w C?"wn„'F'ot<"l
~t.sn
nrechł3.

Wyprowadze nie 11włolr ~·~Pl
dniu ! lutego br. (poniedzia1987 Y. o godz. H.30, z koś
~w. Jó:i;eła przy ul. Farne.I
na cmentarz rzym.-kat. w Rudzie
Pabla11lcklej .
w

ZONA,

DZIECI.

WNUKOWIE

POZOSTAŁ!\

W11UY

I

rtębolde-

ł.

MA'l'Kt

łek)
eloła

oraz

llodslnła,

10 w1p6łcaaełs 1 po~u ilmtaret

MISTRZ l!ITOLANłltl.

LONGINA SKRABEK

JERZEMU
PODFIUPSKIEMU

RODZINA

P.

SABINA
SPICZAK

llrłada"

DYREltCIA I PRACOWNI .:Y
INSTYTUTU TECHNlKI CIEPL·
NE.J I CHŁODNICTWA POLITECHNilt J t.ODZKIE.J
Pogrzeb odbędzie się w sohot~,
atycr.nia br. z kaplic~·.
31
dnia
cmentarza katollektego św. Win·
tentego na Dołach, o 1odz. ll.30.

ł

1

I

domu l'tULCZAREI L

st•

dnia I Ja.
Pogrzeb odbędzie
tego br, (poniedziałek) o !(Odi. U
na cmentanu lratoUekim na za-

rzewi•.

MA.JBLIZSZA RODZIN i\

. Wydawca: L6dzkli! Wydawnict wo Prasowe Lódź ul Plotrkowsk
96 Dr k·
„DZIENNIK LOOZKI" - dziennik RobotnłcteJ SpóldLielnl Wydawnicz ej „Prasa-Książka-Ruch"
'. c'!n.'
Tel!ton
8S
po~zt.
skr"
Łódt,
„Dfl'
pocztowy:
A.dt'e!'I
96.
a
Piotrkowsk
ul.
Ł6dź,
Pra~uwt> Zakłacl:v Graficzn<J 'V t.od zi ' Redaguje kolegium Redakcja: kod 90-103
alny
odpowi~dzł
!lekreta~z
-2S;
33·07
I
84-06-15
na.czelnego:
redaktora
zastępcy
naczelny: Henryk Walenda 36 -4a-85;
~rala· 32 93·00 !ł an) 1 wsz~·slklrni d7iałaml) Rc.>cJ"I<'•·
r'. 33-78-97; kultura 1 OKwiate.: ~6-2 1-60 · sport· 32. 08 _95 .
fotoreportf'
33-10-38;
32-28-;!?,
:
ekonomlczne
!lpołeczno·47:
33-37
33-41-10,
miasta:
1 n sekretarz: 32-11ł · 75 sprawy
32-23-05 (rękopi~'>w 11ie zamó.wlony ch rer1. akr.h nil' zwraca). ' Redakcja nocna;
redz. łączności z czytelnikam i,. lti_terwencj e I Tele!on U~łu gowy: 33-03-04! !!PraWY terenowe:
a 96, tel. 36-~9-70 J ul 81"nklewic za 3/5, tel. :>2-59· I 1 iza treść ogłos?eń
Plo~~owsk
ul.
Ł6dt,
Ogłonen,
i
ła'1
74-72--01 ! 74 - 71-:łO Oi;łos7.ema 1 nt-krologl - 8mro. Rek
urzędy pocztowe.
ie
odpowiedn
oraz
"
iązkr-Ruch
„Prasa-I:s
RSW
PUPIK
działy
od
dakcja me odpowiada. Warvnki prenumet'a ty ood'1l~
Nr

todelLso

3500ł

DZJEXN'K LODZKI

nr

26 (12236) T

-.ra,.,. • •i•

w'łdlle

,.......

kNcblel.
.

Idztenntczek] •ur

tnlaczycb bra.li pofwtcel
karierze naukowej I
aoataoie profesorem
wersytetu. a 4ruii P6Jdzte do sawodówld,
a
potem do Pl'MIJ', lob ...
robkł zr ównaJll Ił• P0-

-Ił.

