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o ~ Tysiące

ludzi na Pietrynie
Dziesiątki imprez, koncertów, konkursów
Łodzianie świadczyli na odnowienie swojej centralnej ulicy
I

o śWide byllśmy
sobotę
wprost pr:r.erażeni: pada!
Tyle sbarali I pofl'Oda może
nam to wszystko zniweczyć!
Lunęlo tak, że opadly nam ręce.
Zaczęliśmy nasze imprezy przed
południem (otwarcia dokonal prze'vodniczący komitetu organizacyjnego „Swięta Piotrkowskiej" - wiceprezydent Lodzi SUl.nłslaw Za
lobny) i przez jakiś czas wszystko
szlo dobrze, ale potem znowu byl
deszcz I niektóre imprezy trzeba
było odwołać. W sumie jednak pozbieraliśmy. się i do wiecwra zaplanowane imprezy szły jedna za
drugą, a np. przy „Siódem)t.ach"
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propozycją z okazji
Piotrkowskiej zgłosi! się
do „DL" i kandydatów na radnych pan Kazimierz Kolasiński
Brurzemieślnik (Zakład
karski i Renowacji Zieleni Rojna 39), „Zrobię to dla Piotrkowskiej!" - zadeklarował. „ Wraz z moim kolegą Jerzym
się
Batiukiem podejmujemy
wYkonać nową nawierzchnię kamienną wokól pomnika Tadeusza Kościuszki na pl. Wolności.
Uważamy, że plac Wolności to
Pietrynv.
także · część naszej
wYkonamy
prace
Oczywiście
społecznie pod dwoma wsza.Jtże
warunkami: pierwszy z nich to
zapewnienie odpowiedniej jadru~i
kości płyt kamiennych,
- od tej pracy społecznej nie
co już k1ezapłacimy podatku
dvś mi się zdarzyło".
„DL" deklarację przyjmuje.
Czekamy na odzew od gospo(wltl
darzy dzielnicy.
cenną

Swięta

ciśnienie· widzów było tak wlel.kie,
że ze-spoly młodzie:!:.owe przekroczyly godzi.nę ciuy (22) i za to
czujemy się w obowiązku przeprosić okolicznych mieszkańców. Da-

rujcie nam -

rozpędzi.„

młodzież.

jak się

W sumie udaJ.o nam się zrealiW
zować prawie ca1y program.
niedz;ele pogoda była wspaniata
l wszystko b)·lo iui tak. jak chcieliśmy.

Loclzianie bardzo sympatycznie
ocenili to, co dla nich przygotowaliśmy. Jeśli nam się to udalo,
cala przyjemność po naszej stronie. Działo się tak wiele, że tlie
il'lSteśmy w stanie przedstawić tego w dzisiejszych sprawozdaniach,
ani na zdjęciach. W najbliższych
dniach będziemy wracać do „Swięta
ulicy Piotl"kowsk1ej"
Goście Imienin Piotllltowskiej byli
chyba jedMmyślni: święta udanego.
(szel)
Tego

• :w. •
jes:zcze w Łodzi

nie

było!

N~czelnik Kościuszko aż oczy przecierał, dziwując się niepomiernie s

W słynnym domu aukcyjnym
Christie w Nowym Jorku padł w
sobotę kolejny rekord w dziejach sztuki użytkowej. Lampa
zaprojektowana przez słynnego
architekta amerykańskiego FranLloyda Wrighta została
ka
sprzedana za cenę 704 tysięcy,
co ;jest najwyższą ceni\ uzyskaza dzieło amerykańskiej
ną
sztuki użytkowej powstałe w
XX wieku.
„PIRACI" Z WYSPY
ZHOUSHAN
Po raz pierwszy od 1949 roku tj. od czasu proklamowania
CbRL, wystąpiło w Chinach
zjawisko piractwa morskiego: u
wybrzeży wyspy Zhoushan, tełącej u wejścia do zatoki Hangshou na południe od Szangha-

