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~ Zwycięstwa

pilkan:y
Ll{S
I
W,dzewa w 18
kolejce
ekstraklasy
... Za trzy
przegrał

Włók

niarz Pabianice
w Dębicy
... W srodę pierw1zy mecz o trzecie miejsce koszykarek ŁKS i
Włókniarza

Pa-

bianice
~ Boniek i Smolarek nie zacrajl\
z Norwegii\
lzozegóły oraz po-

zostałe

wiadomości

sportowe na str. I.
Na zdjęciach moment zdobycia przez
ŁKS

W Lubłfnie, w ' półfinale konkursu „!'lflss Polonia" wybrano 15
dziewcząt, które 31 lipca ubierM
al„ będą o ty tuł . najpiękniejszej
Polki.
N/z.~ Monika Nowosadko
(2) i Dorota Kołodziejczyk (4), finallstki konkursu podczas prezen-

tacjł.

CAF -

Adam

Hawałej

Skierni ewice
•

I 01ew
p

z.

RON

od hamłeaa ,.Porozumieale,
odrodzenie, rozwój" obradował 21 marca II Wojew6/
dzki Zjazd PRON w Skierniewicach. Uczestniczyli w
nim:

wt.eeprn• Jtad7

prof. Zbigniew Oerł1eh, wiceprzewodnicząca RK PRON An&łola
Kleina, przedstawiciele wojewódzkich wład:i.: polityczno-admini stracyjnych. !Obradom przewodniczyła
Janina PlekarskL
Zadaniem 234 delegatów uczeatnl· ·
czących w zjeździe było podsumowanie dorobku minionej kadencji,
wybór nowych władz oraz określe
nie kierunków działania na najblltsze lata.
Zarówno w refermcle
przedlitasie l cz~ciowo zatonął
pod.czH
przewodniczącego
wychodzenia z portu
Zeebrugfe. wionym przez
RW
PRON - Pranclsska OpolskieList umiesllczony w butelce
po
soku pomarańczowym zawiera sło
(Dala? oiU na litr. 2)
wa: , Jesteśmy uwięzieni wewnątrz
statku. Umrzemy". Pod nim! widnieją podpisy ueściu pasa:l;erów r
promu.
W •obot•. 21 bm. na wybrzełu
holenderskim, w odległości 35 kilometrów od miejsca katastrofy odnaleziono ciała jej trzech kolejnych
ofiar. Jedną z nich zidentyfikow ano jako stewarda pracują cego na
promie. Ogółem wydobyto do tej
pory ciała 61 osób. które zginęły
w katastrofie prom u.

Tragiczna poczta ofiaf

PIECZE:R Z... SZARA:SCZY
l V tajlandzk ie j prowincji Praehinb url
zor ga nizowano ..mistrzost wa w jedzeniu szaranczy.
Za w ody odbJlw aly się w ramach
kampanii zwal czania tych niebezp iecznych szk odników uprn!
roln y ch.
Z wyci ęzca.mi z~tah
d w a j studenci, którzy w ciągu
p ięciu minut zjedli po kilogram ie pieczonej szarańcz y.
MIOTŁA

wartości

430 mln rubli
W

Koniec

sobotę zakończyły •ię

trwaod minionej niedzieli Wiosenne Targi Lipskie - najwięk
sza impreza handlowa w NRD
o światowym zasięgu. 0fółem
uczestniczyło w lipcu 9 tys. wystawców z 60 krajów. Polskę reprezentowało
1000
przedsię
biorstw, których oferta targowa,
choć nie obejmowała całej naizel produkcji, stanowiła dobrą
wizytówkę
polskiej gospodarki
oraz jej
możliwości eksportowych.
Przebywający w Llpaku przedstawiciele polskich central handlu zagranicznego zawarli kont rakty o łącznej wartości ponad
~30 mln rubli.
jące

opr. (Jsb)

l

.

za

dynym przedsięwzięciem mającym

poprawić
zaopatrzenie w ten rynkowy „rarytas", jakim jest obecnie papier
toaletowy. W sześciu

W

Od

dziś

,

W

dwunutu wytwórni
planowana
jest gi.odernlzacja maszyn I urzą
dzeń. Jej efektem będzie
wzrost .
produkcji tego artykułu o
około
100 mln rolek.

1

Zatem od końca 1990 r. na rynek
powinno trafiać przeszło 500 mln
rolek rocznie (ob~cnle produkujemy ok. 310 mln sztuk). Ponieważ
handel ocenia potrzeby na ok. 460
mln rolek, je~t więc nadzieja, że
za cztery lata widok szczęśliwca
taszcząceeo wlanu~ek papieru toaletoweeo przestanie wzbudzać zazdrość rodakó*···

polll1edz!.alek rozpoczyna
•1~ 09eracj:a ,Posesja 87". Jej
plerwuy eta.p trwać będzie do
16 maja. W tym roku pr.zed&lę
wzlęcle to ma uczególne .znaczenie. Ch<><izl bowiem nie tylko o poz.lomowe porządkowa
nie os.l·ed.11 ulic, placów, zakła
dów pracy, tras komunikacyjnych, ośrodków wypoczynkowych, 17.kół i szpitali. BM"dzo
Istotna j~t bowiem uzyskanie
wyraźnej poprawy stanu sanitarnego kraju. Tegoroczne wymapnla 1ą ostrzejsze I będą
eg2lekwowana J: większą konsekwencją.
{PAP)

RFN

p

•
I emerytu~ I
(Rozmow a z

IRENEUS ZEM

Pre:z:ea Zakładu Ubez.piecHń Społeczu;rc:h - Ireneuu Sekuła udzielił wyw iadu Polskiej Age-ncjl PruoweJ, w którym •charakteryzował
na jw ażn i ejsze k ierunki tegorocznych podwyżek emerytur I rent.
- Panie prezesie, zacznijmy od próby wYJa§nlenla w"tpllwokl,
które nĄjczęściej zgłaszają, weterani pracy1 czy tegoroozne podwyżki emerytur I rent wyrównajl\
tej dużej grupie
1połecznej
wzrost kosztów utrzymania?
~ Aby konkretnie i pr ecyzyj n ie od.pow i edzieć na to p yt a.nie, nalę 
żv p orównać efekty pod wyżek emerytur i rent ze slrntk ami ~zro
stu kosztów utrzym ania. Od 1 marca b '.eżąceg o roku waloryzowa ne
sa świadczenia wypłacane dla 6 m ilionów osl ·J, to jest dla 92,5 proc.
ogt'.iłu emerytów i rencistów .
z walor.vzacji nie skorz ·sta jedynie 490 tys i ęc y osób, k tórym przyznano świadczenia po 31 grudnia 1985 r ., oblic zając je od n ied awno
pob ier anych. a więc .relat7v;_rnie w7ższ yc h w~na g rod ze ń.
Efekty wna p odwyzk a sw1ad czen pracowmczych
i k ombatanc·k !ch
w yniesie 20,4 p r<>C . - maksim um 6135 z ł, przy czy m ograniczenie
t o dotyczy n iewielkie go odsetka wysokich świ adczeń - przekr aczaj ąc ych 30 tys. z łotych. W efek cie, . p rz eci ętn a
podwyżk a emery t ur
i rent -praco.wn iczych i pochodnych wy n iesie lS,8 proc., co odpowiada kwocie 2 576 zł miesięcznie.
Dl a osób otrzy m u j ącyc h e merytury l renty z u'b<?rpi~ zen i a rolni-

Imieniny obchodiq:
Pelagia, Pellks, '1'1berlun,
Zbysław, Oktawian

Dyłurny

w dnia dzlsleJHym przewlcluJe

lłla

Łodzi

następuJ"Clł

zachmurzenie

duże

pogodę:

z więkHyml
przejaśnieniami i rozpogodzeniami w cl11gu dnia. Początkowo
przelotne opady śniegu. Temp.
maks. 7 st. Wiatr słaby I umiarkowany południowo-zachod
ni.
O 1odz. 19 ciśnienie wynomllo 995,S hPa ('146,7 mm), a temperatura 4,1 1t. C.

Z kalendana wydon.et\
112: -

Ur. L

ł.ukułewłn,

wynalazca lampy 111afłowej, pionier przemysłu nafłowe10.
1842 Zm. Stendhal, plnrz
franomkJ.
1957 - Zm. 1. Klełner, ł„re

dzenia się czworaczków z probówki
w Republice Federalnej
Niemiec.
W innych krajach odnotowano takie wydarzenie co najmniej sześcio
krotnie: w styczniu 1985 r. sztuczn ie poczęte czworaczki urodziły się
w Australii, w maju 1984 r. i styczniu 1985 r. w · Wielkiej Br ytanii,
w lipcu 198!1 r. w -Belgii i w styczniu 1987 r. wa Francji. W marcu 1985 r. w Londynie przyszły na
łwiat nawet pięcioraczki 11 :.nobówkl.

1817 -

prezesem ZUS)

Ur. 1. Oapek,

uechosłowackl.

pian

1817 - Ur. P. Besłrep•, J(•arz, polltyk kolumbijski,
191! - Ur. W. von Braun,
twórca utronautykl iameryka6skiej, pochodzenia nlemieckie10,
konstruktor pocisków
V-1 1
V-2.
1837 ur. Cb.
Wyndham
(wł a ść. Culverwell) aktor angielski.

Ta a

sobł

myil

Zdr-te te eoł, ee IJlr&wła,
te domr.Jen uczuc l'. ł$ łera1
111ajplęknłejsza pora rek„

jeał

Uś

rent w 1987 ro u
SEKUŁĄ,

synoptyk

łyk lłłerałur1.

Czworaczki z probówki

•

W 82 dniu roku słońce wzeo godz. 5.33, zajdzie zaś
o l'i.54.

szło

'S""

lata? ... 1„PosesJa •

Fabryce Narzędzi
Chirur1ie11nych „Chlfa"
w
Nowym
Tomyłlu
(woj.
pesndlllle)
powstaje oll:. 1%0
preeyzyJn1ch pr:&Y·
rzl\dÓw
1tomowanych w chirurgii
naczyniowej, neurochirurgii i okuW Hambureu przy1zły na iwiat
llstycf'. Nowe narzt:dz!a
mikrochl- czworaczki z probówki: trzy dziewrurr:iczne zdobyły czynki I jęden chłopiec. Ich matką jest 29-letnia kobieta. Ponieważ
pozytywulł
ocenę
lekarzy
i są j u ż poród nastąpił o dwa miesiące za
•nrzf'dawanr
do wcześnie, noworodki umieszczono w
Włoclt, Ditni', RFN, inkubatorze. Każdy z nich ważył
.Tugosh\wli I Japo- w chw\1! ur odzerła 1200 eramów.
Według zapewnień lekarzy,
matka
nii.
I jej niezwykłe potomstwo czul2' •lę
dobne.

Wszys~k o

sze~.

Na za.proazanlo mlinlatra spraw
zagranicznych Mariana Onechowakiego, na początku kwietnia br„
doży wia:yt•
oficjaln~ w Poll!lce
n mister apra.w :>.:al!nmicznych Republfild Indii Naray•n Dutt 'l'hvarl.

z papierem toaletowym

W pierwszym kwartale 19!IO r.
w Zakładaćii Celulozowo-Papie rniczych w Kwidzynie ruszy
nowa
maszyna produkująca papier toaletowy. Docelowo ma ona wytwarzać
125 mln rolek rocznie.
Inwestycja w Kwidzynie,
chociaż najpoważniejsza, nie je1t je-

obecnie

Za 11aklócenie spokoju Slłd w
Chest er w północ
no-zachodni ej Anglii skazał na
karę grzywny w wysokości 500
funtów młodą.
parę zakochanych. Sąsied zi oskarżyli mło
dych ludzi o to, :l:e ••• zbyt hała
HWall przy upraw fani u miłoś
ci ..•
Reakcja s kazanych na orzetl'Zcnie sąd u n ie
wsk~zuje, by
zamierzali
za pr ze.stac swolch
or~ktyk. Po o g łoszen in wyroku
35-ietnia JosiP oświa dcz y ła , 7e
qsicd~i kie ruj ąc stta i:g~ da ~ ą
du dzi:?.łali z zaz drose1, pODl!' waz sami nie maja ża d n er.-1) 7Y cia crotycz n c ęo. J ej o 12 Jai.
młodszy am ant wyr aził z kolet
poglą d ,
że sąsiedzi
musieli
przystaw i ać uszy do §elany. jetell chcieli w ogóle co§ usły

kłopotów

•
opie
o

łopatami.

miejscowośc i

Od. dwóch ld wzrasta w Polsce liczba zachorowań na uitrude
pokarmowe. Nalczestsza przvczyna sa zakatenia saJmonella.
Bakterie salmonelli szczególnie często znajdują si ę w drobiu l
iaiach. J est to nowe ziawisko epidemiolol? iczne. a iel?o skala
wymaga pod lecia szvbkich orzeciwdziałań .
Ważne za.lecenie dla nroducent6w żywności. handlowców. a
także i gospodyń domowvch to izolowanie żywności surowej.
Naileoszym wyiściem byłobv Pakowanie drob iu. każdel sztuki
oddzielnie. a także ia1 no 5 czv 10 sztuk. Nie wvklucza sie te
w trosce o zdrow ie trzeba bedz ie zm ienić n iektóre zwyczaje
kulinarne. Lekarze zalecaja dzlesięclosekundowe parzenie jaj w
•korupkach -przed ich użyciem. Salmonelle znalduia sie bowiem
.tłówn !e na skoru'J)kach. Na1!enie1 iednak un i kać notraw snorzadzonych z dodatkiem surowvcn iai. Warto też doda6 . że
bakter ie te dla sameto drob iu n ie sa eroź ne n ie oowod ul a lel!O schorzeń . natomiast za infek~wanv drób zakaża inne produkty. .a z.a leh pośrednictwem ludzL

Szef indyjskiej
dyplomacji
I ży wizytQ
I

Uwaga, •łonie! · - ten ana.Jl -'~striega przed lpotkanlem se atada ·
ml •lonl na drodH z Nairobi · lło Mombassy, przechodzącej przes
Kenijski Park Na.rodow7.
CAF - Key•tone

Zaw ód dozorcy Istnie je za pewn e od
m omentu
p owstania
miast. Jedn akże miasta zm: eniały się, a łlozorcy nadal pozostawali ze swymi miGUa mi I

GŁOSNA :MIŁOSC KOSZTUJE.~

l

21 bm. prezes Rady Ministrów
Zbigniew l\tessner przyjął wybitnego
międzynarodowego
działacza
sportowego, przewodniczącego Mię
dzynarodowej
Federacji Lekkiej
Atletyki, włosk iego ;przemysłowca
P r imo Nebiolo.
W rozmowie poświęconej
roli
spor tu w umacnianiu współpracy
międ zynarodowej uczestniczył p r zewodn i czący GKKFiT Bolesław Kapl tan oraz ambasador Włoch Paolo
Galll.

Kontrakty

NA KOŁACH

wskaz uje na to, ż e
sytuacja zmieni się.
~zau~e n a to btwarzaj4 waszyny, które pojawiły si ę na ulicach R o yan (Francja). Te oryfinalne mechanizmyt w?'konane
igodnie 11 wymagamam1 nowoczesnego proj ek towania, c1y1:1oz1t aafalt do połysku. PraouJI\
na nich g łówni e młodzi dozorcy,
którzy r ównie:!; wy1Iądaj" nie1wykle: chłopcy w jasnych uniformach
Jeżd:i: I\ na wrotkach,
popychając p r zed sob!\ zmechanizowane miotły.

rz ·wd lal c zatruciom!

Lłp,sku

WLSOWIE, HANSOWIE
I INNI.••
Ostatnio w Danil na ogłosze
nie u w oln ym m iejscu pracy
zgłosił o się sześciu Hansów o
nazwisk u Nilsen i sześciu NilIÓW o n azwisku Hansen. Przypadf'k ten rozbawił wielu ludzi,
ala· nie socjol ogów. ·
W wyniku badań ustallll, ie
wy b i e rająo imiona dla •wycb
dzieoi mieszkańcy tego •kr.ndyna wskiego kraju biorl\ przede
wszy~tkim pod uwagę bobate·
r1hv legend o wikingach. .od
w ieków sp ośród tysięcy imion
pi er wsze ńs tw o oddaje się co najwyż ej 50. Sytuację komplikułe
t a kże dawna tradycja., zgodme
s którl\ nazwiska. . tworzo~o
przez dodani e do 1m1enia ~.?n
cówki ..san". znaczącej „syn ·.
W rezultacie w liczacej 5 m ilionów mieęzkańc ó w Danii mieszk a d ziś
?89.000
.Jensenów,
350.000 N ilse nów, 289.000 Hansenów I 160.000 Christensenów.

Koszar~klemu (zdję

ole dolne).
Fot. A. Wach

P. Nebiolo

Po katastrofie brytyjskiego promu
Na wybrzeżu belgijskim w pobliżu mi ejscowości
Knokke znaleziono zakorkowaną butelkę z listem n ap isan y m najwidoczniej
tuż
p rzed śmiercią p r ze.z ofiary katastrofy brytyjskiego promu „Herald of
F ree Enterprise" który przed ponad dwoma tygodniami wywrócił

Mess ner

przyjął

Mlnbłrłw

zwycięskiej

bramki w pojedynku
z Zagłębiem
Lubin.
Różycki
(zdjęcie górne) nie
dał
żadnych szans

1echn1j

się

i

ków l.ndy;wtdualnyeh, w ramach mueowej wa.lo.ry:ucjl podstawowy
składnik ·! eh jwiadczeń wyin oszący 7000 zł wzrośnJe o 20 proc., to jest
zł. Oprócz tego, podwyi.szooy zostan ie o 12,2 proc. tzw. · skład
nik dodatkowy, obliczany od w artości sprzedanej państwu produ1k cj i or az przekazanych skł adn ik ów m ajątko w yc h, któr y stanowi element emerytur ok. 700 tys . rolników. W efekcie przec i ętn a pod wyżka emery tur l rent r olniczy ch wyniesie 16,7 proc., co odpowiada
kwocie 1 691 z ł m ies ięcz n ie.
Po nadto od 1 września br. 4,2 mi l iona osób otrzymujących emer y tury i renty z systemu pracowniczego, pochodnych 1 komb atanckiego otrzyma dodatkowo druga podwyżkę w ramach wyrównywan' a
tzw. starego portfela. Wielkość tej podw)•żki bGdzie zróż.n:coowana
I w zależności od daty przyznan ta świadczenia wzrośnie ona w stosunku do poz!omu świadczeń z lutego bieżącego
reku przec ;..,.Lnie
o: - 15,6 proc., czyli 2145 zł (dla świadczeń pn:yznanych do końca
1981 r .), - J 0.9 proc., czyli 1495 zł (dla świ a dczeń
przy zn a n ych w
1982 r.) oraz 2,6 proc ., czyli 355 zł dla świ ad cze ń przyznan ych
w
1983 r .
Sumu j ąc elekty obydwu podwyż ek , re alizow a nych w b:eż ącym rok u, możnn >.'wierdzić, że w ich w yn iku - w por ówn a niu z w yso-

o 1400

(Da~'!zy

ciąg

n .a s tr. S)

-

Czy mąż pani ma mo:te
wrogów wśród s~siadów?

jakichś

•

48 godzin

!Rumuńskie

towarv iOświadczenie ministra spraw we"11ętrznych Wioch

!na polskim rvnku I Po
w kraju i na twiecie
środowisk>a
służące

Zapalenie
o
Ciorgierieg
gen.
Zabiiistwie
wyraża
rządu włosk:cgJ Wło~k11

I w przekonaniu
na te-1
ochronie
A Zadania rad narodowych,
Ca.erwonych
za.mach
renie małych miast i wsi ze szczególnym uwzględnieniem mzwoju 1 20 bm. w Warszawie podpisano ; lJ:ątkowy
lotnictwa,
na generała
UrzĄdzeń l usług komunalnych oraz udział młodzieży w ochronie protokół o wymianie towarów ryn- Brygad
obciąża konto
preyirody, i><> główne zagadnienia. które omawiano 21. bm. nai po- kowych miedzy Polską a Rumunią Licio Giorgieriego
zorga.ni:r.owanego terrnryzmu euroKomisji Spraw Ochrony Srodowisk3 Rady na 1987 rok.
siedzeniu prezydium
pe.iskiego. Po posiedzen iu Kom itetu
Państwa. Prowadził je z.a..stępca prŁewodnlczą<:eg„ Rady Państwa K&· 1
Otrzymamy towa.ry poszukiwane Bezpieczeństwa Narodowego włoski
zlmlens Barcikowski.
minister spraw wewnę-t.rznycn, Os 1 na naszym rynku, m.· _i_!l. artykuły
.i Delegl8cja tranrusko-polskiej grupy przyjaźni w Zgromadzeniu sportowo-turystycz_ne (namioty. me: I kar Luigi oświadczył, że :wszyst.-1:0
Narodowym Francji, przebywała w sobotę w Lublin ie, gdzie a~- ble campingowe, _sprzllt wędkar~k1, \"'.S~azuJe na to. 1z decyzJa o zaputo\vani odwiedzll'i m.lin. tereny b. niemieckiego obozu zagłady na itp), tekstylne (bluz~1 . dam.sk1e, I bi_c1u .generała zapa:ila PiY!.1a gra~
Morde:stv..o .n051
Majdanku. a następnie spotkali się z senatem KUL i władzami lu-1 obrusy, k.oszule męskie 1. dz1ec1ęce), nicami Wioch.
helskiej Akademii Rolniczej. W niedllielę francuscy parlamentarzy- galanteryJne, a wśród nich atrak-1 stempel . terror:i;-zm~ eu1o;>~Jsk1ego.
cyjne walizki na kółkach, bC>rbY Reahzacię podiętei decyz31 zlecości przebywali w Warnawie I Zelarowej Wolt ·
no Czerwonym Brygadom, które
1 podróżne I in.
posłużyły się orzy tym zawodowymordercami
mi
Bmra
członek
PRL.
Państwa
Rady
przewodniczącego
.i Za~ca
Według za~e~ień min istn właPolska •kieruje na rynek rumu:6.odznaczony ir.os-tal
PoI!it'yczneglO KC PZPR Kazimierz Barełkowski
dysponują dtnymi
J)net Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Orderem Przyjaźni N11.ro. l 1ki kryształy, niektóre wyroby pu- dze włosk ie
d6w. Od1l!lillezenle przyznano ~ W'ktad. w ro~6j przyjaźni I wspót- manteryjne, buty eumowe I z two- świadczącymi 0 ścisłej współpracy
Brygad z „Frakcją
1 rzyw sztucznych: wyroby chemlcz- Czexwonych
~ między Pol~l!\ a Zwls;zJk1em Ra<b:tecklm.
I Armia Czerwona" (RAF) w RFN i
~e, kosmetyki itp.
„Akcja Bezpośrednią"
1· francuską
A lton:ystając z ocieplenia i ooa,pienia lodów, ooru; wl~ej r.rzakre1 (Action Directe). Istnieją poszlaki
baków wyplywa na bałtyckie łowiska. 22 bm. - mimo niedzieli - 1 Protokół ustala również
to właśnie te dwie
że
wslto!!.zujące,
i
polskimi
między
znajdowało się w morzu 12 kutrów - dwukrotnie więcej niż po- wymiany to:warów
przednie~o dnia. WY'!Jlywają takte na łowiska rybacy ze S\vinouj- i rumuńskimi domami towarowy- ostatnie organizacje terrorystyczne
generała
•cia. Lcrnri się m.ln. dorsze, rybacy oczekują na pierwsze lawice mi oraz mię~zy wojewódzkimi or- 1 zaplanowały zabójstwo
BrygaJ Gio·rgieriego, a Czerwone
wiosennych śledzi. W trudniejszej sytuacji znajdują się rybacy P<>· ganizacjami handlu.
dy działały na ich poleca-nie.
~PAP)
taw1aj11cy na Zalewie S7.czeciń.skim. Jest on silnie zalodz<>nY - pokrywa.111ca go tafla lodowa ma około 30 cm grubości. Przewiduje
się, lt lody z Zalewu Szczecińskiego rusz!\ za oo najmniej dwa
tygodnie.