PO llZ'Slllf.A8'1'U LA·
T ACH a,..eztowane v S11·

s

telewtznn1 flft•

19.M Dztennflli

nle1lyazących)

n
a.30

STYCZNIA
PROGRAM I

Tydzień

na

działce

9.00 „Drops" -

1UO
10.4:0

11.5!1
13.05
13.35

magu:ya
dla
dzieci ł młodzieży oraz tllm
1 Mrll: .,Jazon z awłezdne10 patrolu" (20 ostatni)
OT - wiad.
Stare, nowe, najnowsze
Wedr6wkl dalekie I bliskie
- „Sztuka Czarnej Afryki" (2) - film prod. frane.
W ~wiecie ciszy
Tef Pwizyjny koncert
czeń

14.05 Z Polskł rodem
lł.30
Zdrowie"
wojskowy
~agazyn public.
15.05 Antologia dre mat u pownei•hnego Federico Gar cia
Lorca . MiloM don Perlimpl i na do Belisy w Jego
og"Od7le"
111.lll Morze wokół nas
16.45 Studio sport - relacja z
m ist1·zostw ~wiata
w narclarstwle alpejskim
17.15 Teleexpress
lT.30 Losowa nie Dutego Lotka
17.4fi Noworoczne spotk.ainle
Ul.OO Ll ~11 pr7eboj6w
muzyki
nowatnej
18.30 „Sporv" - program public.
19.00 DobranO<' .,Opowiadania
Muminków
19.10 Z kam erą wśr6d zwierząt
19.30 Dziennik
20.00 „Zandarm w Nowym Jorku" - franc . mm
tab.
21.40 ,Czas" - mag. public.
22 10 7 dni na świecle
22.20 OT - wi a d.
22.30 S oortow e rvtmy tygodnia
23.00 F<ino nocne·~ „Be:z:księtycow' noce ber świtu"
- film prod 11.r!(entyńsklej
PROGRAM O
Ul.OO „5-10 15'" zespół
„Dom"
przedstawia
lu16.25 ,Chiny: kraj obr azy
dzie"
.Hangczou
m iasto nad J e riorem ~!:
chodni m" - węgiersld rial d ok.
17.05 Alfa i om" ga
l&.00 Wi adomości (L).
18.30 'Skar.~eny Muzeum Tatrzań-

skiego"
18.50 Spiewa Gary Broocker
l9.30 fJ7i e nni l> telewizyjny (dla

IO.OO Studio sport
Il.OO Wielkie
filmy
małero
ekranu „Saga rodu Forayłe'6w" (20) „MUCzące zaloty" - ang. s«. obycajowy
łUIO Nie tylko ~a jeden program publ
.
t2.!0 ~ena piosenki aktorekłeJ
- Magdalena Zawadska
U.90 Wieczorne wladomołlł

18.20
111.25
lT.15

lT.30
18.00

18.45

19.00

I L11TEOO
PROGRAM I
OT wlad.
Telewizyjny
festiwal widowisk lalkowych dla dzlecl „Wyspa Kapitanów",
Teleexpress
Echa stadionów
Kobieta za lad" m
„ Historia
praktykantki
Zuzanny" serial obyczajowy prod. CSRS
Program public:.
Dobranoc „Dziewczynka
zajączki"

„Halo"

19.30 Dziennik

20.00 „Rozmowa na telefon" nl
20.15 Teatr Telewizji Alek-

aande!' Scibor-R~ .• Bli$kl
nlez:najomy"
21.110 OT komentarze
22.10 „Rozmowa na telefon" t!>
22.2:1 Studio
1p<>rt - kronika
mistrzostw łwlata w narciarstwie alpejskim

17.30

18.00
18.30

19.00
19.30

20.00

20.l~
20.45

21.20
21.50

-

ni e~łvs2 ą cycb)

k:rawędz!