otwiei:aJą
Dz 'ś
Międzynarodowe

BERLIN - RAJEM
DLA ZWIERZĄT
Berlińska
prawdziwą

metropolia stanowi
dla dzikich
oazę
Najlepiej czują się
zwierząt.
tu dzikie .króliki, które żyją nie
tylko na peryferiach miasta,
lecz ta(tże w centrum. Cale ich
stada można społkać na obrzeżach głównych arterii miejskich,
Leipzlgerstrasse ·
jak
takich
Linden
Unter
aleja
i
Sprzyja temu niewąt
den.
pliwie mnogość zieleni. Berlin jesł bowiem jednym z n_ajbardziej zadrzewionych miast republiki, a mimo to nadal zwię
ksza się obszar tutejszych la.sów
komunalnych. parków I skwerów, w ten sposób tworzy się
tu idealne wprost waru.,. ki nie
tylko dla królików i zajęcy,
lecz także dla grubej zwierzyny, zwłaszcza dzików.
Opr.: peR

w pozostałe dni (11-11 czerwca) od

11 do 18 Kasv bil Ptowe usvtuowaae są wL.dłuż hali .A" ud stre>ny al Politechn1k1. w~zvscy zaku' pujący biletv otrzymaja ulotl1~ ·LaPonadto w 12 miejscach na p;i- wieraiącą adresy i pod'ltawowe inwierzchni ponad 6.6 tys. m kw formacje o kolekcjach zakładowych .
prze.
prz;e<lsiębtor~tw
ponad 240
Ponadto w hall KS Tęcza przy
mys!u lekkiego pokazuie swoje kolekcje fabryczne. Można je zwiedzać ul. Karpackiej 61, odbywać się bę·
pokazy mody kolekcji ubiorów
da
codziennie od !?odz 9 do 18. Bilety
tcodziennie
111 •tkanin bawełnianych
wstępu na tereny tar!(owe w cenie 500 zł i uliiowe - 250 zł (dla u 12 i 16). Na terenac-h wv~tawo
wych, a takż<' prze<l SDH Cenmłcdzieży szkół zawodowych o orofilu zgodnym z tematvka imore· tral" przy ul. Piotrkowskie; 165,
zy) upoważniają do zwiPdzania ko- czynny będzie 0d oonietlz1alku do
lekcji zakładowych oraz obejrzenia '!oboty wielki kiermasz wvrobów
pokazu modv które or1z.anizowane bawełnianych roritanizowany z; okazji 50-lecia Izby SawP!ny
Telimenę·
będą codziennie przez
w Społec:zrnym Domu Studenta PL
Z kolei przed sklepem ZTI~ „TeoWyjątkiem Jest firmowv ookaz :Te· Cilów" przy ul
Piotrkowskiej 125,
iimeny" o godz. 19 (codziennie) codziennie o godz. 11. 14 i 17 prena który oboVl•iązuje odrębny bilet. zentowane będą pokazy „Teofilowa". ZPDz. „Danuta" z Radomska
ZPDz. „Dzianotex" z Bydgoszczy
Główna ekspozycja targowa udo·
stępniona jest dla publiczności 13
(Dalszy ciąg na str. 2)
czerwca od godz. 15 do 18, zaś

swego pomnika, co to
ten sobotni poranek na
centralnvm łódzkim pLa.cu wyrabia.
Pomimo słoty I chłodu, objawiU
się licmie. w należnym ich domajestacie i niebywałej
stojności
krasie strojów: królowa Bona, ce,.Intetia~hion"
targ,
Lód~kie
sarz Napoleon Bonaparte, książę ~pr..,; ~ją ri.!r ·ląz;y·\'aniu ko taktów
Józef Pouiatowski, książę Bogusław I zawiel"aniu kontraktów Ubiegło
Radziwiłł I książę Adam Cżarto
roczne przyniosły· w efekcie urnoryski. Za nimi pai królowej Ma- wy wartości ponad 50 mln dolarysieńki.
i pona<l 50 mln rubli. Społe
rów
A dalej panaslenklewiczowskl czeństwu dają okazję zapoznapia
barwny i gwarny korowód: Basia się ze światową modą i osiągnięcia
Wołodyjowska, Oleńka Billewiczówmi przemysłu.
na i Krzysia Drohojowska, Andrzej.
Kmicic i Azja Tuhajbejowicz, Roch
TARGOWE VADEMECUM
Kowalski z Panią Kowalską i bracia Kiemlicze, wreszcie„. aż dwóch
Dziś od godz. 12 w ·dwóch halach
Onufrych Zagłobów.
Za nimi damy i kawalerowie z targowych przy al. Politechniki i ul.
najprzedniejszych europejskich dwl> Stefanowskiego swoją ofertę towarów, najszlachetniejszych rddów l"OWą prezentuje 65 wystawców z
13 palistw: Argentyny, Austrii,
że długo by wyliczać. A na końcu
- Ewa z Raiu i Czarownica nie
TP li:! n• ~~ ... mc:www ....
I
wiadomo skąd. I jeszcze maleńka
Indianeczka aż znad Amazonki.
(Dalszy ciąg na str. 3)
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Konferencja ,prasowa
prezydenta Afganistanu