I

I

I

I

I

. I

I

w

A W A.ustni ~I fPl()lect;ny łtcmiteit pon'IOC'1 w budowie ~
tala Centrum Zdrowia Matki-Polki. Z !ni<:jatyw• je~ zci-ri~anbio
wania wystaprl! sw~o czasu pn:ed.!ł.8wicie'le au.łrle.elrlel Pol()TIJI.
Przed przesdo roki~ JX>WSU!l komitet orgainłzacyfny który opraoowat !tatut 8'towarzysz~!•. Z~odnl~ z: o0bowi~111cyrni w Atr!'łrl l
pn:eipisami, l!tatut ten ~tal obeenle pn:yj~ty i zsrej~trowan:r l'l'Zez:
mlejs~ wtadze.

Kopalnia „Wawel''

Teatrze Wielkim
runął podest
aob<>t-1

opvnia publiczna
ponownym
zaniepokojenie
wzmożeniem działalności l(rup terrorystycznych w tym kraju.
di.;że

ek"
„ Wierzyn
•
•

JUZ

czynny

Po przerwie remontowej - w 10botę ponownie otwarta została kra„Wierzynek" •
kowska restauracja
Lokal stal się równocześnie pań
stwowym przedsiębiorstwem turyOferuje
styczno-gastronomiczny m.
400 miejsc, z których dziennie korzysta ok. 2 tys. osób, zaś w sedwukrotnie
zonie liczba ta jest
większa.

moPo gruntownych zabiegach
predernizacyjnych „Wierzy11;ek"
zentuje się znakomicie. Odnowione
zostały ściany, sufity i parkiety;
wybordową
wyłożono
podłogi
wszystkie
naprawiono
kładziną;
1
sprzęty. Konserwatorzy przywrócili
dawny wygląd polichromiom.

W górach
•
•
zima
Jeszcze

metanu

4.lO w KWK
21 bm. o godz.
w
„Wawel'' w Rudzie śląskiej
zapalenie
oddziale G-1 nastąpiło
metanu.
W ścianie węglowej i w przyle31
głych wyrobiskach pracowało
górników. W wyniku podjętej ak-

cji ratowniczej ze stre!y zagroże
nia wyprowadzeni zostali wszyscy
zapalenia
pracownicy. Na skutek
pometanu 8 górników doznało
parzeń. Zn!!,jdują się oni w szpitalu w Siemianowicach Sląskich
pod tro!kliwą opieką leka.rską
Przyczyny i okoliczności wypadku bada Okręgowy Urząd Górninadzorem
czy w Bytomiu pod
Wyżgzego Urzędu Górniczego.

Ziazd PRON

w Skierniewicach
(Dokończenie

ze str. 1)

ro, jak I w dyskusji pllldkreślono,
że skuteczność i efektywność dzl1łania ruchu na każdym szczeblu
zależy od przestrzegania podstawowych wartości, dążeń PRON, jego
prootwartości
samodzielności,

o wykoobciążenia dyna.micznł.!,
Dramatyczny lina! miał
.r~"la z pr:iyWiel- nywanie ruchu.„
Teatrz.e
w
wieczór
ni
k ;m. Zamiast końcowego dźwięku czyn zdarzenia był-o <11 pewnośc i ą
W kalendarzu już wiosna, ale w gramowej i organizacyjnej.
Najsiódme przedstawienie złe drevrno.
A Stany Zjednoczone przeprowa.<hlly ~ bm. kole~!\ pr~. z mię- dzwonów,
górach panuje jesz;:ze zima. W Za- istotniejsze zaś dla dalszego rozayzamknęły
dzy'kontynenitalną rakiet~ balll!!tycznl\ MX. Rakieta wyp<O!a:rona. w ·.,Borysa Godunowa"
1 Sledzńwo wyjaśni przyczyny wy- kopanem był-o wczoraj 'l stopni woju ruchu jest wykrycie źródeł
mrozu i pół metra. śniegu. Wyżej
plęć .ćwler.ebny<:h. gfow1~. zostal'!- wystrzefo.na· wczesnym rankiem gnały Pogotowia Ratunkowego, W
PRON w oddziaływaniu
padku, ale - jak mówi dyrektor te. - na Kasprowym Wierchu - trzymał słaboścl
icew
spektaklu,
części
końcowej
staw
:r;. poligonu ~ bazie l<>tn1ctwa WOJskowego USA Vand.enberg
na społecr.eństwo oraz wypracowa(pierwLeśniewski
,Janusz
iczny
chn
bojarów,
12
zabiera.
ełos
gdy
nie,
Spokojnym
.
Oceat'li1>
na
warstwa
zaś
14-11t-opniowy mróz,
nie K11lif<>m1a w kierunku a.łolu P<>l<>fonego
nie metod Ich eliminowania.
w odlegtośct 4.200 „mil od bazy. Jak podaTllO, próba przeb1egfa „nad- podest, na którym umieścił Ich szy miesiąc pełniący tę lun.keję) śniegu przekra<:zała metr. Jeszcze
podstawoto
materiału
jakość
-zła
naraz
Olko)
(Wiesław
sce.nograf
na
leży
cm,
167
aż
śniegu,
więcej
•
zwyczaj pomyśln1e
I:lelegacl wybrali nową Radę Wowa przyczyna, ,,a tylko takiej ja- Hall Gą.!!ien!cowej. Według zakozacząl 1 i ę chwiać i wyk:cma.wcy kości drewno otrzymujemy".
zae:r.ęll
jej przewodnipiańskie-go kalendarza uw. termi- jew6dzk~ PRON .l !fa łll\'lentanu Arl!l'!gitoin. w W~nyn~<mie odstonięto w sobootę jak po równi pochylej cznych pór ro-ku - od 22 bm. :roz- czącym został prof. Jerzy
Slr.ier·
pomnik. poświeoony pamięci siedmiu utroruiut6w amerykańs'k idh, spadaó s blisko 2,5-metroweJ wydla
alość
i
wyre>zum
o
Trudno
desk i,
poczęło si11 ta.m dopiero 'J)!':z:edw ioś
którzy pr7J'd ponad rokiem zginęli w ltata~.o!i e l)rotnU k~i<:z.ne sokości. Kiedy trze.rzezały
dele10
również
Wybrano
kowskt.
prawa
i
warunk6w
obiektywnych
orkiestra jeszcze guła. WJdzowie
nie , natomiast wiosny należy się
go „Challełi.ger".
gdy spodziewać od. 20 kwietnia. Dobre gatów na Kongres PRON.
w .! m!ę ~ztuk i.
sądzili, że ta waląca s i11 konstruk- do ryzyka
idczie o r.drowie i tycie ludzi.
warunki narciarsk ie są także w Bes·j. Przedstawiciele rządu meksy<kańskieg.o I ok. 360 p·rywatnych ban- I cja to ~lekt 1cenogra1iczny - roz(al-bo)
(rs) kitlach.
ków wierzycielskich podpis.a.li w piątek w Nowym Jorku porozu- legł:i; s i ę nawet br~wa - ale za
było już
mienie o przyznaniu Meksykowi nowycn kredytów na sume 7,7 mld ~hw1lę .dla wszystk ich
trwających prawie Ja~ne_. ze to wypadek., Prze?stadolarów. Nastąpiło to po wyjątkowo długich,
dr!ewlę~ miesięcy pertraktac}.ach. gdyż wiele banków prywatnych, w;eme prze.rw_ano. Dwoch . chorzy- 1
zwlaszcz.a mniejszych, nie kwapiło się z wyrażeniem zgody na no- stow przewiez iono do s.~p1t~la na
we po±yczki dla Meksyku którego globalne zad~uteinle uigran i =e Stokach. Jak n&m pow1edz 1ał dr
Morton Silverman. Stwierd.llil, że stres może mleć
P:rze&Zlo polowa Amerykanów w wieku p-owyżej
Siefan Gajdziński, szef ambulatosleta jut 100 mld d<>larów '
również objawy fizyczne, jak gpadek wagi czy
rium teatralnego, obydwaj poszko- 18 1a.t do'Zi?laje w s\vym życiu oo najm!lliej umlar•
z.aprzestam.e jej zwiększania się, bóle głowy, inkow.anych stresów. Swiiadczy o tym sondaż QPlnit
dowani mall\ :r:łam&ną goleń.
w
zwyciężona
A !'lne Gael, główna irland2ka partia. opozycyjna
tensywniejsze bicie serca, bezsenność, podwyż
pub1icznej, przeprowadzony przez Urząd Zdrowla
noweg.o
bm.
21
wybrał.a
br„
lutym
w
się
wybora<:h, j11.kle odbyty
sz.o.ne ci&nienle oraz zaklócenia systemów wydz;e..
Na ne11i:ście nikoeo nie było pod Psychicznego i Walki z Nadużywaniem Alkoholu
Stres,
przywódcę, Alana Dukcsa, który zutl\pll na tym 1t.anowlsku byłe podestem lania wewnętrznego i immunologicznego.
k ierownik I Lekarstw.
dodaje
go premiera Irlandii Ge-rreta Fitzgeralda.
powi•edz;ial M. Sllverman, może stw~nać równle-ż
działu u1'z~dzeń technicznych WieAnkieta wykaz.aJa. te najwyi.szy p<>ziom ..tresów
takie problemy em<><:Jonalne, jak wybuchowość,
sia w Nowak. Praculo: tu od. 20 lat notuj& się wśród mi:żczy:r.n i k>obiet w wieku 3!>niezdolność skoncentrowania się i życia w z.go.A Stosunkiem g«~ów 21'1:208 Izba Repre-zentantów USA przychY~ i niitdY podobny wy.padek nie m i ał 44 lat, przy czym 22 proc. mężozyw I 27 proc.
dz.ie z otoczeniem.
oblkzać t:t'k: ie
kobiet w tej gruj'}ie wiekowej prz.eżylo już lficzne
liła aię do wniosku w sprawie podniesienia z ~ do M mil na miejsca. Umiemy
Sondaż wykazał róWtiiet, li mężczyźni i kobie!'[dy idr. !e n stresy.
godzinę maksyrnalnej dcpuszczalnej prędkości n.a 11zosach międtysta konstrukcje, cho<''aż
ty o wysokim poziomie stresów, z reguly przy„W naszym kraju ~tres może i;tać się powainowych i na terenach n ie zabudowanych. Mimo ostrzeżeń., it podznaj!! również, że rzadko spożywają śniadanie,
rwm problemen1 dla zdrowia ludzi" - oświadczy!
nies ienie pulanu dopuszczalnej prędkości na tej kategorii dróg. <>bej- 1
śpią 6 i mniej godzin .na dobę, są mnie.i aktywni
w· edyrektor Urzędu Zdrowia Psychicznego ora?:
mui::icei Ok. 75 proc. sieci drO!l'OWei i liezącej 70 tys. km, doPr<>tizyc:;nle nit i.n.ni Iuc!Jz!e i pij~ więcej alkoholu.
ki z Nadużywaniem Alkoholu I Lekarstw
'
wadz:i do wzrostu 1.agrożeni<1 i sete-k nowych ofiaz w ludziach, Izba
Repreze>ntantów podzieli~ stanowisko Senatu, który w zestlym m 1e• 1
siącu w proporcji 2:1 :iaaprooował zwiększenie granicy z 88 km/godz. 1
1
do 104 km/godz.

I ,_,,,„,,_,„,,_,,,„,,„_,,_,_,„,_,,,_,,_,_,,_,,,_,_,_,,_,_,,,,_,,,,,,„,,_,,,.,-,,,-,r,-/,-1-'f'''''''-'''''-''-''''''-'''A

AMER YKAN IE I , STRE SY

,
Norwe91a

ITrU, d m.eJ
o p00>niesleniu cen beMyny I
azyl
o 18 proc., a giaz o 25,1! pT'Oc. O

• •

1

Kronika wypadków

1'

.l Rząd Jugóslawii podjąl decyzj~
I gazu ziemneg<>. Benzyna zdrożała
. h produktów podniesiono w związku z dewaluacją dl'flara 1
Ceny t'V'C
wobec dolara. Poprzedn ia oodwyżka cen benzyny miała w Jugo-1
slaw!i miejs<:e w grudniu 11186 r. i wynios?a 23,7 pr<>c.

SOBOTA, %1 MABCA

• GODZ. us. Pulatklego - Wiei·
w
kopolska. Grzegorz s. kierując
atanle nietrzeźwym 1 bez prawa jazdy
1
•kradzioną „Syreną" uderzył w slup.
IUerowca dozna! złamania nosa, a
Rząd norweski postanowił w pią-1 pasater Ryszard K. - złamania nogi.
jeden z najs?ynniejszych miedzl<>rytów
A „MinotauromacMa" • GODZ. 6.45, Ozorków, trasa E-1.
Pabla Picassa. sprzedany zosta? 22 bm. na licytacji w Enghien pod tek zaostrzyć dotychczasowe prakJak „wartburg" lderowany prze'~ A;dama
azylu.
Paryżem za 2.5 mln franków (oonad 400 ty~ięcy dolar6\Vl. Suma . ta tyki przyznawania
w nie ustalonych okolicznosclach
ds . . K.
minister
ożv.rwionej licytaci'i, stanowi reh"'Ord światowy z:a m 1e- oświadczyły w Oslo
uzyskana """
zjechał na pobocze i udel"Zyl w slup.
.
""'
doznało
Kierowca
S~ran.d
Tove
.
.
.pam
społecznych
1 3 pasażerów
wspókze5nej.
dzioryt epoki
Gerhardsen 1 m1mster spraw1edli- ogólnych potłuczeń. Straty ~ 200 tys.
od- złotych .
.l Co najmniej siedem o sób p<mios1o śmierć w pożarze, jaki w::r- wości pani Helen Boesterund,
• GODZ. s.30. Wola Zan.dzyńaka
l iczba
tąd zmniejszy się znacznie
bucli? '"' niedczielę w 35-plętrowym wieżowcu mieszkalnym w N<>- osób, który:!'\ udpeli się azylu „ze crm. Pabl&nlce). „Fiat US P" klerow
wany pn:ez R<>berta s. wpadł
wym Jorku, u z:biegu Piąte.I Alei I 110 Ul icy w Harlemie. Pożar względów humanitarnych".
1
Pua.terka
poślizg I przewróci! się.
ogarnął trzy górne p'ię'l.ra budynku. Spośród siedmiu ofiar, trzy osow ubiegłym roku w Norwegii, Anna D. dozna.la ogólnych potłuczeń.
by w ucieczce pned płomieniami wyskoczyły P1'f.ell okna góm:rch która liczy 41 mln mieszkańców,
No'wotkl
:#: GODZ. 12.30. Zgierz,
potn,cona
h I 20. Marzena K. została
j
miejscu.,
b'
na
ób
si"
'
~oo
ubijając
pięter w iefowca,
ogólnych
przez „Skodę" i doznała
os • u iega ącyc
przyb Ył o 2· 1
A W niedz ielę rano w Granl!emouth w Szkocji nast~plta !'ilna, się o azyl. 20 proe. z nich otrzy- potłuczeń,
13.30. Prom1ń1kie10 u.
:#: GODZ.
nat· mało odmow4ł ' 20 proc.
druga już w cią"u
Ra.fal K. wbiegł na j_ezdn1ę
. uzyskało 10-letnt
~„
" dni. eksplozja w rafinerii r"""Y
"' dziewi"ciu
towej, należącej do koncernu Bri tish Petroleum. Smlerć Jl()Tliósł je- azyl ze wzgledów politycmych, a przy czerwonym świetle i wpadł pod
den czl<>wiek, motorniczy dźwil'(u. Niedz:ielny wybuch, slynalny w pozostalych 60 proe. - to uchodźcy, „wartburga'', dozn.aJl\c urazu głowy.
16.łO. RzJ<>Wska - Ban·t
Tamilowie ze Srl Lanki, Jtowa.GODZ.
nie jest dot„d
30 kilometrów, które"'Q
"ramieniu
Kaz.lm.len P. zatoczył się
"' zna.· w . tym dotychczu
'"' pochodczenieoPanować
„
„Polone&a", doznaj"e
bok
na
wpadł
wzgli:dów
ze
ktorych
1
J>O
dpiero
go
si~
Udało
pożar.
ne, spowodował· silny
1 złamania no:1.
u1unlęt1>
nie
humanitarnych
południu.
.GODZ. 19.ZS. Andnejów, BOid·
epr.: (,fllb) Norwe-gil.
Z5l. ,.Fiat" kierowany prze.
dńlka
B.,
Grzegorza S, pott11ct1 Stefana
który donał ałam.ania noct.
1prze·
T31"
„Sharp
- I ff-::======:;;;=====~~ I KOMPUTER
MAGNETOWID „Pa·n asonic"
• GODZ. 21.00, Pabi&.llicka - lltad am. "•7 • 43 • 1•0 '
rorudzka. WRD wusw, ul. WtadY
•
·~
•
·
sprzedam. 55-55-18.
50, tel. 57-16-12, poasukuBytomsltiej
,_....
„„....
I
WCZOT~J
1
pustaZATRUDNIĘ do produkeji
1zwaczk41 je jwiadków zderzenia „Opla" 1 „FtaWYKWALIFIB:OWANĄ
•dziś'
k6w. Listy „24535" Biuro OEło~ f-E 1 tern 1Z6 P"·
zatrudnię. 34-47-M.
J
OGŁOSZENIE
E
neń, Sienkiewicza 3/5.
NIEDZIELA, IZ MARCA
aprzePUNKT malej gastronomii
MURAl;tZY (również emerytów) 24~411 g-E 1 t: GODZ, us. Skqszewy 16 <Ctn·
I dam 8~-98-.69.
zatrudnię. Tel. 33-03-18 po 17
elek6224 g·E KUPIE Żuka" „Nysę" na części. ' DWIE dz1ałk~ budowlane w Grot- Kowosolna). zwarcie tnatalacjl
sprzedam. trycznej było przyczyną spalenia ti'I
niedrogo n1kach
1
- '
„PlABICA" - siatkę 100 m sprze- , 32 _ 01~ 6 i'
nalep",
1%6
„Fiata
całego
prawie
g-E
24544
j7-87-57.
g-E I
·
dam. 43-64-14 wieczorem.
24553
Wysokość
8.
_ 1 źl\cego do Andrzeja
DZIAŁKĘ budowlaną 370 m
.
.
6247 g-E
koD).lsJa,
245-42-g-E stra.t ustall
, sprzedam. 74-33-81.
ok1•n
n1yc1a.
do
RĘ,NCISTóW
poSZWACZKA rękawiczarka
t: GODZ. u.oo. Konstantynowska,
HEBLARKĘ, piłę tarczową, kurtkę
zatrudnię. 81-38-86, v.rieczorem.
trzebna. Listy „6221" Biuro Ogło- piżmaki - sprzedam. 18-47-57, ogródki działkowe. Nieoatro:!:no•ć w
24590 g-E
1Zeń, Piotrkowska 96.
1
24578 g-E obchodzeniu się z ogniem była r,rzywewn. 285.
dywanów, mycie okien,
E PRANIE
czyn11 potaru altanki drewniane •naTel. 74-93-64, Bukowski.
do
LOKAL na rzemiosło 50 m
DZIAŁKĘ lub lokal 1111. rzem1olło 1et11ceJ do Mieczysława D. Spaleniu
uległa cze•ć •elany I dach, wtraty Widzew - kupię. 3~-66-28.
24589 g-E
T
wynajęcia, 14-lł-3Q.
zł
E 79
24531
24781 g-E ZDECYDOWANIE kupię zamrażar•
tys.
gkę 500 1, mote byl: niesprawna. 1
KOMPLET wypoczynkowy „Saltó'',
U.15. Rąbleńslta 10. NleGODZ.
:li:
w
wtryskarkę
na
PRACOWNIKA
Tel. 32-.~7-79.
Tel.
gprzedam.
_
zieloay
b"1!
N. kleruj~c
Gn:egorz
trzetwy
Listy
zatrudnię,
NowosolnP.j
E,
2'"88
19
·
„Fiatem". utra.c1t pano2
Jazdy
prawa
I
24540 Biuro Ogłoszeń, Sienkiewisr„;)
.
51·0 -35, po
w
E '""11.11te nad pojazdem 1 uderzył
•
24665 g-E SŁ"'GMENT (surowy), ul. Rabatkolnne)l'o „Fiata", dozna.tac urazu klatcza 31"·
wa - 8pri:,eda".Il· 1'.ist~ 24584 Biusprzedam.
„SYRENĘ" 105 (1978) na
wyceniono
Straty
DZIANIN~ - sprzedam. 55-54-25. ., kl piersiowej.
I ro Qgłouen, S1enk1ewicza 3/5.
Tokarzewskiego 31A m 2.
(jsb)
24578 g-E 350 tys. r:I.
E
24668· g-E