słowa

-

wlad.
PROGRAM D
Splewnik
domowy
„Marsz ułan6w ksh:ela 36zefa Poniatowskiego"
Wiadomości (dla nłesl:rnlłoycb) (ł..)
Marla
Wok6ł estrady
Koterbska
.,Zabijaka" - ftlm TP
Dziennik
„Polska zlmlł" „Obrazki 'I! Istebnej"
G-wiazdv wieJl!tiego sportu
Spotkani.. za kulisamł
recftaf Romualda TesaroWł
na CL)
Prosto z morza" - program public.
Riografie „Colette" (1)
„S'donie Gabrielle Colette" - film pT"od. franc.
.,C\etsrowey" -:. pr public.
Wleczoi:ne wlsdomośct

22.40
Jo- 23.20
„Zemsta
ni"'
, rn" m wyk.: liści chór 1 orkiestra Kr6lew -;k iej Opery Covent
Ga i den w Londynie
2100 Tv ctz1 eń w polltvce
I LUTEGO
21.lO „Rew e lacja mi esiąca " JoPROGRAM I
han Strauss „Zemsta
. t.05 Domowe p1 zeds?;k!'le
nietoperzs " (2)
11.30 Teleferie - ,.Narty"
22.15 „Lace" (4) - · serial prod.
10.00 Kino teleferii: ..3 - Jedna"
USA
(1) .,Rekord skoczni" 23.00 .R:::-.vt!lada mi esiąca" Jo•
•erlal prod. polsko-czecho-ba nt'
Str>iuss „Zemsta
słowackiej
nietoperza " (3)
10.30 DT - wiad.
23.50 Wieczorne wiadornoścł
10.40 FUm dla 2 .unia.ny
.,ptaki
ciernistych
k~e-

20.00 .. R?w ,, Lwj a

miesi ąca"

~tr auss

hh "

-

w6w"

(3)

11.30 Poradnik Domatora
11 .55 „Sawa tyclodajna
k:a"

l LUTEG' O
PROGltA M I

U O Blok
9

oo

orog1 arnów rolnych
r ele ranek oraz w kinie Tele ran lrn ,Sieroty" film

p.t.'oó. CSRS
10 3(1 DT - wiad.
10 35 Hi >logi a
morza"

(9)
przy rodniczy pr od.
tlf<'N
symfoniczny
li 05 Pot an ek
W<>SP Ri TV

se rial

12 05 „ Be" t odziny" (1) - franc.
film fab.
13.45 1 ante n
14.25 Wszystk o albo nie (1)
telet urn ie3 wiedzy o reformie
tS.05 l'elewlzyjny festiwal
widowisk
lalkowych
dla
dzieci „Cvrk bum tarara"
16.05 Wsi-y<•tko albo nle (2) .
16 ,15 Studio
1;port - kromka
miąt ri.ost w św1a t 11 w
narciar~twl e Rloe jskt m
17.15 fe leexpt ess ·

17 30 Eaharet Ol gi Lipiński ej ( P,>W t61 ze'nie)
18.25 >\ nte na
l9 0'l WieeMr v nka „Cz arnoksi ęt
ni k '? k ra iny Oz"
19 :in nvenni k
20 OO .• D·óed7-ktwo miłości" (2)
- fra ncuski ser ial obyczajowv

20.55 Pegaz
•
21 45 Klu b m iędzynarodowy
22 1:; 5pnrt<>wa nied7iel a
22 50 Pr7t•t ań< 1 vl! c ałą noc"
pr 'lgra m r,1nyw kowy
23 10 DT ·· wla d
P R<'fHłl\M

l 0.30

~'ilm

n

n leshszących
D' tedzirtwo miłości"

dla

(2)

:

fra nc. serial obycz1JJowy
W 111gostowlaf1skle1
pat'tyzank e" - woi-;kowy program d;ik.
12 oo Kwad rans z h ejna łem
12.15 .lutro pon iPdzl ałek
1:-ww '
12.45 M111vczn e wizvtv I l.25