Atga.nistanu Na<lziPrezydent
bullah. który uczestniczył w pracach specjalnej sesjj Zgromadzenia
Ogi>Lnego NZ w sprawie rozbrojenia. przybył z oficjalną wizytą na
Kubę. P~mawiając na lronferencji prasowej w Hawanie Nadżi
bul1ah oświadczył że w czasie spotgeneralnym
kania z sekretarzem
ONZ Javierem Perezem de Cuellar
w
delegacja afgańska naświetliła
p<>rozupełni kwestię na•l"USZania
..Fakt)•cz.nie
genewskich.
mie11
powiedz;iał -prezYuprzedziliśmy dent Afga-ntsta.nu - że jeśli będzie
to tl"Wało nadal. Związek Radziecki
fu pojawił:r 1ię pirackie stateczki, napadające na miejscowych rybaków i oirablające ich
z połowu. Władze prowincJl
Zhejiang, która adminiatracyfnie podlega Zhoushan, były zaskoczone I dopiero ostatnio obiecały, ił rozprawi" 1ię s „piratami".

LAMPA ZA '700 TYS.
DOLA ROW

wysokości
się też w

Francji . Holandii, Indii. Jugosławii.
KRLD , Pakistanu POl'lki. RFN
furcji, Urugwaju Włoch. Węg-1er
ZSRR

swoje podwoje
Targi Odzieży
Tkanin DziPwiarstwa i \Vyrobów
Skórzanych .. Interfashion 88" Do
jvspozycji targowych [\Ości odiano do użytku hale o pometys
7
ponad
.vierzchni
.rów kwadratowych. JesL tp bez
mała dwa i pól raz.a więcej niż
w Poznaniu. · Plusem . łódzkiej imprezy jest takż~ zaplecze naukowo-badawcze w postaci kilkunastu
ośrodków i laboratoriów PrzP'!'ny'l.ło
wych. a także możliwość · skon-.
frontowania na miejscu targowe]
oferty z fabryczną rzeczywistością
W Lodzi wytwarza się I si:irzedaje ponad 20 proc całej oroduk
cji przemysłu lekkiego w Polsce
Ponad 100 przedsiębiol"stw reprezentujących wszystkie branże tego
przemysłµ a mających siedzibę w
naszym regionie produkuje 40 proc
wszystkich wytwarzanych w kraju
tkaniil wełnianych. 38 proc. iedwabnych l 150 proc bawełnianych
Tylko i właśnie w Lodzi rozwią
zywane są i:rlobalne problemy rozwoju Pl"Zemysłu lekkte!?o począw
szy od sfery projektowania i technologii, aż do produkcji i obrotu
towarowego.
rT

PO ZĄ EK

i Afganistan nie będą się czuły zodalszej
b<>wiązane do forsowa,nia
że
ewakuacji wojsk radzieckich
przebędziemy musieJ.i ponownie
myśleć cały problem i zareagować
tak. iak to iest konieczne w tego
rodizaju wvpadkach''. Prezydent AfE(anistap.u powiedzial następnie. że
je.go
sekretarz generalny ONZ i
osobisty przedstawiciel Diego C<>rdovez zaipewnili delegację afgańską.
iż wykorzystają wste1kie możliwo
. ści, aby doprowadzić do skrupulatrząd
przestrze(a.nia przez
ae)(o
Pakistanu zobowiązań jakie wziął
on na siebie na mocy porozumień
genewskich. Jesteśmy optvmistami
i wierzymy - ·powiedział Nadżii
bullab - że mądrość . realizm i poczucie "odpowiedzialnośd przeważą
w Paikistamie.