I
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zg1oszen1e
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talem zawiadamiamy,
nasza Koletanka

łe

I
(wtorek) o ,oI

dlu-.oletni;i n"'uczycielka szk6ł wldH,.,sktch. wyehnwawea
ty. Człowiek ntacbetne10 ~erca i dobrocł.
w dniu 24 marca t91T roku
13 na cmenlarzu przy ul. Kurczaki.

dzinłe

odbędzie

stę

KOLEŻANKI,

KOLEDZY

Z głębokim talem. zawlad&miaD1„, te w llnhl li marca 1987 roku,
po clętklch cierpieniach mi.aria, pu:etywuy lat TT

w dniu li marea UU roku
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Gie/da samoch odowa

„M.am

trzyd21ieści

Jak w
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do siacun-
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W dniu IO m.arta
zmarł, przet:vWMY lat 7J
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wyrazy serdr.c7.nego

z powodu

BAŁASIŃSKI
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dn iu %4
maro br. (\\tOrek) o itoclz. 1? ""
cmentarzu przy ul. Szczec ińskiej.
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Pogrzeb O<lbędzle lłę w dniu 24 marr" 1937 roku (wtorek) o godzinie 15 a kaplicy cmentarza rzy,mskokat1Jllcklego Doły.
GRONO PRZYJACIOŁ

wróciły

„ChiJLjs11tl <>t>rawca" - tak otwar-1- ku u~elwy<:h lud!1.li gdzit by to n.ie
cie okre$lll szefa reżimu faszy.stow- było".
skiego w ChUe gen. Pfoocheta czołowy dziennik amerykańsk i „Wa- ,
sh ington Post". Tortury, p isz e gaw dniu u mare& us~ Toku
zeta w artykule redakcyjnym, staly się w Chile powszechną spra- I zmarł, w wieku n l"t
wą od czaru dojścia Pinochet.a \
do władzy we wrześniu 1973 roku.
ł '·
„Mistrzostwa" pinochetowskiej po- I
licji bezpieczeństwa mogliby poza- '
CZESŁAW
zdości~ nawet fanatycy średn i oB·EDNAREK
w iecznej inkwizycji. W chilijskich
„Wa-1
kontynuuje
więz i eniach Poi;rzen odbędzie się "" dniu 24
shingfon Post" - „bije się 'Wli~t
marca br. ("l'torek) o gadz. 11.30
ni6w, torturuje prądem e lektrycz- ,. na cmenta.nu komunalnym - 7.arz~w. " czym nwiatłantła.ją poTornark<ttykl.
sto.'uje
n:rm,
grążeni w głębokim talu:
to niewybaczalne prze~ury :tONA,
7.Tf,CIUWIE
COIHU.
stępstwo, ))Odkreśla d.zi1>nnlk i fakt, li
I WNUKI
pozbapraktykuje,
że Pinochet je

S.

•kromny I nlache1 ny
emerytowany pracownik poezty,
oddany Bogu I ludziom.

Po l!'ilku miesiąaich nieobecno-

ści

fakt
jest
Charakterystyczny
sprzedaży przede wszystkim moPoczciwa „garbuska" istotnie trzy- tocykli lekkich i motorynek. Na
kilkanaście pojazdów, bodaj dwa,
mała się nieźle, jak na tak doj250
trzy to motocykle powyżej
rzały samochodowy wiek.
Wystawiono np. „S:msona"
ccm.
goodpowiednią ilość
Mający
tówki mieli wczoraj w czym wy- SR 50 z ceną wywoławczą„. 250
autobazarze. tys. z!.
n.a łódzkim
bierać
Oto niektóre ~ wczoraju-e. notoPrzy ulicy Puszkina wystawiono
Wiele roczników marek i odmian wania:
1976: 300. 197'1:
„Fiat 126p" pojazdów. Bylo w czym wybierać.
Odwiedzano giełdę całymi rodzi- 315, 350. 370. 1978: 400. 1979: 450,
1981: 545, 560,
530.
500.
rnao:
nami. Dysl-.:ut<>wano nad cleka-w- 455.
580. 198"l: MO, 1170. 575, 600. 1983:
sz:"'l'lli egizemplarzami.
wysta- 62tl, MO, 690. 1984: 675, 700. 715,
Najwięcej na sprzed.at
wiono „Fiatów 126p". W grupie 730. 198~: 7811, 860. 1996: 860, 880, 930,
1987: 960. 980, l.030, 1.050,
tej ~notowaliśmy kilkanaście te- 980.
gorocznych. N ieco mniej . n i ż zwY- 1.070, 1.100.
111'76:
„Fiat 125p", FSQ 1500 kle, przyje.chało „Polonezów". Tendencja ta utrzymuje się jut od 450. 1977: 4BO. 520. 1978: 590, 640,
700.
680,
1!40,
l~RO:
615.
1979:
B60.
Jmlku tygodni. Choc i aż sezon urlopowy już b1isko, na gieldz:le n~e l9Rl: 690, 770. 1982: 785. 815. J983:
wystawiono ani jednej przyczepy 920. 1984: J .MS. 1985; 1.150, 1986:
turystyC7lllej. MOOri.a natomiast ku- 1.400. 1987: 1. 700.
19'80: 10'11!. 1982:
,.Polonez'' p i ć sporo akcesoriów i lakieró'l'f
sam<>chod01Wych. Ceny, ocr;ywiścle, 1.120. 1984: uoo. 1983: 1.700.
t:vPO"Wo ba~ar<>we. Np. opona do
„Fiat.a 12ep" - 10 tys. u. . .

•. ł '·
wtADVSŁAWA

lat, który tyle

taką ry.
wytrzymałby „Fiat"? mowankę wyp i sał na kartce wlaścicieł wiekowej „warszawy M-2-0".
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Na kilka godzin przed jubileuszo\1ą premierą,

wie11czącq 40-lecie

= scenicznej, „Dl" rozmawia z jednym z najpopularniejszych
= bianych aktorów łódzkich
- LUDWIKIEM BENOIT.
-'In11111111111111111111

pracy

~

i najbardziej lu- ::

§

~

11m111m11rmnnft

•

•

Sposób na zyc1e
- Ilu wywi&dów udzielił Pa• w
1wym aktorskim tyciu?
- Nie mam pojęcia. ale.„ n.a p<>~tku było Ich niewiele. potem
liczba ich narastata. W sumie przez
tych 40 lat uzbierało się ich dtllŻO.
Myślę, że nawet za duto.„
- Czy zawsze odpowlad.i pan
tak samo. na te umf' pytania? Nie
zmieniła się w ciągu tych łat pań
ska op inia o teatrze dramacie. aktorstwie?
- Myślę, że 1 dz i ś podpisałbym
s i ę pod tym oo mówiłem dawniej.
W sprawach bowierl" podstawowych.
dotyczących. samej
istoty sztuki
poglądów nie zmieniłem A oo do
różn i c? Na pewno są znaczne. Tyle
tylko, że uważam. ił:, mając 30 I.at,
mi.alem prawo myśleć nlec·o inaczej. Wlerzył...m na przy;klad, te
więcej można zd7Jiałać zrobić. Nie
Zn.llczy to, te z latam ' przy.szla rezygnacja Raczej dojrzałość.
- Pomówmy o_ widzach. Najczęściej słyszy 11ię tylko Ich opinie. Odwróćmy sytuację. Co o wld1nvnl m y śli Ludwik Beąolt?
- Na prawde?
- Naprawdę.
- Nie myślę o n~j. To znaczy,
n ie m y ślę o niej w czasie spektaklu. Nie ma sensu, nkwet nie wolno zmuszać widzów na silę do innego reagowania. ZdaI"Z& MIS, te

cz.asem podczu przedatawieni.a wldownia robi wirażeillie ,,martwej",
bez kontaktu, a ~ je&<> ukończeniu daje ogromne brawa prowokując do wielok>r()tmego podnoszenia
kurty111y. A bywa też tak, :„ od
początku reakcja widzów jest zna·
komita, w liot chwyfa,n e są wszelkie cienkości, ale na koniec p<l
m ierny-eh brawkach wszyscy rzucają s i ę szybko do szatni. I jak tu
być mądrym?

- · Myilll 'JU.n, ie b<> prawda 7 Tak
tylko 1i• mówł. Jubileusz do niczego nie 11klania. Przynajmniej
tegio amra, który nie j~t chory,
nla mu.si zrywać .i;e sceną i może
dalej girać. Nie ogląda 1L~ z.a &iebi•. Zaweze bardziej ciekawi mnie
to co przede mną . Gdy mnie 'pytają: jaką rolę najbardziej lubii:?
- odpowiadam, że tę którą przygotowuję lub będę prz.ygotowywal
1 za rok lub dwa . Te oo były, S!\

-

Dzisiejszego wieczoru - dwa już sprawą zamkniętą.
ważne wydarzenia: kolejna premie•
ra I jubileusz pracy aktorskiej, Do
A jubhleusze? Wie pan,
tak
którego z nich przykłada pan więk- szczerze I na-prraw<ię bez kokiete11z1, wagę, które bardziej zaprząta rii, to nie lubię kh. Może dla tepański, uwagę?
go ten nvój obchodzę li dwuletnim
- Oczywiście, te najważniejsza opótn!eniem, ·
jest sama premiera i na niej
- Molier - ~kąpleo - Harpachciałbym się tY'lko lroncentrować. son. Usatysfakcjonowa.ny jest pan
Ale gdzieś tam w podłwladomo6cl takim wyborem?
caly czas kołata s-ię my§!, te plO
- Jakże by inaczej? Pneciei to
premierze będzie jubileusz., że blt- mój wyib&-.
dę mus ia1 powiedżieć parę S'łów.
- Czym irl• pan klerował1
Co powiedzieć? ~Y kogoś nie po- Wie J>l\'Tl, kiedy< grałem już tę
minąłem w za.proszemach? Czy po- rolę w tej sztuce. To dut.a satem ten ktoś się nie obrazi? „. A tysfakcja -pomyśleć: no prosz11, mipoza tym wszyscy ode mnie cze- nęło 37 lat. n'iby kawal c7,asu, a
gioś chcą w '2'1Wią2lku z tym jubileu- ja znów robię to samo. Jakby nic
szem. Choćbym nie ohcial, musię się nie zmienlro, jakby czas s:ę z-ao n im myśleć.
trzymał...
nie
- Jubileusze •kłanlaj1, ponocl do
- Pana sya Marian
wspomnień. Czego w pana przypad- małe tego powiedzieć.
ku łe wspomnienia dotyNl,1
- Fakt. :rr l:at temu nawet mu

Rozmowa wyratnle 1ię nie kleiła. !\lotna by j<;szcze J>OWszkolne czasy, wrócić do biwakowych wypadów, ponowego u Hanki, Janka i„. co dalej? Tak bywa ze
szkolnyml znajomościami I nft tylko. Właściwie każde wymagaj!\ odnawiania kontaktów. Czasu mamy zaś mało. Wieczna gonitwa. Najpierw 1potkania stają się rzadsze, potem za1t~puje je telefon, kart.ka na święta. A wreszcie I o tym zaczynamy zapominać.
U Zofii „przebudzenie" przyszło dopiero po latach. Dzlecf
można jut po południu zostawić same w domu. Nawet to
lubią. Córka ostatnio 1ama zauważyła·: wy • tatą dosłownie
nigdzie nie chodzloie. Długo myślała · wtedy, gdzif' mogliby
pójść. Oczywiście, teatr, kino„, ale jeśli chodzi o znajomych,
to nawet nie wie, czy Ich numery telefonów są ,leszcze aktu&lne. Przypomniała sobie, te sąsiedzi z klatki kilki\ 1·azy próbowali nawiązać z nimi rozmowę. Raz nawet była wspólna
kawa. Jakoś zapomniała o rewanżu.
Trudno mówić o samotności, gdy jest sli: we dwoje, fdy
ma się rodzinę. Jednak Zofia czuje, że o czymś zapomni<'łi,
coś w tej gonitwie umknc;lo. Wtedy mniej watn~ . a dzisiaj ...
I dlatego Zofia sięga po telefon. To 1>rawda, rozmowa w~
rafoie się nie klei. Ale trzeba od czegoś zacząć, nie zraża się
I może czuje się jakoś lżej I młodziej.„
E. L.
1pominać
pytać co

tnlć nt• mQgfo, te r.ag<ramy razem. Ma pr:zecleż 3'7 lat.„

sltt

- Czy wraca pan pamięcill do
1wego plerwsze&'o „Skl\pea"?
- Owszem, oo jednak nie z.naczy, :i:ebym go dobrze pamiętał.
Ot, zdarzy się, te przyg.otowując
teraz rolę Harpagona nasuną mi
się czasem jakieś skoiarzen,ia.
- Pozostańmy przy rolach. Czy ·
były takie, których nie chciał pan

I

zagrać?
- Według

niepisanego prawa, po
latach pracy w tym zawodzie moż
na odm6wić roli. która nie ,,leży".
W zasadzie z tego nie korzystałem. Pamiętam, że dwa razy ba·rdro nie chciałem i.agirać z.apropon-0wanej mi roll I dwa razy uległem.
W pierwszym WY'padku ~odnie :11 moim pr~widywaniem
- eteikt był kie]Jflki w drugim
ku najwyższemu uskoczenilll
nagroda państwowa„.
- Gdyby nie aktorstwo, to w
jakim Innym zawodzie by się pan

Sposób .na stres
Ruch, gimnastyka działać . mori\ równle:ł przeclwstruowo.
Cwiczenia trzeba wówczas wykonywać wolno. bez napinania
mięśni. Nie myśleć o trudnościach dnia, a starac sii: całko
wicie wyłączyć z tego, co nas denerwuje, czyni spiętymi.
I głęboko odclychać. Podajemy przykłady ćwlcze1i:
>łf Siadamy w kucki, na podłodze, szeroko rozsuwając kolana, łącząc stopy I podtrzymując je rekami (pozycja przypomina nieco postawę. klasyczni\ yogi). Pozostajemy tak przez
klika minut, po czym zmieniamy postawę, wykonujemy •klony głową do tylu, ku Przodowi I na boki.
>łf Kładziemy się na plecach. Ręce wyprostowane, przy tułowiu. Powoli unosimy nogi, starając się je przerzucić jak
najdalej ku tyłowi. Tak, aby dotknąó palcami nóg podłogi.
Wykonujemy to wolno. Cwlczenie działa odprętająco, a prz.v
okiu:JI wzmacnia mięśnie brzucha.
(eł)

widz;ał?

-

Skąd

mogę

wiedzieć.

Wybra-

łem tę drogę '{>O lat temu i nie
myślałem o czymś innym. Widzi
pan, rzecz w tym, że aktorstwo, to

nie

tylko

z.a.wód,

życie.

....

ale sposób na
Rozmawiał:

.JULIUSZ CYPERLING
Fot.o: A. WACH

ClltOPSKI ROZUM TEŻ KOSZTUJE
lł

marca rozpoc:i4łł:f .i~ ..,tą ~4'! ~~· ll:waltallkowado szkót ponadl)OdBtawowyclt
i 11.ycłt ll:adt' - 'Du.dowlauą, włókieo
tr wać będ' -pe!ne d"wa miesi,ce nicz•, ~iffową i medyC2:ną
d o 15 maja.
przypade u.ledwie
jedna tnec<la
OiÓłU lim/i<tbw przyjęć do S&JWOd6Zirodnie s tn.4Jo.I\, pr•11•t•wa- Wfl'k W11ZY111lkich ttQpnL To bardzo
uo w nich wl'°ej miejao n.li ..,,..,. mało. Jak owe ~cje pr2:e<i.tanosi spodziewana lio:sba absolwen- wl•l' 9\11 w aez&a6łach?
tów podstawówek.
Mniej wl~J
Jedna o:swarta
.Tll61< ~i. • W'll&ywbkle mpeejdorółu ma HanM
kontynuowa6 naukę w lloeaeh •· no.łc! typo-wo budowlane (murarz,
gólnokształcllcyoh, a około :ZO
zbroJan:, t~.i: Ltd.) oru po- w technikach I szkołach rów- mocnłc:z:e (epa:waez , stolarz, monter
nonędnych,
zdobywaJJlo w puy- urządzeń dtwigowych),
wszyatk,ie
siloici pełne wykształcenie śred łódzkie zawodówki z tej branży
w tym roku mog• przyj11ć kandynie.
datów do 28 oddz.iałów. Zaledwje,
Proporcje
te odpowiadaJc
w choć eale na.sze województwo jest
dłu~o jeszca
p r zybli żeniu
będz i e
otólnokrajowym. W i pewnie
osh.tn ich bowiem
b.tach Umity wielkim placem budowy.
przyjęć do szkół iredlllich
1y1teDla 'P()l'ÓW>D.a.nia - w bl'l!nży aamatycznie wzrastaj" - nie tylko
w miastach
akademickich, &dzde mochodowej Łódż potentatem n,le
tr zeba przygotować
odpowiednią Jeet (nie licząc nlewie&iej fabryki
i , ~zbę kandydatów do wyUizych u- gażni<ków) I pewnie w najbL!Uzej
czeln l, ale także I w mniejazych perspe-ktywie nie będ2lie. Tymczasem łódzkie zawodówk1 zamierzaośrodka c h.
ją w tym roku dokonać rekrutaA teraz jak co roku J.reszt11, cjd kamdydatów aż do 28 oddziatemat ..d y żurny":
W Jakim łów „motoryzacyjnych'',
mianow ieie stopniu struktura rekrutacji do szkól ponadpodstawoInny przykład.
Lódozka lłutba
wych (J>rzede wszystkim zawodo- zdrowia od lat narzeka na dotkHwych) odpowiada potrzebom ka- wy niedostatek tzw. średniego perdrowym łódzkiej gospodarki? Ogól- sone1u medyczmego, głównie pienie można powiedzieć, te !IV tym lęgn.larrek. W najbliższym
czasie
wzlflędzie wciąż nam daleko
do owe kłopoty mogą być I pewn.ie
b~ą jeszcze w i ększe, kiedy to rudoskonałości.
szy glgem.t:vczny
Szpital~Pomnlk
naj- Centrum Z<irow,la Ma11ka-Polkl, a
Ot~ np. na cz,t ery brarae

Pf9•·

(Dokończenie H
k ośc i ą

itr. 1)