12.20
Hl.20
16.25
lT.15
l 7.30
18.00

t8.20

19.00
19.10

19.30
20.00
M.15

21.0!I
21.25
:H. ~5

ZZ. 05
23 10

1 .ł 4~

ta t

1'~a t ru

15 Oli •{ · r»R I'

a
UllO

17 05
1805
19 Ot)
.,.... -~-

I

jugosłowiański

-

PROGRAM O
17.30 Pół godz;nv d!ri rod:r.iny „ Rodzice I dzieci"
JS.00
18.30

Wiadomości

CU

,Short ooje" - tllm dok.
prod RFN
19.30 Dziennik
Z0.00 „Yoko-irerł,
.,.,.u kOPDllĆ
noirą" rLI
!0.30 „Moja muzyka" - Bolesław
Kardaszewski CŁ)
21.00 w obronie własnej .- „c..luloza w Swteclu"
21.30 Nowe kino Ameryki Połu 
dnlowet •..Godz'-na Marl i I
złotego ptaka" - film prod.
ari:i•mlvfak'el
23.15 Wieczorne wiadomości ·

ł r,UTl!:GO
r ROGR.A l\'1 ł

Wyb rzeża
ll . ~ll

I asor•k i

grt1

sonat.i:

Ce~1>r a

!"·oo

F'ranC'ka
11).30
11„w,n.:owa ~a inottrn~ć"
10 ~o
11rol(ram ron vwlrn"'v Il.I
Ki n'>
tam ili ine
,,Kied v ś
t><?W '"'J!O d ni e ... " kana· 12.10
12.3.'i
drl • ki fil m fab
t{ in•) Oko Kalej doskop / !ll.211
1 6. 2 ~
fil mowy
L<?<!C1>dy filmu - Alain Delon
17 ! ~
Wvwi11dv Ireny Dzf„dzlc
d1ir

;ą

WS . . .111

DZrnNNlf{ t.OU ZKI nr 26 ( l ~2:' 6l

Tele ffl'l'i e NaM'I
Kin" ł eJe!~fi: .•~ +
(21

S a...,.enitł'ł

„

llJOW~y"

lUO Studio

aport

mletrwtw
~

łwiata

w nar-

"~Y

-

ol6we1t"

li.tł A.rdiłlwla

wt.n -

XX

„ U'Tbant"

llL

l

Pfl!_•

40 lała.eh. I te Pa.n

fesor będzie ronił brała •

.A SZW AJCA.RSKI P·
GARMI STRZ 1kon1tr uo wał zegcrek, to ktdrsfm

obydwie w1k1u6tokł

obr•·

eajq ałf tD lewo . .R6umłeł
Uczbt1 na tarc.111 ttmł„
odwłedzenła ehor•a• oj- azezone .ro1tałv
odwr„
ee.
tnej kol e jnoleł. TerGZ a"""
błtnł
naarmbtue
...
• DOrrOlł
RON().. dq łama~ głOWf , .ta• hl
MU w WJ'Włacłzi•
dla błeg
toskaz6toefł M ....
„Dztmmlbl Włeaornero" fnblaełe ud.rłumł4 feune
(ll~I
„OblieMDO bardzie j.
jut, le Jeilll Jeclea I bU· O łftftJ)01'9f-

~

-

cluanrie alpej•kim

lt.oe ·

li.JO Dzienajk
20.00 Pµbl~
I0.30 „Półmet.ek nc:ręk!a•
komedia prod. CSRS
n.oo DT - 1romenw.

'°

U.tll Studio sport - mlstr:zanwt Europy w jetdTJ!e tigiu-

roftj na lodml•
IUO DT - wiad«n<*t
PROGRAM li
1UO Pól godziny dl& l'Od%!ny
Ili.OO Wiacłomo•cl (I.)
18.30 Kosmiczny test - teleturnleJ (L)
19.00 Pt"Zeboje ~Dwój1cł"
19.30 DZiennlk
!O.OO .,.Polska

zlmlłH

Tum (L)

-

..