Rusi

Prezydent Nadżibullah stwierdził,
lrompleks por<nurnień l(enewskich
nie sprowadza się tylko do wycofania wojsk ra.d-zieckich iz: Afgami1tapu. Są także inne asoekty porozumień - takie lak 11ieingerencia
w V{ewnętl"ZJOe sora.wy Afganistarnu.
repetriacje uchodźców. gwarimicje
USA I ZSRR.

że

W sobc>t4= t niedzielą kontynuo- dy.nalem . Agosttno Casarolim, prywan;y był nie%Jwykle bogaty, ponad nas Polski Józef Glemp i zwierzobchodów chn~k Kościoła prawosławnego w
program
tygodniowy
1000-lecia chrztu R.usi. Uroczy.ste naszym kraju, metropolita Warszanabożeństwo w klasztorM św Da- wy i całej Polski Bazyli.
nily w ·Moskwie zakończyło obchody milenijne w stolicy. W następ
nych· dniach odbędą się one w Kijowie Władimirze i w Lening·riadzie, ' po czym p~iosą się do
diecezji i para.fil rosyjskiego Koś

Konsekracja biskupów w·Pradze

cioła prawosławnego.

W sobotę uezestnicy i goście jubileuszowego święta zostali przyjęci na Kremlu przez przewodniczącego Prezydium Rady Najwyż
sze.I ZSRR And•rieja Gromykę. W
spotkaniu uoze9tniczył przewodniczący Rady do Spraw Reliigll przy
Radzie Ministrów ZSRR Konstantin Charczew, a udział w nim
wzięli patri·nrcha Moskwy i Wszechrusi Pimen. przedstawiciele duchoKościola
rosyjskiego
wieństwa
prawoslawnego oraz delegacje I osobistości s ponad 100 krajów, e
wśród nieb de-legacja Stolicy .Ap«)ltolekieJ a .iekretarzem llt&nu, ~

w

specjalnego
Hrad- cjll!Sza papieskiego w so- wysła.nni•ka Wa.tykaniu ds. Europy
Francesco
arybiskupa
wschodniej
botę
dwu ?11Q1.VyCh. miain.owainych przez Colasu-0ru10. Wśród przedstawicieli
biskupów konferencji biskupów 1"6żinych klrapaipieża JaJ!la Pawła II
kraikowski
metropolita
p0mooodcrzych. Zostali nimi 75-letni jów był
wikarium: generalny a.rehidiecezji kardY'nał Fl"aindszek Macharski.
Frukt mianowania nowvch biskupraslr>iej Jam Lebeda oraz 64-letni pów licznie zebrani w
kate<lrze
ka.nionik metropolita.my przY ka- wierni powitali dłu.go trwającą owacją.
tedrze flw. Wit.a Anton.im L~ka·
12 bm. w Tmavie na Słowacji"
Uroczystego aktu podniesienia do nastąpi konsekracja trzeciego
z
wyS(Jlkicb bisku;pów mia.nowanych przez pagodino§ci biskupiej diwu
d-OStojn!ików Kościoła dokonał arcy- pieża pray a.probacie rządu CSRS.
Zostanie nim 55-let·nd Jam Sokol biskup Pr.agi, 89-letni kardynał Fran- administrator aipostolski dla areyoiszek Tcmaszek w obecnośal nun- blslru,'l)Stwa Tmava.
katedro

św.

c:zainach w Pra&e

--------------"1
Fot.: A. WACH

W 165 dniu roku słońce wzeo godz. 4.14 zajdzie zd
o 20.58.
szło

Antoni, Herman, Lucjusz,
Gracja, ~obiasz

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Lodzi następującą pogodę:
zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp maks. w dzień
około 22 st. Wiatr slaby i umiarkowany, północno-wschodni
·
I północny
Ciśnienie o godz. 19 \vynosiło
993,6 hPa (745,3 mm), łemp.
15,5 sł.

„
1958 - Utworzenie Ochotniczych Hufców Pracy

a
Bigamia: m1ec o jedną tonę
za dużo. Monogamia: ło samo.

sm1ec mj

się

W.iita w

odbyła się

pierwsza od 15 lat koru;.ekracja

I .

- Oczywiście, że cię kocham
Jestem przeciei twoim mężem.
raki m6J los I

Kandydaci na imprezie

.UROCZYSTE OJWARCIE
60 Ml.ĘDZYNARODOWYCH
TARGÓW · POZNAŃSKICH

„Dł."