świ Rdczeń wypłacanych w lutym 1987 :r., pod-wy~a l'ffiMytur
i rent p r acowniczych, l)OChodnych i kombata.ncklch, wynies ie średnio:
• 34,4 pr oc. dla św i adczeń pt"IZy:znanych do końca 1961 r. A 29,7 proc.
dla ś wia d cz eń przyznanych w 1982 r. A 21,4 proc.
dla świadczeń
p r i yzn anych w 1983 r. A 18 proc. dla świadczeń przyznamych w 1984
r . A 16 .7 proc. dla św i adczeń rolniczych, prz~nanych do końca 1985
rok u .
Jeśli u św i adom i my sob ie, że z.godnie z tegorocznym C\PiR,
wiTost
kosztów utrzymania n ie powi!Illien przekroczyć 14,8 proc., tegoroczne podw y żk i nie tylko wyrównają w&zystk im objętym nimi weter anom pracy wzrost kosztów utrzymania, lecz także - w przyp adk u zd ecy dowanej większości świadczeń - pozwalają na ich real- \
ny w zrost.
- Czy prz:vjęcie do •obliczenia podwyżek wn:ełniowych nie sw•lor yzowand podstawy wymiaru emerytury, renty • 28 lute1e1 br.,
i1ic opóźni likwidacji tzw. starego portfela?
A J 3k powszechnie wiadomo, podstawową
przyczyną powstan :a
tzw. st are go portfela emerytur i rent był brak stałego mechanizmu
w alor yzacj i św i adczeń przed 1986 r. Wychodząc z tego za~oźenia oraz
uwzględn i ając efekty podwyżek świadczeń , jakie m i ałv miejsce. przed
d a t ą we jści a w życ i e mechan izmu waloryzacji, w 19811 r. oblic!Zono,
że emerytury i re11ty przy-znane do końca 1981 r . .są n i ższe o 50 proc.,
przyznane w 1982 r . o 35 proc„ a przyz·nane w 1988 r. o 15 proc. w
stosunku do poziomu nowo przyznanych św i adczeń w 196~ r.
Aby w y równać te dysproporcje należało podwyżgzyĆ
podatawy
wy·miaru e<merytur i rent o wyliczone wyżej wskaźiniki procentowe
ws pó łc z y nn i k i em waloryzacji ustalić nowe kwoty świadczeń i wa.lory:oować jednorodny jut port:(.el. Stąd wyn.ik.a zasada ~wy±s?.ania
P'ldsta wy w :c miaru świadc z eń sprzed ich waloryzacj.i.
R ozw iaz an icm idealnym byłoby przeprowadrzen.ie
tego pned•l,w zięcia w jed ny m eta pie tzn. jeszcze przed p ie rwszą
walor~acJ."
b i eż ą c ą, czy li p r zed J marca 1986 r. ze względ u je<lnak na. ogranic i on e moi: li wo~ci eko n om ic zne oraz chwiejnP, ró w nowagę rynkow11
i1 ie było to możliwe . Pr zy j ęto zatem etapową real i zac j ę t ych podwy7<>k . Zl! Cl dn1e z t• • t:w:;i z · 29 st yczn i?. 1987 r. ~ ał y proces zamkn ie s i ę
w trzech e tapach . Zaklada sit; pe lne wyirównan ie starego portfela
j ;1ż w przyszły m r oku. Podst a w a w y m i a r~ ś w ~ adczeń przyjęt a n a
dz i eń 28 l u teg o 1987 r. sł uży tylko do wyl iczenia kwot y całej podwyż.k i . Poszczególne jej c zęści (połow y ) będą dodawane w e wrześniu
19S7 i 1988 r . do podstaw wy miaru aktualnych na dzień podwyżk i ,
a w i ęc kumu l uj ą cyc h efekty kolejnych marcowych podVfy te'k z sys~e
m em walor vzacji b i eżąc e j , poprzednich et apów podwyze~ wrz~sni o
,w yc h oraz e wentualnych innych ztn ian, jeśli t akie w 1ndywJdualn yc h p rzy p adkach zajdą (np. dzięki otrzymaniu odznaczen ia państwo
wego upr a w nia jącego do stosownego dodatku).
Tak w i ęc pr z yjęci e we wszystkich trzech e-tapach w yiszej ~ta.
w y w y m iar u n i ż to w y n!kał o z począ tkowych ustalei1 oraz zmn iejs zen ie li czby rat rewaloryzacyjnych nie tylko nie opótn'i, lecz przy1Sp ieszy pr oces w y równy wania starego portfela.
- Czy mógłby pan scharakteryzować to jakimś jednym przykła
dem, który pozwoliłby np. prześlt'dzić wzrost emerytury ze starego
portfela , waloryzowanej od marea 1986 roku do września przyszłe·
tro roku?
A Ocz ywiście. Załóżm y , że emerytu r a z ostała p rzyzn ana ..,.,, 1981 r„
j ej podst awa w ymia ru w 1985 r. w vn o siła 12 0110 zł , st aż pracy 30 lat.
a współczynnik walory7.acyjny 76.25 proc. Kwota do wypłaty wynos i ł a 9.150 z!.

późrn~

j.nC%e Cantt"u-m IC.Hnlc11:no-Oydak<tycime Akademii Medycsnej.
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Styl dla Ciebie

łódz.ką kadr• pedagocie21ną, UKczuplają •kromny zasób naszych środ

data

emerytur i rent
em«ytura po pod-

procent
walor-yucjl, r.wa1oryza.cj1

pod.tawa wy-

mlaru

wyżce

lvwota
clo wy-

procent

płaty

wzro.tu

relacja
cl<> przeolttbnej pł&cY w f'Ofl•
pod.arce u8t>'Ołecmio-

ne1 w proc.
.,.;..

12.000

manoc 1008

1!1,0

lUOt!

wru.i•ń 19116

u.o

marzec 1987

20,ł

luty 11188

wneeieti 198'7

100,I

18,łl

lM~

11M

'3,T

1!1.732

11.998

131,1

ł9,8

18.941

14.ł43

1!17,8

112,J

tt.m

11.802

191,ł

IO,łl

2U9'

19.0Cll

P,I.

I0,0

kwota
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rn.&lU4

1968

&ak!ladMIY
lł,8

wnea leil UNII

l.lM

(A. O.)

Jełll j- prześledzimy, odipowiedf ?ędzie jednoznaczna. Wm-ost wyna'1'odzeń wyprzedzi! wz.rost kosztów utrzymania w ostatnich trzech
laitach praWie o 8 proc. Warto ponadto dodać, że wskaźni·k wzr<>1tu W)'l!la&rodzeń jest jednoznacznie zdefiniowany 1 za,pewni.a sto-

sowny do waloryzacji emerytur i rent jednakowy wz.ro&t nomin&lnych dochodów ludności czynnej .i biernej zawodewo.
Natomi.ai;t
wskaźnik wzroatu kosztów utrzymania zależy od zawart-Ości przyjętego do ustaleń koszyka, który jest różny dla rodzin pra,c()Wniczych, rod.zin erneryoki<:h czy chlo.pskich i zwykle wzbudza w odbiorze społecznym niemało kontrowersji.
- Czy O&'l'&niczenle podwyżek wysokich •wiadczeń nie wpłynie na
"•płaszczenie" 1truktury emerytur I rent,
która ogólnie powinna odpowiadall atrukturze płao zróżnicowanych w zMeżnoścł od
wkładu pracy?
A Od la,t za&adlł poHtyki społecznej państwa jest - awlaszcza w
warll!IJ.kach utrzymują-cych s i ę procesów inflacyjnych ochrona
socjalna rrup najsłah.szych ekonomicznie. Zasada ta została wyraź
ni• potwierdzona uchwalą X Zjazdu PZPR. Kon s ekwencj~ tej pol~·tyki jest . m.ln. degresywny wymiar emerytur i rent, preferujący
osoby o mższych wynagrndzeniach, wyższe i;tawki zasiłków i d~
datków rodzinnych dla rodzin o niskich dochodach na osobf: a
także ograniczenie podwyżek wysokich św iadczeń, oo um<>żHwia nieco większe podwyżki świadczeń niższych.
Pozwala to w ramach ogiraniczonych środków skuteczniej o.sła
niać VUPY luodno6ci gorŁej sytuowanej.
Prowadzi to w wYJ>adku
1m1erytur i rent do pewnego płaszczenia ich struktur, a.le w obecnej sytuacji - ma to, moim zdaniem, głębokie uzasadnieni• 1po-

łeczne.

Na~ety

rówruleł

dodać, że do 1964 r. podstawową enomali' .truty~e byl-0 jej spłaszczenie, lecz koncentracj.a
w i ększości śwl.adczeń w przedz iale minimalnym I zbliżonym do minimalnego. Dopiero podwyżkii wypłacone w . 1985 r. 7.apoczątkowałY
proces odtwarzania normalnego (ze staty.>ty c zn~g-0 punktu wJdzenl<1), kształtu struktury świadczei\„ w którym najw i ęk>zy ich od!t'tek układa się w okolicach średniego pr zed z. ialu.

kt:UrY świadczeń. n ie

ll:wot&

2'1.82"1

2832

me

21.220

98,1

J&k widat, w eluu dwóch l pól roku emerytura w:rirMta o
12.070 u, to jest l)l."Zeszło dwukrotnie, pn:y czym jej w:i:t"<>8t jt'!it
wy ratnle szyb!Szy n i ż wzroet przec i ętnej vłacy w tym a.amym okresie.
Pod.ana przeJ\9 mnie wylic,;enle op iera .i, M u.ldad.a.nym w Narodowym Planie Gospodarczym w8k.aźniku płac w fotipod.arce uspolecuilonej w 1987 r. (stanowiącym z.arazem wskaźnik waloryu•
cji emerytur i rent w marcu 1988 r.), w wy1okoścl 14,8 proc. Jeśli
okaże 8'lę on w ru.czy,wist~cl większy wzroin' również pod•
wyżki przewidywane w roku 1998.
- Czy waloryzacja emerytur I rent w1kałnlklem Wllrostu kontów utrzymania nie byłaby korzystniejsza?
A Chciałbym, aiby posłużyć się je.szcze jedn, tabelką, tj. porOWnaniem wskaźnika wzr<Mitu 1f82'ltów ul't'Zymania i wzrostu płac.
procentowy
wzrost kosi;tów
utr:zymania

Procentowy
wzrost wyna-

1984

18,7

19,8

+l,1

198!1

H,ł

111,I

•H,ł

1988

lU

IU

+u

rok

klipsy,
rękawiczki.
Gł61'1'!11le
szare, czarne i białe. Czyli wła
śnie kolory dla spokojnych, nieśm1alych, albo na.„ 1tanowisku.
Słowem wybierajcie.

M<>da ostatnimi laty proponuje taką różnorodność 1tylów,
:i:e można •i'! zagubić. Ale na
pewno ni• wolno mniemać, te
w .rwi,zlcu li tym wszystko jest
na czasie.
Najle,piej
byłoby
epróbować odnaleźć ai, w t.ej
różne.rodności. I Jak w i dać na
ul icach - bo n ie w 1kl~pach
1 konfekcją spora CZE:ŚĆ kobiet radz~ sob ie całkiem, cał
k iem, kupując trochę, dziergając na drutach, szyjąc. W sumie powstaje modna aranżacja .
Modne są dalej kolory i to
aeresywne. .śm i alo zestawiane,
a dla o.strożniejszych - szaroki. Biele :s czern.ią
1taly s i ę
niemal kanonem nawet w
odzieży sportowej, która w ofóle Jest bardzo kolorowa i weszła ruie tylko do konfekcji rekreacyj;nej, ale tak±e
„miejskiej",
To samo d-.zieje się ze styla~i. Możecie ilwiadome swyc h
wdz:ęków w ybrać styl kob iecy, albo 1portowy, albo sty l
surowej
kobiecej
elegancj i,
zwlasz~za przy rzcczyw:stej dużej aktyw n ości zaw odowej. Na
kongresie mody RWPG, który
odbyl;. 1ię jesieni• 1986 r. w Rumooii, kolekcje
pod tym hasłem bardzo .się podobały. Weł
ny, !la,nele. spódnice wąskie i
li godetami. kontrafałdami, ko1Humy, iaJk,ie<ty 7/8, k'apelusze -

ków techin.!cznych i dydaktycznych.
A sama Lódź niewiel• ma z teco
Ale wmye!Jkie
ł6dzk,le
szkoly poiytku,
all:>o zgoła I żadnego.
medycme będ.11, mogły w tym ro- Czy Wllęe koniecznie
musimy u~u dookonać rekrutacji tyllko do 23 trzymywać te azkołyT
odd:riiałów:
20 pielętnlarakich,
2
- opiekunek dz.iecięcych i 1 - hdAle ..icoro jut .i, w to „bawifiemi1tek sozpitalnych. Wprawdozi• my", należałoby chyba pomyślPĆ o
są je.z.cze w Lodzi J)Olicealne wtu- egzekwO'W11111;iu od &ospodarzy wodia medyczne, także kształcące p ie- jewództw, którzy podsyłaj11, nam
lęen i arki, ale to i tak n ie
roz- co ro,ku rwoje
„kukułcze jaja",
wiązuje problemu w 1topniu .udo- zwrotu -przynajmniej części kosozwalającym.
tów ksrlałcł!'!lia, wcale niemałych
Zgodn,ie zreut11, s now11 ustaw11 o
Porównaj.my to li kolei li bran- szkolnictwie u. wodO'Wym - p.a t rz
ż11
rol•n icz4,
Zaglęb i eom
rolo ..
„Da:ienn!k Ustaw" nr 52/85 i MoŁódź aku.rLt nie jest
- li powo- nttor Poll'lkl nr 18/84.
dów obiektywnych, ale u bo nkolnlctwo
mamy w tej d7Jiedzinie
Od pewnego czaau - Jak każe
nadzwyczaj rozwinięte, daleko wy- ww. mta-w• - zakłady pracy zaprzedzające nawet wszystkie chyba trudnlaJ11ce
absolwentów szkół t:abe.z wyjątku województwa typo- wodowych zwracaj11, oświacie kowo rolnicze. Oto 14 łódzkich szkół lłZty kształcenia swoich pracowni• tej branty m.a. zamiar w bi eł:. ków. Także - co stało się już doroku dokona~ rekrutacji at do 18 l>rym zwycH.jem - łódzkie 17.koły
oddz i ałów.
wy:i:sze wspomai:ane Sii przez woiewództwa ośoieonne, które przvsyUtrzymarue owych nkół I towa- lają do ł..odz,{ swoich kandydatów
rzyszących im Internatów dla ucz- na studia.
niów SPoza na.s,zego województwa
JedY'n:e
problem fina.nsowan'a
sporo kosztuje, a utrzy mujemy je łódzkich 11zkół rolniczych - Jak
płac11c z naszego, łódzkiego budże dotąd pozostaje otwarty. .Jes t
tu. Pieniędozy tych nikt nam nie to z p~wno.ści11 temat wart bliższe
zwraca. zwłaszcza
wo jewództwa, l'O zal;nterel'!owan ia i bacznej uktórym fundujemy 6-w prezent.
"'~l!(I R!.dy Narodcw•j M~asta Lodzi,
Plac6'wltt \e równlł!lt
obci~ają
ang,ażuj11,
!ódzik11, buę lokalową,
ZBIGNIEW S. NOWAK.

Podwyżki

,c::;g

ró~nl-oa

~rodzeń

u

,„

Np. ~':"iadczen i e poniż.ej 10 tys.
pobiera!
19$5 r. więcej n i ż.
co drugi emeryt (ponad 60 proc.), w 1987 r . - jut. t ~· lko ro cz. term1~!Y· Emerytura lub renta. p o wy żej 20 tys. r.ł "'YPlAcona b,·la w
1~85 r. zaledwie
oo trzydz;iestemu świadc z en iob;orcy
pod 'kon iec
1987 r. pobierać ją będz : e co czwarty ,
' ..
Ten pozytywny trend zmian w 1trukturze św i a<lczeń bf:dzie kontynuowany w 1988 r.
- Jak pn:ebie&'a wypłata zwaloryrowanych od 1 marca emerytur I rent?
A W 11 woj~wód?Jtwach .oddzialy ZUS
rozpoczęly wyiplaty już
1 marca. PO'rosta'łe 5, 10 1 111 marca. Do 20 marca 1vyp!.aciUiśmy
ponad 2.~ mln z;waloryzow~nych . emerytur I rent, a więc prawie
pol~n~ę. W~az .z przekazam i plem ęŻ'Tlyrnl, a często wcześniej. emer~c1 1 r~nciści. otrzymują decyzję waloryzacy jną , za wierającą szczeiiol~~I.\ informację o uisa~ach podwy żki i s pMo bi e je, obliczenia.
~zoy z~tem .a~res.at mme sprawd?li ć prawid! owość naszych wyl o czeń .. Nieza.le~n1e od .walory zacji TParcowej . emery ci i renci ś ci fl.tfzvmuią juz mformacie o zasada ch p<Jdwyż ki we wrześniu 1987
I

1988

r.

Mimo;. te us~awowo ~e. teśmy. zobowiązani do przeprowadzen ia waloryZaCJ~ w ciągu dwcch m1es1ęcy . staram y 5ię te n proces skróc ' ć.
Ponad .'~ J? r oc. v.·yp!at podwyższonych emerytur i rent dot rr..~ do
'1drE'!!la.1.o~ ie~T.e7.e w marcu. Pozostale najpótniej do 10 kwietn :a.
oczyw1~ r ·e z wyrówn:.niem za marzec.
DZIENNIK LODZKI tir 6~ (l'!c·Q)
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Zeby dostaó dyplom wytszej
uczelni, nie wystarczy studiowaó kilka lat, zdać kilkadzie
siąt egzaminów I obronić praci:
dyplomową - nawet na piątkę.
Trzeba Jeszcze odwiedzić ok. JO
r6tnych instytucji I zdobyć tyleż
pieczątek. świadczących. że absoJ
went jest wobec tych instytucji w
porządku - oddal książki do biblioteki. nie ukradł piłki ze
studium wf, ezy granatu ręcz
nego ze studium wojskowego,
Jak widać, już początek drorl w samodzielne. dorosłe tycie znaczony Jest mnogości!\ urzędowych stempli.

•••

I

•
Te)ew1zorowa

śnl~~wról:l~. ławki i
~~nir;~~tkat~y
Nie weselej Jest tet na Zdrowiu. ,

KoleJ·k
czx Ig

awantura w „Cen

I

losowan1·e

stawie zolodem ko- I
•
sze na śmieci. Po przejściu blot-,
nlstą aleją dochodzimy do martwe••• pustl\ butelktl będzie mo!na wrzucić do takiego oto estetycznego
go lunaparku. Tuż- za ogrodzeniem
pojemnika, przeznaczonego na nietypowe (sprzedawane bez zastawu)
D
(wewnątrz) sterta starych desek i
w pią owej rubryce .,Dzień do- 1 wstawienie trzech szyb wybitych opakowania szklane, Już w kwietniu 30 takich „uli" wyprodukuje Facentrum „wesolego
że~a.stwa.
betonowe pł~y ~ bry!", opisaliśmy wrażenia naszego . przez klientów i naprawa wyrwa- bryka Urządzeń Przemysłu Spożywczego „Faspoma" w Lodzi, a Okrę
n;1asteczka
czytelnika. który usiłował dzień 1 nych przez nich drzwi pochłonie gowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych „Wtórpol" ładnie je pop1~c? - to ~udulec na podłoze ko
maluje i ustawi przed „samami" i domami towarowymi w naszym
le1k1. Pracu1ąca przy jednej z ka- wcześniej złożyć w Centralu" po~ j ok 80 tys zł
mieście.
.
· :
'
.
"
ł
.
d
jednak
pozwala
ruzel l(rupa Judzi
Lódź będzie drugim po Warszawie miastem w Polsce, które otrzymieć nadzieję że wkrótce lunapark I anie na ko orowy telewiror. 0 ka- ' - My-ślę, ze mogl!•byśmy sprzedać
zuje się, że inni klien~i domu to- , 1~ tys. kolorowych telewizorów ~ ma pojemniki na szklaną stluczkę.
•
ożyje.
(W, M.)
ćkw:artałul' aj udl_:je tnkam .._s~ę
zn~:_zn~ cd1ągub
chdoznZaljlaw~loazes~•
'-V parku julianowskim rzucają mw~;veejgosz
1
1
0
1
. ..,.,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - w ęce n" se ępodań,
rue wprowadzillśmy
•
Yczterech
~~·
się w oczy dwie rzeczy • Oto plac redakcji
którzy zpóki Y nie
panów," v""
~!""""''!"!"'!-----------•\ calą noc poiprzedzającą przyjmowa- poświadczanych przez zaklady praole podań apędzill w kolejce przed cy, 90 proc. telewizorów wykupyi
„Centralem". „Po wej~clu do skle- wali spekulanci. Wprowadz1'1lśmy
czytamy w dOl!ltarczonym podania, I te, Jak widać, tet nJe
pu zastaliśmy rozwiązują sprawy.
przez nich piśmie XXVIII LO Im. Wladyslawa Bi:<>- i le natomiast odbyta się uroc:zy11jeszcze ·koncepcję
Sl'UP!l ludzi oczekujj\cych Jut przy I Rozważamy
1tolsku z podaniami na tełewizo-, przyjmowania podań od wszystkich nlewsklego obchodzi jubileusz 25- tość odsłonięcia tablicy pamlątko
ry. Ludzie cl byli nieobecni przed chętnych I robienia losowania. ale lecia Istnienia. Z tej okazji w so- wej l popiers ia patrona szkoły, uKuratorium
przez
sklepem, z czego mo:f:na wnlosko- to wymagałoby odpisywania na botę odbyło się, za.insph-owane przez fundowanych
wać, ie dostali się do stoiska Inni\ tysiące podań. bo nieodpisanie w absolwentów, spotkanie trzech po- Oświaty i Wychowan ia. zakład ookreślonym terminle oznacza tzw. koleń: kadry nauczycielskiej, uczą- piekuńcz:v .Trambud'' i absolwenDo udziału w dwunastej edycji drogą".
Poprosiliśmy o wyjaśnienia dy- milczącą akceptacje I każdy, kto cej się mtodzieży I wychowanków. tów. Otwarta zo,ta!a• też okoliczOlimpiady Wiedzy Społeczno-Politycznej zgł 05 ilo się ok. tysiąca rektara .. Centralu" - Lecha Sos-! podanie złożył. a telewirora nie wy. Spośród 2.600 osób. które ukończy- nościowa wystawa poświęcona palosował i odpowiedz! odmownej nie ły tę szkolę, „-odliczyło się" ponad tronowi ~zlroły i osiągnięciom wyczłonków ZSMP z naszego '\VOje- nowski-ego:
chowanków.
- Zapewniam, te przed otwar- otrzymał - móg~by podać nas do 450.
wództwa. W finałowej rozgrywce,
miało
spotkanie
Pokoleniowe
która odbyła się w sobotnie przed- ciem sklepu nikt nie zło:f:ył poda- sądu.
(je)
miejsce w DK „Teofilów", w szko- '
południe w LOKI. wzięło już u- ula, ani nie czekał z nim wewnątrz.
Mooemy oczywiście, wróoł~ do
Dotyczy to również naszych pradzlal tylko 40 najlepszych.
Tegorocznymi laureatami oraz cowników. Ci klienci, którzy weszli1 te.g o co bylo. zrezygnować z podań
zdobywcami cennych na~ód ok.a- pierwsi, pierwsi znaleźli •lll przy 11 puścić sprawę na tywiol, ale to
oznaczaloby niemal zgo:Ię na spe1stoisku.
zali się:
Potem napór tłumu, dosłownie/ kulację, choć wobec prawa byl!byś- w g,ruple osób z wyik:sztalceszturmującego stoisko, musiał być my „czyści". Krótko mówiąc. mu- A k
nlem średnim - Leszek Detmer Zgierz powstrzymywany przez poproszo- simy si~ porządnie zastanowi~. czy
ZSMP
Miejski
Za,rząd
w zeszłym _nych przez nas o pomoc miliejan- 1v III kwartale telewizory sprzerównież
(triumfował
roku). Jacek Kałuiny ZM Zgierz tó:w (podejrzewaliśmy. :l:e dziać się dawa~ I w jaki sposób. Gdyby ktoś
w dniach M-30 marca odbędzie 24 marca o godz. J9.30 na DuteJ
ZD mogą różne rzeczy), nasz!\ służbę z czyitelników „DL" widzial jakie!
oraz Tomasz Piątkowski się w Lodzi piąty już Ogólno- Scenie Teatru Nowego zobaczymy
ochrony mienia i pracowników rozwiązanie, chętnie je poznamy.
Górna.
polski Przegląd Spektakl! Dyplo- w
,Szewców".
- w grupie c.sćb z wy~ztalce- biura - być mote stąd wzłęł.o się
wykonar.iu
ich
(ab) mowych Szkół Teatralnych. Qglą- Przedstawienie to powtórzone wniem wyższym - Leszek Watras wrażenie, te niektórzy - cl pierwprzy.
przedstawienia
będziemy
dać
~::u===u
•
""
ii!!
stanie następnego dnia o godz. 16.
- słuchacz CSOP Wiesław Kamh'i- si - byli uprzywileJowanl.
gotowane przez znakomitych artys- 25 marca wystąpia także (godz. 16
- Po tym, co działo się w ezwar- •
ski - ZM Pabianice Piotr Kuchartów teatru polskiego - Tadeusza I 19.30. Mała Sala Teatru Nowego)
tek - mówi dyr. Sosnowski - z~- I Poszło
skl - słuchacz CSOP.
Lomnickiego. Annę Polony, Adama studenci warszawscy ze spektakNagrody specjalne I sekretarza stanawlam się, czy w ogóle m~ i
• •• Hanuszkiewlcza, Aleksandre Sląską lem „Stracone zachody miło.sne".
KL PZPlt ootrzY.IDali Leszek Det- zrezygnowaó z handlu kolorowypul
jak i mlodych reżyse!'ĆW _ Eudni
mer I Piotr Ku'cbarskl, natomiast telewizorami, bo w takiej sytur..W programie następnych
W robotę strażacy we-zwani zo... geniusza Korlna. Piotra Cieślaka znajdą się przedstawienia: ,Bal w
nagrode kuratora oświaty i wycho- eji staje się to po prostu nleopłaWróbl wd ( i czy Waldemara Smigasiewicza Ze- operze" (Kraków) .. ,Lekcja" (Wrocwania dla najlepszego ucznia - , calne: na stu telewizorach, które 1 t 11 d0 . i.
e ~ gm - baczymy także glośny ;uż spektakl ław). „Jak wam stę podoba" (Lódź),
po aro we
mamy dostać w Il kwartale, za-, & a
.Jacek Kałutny,
(je) robimy ok. 50 tys. zł, natomiast na OzorkóW), gdzie zapalila .!lę muzyczny zrealizowany, pod kie- „Sędziowie"
.,Lato"
(Wrocław).
komórka Sploinął dach oraiz„. 12 rurtkiem Marty Stebnickiej. przez (Warszawa), ,.Ferdydurke" (Kraków). „Wesele" (Lódź) I „Mlranmłodzież. krakowską.
•
Przegląd zainauguruje przedsta- dolina" (Kraków).
kur 1 80 kurczaków,
(je)
(ab) wlenie studentów wrocławskich.
W zamarzniętym jeszcze
baczyć można dwa skute