l.ęezyea,

20.15 Doolroł& . łwi&ta -

'I'lropem

21.00 Au~Moto-Fa.n-Kl'llb
21".30 Elcran ~ci - W Wo-.
łomm i e

' Mal;;o& ~"
,,~leexpr\- . . s
"' (. ·MJiiłUllLl.Wi

Wł~

22.411 Wiecrome

p

I LUTEGO
PROGRAM I
8.ao Teleferie - P<>dró~
10.00 Kino teleferl~ : ,,3 + jed!na''
(3) „La.wina"
10.30 OT - wiadomokl
10.40 Film ula 2 zmiany - „Zdaniem obrony" - ..Jeżd%iec
na oginiu" ·
Ul.15 DT - wiadomości
18.20 TV Festiwal W!dowt1k Lalkowych
dla
Dz.leci
Cyrk"
t'US Tel~expre!!11
17.30 Cz.ł.:>wiek dla ezlowleka
1·7.40 Wspólna

Polska -

ws.p61-

ne sprawy
18.05 Patrol - wojsk<l'llVy ma1azyn publ.
18.30 Sonda - tntraw!zje
19.00 Dobrlli!lOC _ „Psotne mi!Pie"
19.J o Eneykloipedia kultury pol-

sltieJ - „Cza3y 1Ulcl•"
19.30 Dziennik
20.00 Publicystyka
20.lll .• Jetdziec na otnlu'" -

&

cyklu .Zda.niem obrony ..• "
film TP
tus DT. - tcm€!ltarse
21.55 Intet'9tudio
22.~ Studio sport m~
nva Europy w jetchi• figurowej na Jodzie
n.is nT - w!adOll!Ok!
. PROGRAM 11
t 7.30 Pół ~l!ly Ma rodziny
.
Młltl'kie sprawy

tli.on

Wiadomołcl

(I.)
18.30 „ Wrocław '8S" - film do'lt
19.20 P iosen.ka.!'Z tyfOdinia
19.30 Dzlennllr
!!O.OO Ekspres ~rów

211.111 Randez vou1 prosram
rozrywkowy (L)
2().40 Salon muzyczny
tUIO Stud'o
sport _
tron vita
m!11tnostw świata • ncreiarłtwie alpef!rkim
st.48 Kino studyjne ,Dw6Jlci"
Powrót do domu" - f ilm

prod.

USA

·

j ~n ~ "

obu.n„
w łeJ
rubrJ'ee
przed t:rcodnlem pnyltład
a olimpiady brydtoweJ ooruszył naszych ezytelnlkó'lf
Jak rzadko który. Z królem itłeT
kontaktowano s-ię ooobiśo:e. telefon iczn ie I listown ie. aby zaw'adom>ić go o znalezieniu
st><>sobu
wygrania gry przez gracza na 1)()zyc j·i S, mimo gpryt:n.ej obrony W.
Istofll'\'ie, Smnow;nl Cz.ytelnicy, obrona \V w oryginalnej roz.grywr-e ol imipi jS'kiej byłll interesull\ca.
lecz ja:kby nie przemyślana do
końca i S mógłby to wykorzystać l swoje pli:ć trefli zrealizować.
Nie ZJrob'ł tego; a my op i saliśmy
wiern ie Jak było naprawdę - t.eby ś cie w iedzieli, te nawet M -ta.k

rozegrać,

~

10.00 ICino teletllń!: .~
(ł)

+

jetłna"

.,Teatr"
10.SO DT - wtadomoNI
10.40 !'Um. dla . 2 zmiany - „Kierowca, na ~en !run„ fl)
lU!O Magazyn Domatora

w6wal:ais

"'1eha

cąt.anłlkbw

z

probit«Dllft.

ł1ftl

b'4łlde

pcndzllo toi>!•

........ ,

• po..
nlemtka
pl~ po atau H watet«n karo.
I t:ll.te wa!ela tuo uem I uA .....

qcjl

csyna

w

ealeł;r

kłuad

,..,..,u

pitii.

o-

N1~ty,

z„

11lany. Wyko~ nerd• t
ambleJę, .Ale uwaiaJ abyś
nie
pr:11eholowal w •anueanlu nveJ
woli Innym.
RAK (ZU. - ZU.) - I.ocios·
ne myłlenle to Tweja naJmoenleJssa 1trona. Wstrzymaj się
Jednak se 1hyt ·1)0Cbopnyml
Iłami t decyzjami. Przed zaję
ełem stanowiska 1'9MYłl • konsekweneJae1L
LEW (23.f. - !U.) - Uwalaj
łeb~ 'l'weje nmłłewanle ie perqdk• l ładu ale ąewedewale,
te ...tanlen 0111
awelml
•prawamt 1'1e • h - J się aa
ebjawy p l - • H lłHDJ' ltll·
.sklej .-by, Ma k• temu ~

"G.7!1
23.30

' 8 ri1 ·t.a~le tuł. 11ad ?:1em i"
·~ 'e wa \\fa m'11a Ja lm oow· C%
1 '!1 .~1'

2(1.M

„

BLll!fQTA (li.I. - n.ł.) Teraa bedzle naJlepair:y ekres le·
by sreallzowa6 wszystkie 1woJ•

~o.:>:o
2 1. 0 ~

P wa.l<'a

dokttmPn1

·-

.J ak

21.40 Zbvuiek C vbul~ki w
- .J a k by~ ko.·haN\"
23. 15 S titn krytvczny

f .lm i~

~ 3 .~5

dz..at11 <>fWi e rai:-z"

Wi1>"'2',<'hrTI !!

kWW&.4 2

w' :1domoścł

WWWWZWSt&C81

~

l!IKORPION {24.11. - ZUi.) Nie wszystkie Twe 11amlerse1da
snel nl ~ sio w 1tu
11rocentach.
Mc'-1 n ie nale:bło b r 11.6 n a 1we
bar k i at tak d u fo 11:ada.1iT

ły.

1

STRZELEC (23.11, - !!!.12.) Zbvt łatwo sle znie chęcasz. Muslsz s ob ie z tcito zdawa6 s prawę. W tym b tt<>dni11 w a r to podJą6 wysiłki
dla
załatwien ia
wszystkich zał eirłych 111raw.
KOZIOltOŻEO (!U!. - zt.1.)
- Odkładanie realłzaeJl 'Plan6w
mote ły!'ko wyJł6 na '1'-J•
Hkodę. Pewna O!loba
prairnle
eto utwlerdzl6 w tJn ekonanlw.
łe nie Jesteł JeJ oboJtiłny.

PH!omo1 1. Samowł.adea I . „Cł!ot
Rooomlc:ey" I „Dzicnntk Lód2JID!• T,
KrotochW!Ja 9. Wyt łoki -

2.

.(

r

....

i6

I
-to

<\i

4

- ...... - r

"~

2~

;--

22

- >--~

26

I

z 163e rolllll IT. Halama

olńsklero Sł. Nowelka Il.

mewka

Mliode

siewu

u.

wY'f"Ollłe

Pruaa 21.

„

NłDOo

Tw6.rca F3Jna.tu .,MMU..

rada'' .
Płonowo 1

I

1. Twórca

2~

25

3. Swi11,te<mna ryba

.f1

'19
21

Oomeiłle

'POW'iełd

,,a,.

eeni na.diziel" 2. Maszyna ta.rta-c:z:na

~8

r-

•

~1

G-ENTRAl

1-

p iekl Ili. Głębia obr.a:zu 1'4. Dram&ł
lt. 'Kornaata 21. Lł tera alf&bet'll l&-

I

I

~7

.

5'.

1

sdh

I

-AS'

.

a

pokarm

dl.a. bydła 1o. Kloda 12. Utwór •

,

nx enn !•k

.O!?T'Odv Ewi11.t.a " Ul)
..O!lrody Król a S loń ce"
rrnnc · ~r· "J dok .
N'')c w on ~rr e tii ·e-ws
Halin a Fr11 f'l~"l) Wla·k

!U.) -

kło11ot 6w. Mll!liss umłeJ.
łnle l'Ddzl6 aentymentallna
•
realistyczn y m 1pojrzenlem na
łyele. W t:vm tn:odnlu wałne s11rawy I w dne llecysJe.
WAGA (23.9. - Z3.ll) M„
łess dale,1 llczy6 na dobr• 11&&5ę. I w tym t y,,.odnlu r6wnleł
bedzlesz m iał t>owollzenle. Chocld na horyzoncie 'zaczynaJ•
t>oJawła6 s le chmury.