'I

."!'

wled

Jubileusz XXVlll LO

Zą

• •

•

naJw1ęceJ

pewne rzeczy
rano ogolić,
muslmv spuścić pół wanny wody zimnej. żeby wreszcie nadeszła ciepła. Nte sprawdzamy
rachunków !Zll użytkowanie cieplej wody na osiedlu Zarzew
podejrzewamy jednak że ta
zimna woda skrupulatnie „odllc:z.ana" iest na licz.nlku jako
woda clenla. l bulimy. proszę
państwa I Albo co l(Qrsza licznika w ogóle nie ma ale wtedy ponosimy koszty. Wszyscy!
nam

I

24-30 marca

•I

r

„

•=

narad jej przeNa Jedne.I
zaapPlowal do zebranvch, abv nie palili papie·
roscSw, !l'dY:f: obrady będą trwały kr6tko. Natychmiast po tym
apelu odruehowo sięgnął do kieszeni. wyjął papierosa, ale szybko się zrenektowar i„. nie zapalił. Narada trwała krócej niż
zwykle.

z dymem

Do widzenia, do iutra,
Telefon: 33·41-10.

Oddział łódzki SARP zorganiz<>wat otwarty konkurs architektoniczny na projekt ośrodka usłu
gowego na osiedlu Klonowe w Sieradzu. Jury pierwszą nagrodę przyznało mgr Inż. arch. Urszuli Lewińskiej („Chemitf>x·') I wy.różniło
zespól w skladzie: Joanna i Maciej
Olenderkowie (Politechnika Lódzka).

sz mpon

lerwszy dzień wiosny przy- 'I zabaw dla d?J!eol - obraz nędzy I pierwszego c:z.y dru~ego dnia wioewitał łodzian śniegiem, za rozpaczy: pogięta !"<>drapana mini- ny w parkach kwitły kwlatkJ, a
to w niedzielę świeciło Już karuzela, która musiała (?) stać tu na trawnikach nie było udnego
prawdziwie wiosenne słonce,' całą zimę, Jeżące w błocie sie<ke- starego liścia ale zbite ~rówkJ. w
j zachęcające do spacerów. Ci jed-1 nie huśtawki. przewrócona „zagro- latarniach, zaipomniane, zniszczooe
nak, którzy skorzystali z zachęty da" z drewnianych bali. Kilkaset ławki, czy „kąpiące się" kosze na
ł i po.szli na przechadzke do parku, metrów dalej muszla koncertowa. śmlec.l świadczą, że parkom brak
ujrzeli widoki zgoła nie zachęcają- Na scenie dwie parkowe ławki, w gospodarzy I że sporo pieniędzy
ce. Oto np. park im. Poniatow- tym jedna połamana. A ile znlsz- (ciekawe, file ławek trzeba będzie
skiego. Szarobure odrapane ławki, czonych ławek (dla słuchaczy) sto! wymienić p 0 zimie) wyrzucamy w
błoto, którego zresztą też w parktórych komuś nie chciało się na przed muszlą - trudno z.liczyć.
(ab)
Nie wymagamy oczywiście, żeby• kach n·ie brakuje.
zimę wstawić pod dach, zeszloro- I
czne liście na trawnikach. na pla- - - - - - . . . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n
cu wokół pomnika Braterstwa Broni - pryzmy Śniegu, latarnie bf'Z "
trału"
żarówek, a w głębokim dole, do
którego zimą -dziec! zjeMżają na

zrozumie~. Żeby się

Laury
dla architektów

parków Po wypiciu

I

Po południu w 1klepie mlę1nym spora kolejka, Stoi w nleJ
słarsza pani, z wyra:fnl\ przyJemnołcl~ wdaJ-ea 1ltl w rozmowy z Innymi czekającymi. W
pewnej chwili Jedna z młod
szych paó pyta, ezy przypadkiem nie Jest ona na rencie
czy nie bvlobv JeJ wygodolej
przyehod1ić do sklepu rano. kle·
dy ogonek jesł trochę krótszy
- Tak - odpowiada pogodnie
ale po południu
słaruszka jest lepszy garnitur ludzi.

wodniczący

łódzkich

/Smutek

Oblicza 1lę że w Lodzi tyje
dwa razy więcej szczurów niż
ludzi. Trzy Jat.s temu szczurzy
sejmik podjął uchwalę o konleczno~cl pogorszenia stanu sanitarnego mi&sta Uchw11la jest
konsekwentn.e wprowadzana w
w 1984 r za;mowallś
życie my pierwsze miejsce w kraju
tera z
Jeśli chodzi o czystość.
grozi nam wypadnięcie z pierwszej dziesiątki.

Trudno

PfWK

st„

OC !

De

kre, te spory udz!&ł w dłu- Z
ml&-, gachPrzy•mają
emeryci. W tym wypad-

6G mln '194 tya. zł winni "'
stu lokatorzy domów komunalnych.
Okazuje się, że najbardziej nlcchętni do placenia czyrnszów są
mieszkańcy Sródmleścia - ponad
25,5 mln zaległości oru Bałut ponad 15 mln.

Kob•1eta
wśród włamywaczy
I

I
I

Z analizy, przeprowadzone) przez
PGM Bałuty wynika, że głowuyml

dłużnikami skarbu miasta są miesz-

kańcy lokali własnościowych oraz
zakłady uspołecznione. Te ostatnie
najczęściej spóźntaja się z placeniem. Są to m. i111.: Zaklad Usług

Pozaprodukcyjnych z ul. Lagiewnlckiej Fa-bryka Maszyn Jedwab-1
niczych „Majed". Miejskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne oraz spół(p) dzielnia „Uroda t Zdrowie",

S!:adU
~

ku admlnistracja jest wlaściwie
bezradna, ponieważ przepisy ZUS
nie zezwalają na potrącanie należności z emerytur t rent. Takie sprawy trafiają zwykle do Skarbowego
Urzędu Komorniczego. Tu jednak
pojawiają się nowe klopoty. PoWydarzenie mialo mfojsce daw- j
borcy twierdzą często, że nie .zastall nikogo w domu. albo że na-1 no. W nocy z 9 na l_O czerwca
jemcy okazali dowód wpłaty. Jeśli 1985 r. dokona.no włamania do skledroga ad_ministracyjna nie da.fe re- 1 P~ ~p<>darstwa domowego w Pazultatów, sprawę kieruje się do są- biamcach. Sprawcy zabrali sprzęt
du o eksmlsję. W roku 1986 na Ba- radiofoniczny wartości przeszło pól
Dochodzeniowe
zloty.eh.
łutach wystąpiono do sądu 18 ra- mil~a
zy. Ale w Wydziale Spraw Lolca- i wysiłki organów ścigania pozostały
lowYch Jety 86 nie zrealizowanych j b:zskuteczne. Sprawcy pozostali
nieznani. śledztwo umorzono.
wyroków • lał 1978-1985.
W. M. • Wznowiono je w ze1zlym roku,!

n~ ślad radiomag-

kiedy trafiono
:ietoronu z . usu~iętyi:it
I1dentyfikacyinym1

numeram1
paserów.
Wkrótc: znale.zl·~mo sprawców wlamania 1 kradz1ezy,
20 marca br. przed Sądem Wojewódzkim w Lodzi zakończyła się
rozprawa przeciwko nim. oraz paserom. Główna oskarżona, 26;-letnia
Anna P. (z zawodu ekspedientka,
przed ł aresztowaniem pracowała
1

I

1

I

jako salowa z zarobkiem 211 tye, zl
skazana została na 8
lat pozbawienia wolności, 300 tys
zl grzywny, 5 lat po:i:bawlenla praw
publicznych I k,onflskate mienia w
całości. 20-letnt Jacek D.. (uczci\
Technl•kum Budowlanego w Pabianicach) i 24-łetni Zbigniew S. (mechanik maSZYIJl w „Polmozbycie")
skazani zostal'i na kary po 5 lat
i 6 miesięcy pozbawienia wolności,
po 300 tys. zł gr7ywny. 5 lat utraty praw i konfiskatę mienia w całości. Na rzecz PSS „Społem" zasądzono odszkodowanie Józefa N.,
który przyjął od włamywaczy l ukrvl skradziony sprzęt - sąd skazał na 4 lata więzienia, 300 tys, zł
grzywny I 5 lat pozbawienia praw.
Wyrok nleprawomoen;r.
(tar)

miesięcznie).
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~
KonstanłYl!IÓW - Sadowa 18.
pol, b.o. - ,
lr::1m ZaehOd!tie" od lat 11 fOdrl. te, li.IO, li, tUO,
POLSKIB.J WO.JSKOWJU IUJZB'I'
TC-n-1•
Ł64ł Południe
Pogotowie gazowe

7ł-55-!SJ 'rł-H-95, ffl

WA2NE TEL1''FONY
997
Pogotowie MO
998
Strat Po:tama
999
Pogotowle Ratunkowe
Informacja słutby zdrowia
36-U-L•
HS
Informacja telefoniczna
38-55-55
Informacja kolejowa
Informacja PKS
31-97-06
Dw. Centralny
-az-H-03
Informacja kulturalna
3!;53-12
Pogotowie deplown!cze
Pogotowie energetyczne
Lódi Półnoe

Pogotowie dtwlgowe
7h87-H, ?C-ł0-41
S3-37-ł7
TELEFON ZAUFANIA
ZAMl.ODZIEŻOWY TELEFON
UFANIA - 33-50-66 czynny od
poniedziałku do pl11tku w godz.
12-18
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z clątą problemową - 5'7-40-33
w godz. 12-22.
TELEFON DLA RODZICOW
33-24-99 - porady wychowawcze, czynny od poniedziałku do
pl11tku w godz 13-18.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi z problemem alkoholowym - S'7-31·ł2 fponledziałek - plj\tf'k 17-J8),
TEATRY
NOWY - qodz. 19.15 „Skap1ec"
MALA SCENA - godz. 19 „Solo
na dwa glosy"
7.15 - godz. U, 1ł „Tytus, Romek
I A'Tomek"
TEATR '17 - godz. 11 „Bogowie
I ja"
MUZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCYJ•
NEGO (Gdańska 13) god1i. 11-lT

ZDROWIA (Żellgowsk1ego 7)
godz. 10-13
Pozostałe muzea nieczynne
•
•
•
zoo - czynne w godz. ł-19.łO,
(ka.!a do godz. 14.30).
godz.
PALMIARNIA czynna w
10-16 (prócz poniedziałków).
KINA

BALTYK _ „Mistrzyni wu D&ng"
_ clllńskl od lat 19 godz. 10,
12.15, 14.30, 18.łS, 19; Seans nocny '- „Elektroniczny morderca" _ Tlle Terinlnator" _USA
od lat 15 godz. 21.15
IWANOWO - „Niesamowity jetdziec" _ USA od lat 15 - godz.
16. 18, 20
i'RZEDWIOSNIJ!l - „!:SD"
pol. od lat 12 godz. 15; „Klasztor Shaolin" - Hongkong-Chiny
od lat 15 godz. 17, 19
POLESIE - .. Zloty pociąg"
od lat 12 - godz.
pol.-rum.
lli.30, 18.30
• WLOKNIARZ - Uroczysta premlera mmu poi. „Rykowisko"
godz.
z udziałem reaUzatorów
t,
18; seanse zamknl~e godz.
12.15
WOLNOSC - „żyd I umrzeć w
Los Angeles" - USA od lat 18
godz. 10, 12.111, 14.SO, 1T, 19.30
WISLA - „Matka królów" - poi.

20

„Nie ~ńc:z11ca 111•
opowte•ć" - RFN b.o. godz. 10,
12, lł, 18; „Dawno temu w Arneryce" - USA od lat 18 - godz.
18
STUDIO - „Imperium kontratakuje" - USA od lat 12 godz.
17.30; DKF - godz. 20 - setACHĘTA -

arui zamknięty

STYLOWY - „Purpuro-wa róta z
Kairu" - USA od lat 19 godz.
17, 19
TATRY - MALB-STUD'l'.JNJ!l
„Dom pod czerwon11 Latarn111"
- weg. od lat 18 godz. 18, l8.
DKM - nuzjon - Mistrzowie lóna - Vittorio de Sica godz. 18,
18 • 20
OKA - „C.K. Dezerterzy" cz. I
I II (po!.) od lat 18 godz. 8.30,
12; „Indiana Jones" - USA od
lat 15 godz. Hl; DKF - godz.
18.30
od
GDYNIA - Kl.no non 11top
godz. 9-22 „Protector" _ USA
'
od lat 18
HALKA _ „Diabeł morski"
radz. b.o godz. is
Ml.ODA GWARDIA - „annłar.i
z Beverty Hills" - USA od lat
18 godz. 10, 17, 19.30; „Przyja•
pol.
diabła" ciel wesołego
b.o. godz. 12.15, 14.30
MUZA - „Bolek t Lolek na Dz!•

godz. 18; „Greystoke: legenda
Tarzana władcy małp" - ang.
od lat 12 godz. 13
l MAJA - „Kopciuszek" - NRD
b.o. godz. 18; .,Seksmlsja"
po]. od lat 15 godz. 18
POKO.J - „Straszydło" - rad%.
od lat 12 godz. 15; „sygnał ostrzegawczy" - USA od I.at 15
godz. 16.45; DKF - godz. 19 seans zamkn!ety
ROMA - „F/X" - USA od lat
10, lł.30, 17, 19.30;
18 godz.
„Deszczowa pani" - NRD b.o.
godz. U.15
STOKI - „P~zę 1łonla" - pol.
„Jeszcze tylko
b.o. godz. 18;
ra:z" _ jug. od I.at 18 godz. l8
SWIT - „Bohater roku" - pol.
od lat 15 godz. 18, 18

1
TATRY - „M!loAć, szmaragd
krokodyl" - USA od lat 15 godz. 15, 17.lli, 19.30
SO.JUSZ - „Karatecy z kanionu
clllńsk! od lat
żółtej Rzeki" 15 godz. 16, 18.
Zł.OTA JESIE~ - „Skorumpowani" - franc. od lat 1-5 godz.
li
APTEKI
Mlokiewlcza 20, Nlclarn!ana 15,
89, Lutomierska
Dąbrowskiego
146, Ollmpljska 7a, Plott'kowska 67
Pabianice - Armil Czerwonej 7,

Low1cka 33.
Głowno Aleksandrów - Kościuszki f,
Zgierz - Sikorskiego 18, D11browsklego 10.
Ozorków - Ann!l Czerwonej 87
DYZURY SZPITALI

Chirurgia urazowa - Szpital !m.
Jonscllera (Mlllonowa 14)
!m.
Neuroclllrurg!a - Szpital
Kopernika (Pablanl!".ka 62)
Okulistyka - szpital im. J'onscllera (Millonowa 14)
szpital
Chirurgia dzteclęca Im. Blernackiego (Pabianice, Karolewska 68)
Laryngologia dziecięca - Szpi(,Ann!l Czertal Im. Korczaka
wonej 15)
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
Szpltal Im. Barllcklego (Kopciń
skiego 22)
Szpital Im.
Laryngologia
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
Wenerologla - Przychodnia Dermatologiczna (Zakątna H)
Doratna pomoc
Zapolskiej 1 od 17-7 rano w
w dni wolne od
bę. Tel. 43-39-72

okulistyczna ul.
Gabinet czynny
dni powszednie,
pracy całą dowew. 68.

/
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„DZIENNIK ł:.ODZKI" - dziennik Robotniczej Sp61dzlelnl Wy!l&wnlczeJ „Prasa-Kslątka-Rueh". Wydawca: łAdzkle Wydawnictwo Prasowe, Lódź, ul. Piotrkowska 93, Druk:
pocztowy: „DL" L.Jdf, skr. poczt. 89 Telefony: cen·
Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi. RedaguJe kolegium. Redakcja: kod 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 96. Adre!
trala: 32 93-00 (łączy z wszystkimi działami). Redaktor naczelny: Henryk Walenda 36-4~-85; zastępcy redaktora naczelnego: 84-03-15 i 33·07-26; sekretarz odpowirdzialny
32 O!l - 9~:
I n sekretarz: 32-04-75 sprawy miasta: 33-41-10, 33-37-47; społeczno-ekonomiczne: 32-28-32, 33-10-38; fotoreporter: 33-78-97; kultura i oświata: 36-21-60; sport
dz łączności z tizytelnikaml, Interwencje I Telefon Usługowy: 33-03-04; sprawy terenowe: 32-23·05 (rękopisów nie zamówionych redakc.la nic „wraca). Redakcja noen.i~
Biuro Reklam I Ogłoszeń, f..6dt, ut Piotrkowska 9S, tel. 36-49-70 I ul. Sienkiewicza 3/5, tel. 32-59-11 Cza treś6 ogłoszeń rcdakcJ3
7ł-72-0t 1 74-71-30 Ogłoszenia I nekrologi nie odpowiada). Warunki prenumeraty podaJ:i oddziały PUPiK RSW „Prasa-Kslątka-Rucb• oraz odpowiednie urzędy pocztowe.
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camping'Oturystycz·
ny „Neptun" - kup•i ę.
- porady, Biura mgr
2291!'l ~
Tel. 74-29-68.
36-P4-'12.
Barvckiel:!o
kuSEDES stropowy Kości uszki 93.
22130 /{
pię. Tel. 86-82-17.
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Pośredn i ctwo

PRZYCZEPĘ
wą. telewizor

2~918

g

TOKARNIĘ

do metalu
kudlug-0ść do 1 m pię. Listy 5288 Biuro Ogłoszeń . Piotrkowska 96.
ODBIORNIKI komunikaAM 1-30 MHz
c.1·.ine
C'W, SSR. miernik czę
stotliwoki no 1 GHz sprzedam, 74-20-21.