„.

BYI (%1 .ł. - n .I .) - llołlł
wełcl mus łułe, musi.. łylke
wykorzysta6 swoje amleJi:tnołcł
I włedze. Potrzeba Cl łreeh•
wlęoeJ eiwair:l

mtst.~a

Europv w jeł.dzi e fiJUrowej na lodżle
DT - wi .adomoścl
„Kokainowy
!<Zla.k"
„ Mały rodzinny fnterfll"
•ntfielslcf mm d<*.
t"ROGRAM li
Magaz.ni narciare.k.1
W\adomo§ol (I,)
Muppet show, ~ rewia

w Impasie 11:1„
rowym, &tle jedl1 kara ~j~ 1lo
:11 wzięciem dwunastu lew n ie po.
winno byt! kł<lrpe>tów. Gnilny ctwa
trefle i tt7.eelego pn:eb!jamy, 6we
góme klery ! ostatnie karo
111
stołu. Tak
~.ajl\C bierzemy
M
wszystkie p t.ki 2 ręld, . a opr6dt
nich n.a dwa
kleory, trą bra ł
dwa trefle. l est to j eden s rfantów tzw. mtsnewni dodlll• Jlo
kieco.

•JJoro

JJonłedzlałku.

20.or Montt.ot- rn.dowr
20.30 „ K !et"OWca na }ed~ 1run•

Stud io sl)(lrt -

lew:r trzeba

dwu:na.stej

PANNA (!U. -

RYBY (%1.1. - Zł.!.) - Kler•
Jesz sle emocjami I w ten !1pes6b stwarzasz sobie wiele klope..
t6w. Nadchodza dla Ciebie dobre dni. Powodzenie 11rawle Jt8wne. Zacznij więc dzlała6 eł

próby - telewizyjna
tafica - Tango
tS.30 Made I.n Poland - P!'Olr·
publ.
19.00 Dobranoc
slnzata Dzyina"
19.10 Losy - Moje ~
19.30 DzieMHr

22 . 3.~

tlbelellbJ...

Ja dwoista natur a 11nysparsa Ol

szkoła

21.40 DT - komen.tar.r.e
?2.00 Rmrnyślanla wieC!r.orem
e;>o<tkan!e :i: M!~sławem
F. RalroW!!k:im

~

rzeczywiście azu.ltać

17.30 Bez

film prod. ZSRR

te

....

„

hUO OT -· wiadomości
111.25 TV P'estlwal Widowi• La!lrowycb dla Dzieci - .,Bajka o dobrym miotu"
17.15 1:eleexpres1>

<ll -

CllE)'łajałe

kle same, Jak mołlt i WIOIH od~a
na nilł lewy. Mote W'i.- Ddtiob1
.i, • tym Jmpaaem troch• llOCS...
kac!? A oo by sic •tdo fdybyjmy
np • .agral~ karo po ru druC'l I
bizec!T Je§ti 111 pmeblje atutem,

mu.

I LUTEGO
PROGRAM I
Ull Tlłeterie...:... Podr6M

~

pne1trsee przed nanu~ ...
lmp'8em kierowym, bowiem _ .
!Ełapa.nla damy •Ił dokła.!ale -..

WODNin: (11.1. - ZU.) 1lę, ezy aparte tnymanle 1lę właanych 1M1m:vsł6w nie
mlweezy działania Twolch eeck
posytywnych. Nie motesz eilurłe
udawa6. ie nie łnłeremuJe Cl•
to, co sle dzieje dook'oła.
słan6w

&

wrn-..