22153 g
nierucho.

rESZKANIA,
Pośrednictwo
m osc1 handlowe. Kn iaziewicza
51-26-91
36 (.Julianów)
ZBIORY znaczków, staRutkowski (12-17).
rych listów kup! Ri114451
pOŚREDNICTWO kupna- ro Pośrednictwa. Warna wa. Chełmska 18A /30.
mieszkań.
sorzedaży
645 k
23~39 I(
40-44-07.
działPk. domów. 22 Lipca 12 mgr Kuźmiński. AUTOMATY ~o gier te- SPRZEDA:l-1 szafe. krP- kup ii:.
l!!wizyjnych
dens. st6ł. ~tolik, kr7.P·
Matuzalski.
mgr
sła. sokowiró\\•kę. Tęl.
32-18-08. (11-17).
Listy 22959 Biuro 01'(ło:i2'i7 g
84-78-41.
1zeń. Sienkiewicza. 3 /5.
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ŁODZI
OGŁASZA

PP POLMOZBYT w

PRZETARG NIEOGRANICZONY

lonych zarządzeniem ministra komunikacji z dnia 28 listopada 1982 roku
1982 roku):
(MP nr 28, poz. 2150, par. 11, z dnia 30 listopada
· - - - - - „ _ _ _ _ „, _ _ __

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

- --1053783
---- ----------1987

Nr 111lnlka

Rok prod.

Marka pojazdu

FSO l.!S
FSO 1,5
FSO 1,5
FSO 1,5
FSO 1,5
FSO 1,5
FSO 1,5
FSO 1,5 .
FSO 1,5
FSO 1,5
FSO 1,5 L
FSO 1,5
FSO 1,5
FSO 1,5 Mlł
FSO 1,5 L

1061723
1079879
1072521

1986
1986
1987
1986
1986
1987
1987
1987
1986

11129598
1059974
1059585
1053836
1069205

1059788
1060142
1059857

1986
1986
1986

16. Wartburg Lux
ł17. Dacia 13111

967720
212579 .
7523Z3

1983

18. Trabant Combi
19. Wołga GH
20. Polonez
21. Fiat 126-p FL
%2. Fiat 126-p FL

1985

1577253

1982

66041
230010

1986
1987
1!187
1986

9172260

Z.3. Fiat 126-p FL

1986
1987

Z6. Fiat 126-p FL
21. Fiat 126-p E

1987
1985

9693292'
9711273
9686753

,Z8. Fiat 126-p FL
29. Fiat 126-p E

1985
1985
1986
1987
1986
1986
1986
1987
1987
1986

23. Fiat 126-p E
24. Fiat 126-p FL

1

30. Fiat 126-p E
31. FSO 1.5
32. FSO 1,5
33. FSO 1 ,5
3ł.

FSO 1,5
35. FSO 1,5
36. FSO 1,5
37. FS0-' 1,5
38. FSO 1,5
39. FSO 1.5
40. FSO 1 5
41. FSO 1;5
45. FSO 1,5
43. 'FSO l,5
H. FSO 1.5
fS. FSO 1,5
46. FSO 1,5
łT. Polone:i;
f8. Fiat 126-p 650 FI„
49. Fiat 126-p FL
50. Polonez

51. FSO 1,5 ME
52. Wartburg St.
53. Wartburg Lux
Sł. Fiat 126-p FL
55. Fiat 126-p FL
56 Fiat 126-p E
57 Fiat 126-p E
58. Fiat 126-p 650 FL

Cena w~'~V.

23063i4
2317343
2322791
2332610
2272000
2313763

925.0•l!)

2315586
2300460

23274Jl
2315687
2316595
23158~4

219622

1986
198'1
1986

Nr podw.

2321564
2276197

1063817

9112105
9689318

2199415
21ł844'l

76669:!
3827195
809B9
208396
9076743
9072128
90550&2
9061395

9077282

931.~00 zł

911.000 zł
911.000 zł
907.:..oo zł
!111.000 :r:l
911.ROO :r:ł
921..500 :r:ł

935.000

zł

zł
Cłll.000 zł
911.0110 zł
925.000 zł
1.024.301} zł

911.000

9l!t~oo zł
718.lOO zł

'iOS.010 zł

3H.6:>3

zł

960.000 :i:ł
1349.800 z!
410.100 zł

462.500
418.500
465.000
462.500

zł

zł
zł
zł

W-1-09170

476.<iOO zl
·t32. :o.i zł
548.875 zł

9253602

18636051

409.342

9469020

8844ł85

415.')00

1073293
1060825
1063807
1064231

2332845
231351;3

911.000
911.JOO

2320777
2322253

'l20.000

1067570

3234989
2265265
2266717

1024431

1025351
1060572

1987

1987
1987
19117
1987
1986
1987

105815:ł
10789~1

1987

1063893
l0679fl2
:?!5066
9682181
9507871

2315903
2312023
?284343
2324177
2321637

1065.)83
10638lł3

2328952
2332565
2321557

1071849

1071909

1987
1986
" 1986
1986

2325129
2179U
90482!16
18880104

1985
l 985
1986

2120937

1986
1985
1985-

2025774
9383244
9451147

19116
J!'.185

9647183
9333699
9326141

201076

202116

1985

185317
!'!51972
21396.U
2046.)35
8701945
8825961
9016714
18702223

871388(;

TIT PRZETARG
629392
1976
201701
1976
IT PRZETARG

1. Silnik S-21
2. Silnik S-21

:r:ł

9074726
18796068
8823656

9421955

920:-tOO

920.llOO
930,'00
907.200
934.000

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
Zł
r.ł
zł

911.iJOO zł
920.000 zł
920.000 tł
920„100 :d
921}.;}0!) 7.ł

920.1101) zl
!120.000
920.000
l.34lt51)0

zł

665.000

zł
zł
zł

zł
zł
ł73.500 zł
173.500 zł
l.099.250 zł
826.450 zł

685.000
474.950
539.4.00
473.000
420.960

zł
7,ł

zł

477.830 zl

9.360
l!l.200

zł
r.ł

201.000 zł
537939
182987
1977
Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 1987 roku o godz.-8 w Lodzi przy
ul. Brukowej 16.
Pozycje od 1 dG 11 i od 31 do '8 oglądać można w ASO Skierniewice,
ul. ŁowicJ.ra 7; poz. od 14 do 18, od 27 do 30 i od 49 do 58 - o!!lądać
można w Łodzi. ul. Brukowa 16; poz. od 20 do 26 oglądać można w Łowi
riu. ul. Blich 34' poz. nr 19 oglądać można - parking ul. Olku~ka, f,ódt.
Poz„ 1 i 2 trzeci~go przetaritu o~lądać można w Z!(ierzu. ul. Urncza 4: poz.
1 drugiego przetargu oglądać można w Łodzi, ul. Pintrkowska 86.
Ww, pojazdy oglądać można w dniu 2li l'"'arca 1987 roku w godzinach
• 9-11 oraz 12-14.
stanu pojazdów
Protokoły wraz z ocenami technicznymi dotyczącym!
będą udostępnione przy oględzinach.
Przystępujący do licytacji winien wpłacić v,:adium w wysokoki 10 proc.
ceny wywołania w kasie przedsiębiorstwa przy ul. Strykowskiej 1/:5 w
_
dniu 26 marca 1987 roku w godz. '9-14.
J)O
Dopłata do wygranego przetargu musi nastąpić w ciągu 24 godzin
przetargu w kasie przedsiębiorstwa przy ul. Strykowskiej 1/5 w godz. 9-14
PP POLMOZBYT w Łodzi zastrzega sobie prawo unieważnienia przetar.:.
gu w całości lub części bez podania przyczyny. '
PP POLMOZBYT w Łodzi nie udziela . gwarancjl, ani rękojmi tytułem
621-k
wad fizycznych sprzedanych pojazdów.

1. Nrsa kinowóz

PONIEDZIĄLEK,

23 MARCA

PROGRAM I

11.37 Komunikaty.
11.00 Koncert.
12.05 Maguyn
11.59 Sygnał czasu.
Informacyjny, 12.30 Muzyka folklorem
Rolnic:z:Y
12.ł~
aud.
malowana 13.10 Radio
kwadrans. 13.00 Wlad.
13.30 Z tańcem przez
kierowców.
Mekl. 14.00 Wlad. 14.05 Magazyn mu·
iyczny. 16.00 wtad. 16.05 Muzyka I
w
aktualności. 17.30 Alla Pugaczowa
wers1l eksportowej - aud. 18.00 Wlad.
18.20 Koncert clnla. 19.00 Magazyn In·
19.25 Chwil<1 muzyki.
formacyjny.
19.10 Racllo dzieciom. 20.00 Dziennik.
20.35 R.ze·
20.15 Koncert ż y czeń.
m ieślnicze sprawy. 20.45 Piotr Szewo
„Zagłada " - fr. 20.55 W kilku. tak·
tach . 21.00 Komunikaty. 21.03 1.,.ronl·
ka sportowa. 21.rn Kroniki wędró·
wek Franciszlta Liszta - aud. 22.DD
aud. 22.15
Wlad. 22.05 Zblitenla Radiowy suplement do tel!!wizyjnego Leksykonu Polskiej Muzyki RO"-•
Pla
23.00 Wiad. 2us
ryWkowej.
tych, co nie lub1ą rocka.
PROGRAM U

tl .tG
tt.00 Zawsze po 1!!denastej.
Muzyczny non stop. 12.00 Spod zna•
Wn~tall
1%.25
mag.
r>ollhymnll
ku
śel w•oćłc?.esn eS?o i azzu. 13.00 v. lad.
H.05 Se1·wls Informacyjny (L). 13.10
preze:1tacje - aud. IL).
l'ttuzvcz:ne
13.30
13.20. Z malowanl'1 skrzynl.
Slynne arie. 14.0n Muz:'czne konek!JP - aud. 14.30 Folklor na m;iple
ma11:az yn. 1~.00 .T. r•. Ba·
śwl~ta rr~ult „"Tspnmnienla dl11 Jntra"
IS.OO
<idc, 15.10 Muzyk.a młodych.

·..·-

:
:r:r
-•
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ftz

I

9
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„•
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•L-...l
,,,,•
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I

nina Sti-8:!-17.

kupię.

W'l' RYSKARI{Ę

5287 g

l.

mechaparowy,
pustadreny,
formy na
ki „Alfa", płyty chodnikowe, stół wibracyjn.Y i siatkarkę - sprze22857 g
dam. 32-88-20.
SOFĘ, lawę, pufy, rower
- sprzedam. 43-34-14.
23000 g
VIDEO „Sanyo" (gwaranci a). deck ,,.JVC"
sprzedam. 87-25-52.
:!3001 g
HEBLARKĘ 2::0 V, ku·
sprzes.zę podwodną dam. Tel. 3HH-05.
PUSTACZARKĘ
kocioł
niczną,

ł

•
!.

I•

WYTNIJ, Zachowa.i! Bewciąga;: ka.,
toniarka,
itp.
il"U&ztowania.,
sprzedam - wypożyczę.
22910 g
'l'atemicza 2.
WÓZEK inwalidzki „Picolo Duo", dwuosobowy, sta.n dobory - aprz!!·
dam. Plac na cmentarzu (Szczecińska) - odstąpię. Józef Banasiak,
Olsztyńska 20 /2.
22924 g
do
pozł.a.cane
CEKINY
szta.ndar6w - emedam.
2294~ g
Tel. 84-00-M.
1przedam.
CUKIERNIĘ
Chóraln1., tel. 48-30-e5,
~211 '
(18-20).
WANNĘ 170 em teliwn11
now11 - &przedam. T!!l.
5207 g
84-49~0.
PIANIN A: nowe ! stare
gprzedam. 55~1-26.
22615 g
WY:'°LY niemieekie .szor·
szczenieta
stkowłose ~przedam. Lniana 25/24.
22984 g
52-911-30
SETERY irlandzk~!! tanio
sprzedam. Tel. 43-{;5-54.
5197 g
=•~•::,:-:;~·=

::::::=::::.:::.:::: =
bagatową

Rzgowska
gprzedam.
22964 g
90 16.
NOWE nadwozie „128p"
Llsty 22977
kupię.
Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.
„WARTBURG" nadwozle
- limuzynę - combi kupię. :C.foże być po wyTel. 84-10-42
pad•ku.
525{! g
godz. 8-14.
i
250"
„MERCEDESA
„ Volkswagena K70" sprzedam. 84-40-91.
5190 Jl.
PRZYCZEPĘ

sprz!O'd m.

2'.3962 g

„. ,_, ...

„, ...... ..............
,„ ... „.,.,.„.~·-

.Ą4lb$WAQ)I„ . . .

f izyka.
:VIATE:\1ATYE:A,
84-44-~5.
Wrzask,
;:!02~8 g
81-64-09.
BARWIARZ (wyk-0ńczalnik) podejmie prywatną
5'.l95 g
74-70-19.
pracę.
„126p", woln-y czas
inni! propozycje. 51-97-59.
23012 Jl.

krawcową.
~2901 g

ZATRUDNIĘ

Tel. 52-5?.-02.
SZWACZKĘ

36-87--64 P-0

przyjmę.
17. ~Z969 /{

do produk·
L isty
pustaków.
cji
24535 Biuro Ogłoszeń .
S i!!nk!ewicza 3/5.

ZATRUDNIĘ

·--·········--·„·····---·"'"·····_..__ .•., .... „ . , _

Brzo-

TELENAPRAW A zowicz 33-13-89.

4230 g

I

Ai'i"TENY instaluję.
51-30-<15, Poppe. 5042 g
ANTF.NY TVC instaluję.
Tel. grzecz.nośeiowy 57-23-93, (17-19) Pogro3537 g
szewski.
autom1.t:;-cme,
PRALKI
naprawa,
zmywarki Kaczuba
podłączenia.
17106 g
81-30-78.
ZE slajdów: odbitki. ob·
Kodak,
Agfa,
róbkę:
Fuji, Ot-wo wykonuje
FSP „StuM. Rycel
d.iu.m", T..ódt, Wacława
9 (od Tatrzańsk i ej).
.i880 I!!
automatyczne.
PRALKI
naprawa. Klimczak.
18522 g
86-03-56.
USŁUGI hydxauliczne Moskal 84-13-09.
3973 g 123727 g
ŻALUZJE przeciwsłonecz

51-87-83

ne.

UKŁADANIE

86-42·43,

Skrzypek.
3503 Jl.
glazury, -

Karliński.

MONTAŻ

E

5

O

-

-=
55

9

=

fi

..,

-

--5

;€

-

:

5
:
S
:
§
:

y

ł

a..J

„ •

I

5

=
-

a

5

5
5

magazynów

$

5

magazynierów,

=

-

:

ceramików,

5
5-

blacharzy,
, Ii,
c1eś
sto Ian:y,

5 ,
5
5-

dekarzy,

-

5

5

konserwatorów z uprawnieniami do obsługi
węz ł a c.o.,
montażystów konstrukc.ji betonowych.

5
5-

-5
5
5
:
5
:
5

Warunki płacy wg układowego systemu wynagradzania.
Kombinat stwarza mot.liwość zdobycia ! podwyższania kwalitikacji 7..awodowych O'I'az zapewnia l!cme świadczenia s:o·
cjalne. Zamiejscowym gwarantujemy miejsca w hotelu robotniczym I kategOTfi ze stołówką. 'Kombinat realizuje budo~vy eksportowe w Libii i ZSRR. Zgłoszenia przyjmuje
Łódt, ul. Piotrkowska 55,
dział spraw pracowniczych tel. 32-62-05 lub 32-91-40 wew. 20,1 oraz kierownictwo budowy Szpitala-Pomnika Matki Polki - t.ódź. ul. :Rzgowska
275, tel. 84-45-28. Kandydaci 11poza wojew6dztwa łódzkiego
muszą posiadać skierowanie z terenow,<.·ch wydziałów zatrudnienia. Kombinat nie przyjmuje pracowników po 5 a1343-k
•
mowolnym J)orzucenlu pracy.

:

5
=
5
-

§
5

111111111111u1111rm1r111mr111111111111r1111 r1111nn111111111111111111u111111u11111il1r
LABORATORIUM an.aliz1 MYCIE okien, sprzątanie,
Mikina 52·34-85
Plotrkowle-karskich,
· 20595 g
'
ska 204/21 O, J eziorskl.
==::::.~= ~
..._._
20802 g HAFCIARSTWO. Kosiada =a:.„
.• „ •• ~
Pr<i!nińskiego 44
LA.BORA TORIUM a.nali:i:
· 18357 g
lekarskich mg!-" MalolepSAMOTNI! - Oterty mah f .
3, bl. NABIJANIE
az.a, Nap1uakiego 48'55
nap, a c1ari
161.
„Swatka"
trymonialne
•two, Wschodn1a 49, Za.
SEZAM"
- Piotrkowska 133.
21773 g
uticlń1ki.
- el!!ktron1cz„
3382 I
na ochrona pomieszcuń
drzew Duda WOJEWÓDZKI Ośrodek
czujnlkami ultradźwię- $CINANIE
4364 g
Zabezpiecza- . 74·26-29
Opieki Społecznej mdekowyml.
dotycllcza1
się
nie drzwi (blacha, blo- SCINANIE drzew, 155-55-42
sz.czący
21434 g
Włodarc~Y;k·
przy ul. Roosevelta 18,
kady, patentowe urn•
od dnia 16 marca 1987 r.
Ozdobni! wycisza- ZABEZP!ECZANJE a.n,ty·
k~).
korozy3ne nmochodo~.
przeniesiony został do
me, montaż drzwi staUznański,
Solankow1. 4,
siedziby Wojewódzkiego
!owych, skrytek sejfoZespołu Pomocy Społe
1698~ ~
84-62-33.
wych. 52-91-82 Ka!inowodz1ez
I Geriatrii przy ul.
ODSWIEŻAMY
cznej
t
:l43H
.
~ki.
255,
Prtybyszewskiego
skórzaną I dokon~~emy
:r:abezpieWYCISZANIE,
tel.
,.C",
pawilon
wnelklch reperac31. Zaczanie drzwi, zamki za84-19-39 w. 3 I 6.
ch<idnla 77. Kochanek.
pinki >Okienne. 33·31-27,
299~ g
:1231'
19949-g
Arbajter.
„Rubin" KONFEKCJI
ALARMY przeclwwłama- „JOWISZ"
wiosennonap~a~a. 53-24-56 Muniowe do mi!!szkań. Te-letniej . wylącznie a3818 g
llZY!l8k1.
lefonic:ma sygnalizacja
poszukuj•
trakcyjnej
anten.
Maślankie- INSTALOWANIE
włamania.
dobry sklep „Zodiak",
84-09-09.
Tel.
Wolniak.
wicz 36-32-68 36·77-64
Gorzów. Sikorski!!(<> 32,
5199 g
3559 ·,
•
tel. 221-35 po 111. Kuautomatyczne,
dzwonki, PRALKI
BRAMOFONY,
biak.
na~rawa.
polskie
pozytywki. Wigury 1!1,
S232 I
Fortuniak 62--56-9-.
36-59-24 Trojak
19891 g POSZUKUJĘ staly<:h od. 221111 '
•
biorców dzianiny bawelprzec1iwsł-0>neWYCISZANIE drzwi, zam- ŻALUZJE
interlockowej.
nia'Jlej,
Sknypińs.ki.
c?.ne.
k!, blacha, blokady, zaPrzędzę ba wełniani\ 30
3091 g
51-89~8.
drzwi
ZABEZPIECZANIE
43-70-0~
IJPrzeda.m. Ratex pinki okienn11.
blokady)
domsko, tel. 67-06, Kryk.
(zam'k·i,
5185 t
Przybylski.
SPRZĄTANIE wnętrz
22613 I
43 -75 -04 lto.goz!ńskl.
instytucjom. Szymczak.
3468 I! BETONIARNIA - przyj.
g>ryzonle, ro24033 ł TFJPlMY
36-88·49.
muje przedpłatę n.a puba.eiwo, rwarimcja, raMYCIE okieit, apn:11tanie.
staki, kręg,j betonowe
ehuinki. 78-17-53 KC>Wa51-49-31, Kucharski.
na ~tudzienk1 wodomie6tl88 g
Hk.
lMSl g
rzowe - szamba, NuW ituampo- TELEPOQ<YI:'OWIE
CZYSZCZENIE
cyrowa 13/1 Skarbek.
!Ir:~ 84-21-00.
nlerą dywanów, wykładzln, tapicerki meblo22914 '
4183 g
wej , samochodowej. - „R-UBIN", „Elektron" . 34-96-03, W11,grow1ka.
naprawa. Sl-44-54. G<>·
21689 I
1831 !!.
gulskt
CZYSZCZENIE dywan6w, PAL/S'FCA.,_'!.f?AL t!!tapicerki. Mazurek
1-J7.ory, magnetowidy
ł
3799
57 -58-19
-pneatrajam, inż. Hoff SKRADZIONO 1tiecu,tk:41
PRANIE dywanów, wyo brzmieniu: „Pracow•
111-S4-93, 117-11-33,
kładzin, tapłe.rkl meto·
nia Obuwia I.ongin Tr•
432 g
bure, Mdt, ul. Zielo:Rachunki. M'Y'C'tl!: ok!~. 11przątain!e.
Hl\CI\.
dą
na 4!".
81-1~18, Grześkowiak.
~-24-111, M!!icu1ska.
220511 g
11198 I
21225 '
MYCIE okien, 1Prza,tanle. MYC?l!J flko!en, 11pn11,ta· ZGUBIONO
Jeg!tymacj41
raehunk!.
Instytucjom
Instvtu2820nr
W'!l~rz.
ni~
11tudenek11
S2-74-13 Prokopińska.
ejom rachoold. M-25-82
PWSSP. Kula.sek Ewa.
2M04 ł
19253 g
W'l~ka.
22979 I
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techników budowlanych,
kierowników

malan:y,

-:

E
S
:
E
:
E

=
-

5

kierowników budów - z prawnieniami,
majstrów budowlanych,
majstra - energetyka ds. utrzymania ruchu,
kosztorysantów,
specjalistów ds. kontroh jakości,

8

:

s-

5

kierownika działu _gospodarki materiałowej,
kierownika działu transportu,

murarzy,
t yn karzy,

QJ.if

;

.(,

„
ea.
„

f6'19

E
E
s-

5

specjalistów ds. zaopatrzenia,

•
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:
i
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ZATRUDNI NATYCHM11;ST:

23.0G J ezrk :n.!emiet'ld ('23'
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= •

chałupnlctwo,

przyjmę

~~;~~~::

Generalny Wykonawca Budowy Szpitala
Pomnika Matki P.oiki
-
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KOMBINAT BUDOWNICTWA OGÓL 1EGO
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19037 g
boazer;i, ukła
da.nie park!etów,
31-91-05, Pruszkowski.
22888 g-E
laCYKLINOWANIE -•••••~•-.pół.
(połysk,
ierowanie
k
mat. mat). Również. dla
STUDENTKA PWSSP oinstytucji. 5l·i7-10 .Takraz studentka dzienni36699 /Z
son.
karstwa poszukują m ieszkania i jednocześni!! CYKLINOWANIE bezpyłowe, lak ierowanie
pomieszczenia na prasolidn•e, Wesolomskl (woda, kanalicownię
22899 g
86-00-75.
zacja). - Tel. grzeczn.
33-36-47 (10-13, pon!{- CYKLINOW ANTE. lakierowanie. 51-00-07. Mardziale<k - piątek).
5610 g
cin iak.
2292~ g
zamien i ę :\1ALOW ANIE. ta!)etowa~1-2 Gliwice tel.
n ie. Róiafoki, na ŁódŹ 57-33-25 (PQ 16).
grzecz. ~4-38-C8 PO 18.
5286 I(
'.l3003 Jl.
parter) 53
:'vI-4 (bloki obuw ia
n1 zamienię na dwa ra- KLINIKA
25 wykonuje
Gdańska
zy :.\1-2 (bloki) lub wię
fachowe usługi w zaksz!! na kornystnych wapozwężanie,
kresie:
,!(rzecz.n.
Tel.
runkach.
dekoracyjne
szerzanie,
33-52-26 (godz. 18-22).
latanie cholew. Wszy5284 g
wanie !!kl;pres6w włas
BLOKI kw.aterUlilk<>We nych, powierzonych. Do37 m, centrum DąbrO'WY
pasków
rabianie
zamlenię ntt większe
skórzanych
wkladek
budriwnlcw starym
podkokardek,
gabce,
na
tw iP. z wygodami
korlrowych.
piętek
86-35-ml. Llsty 5245 B!uWszywanie zapiętek (irrri Ol!łoszeń, Piotrkowcha\. Reperacja cholew
~ka ~6.
oraz cholewek. WróbDWA pokojf', kuchl!'l.!a 5968 g
1ewsk:.
bloki. telefon ! pokój,
kuchnia - stare bud<i· K'OBIETY karmią.ce! Wy7!1<mle.nf11 nil
wn!ctwo
elektryczpożyc1,aln ia
wleks?.e. blokd, telef011.
nych odciągaczy pokarTel. 86-1'!l-50.
mu. Yousif, 32·35-03.
!Z&U g
195~.
w O:i:orKAWALERKF;
SOLARIUM, maaaż, saukow!e r.amleni11 na t.ódf
Alek.!!androwska
na.
lub żilen: - za dopła
lOOB. Informacja: Kalilt11 88-42·93 ~o 17).
1ta, 84-83-35, po 17.
5132"
22948'
lokalu na
POSZUKUJP:
ELEKTROINSTALACJ E.
Bałuty.
Pracown te
Obar!!k, 87-03-32, :52·54·811
Tel. S3-19-28, J><i 18.
22(!79 1(
22845 "

.-

S

57-S3-33.
2~940 g

CO w.vnaj<:c :a l okal wolno sto.ia.c.Y w Zg i€rzu na
prac own i ę.
r z emio.;ło L: sty 5193 Biuro Og ł o
szeń, Piotrkowska 96.
LOK.'l.L na cicha pracoww v na .ięcia. Tel.
n l ę do
14 -13..{)6 PO 17. S20! g
).1-3 własnośc i owe sprzed~ rn. 43-90-12 PO 20.
5214 g

hydra uliczną do 30 g
- sprzedam. Rowerowa
24 m.
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kra\\1 ie~ką

wynakcia.

do

na

lokal

poz i omą

'«.

„Kwiat l karabin"
U.ot Wladonutfcł (dla
eyeh - L)

111.30

Zwl~ wokół
daj łapę" - „TG

-

21.4ll Blogra.tie - „J!!an Genet"
dok.
- ang.
22.4!1 Rok wdny - program dMI:.
o Pakistan!•

nłe1lyu.,

mm

nu: „PoI ow-o" (2)

23.2ll Wieczorne

un

W «11.111 11 m.uu

PROGRAM I

mna:rł

Hl.20 DT - wiadomości
widzów:
młodych
16.25 Dla
„Kwant" - „Patrzeć i wi·

Z głębokim bólem nwiada.mla·
my, te w dniu lg marca 1987 ro·
przeż.ywsiy
ku odeszla od n•~.
Slo•tu
lat 78. nana ukochana

DYMOWSKi

dzieć"

l Szwagierka

ceniony
I
dtu10Ietnl, oddany
11racoW11ik, emarytow1.nl" Zakła·
Elektrycznych
Urqdseil
dów
,.Zel~eh"

Złotym

klej"
18.l!O
19.00
19.05
19.30
20.00

w

S. t

odznac-.i:ony

Łod.st,

Krsy!em Zasłu~l oraz In·
11:rmt odmaczenlaml,

Rodmnle

• domu SZYMCZYRSKA.

1kłl.daj~

DYREKCJA

eraz

ZAKŁAD~W

0

drogich nam
Wypro>wadzenle
dniu 24 marca
zwłok 11astąpl w
1987 roku (wtorek) o goriz. 13.30
z kapl1r.y cmel1tana rz)·ms'koka·
tn 11 c k!Pc<O Za new.
Pozo•tdJ!\ w 'lalu:

ZAł.OGA

URZADZES

ELEKTRYCZNYCH
.,ZELTECH" w ł ODZI.

I

Pogrzeb

odbędzie

li~

"' dniu 23

!;!OSTRA.

ma.rea hr. (poniedziałek) " godzin!• 14 na Starym Cl'lentarzu
Zarze w.

•------••• m••ll

P.

GENOWEFA FIGLUS

wsp(>łezucla

Wyrazy HCHfe&'ll

wiad~~ci

reku

HENRYK

17.13 Teleexpreu
17.30 „Znaki szczeg-ólne" (2) 1eii!& prod.
„Rozbitek" pol.
„Idzie
18.30 „Laboratorium"
Dobra.noc - „Bocianie loty"
Rozmow.~ na teleton
Echa stadic>nów
Dziennik
Teatr Telewizji: Walentin
dla
„Pieniądze
Ruputln
Marli"
21.45 Rozmowa n.a telefon
22.15 Telew!1tyjny tilm doku.mentalny - „Nad Vivaldim"
22.40
DT - komen1arze

19.00 „ Wizyt.a SS" - polski film.
telewizyjny
19.30 Dziennik
20.00 Nasza Warszawa
21.00 Kalendarz historyczny
21.15 Gwiazdy wielkiego &l)Ortu

n

' l'!. OC Język niemi ecllll (13')
domowy"
17.30 „Spiewn!k

Je!. 22.09 In1. 1pori>l>'W•. Ił.li J'orum Bena tyota - aud. 23.45 Chwila mumlodyeh muz~ów - aud. 22.u Kluoz zyki. 23.30 Wtad. 13." Kalend.ar.z ra·
do wspólCoZesno~ci- 2!.00 OJ)!!t'a tygod· diowy.
nia: Vlncenz;o Bel11,n1 .,PUrytanle" aud. 23.15 Cr.11s r!!lałalu. 23.50 Umber·
TELEWIZJA
to Be11 „Imle róty" odc.

atyle, epoki. 16.50 S!gismund
A. Cheerlng „Lot 1-2-1" - odc.
zag.
17.DO Wlat1, n.os ROZWil\ZBnil!
17.10 Aktualności
mm:ycEnej (L).
aud.
dnia (L). 17.30 „Idzie wlo~nll"
(L), 18.00 u Konlrnrs Ogólnopolski
(L).
Karola Szymsnowsklegn
Im.
w
PROGRAM IV
1R.30 KIUh S!Preo. LA.30 Wieczór
filharmonii. 21.0:i Wieczorne rełlek
21.l~ Od r~iitlme•u d<i "wingu.
Rje.
11.00 ,.Dom I •wtat" - aud. u.oo
21.30 Wieczór literacko-muzyczny.
W iad. 12.05 „40 lat z plose<nką" od~;
aud. U.30 „Matysla.ko'\Vle" J 3.00 S wiat wokól nas. 13.25 Wspól•
PROGRAM In
czesne partytury - aud. u.oo Popo•
ludnie młodych. 11.00 Wlad, 17.05 MU·
U.OO Polskie archiwum jazzowe
instrum!!ntal.na. 17.15 Pti:yjaC!leizyka
Gwiaz·
11.40
sprawy".
aud. 11.30 „Są
Austlln. !UO le, sympatycy, ulnt!!tt.!11>wani - aud.
P3.ttł
d.a tygodnia !7.ł5
Margaret Atw<iod „Wynurzeni&" - 17.35 Mw:yka Instrumentalna.
W Rozważania 11tylistyozne - aud, 17.55
<>de. 12.00 Serwis Trójki. 12.05
tonacji Trójki. 13.00 Ursula Le Gu.In W!dnokrąg - „sztuka bee ram" ,.Lewa ręka ciemności" - odc. 13.10 aud. 18.25 Chwila mw:yk1. 18.30 J11·
Powtórka z rozrywki. U.OO BeethO- zyk rosyjski (U). 18.łS ChWila mu·
19.30
vena <ipera s.electa. 15.00 serwl.s Trój· zykl. 18.~0 studio ekspertów.
kl. 15.05 Bielszy odc:leń bluesa - aud. Wiad. 19.3~ Lektury Czwórki - Jó·
(opowieść
„Siemiradzki"
Dutyk
~et
16.00
and.
Trójka
15.40 Sportowa
19.45 Nlezapomnlane
Zaprasz.am:v do Trójki. 19.00 Codzlen· blograflczna).
nle powieść Maurice Druon ,.Pote>n· koncerty jazzowe - aud. 20.15 Wie·
aud. 2uo
myśli 1
muzyki
czór
swingu.
Trochę
19.30
odc.
taci"' 19.50 Marg<1ret Atwood „Wynurz~ ·1 ia " Hallo P r aga - H;illo W.a~zawa. 22.30
Gra o
:!2.50
rPportażem.
z
20.45 Spotkanle
<idc. 20.00 Mal!. rozrywkowy,
Klub Trójkl „Szk<ila może być rdor- prr.yszlość - Forum ek<inomlstów
mowan:i." - 11ud. 21.00 Trzy kwa· aud. 23.05 Muz:vk<>t"rapla - Dedy·
dranse jaz?-'u - &ud. 21.43 mub Trój· kacje - aud. Marli Żabickiej. 2UO
Dzieła,

BAŁUTY praco,vnię

do pia- 'lei.
229i6 g

2.2889 '
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~ Ruch - Wiclzev~ 0:1 (0:1)

~ lrafii

I ··~mcki.