~·

lromentan.

wysokim sizczeblu rod:zą
9!41 n.a
P!'7.lemian pomysły genialne i tak ie ~ble, eh~ te drugie &tosunkOWIO rzad1to.
żeby fut Ul kwestie ulrońc:zyć,
l'OWiedzmy za,tem. !o gdy W na
górne trefle zrzuc'lł od razu waleta I dzi ~lątki: atuto~ - rorl!rywający
po odegra.:nł\I
a.~a
ł
króla pik mote bez tr'udu wejgć
n.a stół na siódemkę
tren (pod
warunkiem, t,e w d'r uglej
l-1e
ornebił karo n ie trójki\, lecz ósemką) i na asa karo oru na '.lamę
I waleta
p ik: wyrzucić
damę i
dwie b1otkl k:ler.
Ta·k więc ~

„ „

m..

I
waleta atutoweeo.

lllllluje

BAllAM (!1.1. - Zt.ł.) ...... 1Jwlerz w 1woje moiliwoicł intelektualne I amlejetnoś6 dobrej
orcanlzacjl 11racy. Serce nie zawsze Jest dobrym doradc1t rezu-

l'!.50 Wteczome wiad~

ltWl łllld

0

„ .Ja ~

(2)

22.00 O!~dtmy ~I

lf!.30

DT - w;a 'lomo§cl
F Im dl11 'l 1.m ;.!IT'V - „ l"ć l 
m e t•,'lt ~~e~ c' a"
Przvl<' mne 1. tH>ivlecr.ny:ri
O q!"re~r.nMc i rio pol s-ku
DT - w ia d l)mo~c'
l'V
Pestiwal
Wldo\\" i.~k
Lalk<>wv·h dla Dzieci
-

Lotka

Ex.preu

t SUJ)er botka
lT.40 Telewl:zy}ny film 4<>Jrumentalny - "Kraków rewalory-

!'l' .311
tll.llfl

\V i:1 f•1 'f ekl'

14.30 Exl ibrls Dwó1kl ,
15 30

rze-

film dok.
Prawo na eo dzie6
DT - wiad.
TV festiwal widowisk lalkowych dla dzieci
,.Zal»nada"
Teleexpress
Gazeta rolnicza
Telewizyjny
!p.formlltot
Wyd.aw"1iczy
Plusv t minusy eeyH (08podarcze znaki zapytania
(),~bunoc ., Wodnllr Szuwarek I jego staw"
Klinika zdrowego człowłe·
ka
Dziennik
Konferencja pruowa neeanlka rządu
Ptak!
oieml.tydl
~
w6w" (3) nrłal prod. am.
OT - komentarze
St udio
•port kronika
mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim
·
Program public
Wiecz6r z X M.uz11
OT - win.d . .

OsińRk a

13.15 olf)

(1)

~.

1kłeJ. lłt/ł on łołnterzem
ptechotw wsonkłeJ ł u
ezG1łe tlrlopt& to 1910 r.
ukr1tł lłt
Austra!ll
pod pr%flbrGft1Jtft nazwt•kłem. zctnymano go w
eht.0łlł, fd11 .rgłorił tłt to
St1dnev
Ul
ambasadzie
USA po paszport to eelu

umiar NłlH te ~
dwa łJ'rodnle, Hłre uprotestowali I planowane
ziębienie ludzi musiano
przerwaL Na ir:drowlel

głodu

19.10 Laboratorium -

22.115 Na
23.15 ~

!'Ul

am.,,,Jca'l\sktego de-

Hrlffa • wofn11 włetMtn•

A

.m.

L
46

I

P ierwua )!..

z._

ś1! pra·wdzlwa, nigdy kryty'1c tl ił m e

20

hol

r r.
I

c.

tera al fabetu greckiego 9. Oł6wn&
tętnica 9. M~ by6 Półoocnoatlen
tyok?! 11. Pl~ llc:%Ydeł lil .

M

!!!.

Cuirnyrti

U'Zdr<>wisko n.a.d M0!7em
(ZSRRJ 1~.

7J.a~n~ e

bólu 111. D<>bry ty nfa wa.rt 18. K<>iarzy !!n: x hurtem W. Sztur.zne f6z;om w S ul cjow!e 21. Legendarny
lotn ik 22. Nie wieC'wrem 23. Dtis<r.a
świecy .

o:>rnc. J . KALUŻKA
nag:'O<iJ