obronił

Bolesta
KotZ7brld ..........._ m ~ ,.....,. l1•1W. -

I at.-

dzielny, tneoł meca we Wroeławlu. PnTDl.oel7 eclpewteilł aa pytablo6w.rzuoaJ:r
łlOwMml utnymywały
~ pro-niej
nie: kto walcz7 o mlstrzow1kl tytuł?
wacbenl• d do se minuty, Wte•
We wrocławskiej „donywce" ró"' bylJ toeąkarltl 11..,,, tł6re
dy to krakowianki objęły prowa•
0:1 - Leszek Iwanicki (28 mln.)
dowal 1lę na ło Nowak, • potem pokonuj110 w trzecim spotkanlq pólfln&łow:rm ł..KS, wywalCISJ'b . pradzeni• M :!Il. ale jeszcze na dwt•
RUCH: Jojko - Pałka, Walot, Waleszczyk, Fornalik (od ł& mfn.
Szuster, br&mkarz Widzewa zapre- wo ubiega.nia 1lę o mistrzostwo Polski, maj~ 1:a r1wa.la krakowminuty przed końcowym gwi2ldklem
Kornas) - Jaworski (od 6ł min. Kapic&), Fornalak, Warzycha
zentował swoje wysokie umiejęt ski\ Wisi,.
Włóknian
uzyrkal jeden punkt
Szuster, Bąk.
ności.
Obrończyniom ml1tn:ow1klep tytnłu, koszykarkom ł..KS, poze1tała
przewagi (115:64) . Pod konem pa•
WIDZEW: Bolesta - Cisek, Przybyś, Dziuba, Kamlóskl - KaJrn,
walka
o
br11zowy
med&!,
o
kter1
walcz16
będl\
w llrodę I 1obotę
blanlczaaiek Iwaniec prze<lhwyc!ła
Na chorwwaklm stadionie piłka
Iwanicki, Swiątek, Putek - Chałaśklewicz (od 88 mln. Walczak), \\'rapilk11 I re!nle nuciła. Gdyby to
rze Widzewa wystąpili w se>botę z Włókniarzem. Pierwszy mecz o „bł'l\ll" Juł poJutne, w hall Wl6kga (od 84 mln. Leszczyk).
niarza
(godz.
17).
samo uczyonlła w chwlilę pótnlej·
po raz pierwazy w nowych, efekŻółte kartki: Szuster (Ruch), Cha.łdklewlcz (Widzew), Widzów l i
Seroka,
zwydę1trwv
townych strojach z napisem „Sempnypadłobt
tys. Sędziował: M. Piotrowski (W-wa).
SL~ - ł..KS U:łł I 115 :llł
prowlldw1le (31:39}- I sako6eqły pabianlczankam. Byd mote .eeroperit". To efekt podpisania konmecz jedenułopunktowym swyeię- ka tr«!iłaby, jednak 1ędz!owle llle
Ligowe spotkania Ruchu l Wi- ' efektownero sola, daJ11cero nie traktu . ze znaną austriacką firDwumeca we wrocławskiej Hall 1twem.
doetrzegU ewtdentneso taUl.u llr&dzewa, · szczególnie JUi stadionie tylko prowadzeni" Widzewowi, a.le mą, która w zamian za rekla- Ludowej rozpOCZĄI 11111 od •~
"" WCIDOl'&Jairm mecm lrowlanld. (Działo 11• to na lłwt•
chorzowskim zwvkle stały na do- jak 1lę potem okazało, kol\cowy mę wyposatyla łódzki zempól w ej!, · za jaki\ nalety uma~ 11obot- wePunkty
Wrocławiu
zdobył7
·
dła
ł..KS:
sekundy przed kot\COIW'Jlll 1"1"114·
brym poziomie. satys!akcje>nując sukces. Henryk Bolesta zbierał za' sprzęt 1 ubiOl')'.
nle zwycięstwo LKS nad SlęZI\. Sedzleka 12, Buehwalcl U, Kuja- klem).
nawet najwybredniejszych konese- z kolei gratul&ejf' od kolerów za ...
Tym bardzl.ej, te poprzedni mecz wa 10, Sidoruk 8, Tunka '1, Marów futbe>lu. Sobotniemu mec1..o- dwie znakomite Interwencje, któroze~any w Lodzi
zakończył 1i11 dej ł, Laskowika !1 dla SI~:
Rf•a~111,,._......,.
WYNIKI:
Stal Mielec wl dodatkowego smaczku przyda- rym! uratował swoJ~ dru:tynę od
wygraną wrocławianek. W sobotę Pawlak 29, Kowalika 18, Kuzblk d&ej11
a •kstrak'.laey ~l'llS
Slą.sk Wirocła.w (0:0), Motor Luwała k!onfrontacJa obu trenerów. utraty bramki. Ta dwó,fka była bokoszylmrkl Slęz;y nie potraf.iły .o- 11, Swędrowtka ł, PablJa.n S.
Glinika Gorlice, kt6re w ~
blin Pogoń Szczecin (mecz
Niegdyś jedenastkę „niebieskich" hateramł meczu, CZ1 fak to 1lę
bie jakoś poradzić z nerwami, co
P~l:r kolejlny mees w Ryblll•
odwołllllly zły stan boiska),
pre>wadzll Orest Lenczyk. dziś zwykło okre§lad - „ojca.ml 'ukcesu''.
wykorzystały
łodzianki.
kończąc
WISI.A - Wl..OKNIAKZ
ku z ROW 151 :ll:l. (Rybnlczanltt • •
Ruch Chorzów - Widzew Łódz
„steruje" Widzewem. Szkoleniowa Ale na słowa uznania zasłuż~łl
spotkanie jednopunktowym zwydę
118 :115 (34 :39)
pewnił:v B<>ble udział w meesaeh
0:1 (0:1), Lechia Gdańsk - Oopiekę nad chorzowskimi futbo- takie pozostali zawodnlc:v lódzkJej
s,twem, ~ najskuteczniej w drutyba.rafowych). P01JD.ańskl Lech_ "l"'
limpia Poznań 1 :2 (1 :1), Lech
listami sprawuje e>becnie dobne drutyny, mający pospołu udział
nie Z..KS zagrały S~lcka (zdoPunikty ma Włókniarza myslr.a- grat z AZS Katowice 93:89, l!łp6J•
Poznań Górnik Zabrze 0:0,
znany w Lodzi Władysław żmuda. w \vywlezlcnlu a Chorzowa dwóch
była 16 pkt, tylko () dwa mniej b: Urbankowska 15, Gllszezyli11ka nia Gdańsk p~ta u aleble a
ŁKS Zagłębie Lubin 1:0 (1:0).
To za jego sprawa gospodarze młe- punktów.
od najlepszej ,,snajperkl" Slęz.,.. - 14, Kukieła 13, Seroka 12, Błoch U, AZS Poznań ~ :77 I musiało do!~
GKS Katowice - Górn ik Wał
li w sobotę wygra~ z Widzewem,
Pawlak) orai Tul'Slka - 9 pkt.
a najwięcej dla Wislv: Jelonek do trzeciego meczu wczoraj, ktd•
brzych 1 :O (0:0), Polonia Byprzełamując vrielomlesieczne nieW .sobotę piłkane lluehu nie
We wczorajszym
decydującym 28, Starowicz 13, Sewe17n 12.
ry zakońezyl 1!11 wyp-an" ldai\•
tom - Legia 0:0.
powodzenia ulubieńców chorzow- mieli wiele do powiedzenia. Mogli
Spe>tkanie rozpoczęło się nie ·po szcunek 70 :88.
spotkaniu, koszyk.arki Slęzy rzu18 31 3~14
1. Górnik Z.
tylko bezradnie pn:7gląda~ się
skich k ibiców
cały zna~le
celniej I wygrały myśli koezYkaTek Wisły I Ich kl16 26 33-15
~- Katowice
Po półtore.f godzinie sprawa wY- wzorcowym poczynaniom drugiej
65 :54. Do przerwy przewataJ LKS.
3. Sląsk
18 2.6 27-1:5
ja§nlła się. Mecz zakoóczył się l!ni! wid?.ewskiej drutTny, która
kończąc plerw.!zą połowę trzypun4, Legia
18 23 27-18
skromnvm, ale w pełni 7.asłutonym niepodzielnie panowala w łrodkio
ktową przewagą. I gdyby Bo:tena
5. Pogoń
17 20 31-25
zw:vclęstwPm Widzewa. Schodz11cYch wej strefie bo!JSk.a. Niemało klopoSedilcka nie „spadła'' Jul w H
6. WIDZEW
18 20 20-29
7. boiska piłkarzy łódzkich kibice tów mieli ehorrowscy defensorzy
minucie spotkania (w tym momen7, Lech
18 19 23-22
Ruchu na!l'rodzllł rzęsłsf.yml oklas - w upilnowaniu dwó1ki małych. ale
cie sędziowie „odgwizdali" JeJ pl"8. ŁKS
18 17 18-17
kami. nie !lzczedząr pnd adresem w Pojedynkach o g6me p!łkt wyte przewinienie osobiste), koszy9. Zagłębie
18 li! 16-18
&wolch kr:vt:veznych awar I bAll- ł.ej skaczących, napastników Wikarki ł..KS miały wcale niemałe
10. Olimpia
18 16 14--19
dzewa - Wrag. ; Chalaśklewlcza.
wyeh docinków,
szanse na ubleitanle si„ o mleJ11.
Górnik
W.
18
16
2.1-28
Skuteczny monoll!t st.anowfla (szcze8ce w •clslym fina.le. LKS pro12. Ruch
18 13 12-16
R6!ne I jakte odmienne nas~ gólnie w 09tatn1ch 30 miinutach
wad:z:ił w drugiej części meczu j~
18 l!l 13-21
13. Pe>l<>ni a
je panowały w !zatn!ach. Piłkarze grv, kiedy desperacko atakujący
S"ZCZe 36:31,
potem jednak wroW toleJneJ -n alllłrnwillthh 1111-.-anłem 4W'llDMa 1>0IDfędą
14, Stal
18 11 17-26
Ruchu nie potrafili ukry~ !!We!!:O pllkarze Ruchu próbowali zmieni~
cławianki
odrobily stratę , objęly spotk&ń w ekstrakluie
plłkany SlllO;iem ! Wy'brztłem zakoticzyt
18 l1 12-22
15. Lechia
roz~orvczenia.
Znów kolejna po- niekorzystny dla siebie obrót spraręeznJ"oh łddzka Anilana
rogcua się zdecydowanym sukcesem „gdań4
16, Motor
17 6 10-29
wld?.ewska obrona. Pewna,
ra~ka
~kromne konto \V tabeli t wY)
w Gorzowie, cdzle JeJ przeciwni- sklch korsarzy". Aktualni mlstrzonad"l nleot"Wna ej?Zvi-tMcja w elrs- z.de-cydowana bez iaklchkolwlek okiem była tamtejsza ltal. \V tobotrakh~ie.
Tnaczel z~la było w znak nerwowości. Tak to onlemletę wygrali łodzianie !1:18 (11:9), a
te kiedy dwus1,atnl Mdlkl eiio zespołu .. Bez zbvt- lało przeciwnika
Konulkl I 1podenkl prezentuj"
naJwlęceJ bramek 41& nich 1trzellWTNDU1 AZS Wa_._ -~
nlP.f rnforli • nna.fanla sle zwycle- krotnie doszło do korzy!ltnych dla się znakomicie, po europejsku. Poll: Dziqba 12, Kosma I Melskl po
nallla ":H I H :23,
GTllaWald
stwł'm, Al~ piłkarl!'e nie ukrywatf che>rzowlan sytuacji (rzuty wolne), ra. wlęo juz \Vldzewlakom ma.sze3, 4la Stall Gołeblowskl li I Myłll
R. St. - Pofe)ń Z.brze 2l:H 1
podoh„lr fak Ich trenf'r te 9ulttie~ to całymi ml.nutami piłkarze Rucpu rowad w górę tabeli. aby za.pew19 :22, Stal M!eleo - KorD!!la Kielwleo ł. W niedzielę gospodarze po1na r!>or?:ow~!cim ~tRdlonłf' Prz:V- delfberowall na<l tym, kto powł nM sobie wstęp na europejskie
ce 2ł :JS 1 2s :28, lłtal aorzów ta.ra.ll się o nlespodzlanke 1wyolt:Anllana Lódt 19 :21 I t'I :20, !ll•lr
nif'n zdecydowac:' sie na uderzenie stadiony. Tak Jak to Jut drzewiej
niri•~ Im <11>nrn ~at:vshkc.fl,
zaJąo 27:29 (14:13). Najwlęee.1 braWl'OOl.aw
''.lybrzete Gdańak
W'PI" l!r:ttul:tc.ił 7eb•al:t dw6Jka Piłk i. co wywołało Mhvy ~miechu bywało.
mek dla Anilany strzelili: Dziuba
XV
Mistrzostwa
Swlata,
roze23:30 I SO:H.
WIESLA\V WROBEL
zawodników. Les?e!c Iwanicki r.a na trybunach. Kiedy z kolei zdecyKosml\ 5, dla St&ll Gołębiow
grana wczoraj na ału±ewfeckim to- 9skiI 11
ł Czubak 5.
1. W)'brzete
34:'18 9()ł.-łll
rze wyścigów konnych zakończyły
!, ANILANA
13111 530-483
się popisem lekkoatletów afrykań
Wynikł tych spotkań wyratnle
3.
Po1oń
23:18 SS9-ł81
skich.
~w:!adcz11 o tym, te w!cemlstrzo4. !tal M.
23:21 B?ł-ST'T
wl1 Pol&kl ?rea:entui11 na pocz11ts.
91-*
21 :19 BSł-łOl
W W)"łclł'U eenlor6w na d,.tan- ku wiosennej
rundy razgrywek
8. Poenani&
11:13 S1'-H1
sle 11,115 km triumfował obrońca kameleornow11 formę. Przykładem
7. Korona
18:141 4n-4ft
mistrzowskiego tytułu J'uhn Nl'nl'I tego były pojed;rn!ri w Łoda:f re
1. •t11 a.
1T:.r7 1111.-lłt
(Kenia), wyprzednj11<: po PMJonu- Sl!l*lem l teras w Gorzowie. PodI. Grunwai•
1'1:33 łil&-911
10. Ar.s
jącym tlulsrn aweeo rodaka, wl- opieczni trenera An4rzeJa lbymtl:U
cern!stma. •wiata s 1985 r. Paula euka maldul" 11141 nadal u druK!.pkoecha,
Tnec.l był Jl'rancuz g\.m miejscu w tabelł (m&l1'C zaPaul An>ln.
ległe dwa meex. z Kor·on11 w Kłel wie Pol.Ikt wzięill lto1e}n11 pr:ea„
1 :I - RcSłyckl (28 mln.)
obroI\cr Pl"Z1 ~atu rzu- 1)(1 biegu ~~or6w wy!!tartowało ca.ch), al• wszystko wskazuje na kodę, a nie zapominajmy, te na
ł..KS: Bako Bendkowski, Wenclewski, Kruszankln, Rótyekl tów rożnych pnez rywali, ustawi.a· 289 zawodników s <IO krs.j6w. Nle!!- to, ie bardzo cię2lk<> będ:zle Im iakończenie rozgrywek spatykają
Chojnacki, Soczyński, Więzlk (od 77 min. Podolski), Zlober - Ba.ran,
li alę w jednej l inM i jeden z nich tety polscy zawodnicy zajel! dale- wywalcrzyć
tytuł mistrza Pctls:ki. si41 we włMnej sali z Anil11n11.
Terlecki (od 46 mln. R. Kobaltlewicz).
K. Wesołowski bvł Oczek!wa'!ly bowiem 1 wielkim zanie potrafił przeciąć lot.u piłki ro- kie pozycje.
(sz.) I
ZAGLĘBIE: Koszarskł Pietrzykowski, Kujawa, Godlewski - Krabiąc tzw. dziurę. Zmęczenie? Ale dopiero 110, B. Mamióskl
zaiął 82
kowski, Gierejklewlcz, Ptak, ZeJer, Kowalski - Dodała (od 6'1 mln.
widziałem równ!e:t efektowny strzał miejsce, J. Huruk był 83. I!!. Gurny
Cebula). Kurant.
Ze.tera w 68 min., po którym pił - 119, B. PsuJek - 14!5, A. l'tlaŻółtą kartkę otrzymał ZeJer (Zairłębie).
ka minimalnie przeleclala nad po- łlckl - 157.
przeczkę oraz wzorową akcję dueRozp<>cznijmy sprawozdanie z te- taktyczny (nie wl6my jednak znów tu Chojnacki - Ba.ran w 79 mln.
M~
wśród kobiet wygo spe>tkan!a od 28 minuty, kiedy za to trenerów): gdy jestem g06- meczu, a &trzal tego e>statn!ego o walczyła Francuzka Anette Serto jak się pótniej okazałe> padła podarzem spotkania i strzelę gola, milimetry minął słupek bramki Ko- 11tent, wyprzedzajac
Szkotke E,
jedyna bramka tego spotkania. cofam sie pod własną bramkę I sza.rsklego. No cót, to przec!et p-0- Ly.nch I faworytkę,
obrończyndę
Chojnacki, którv znalazł się na le- oczekuję na dogodną okazję do czątek piłkarskiej wiosny, a liga tytułu, Ne>rweMtę I. Krlstlan1en.
wej stronie be>islta, na nietypowej kontrataku. Tak wygodniej I tak tak naprawd.11 Jeszcze nie nabrała Polki, wśród n!eh tomaszowianka
1:1 - Ll4tke (ł mln.), 1:1 - lło włun•J połqwt.e boiska I u.Iłowali
dla siebie pozycji de>kladnle nagrał po prostu łatwiej! Sukce1 jak najW. Panf~ l nie rdołaly zakwallfiko- slńlkl (17 mln.), 111 - Lldtke (58 wyprowach:lć szyl)kie kontratak!,
rum leńców.„
pł?kę wbieirającemu w pole karne mniejszym nakładem 1121
wac'! się do pierwSl':ej trzydz iestki.
min.), 3:1 - Szyblst (III mln.), 4:1 Jednak już l' w f minucie nie u1obrońcy Różyckiemu Ten przebieg?
- Szybł.sł ('12 mln.), 5:1 Plss trzeeli
błędu ł 1$tefal\osyk mu(ww)
ANDRZEJ SZYMANSKI
z nią kilkl'I metrów, Koszarski zre>Po skończonym spotkllllJu tre(74 mln.).
siał &chylać 1ię po plłk11 do siatbił krok do przodu myśląc, że ło ner
z.
Gutowski
ltwlerd7ilł - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WŁOKNIARZ: Stefaómyk - Sta- ki. Gra pótnlej wyrównała si• ł
ze
piłkarska
dzianin hędzie zagrywał 1ą do part- jedynie,
była„,
nowski, Bardelskl, Anioł, .Jacek - w 17 m~nucl1 z kolei kardynalny
nerów zna jdujących się na WJ)rC>St pogoda.
W
dosiukiwan!·u
się
Kukieła, Bąkłewlos (od 65 mln. bł11d popełnili defezuorzy ~loopolu.
bram k i e;dv tymczasem niespodzie- przyczyn tak słabej postawy 11woich
Feneenloben), Clealelskl, Wojcle- Podawali oni piłkę do 1w1go bramwany strzał , ,,vvlądował w krótkim podopiecznych narzekał talde na
ohowskl - Sowlmkl, Rosiński (oll kuza, jednak za lekko I pruJ,ł
rogu . w samym okienku .Jego świą niemotllwość trenowania w do- ".przeJtonllł ri4 • tvm
j11 Rosłń.tkl
w7r6wnuj11c straty.
Jl:łego Hchowonło 114 ł f'IJ1fOftUJf ~ 79 mln. A. Ratkowakl).
tyni". Na trybunach z.dania były brych ~arunkach oraz na takt po- powolc:my no zrrupowanienojI•pł•J
Żółte ka.rtki otrzymali: Znb (lc- Po pr:i:erwie pabianiczanie dali 1!1t
pilkor· tego pUkorza na dluźazu czai podzlefone. Jedni twierdz:łli te pil- woływania lego pode>piecmych na 1kł11j kadry Polski do Wroclawio, skwitował krótko, C1!1
Ioopol),
Wojoleohowskl,
Bardelskl
I
jednak zukoezyć. Prngralt u. I
doaaclnte
ka „zeszła z nogi" piłkarzowi LKS. zgrupowania ró~nych zespołów re- zawodnik GKS Katowice
pkt„ o ceym naleły jak u3nrt>Wyraził on jedno- Kukieła (VUóknfarz).
MC1rek W. Łazarek.
drudz~ natomiast byli przekonani prezentacyjnych.
c!ej
zapomnieć.
Koniarek. Otóż futbolista z Kato- czdnie nadzieję, te 1tosown1 deP()Zycja w ll~owej tabeli łM
o tym , iź było te; oczywi~cle zaWYNIKI GRUPY ll: A'łia lwidnUI
podejnił• podarzy spowodowała, te rzucili się
wic
stawił a!ę przed obliczem tre- cyzje wobec KonlarkCl
Ale z drugiej Jednak llŁT<>ny Wl·
m!erzo„"' kopnięci!" piłki. Nie bę
- Stal Stalowa Wola 0:1 (0:2), Hut-.
dzlemv rozstrzvi?nłi teiro problemu, działem ze!pól Ll{S, który gdzld nerCl W. Łazarka nietrzeźwy, Reak· PZPN t maclerzysty klttb „pechow- oni od początku meczu do zdecy- n!k Warszawa - Hutnik Kftl!ków 111
selekcjonera byla natychmia- ca". Sam chuba zawodnik przeko-- dowanych ataków. Te> zreszta tra- (O:O), Górnik Knurów - ReeoVia 2:1
bo nie ma to l'ł.bsolutnłe ł.adnego w okolicach 70 minuty drugiej p()- · eja
itowa. Kon!arek mtts!al zabrać s!ę nal się, źe alkohol szkodzi...
dvcja spotkań w Dębicy, Pabia111i- co :O). !gloopol - Wlókn1at'2 Pab:!An1•
sen~v.. bowiem llłlz:r sle w sumie
czanie spodziewali s it: ta.kieg.o ob- ce n:t (1 :t), Sandecja - Jagiellonia.
efekl ,, .., ń„ owv. Gospodarze zaln- Iowy byl. bardzo niezaradny pod w droQę powrotną.
(tuto)
rotu spuwy, przyjęli rywali na 0:1 (O:n), Wista Kraków - Broń 0:1
Nie
zamierzam
tolerować
ta·
bramką.
Widziałem.
jak
ka!!o"' ~ r; rlwa punkty i ml'-1l1. zu- własną
(0:1), Zagłębie Sosnowieo OUmtiia
!>Clfl~ń n' "zla ~rednła z trzech spotElbląg 1 :1 (B:O), Wista Płocll Kokań rrmrlv wiosenne.i. N;e możpa
rona 1:o (0 :O),
natom;~•t tesre> pe>wiedzleć o rvwa1. Jag!elloinia.
1, n ......
2. Górnik
17 27 t&-11
lach. którzv ni"' wvgrall jes-zc?.e
3. Stal
n M 29-1'
tadneito meczu. a zb;e-rają cfąg1e
ł. W4&& X.
'
17 it 20-lł
J')<)chw•łY 7,a ambitna postawe. oI. Hut.nik X.
1T 19 21>-ił
fensywna walkę nawet JUi bois8. Zagtębit
l T U 11-41
kach rywali. J tak w tstOCl!e by7. l!flooi>Ol
lT 18 18-18
to w sobotnie P<>PO}udnle ne staS, WŁOKNIAIUI
11 1S 1.....ł
dionie przy al. Unii Zagłębie wal- '
•· !!roń
n 1ł lT-4\
ezyłe> tylko trzema obrońcami (!),
10, Olimp!&
tT 14 16-11
11. Avia
1T 14 16--11
za~ęfoifo śrbd·kow11 strefę borl1ka,
12.
Hu~
W'.
11T
11 lł-11
„dolotvło" do tegio !Indywidualne
13. \Vlak P.
1T 11 111-!T
krvcle na eałel f~o szero~cl I
14. Korona.
17 H 1-.18
dzlekl temu Mdttw1sko nie mogło
15. Rmovta
17 11 f-18
by~ emoc1onująt'e Il akcje ;ofenie, Sandecja
t.T T 9-%ł
sywne LKS kończyły sle z dala oo
Doznałem
kOllłuz'ł
na
kwa-porozumieć
!łię
w
tel
sprawie
I
WYNIICI
GRUPY
r1
szomblerld
Romanem
W6le!dttm.
A
tu
taki
- „Niestety ale
pr:syJ&łe
4•
drans przed końcem towarzyskiego kierownictwem PZPN. l:!
bramki Ko~uirski ei:ro Trzeba- r6w- Wrocławia ns mees • Norweslll kwiet- - Slęz.a Wrocław 1:0 (0:0),
Radonech.„
niet stwierdzić . że e;oście byli pier- oowiedział na.t)&Stntk ELntrachtu
meczu
z młak - Piast Gllwice 0:1 (0:1), sttW nlatek Eintracht nrz.enał z meczu Romy z ATgentyną - mówi nia, a więc w dniu
roz- !on - Odra Wodzl..qlaw o:o, Gwardia
wsi <> kre>k od zde>bvc!n pre>wadze- Frankfurt
BONIEK.
Mam Cypręm w Gdańsku, Roma
WŁODZIMIERZ HSV 1 :3. a Mirosław Okoń.tkl l(rał ZBIGNIEW
Warsuwa 1 :O
n!a. W to mint•cie Kurant po rzu- SMOLAREK. w Diatkowvm gpe>t- bardzo dobrze zresz.te fak całv ze- krwiak na nerwie nadramiennym. grywa ważne ligowe spotkanie z Ko.szalln - Gwar<l.la
Juventusem
Turyn.
Mogą
być
pro(0:0) , Urania - Ark.a t:t (l:t). Zacie rotn:vm trafil w oop17..eczkę. zaś kani u lil!<>WTIIl s Hambllrl!e.r SV. 1oół HSV. który ka.ndvdule do ty- Nie trenuję. Nie mó1łbym
więc
wisza
Bydi:oszcz
GKS
Jsstrzeble
w minutę pó:fnle1 Knwatskf· wvlro- na ki.Jka minut. nrzed końcow:rm tułu mlstrzowsklel!O.
Prowadzill- zagrać w meczu. Szkoda. W meczu blemy z uzyskaniem zwolnienia z ~ :! ro :O), BaltY·k _ Chrobry 1 :o (O :O),
na? efektowny p i łkarski sl,al<>m . !!wlzdkiem „s:trzelll'f ml" włókien łrnv w tY'IU meczu 1 :O, ale m&mr przeciwko Argentyflczykorn („Zib!" klubu. Nie chciałbym jednak by Pia~t Nowa Rud.a - Dozamet
2 :o
lecz z 11' metrów strzeli? „panu ka w mieśnl·u
w o :O).
-dwułfłoWTm noc! I bardzo sł1Jba obrone która nie by- zdobył 2 bramki) grało ml się nie- ktoś te fakty int.erpretował
B<>!l'IJ w okno".
tle.
Gole
uzyskałem
strzałami
s
ile błedów
ten sposób, t.e nie zależy mi
opuściłem boisko na noszach. Le- ła w stanie ustrzec
na - - - - - - - - - - - - - - ·
Ar- występach
nrzv P.roźnvch atakach rvwa,li. Ein- dystamu. Były efektowne.
w
reprezentacji.
I,• •
Po pn:erw!e ~ r111 nleco oty- karz zalecił mf· kllkudrolowa nrzer- tracht
gentyńczycy
występowali
w
najWprost
przeciwnie.
Sl\lel
orzeiżvwa krv:zvs.
Wa.Ie~:v
w!la. Strons dvk:tu1ąca warunki we w treninnch. Bardzo ia.łule.
silniejszym
składzie,
jedynie
pez
bvl! pilkarze Zagleb!a. Spotkanie nonlewat na wvstenach w repr.- rnT o utrzvmanle s!e w ekstrakl1t- Maradony l Valdano. Znaleźl iśmy
Chelsea - West Ram
l :~
Everton - Charlton
nie na1e:!:alo Jednak d" futbolo- ~entacH zależv ml szczeir:óln le . sle. Bedzie cleźko . chociat l~t'!tll jednak na nich sposób.
2:1
Manchester
Clty
Newcastle
O:O
wvch perełek . a fil z rMnvch przy- Wiem te or-zed meczem eHm~nacH ontvm ista
DUŻY
LOTEK
Mecz obserwowało 10 tys. widzów,
Mam nadzlele, te otn:ymam
Not'wich - Luton
o:o
czyn. Po pierwsze: aktorzv tego mistrze>stw EuroPv z Cvorem barbo padał deszcz, a ponadto telewiSheffield Wed. - Manchester Utd, 1 :o
I LOSOWANIE
soektaklu nie bvii prz,,.det arty- dzo wskazanv bvł ze wzit1ed6w oowC>łanie na sootkanie z Cviprem zja włoska transmitowała w
caSouthampton
Aston
Villa
5
:o
w
Gdańsku
w
dniu
12
kwietnia
W
~r.koleri
ln
wv('h
mól
udział
w
spotstami w swoim fachu . Po dru!! ie :
Tottenham - Liverpool
~
14,26,2~ 38
łości spotkanie.
1:~
warunki terenowf'. 1ak t() na wio- kaniu z Norwestia. Mó!!łbv.m sie l!?Pi.?i oiatek 10 kwietnia Eintracht na
Watford
Arsenal
2
:O
Aktualnie
pauzuję ia czerwoną
!!M bywa. utrudniały na pewn<> z~a~ I pe>rozumieć na boisku z kra- na wv1eździe z Werder Brema.
Wimbledon - Queens Park
1:!
w
dinla zameldowałbym kartke. Wybiegnę na boisko
nartnerami.
WS1:v~k1e Nastet>neito
walkę, nie zezwalajac na precyz1e. fowvmi
B\rtnlngham - Pommouth
O:!
dniu
S
kwietnia.
Wtedy kończy m!
l i LOSOWANIE
Bradford - B~rneley
o :o
I wt'eszcie no trzecie: me>tna było foMT!alno~cl (wize I błlełv) mlll- sle w Gdańsku. ·
Re>man Wólclckl lest w drodze się karencja.
Brighton - Ipsw!oh
t :2
zauwaty~. ~e nadal na naszych bo- łem załatwione. · Miałem orzvleeleć
Czy zagram w Gdańsku? - MuCrystal Pałace - Leed1
l :O
lsk11ch ·~nule pewleT1 schematy zm do Warsza'WT w niedziele raz4!>ftl s do kralu I zura z Norwegia.
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ameleono a for a

Biegacze Kenii
najlepsi na Służewcu

ŁKS

-

Zagłębie

L·abin 1:0 (1:0)

Zamieńonf

trz

m_..

lgloopol -

Włókniarz

5:1 (1:1)

Zapomnieć jak najŚzyhciej!
•I•

Alkohol

~zmr'

w.

I

.,SMOLI„ NIE

szkodzi. ..

PRZYJADĄ

Smolarek: Na pecha
nie• mam wpływu

DO WROC

Z. Boniek: Występ w tidańsku

pod znakiem zapytania
m:•

W 1·idle

11,

dod. 22

6, 12,26, 29,32,48

•

DZrENNIK LODZKI nr 61 (122'19)

•I
angm