Starł

,,_Medicusa"

Na Piotrkowskiej o Piotrkowskiej Zd.rowa konkurencja

Przez dziewięć g·odzin w sobotę moderl'l!izowane? -:- Zwróćcie się
i w niedzj.elę r·OZ1'!awiali foandy- do „Budotechniki" powiedzial
daci na radnych ize sw<J1imi wy- j~en z rzemieślników uizeszonych
borcami o problemach Piotrkow- w
tej sµółdzielni. P.orządnie i
skiej i śródmieścia. ,.Porozmawiaj szybko wyremo•ntujemy i zmoder-.
z kiandydatem" - wspólna -akcja nizujemy k.ażdy clom. W zaroian1 za'
pie11 naukowy. 50 proc. .z tych eW'll
(INFORMACJA Wt.ASNA)
„DL" i PRON Sródmieśde poz- jedno mi.eszl<Janie w każdym z buOd jutra rozpoczyna działalność trafia bez;pośrednio do kieszeni lewoli.W przysz1ym ra:d.nym lepiej dynków poddanych retiowacji. P.rzy spółka „Medicus" Zespól Le- karzy. „Medi.cus" poza lekarzami
poznać swoich wyborców. ich spra- tej
Qkaz.ii można zyśkać więcej J;;arzy Specjalistów. Siedziba nowej zatrudnia tylko księgową, sprząta
wy, ti:oski, nadzieje. I na odwrót miesz:kań. bo wiele z nich. o ~po placówki leczniczej mieści się przy czkę i dwie pielęgniarki. I okazumieszkańcy Śródmieścia lep iej rym nadmetrażu. zajmują z musu ul. Wólczal1skiej 135. Wygospoda- je .się, że to wystarcza!
p'02.nali swoi-eh ka.ndydatów.
samotni, starfil ludzie.
(Z. Ch.)
rowano cztery. gabinety, lJOCZekalOczywiście, najwięcej mówil-0 się
nię. a
także rejestrację. Jak na
Dlaczego
nie
przydziela
się
poo Piotrkowski·ei - jaka jest i jarazie spółka zatrudnia na umodomów
zakladmn. wach-zleceniach 40 · lekarzy specjakia powinna być. Za:i:znijmy moż~ szczególnych
od wizji pcyncypalnej ulicy. Jaka pracy. które mogłyby nadbudowy- listów drugieę:o stopnia w więk
powinna być? Oczy\\·iście piękna 1 wać p iętra i potem opiekować się szości poshadiających ·stopnie nallikozadba•na. Nie tylko od frontu. In- budynltiem '?
we. Rep11eze.ntują oni m. iiJJ. tak
Przedsiębiorstwa
g-tJspO<clarki rzadki~ i pos·zukiwane specjaln<;>ści
tegm1ną częścią· Piotrkowskiej są
jej podwórka, klóre powiu.ny być m~eszkaniowi!j nie zdają egzaminu. jak endok1·ynologia, gastroenterolorównie re1prezen-tacyjne - ze s1kl,e- a przecheż tyle kosztują. Pan Ma- gfa, Kardiologia, nefrologia, hemapikarni, kafej•kami, zakładami rze- rjan WójiQwicz. kandyd·at cl(') DR.N tologi.a. onkologia, alergologia.
mieślniczymi i piękną zielenią! Sa- Śródmieścia:
W stosunku do oolat pobieraD.ziś 13 bm.
rozpoczyna si~ w
- Je<i"li zostanę radnym zapropo- nych w placówkacli Spółdzielnl Wa·rszawie Vlf plenarne posiedze:
mochody na Pietrynie'? Ani :jednego. Nawet dosta\\;Y d:i skl.epów nuję. żeby opiekę naci domami p:i- Ldnrzy
Specjalistów stawki u nie K<tmitetu Centrah1ego Polskie] ·
PO\\'tm1y odbywać się z ttlic rów- wierzyć ąj·en•. om. którzy bPdą dbać .. Medicu$a" w)·ższe są o 350-500 Zjednoczone.i . Partii. Robotniczej.
o ich należyte utrzyman:e. lnlrn- zl. \Y pr<:ktyce stornvrnne są tyl-1 Dwudniowe ob1:'.1d~· po~wi_ęc~ne są.
nolcg!ycl.i poprzez ·podwórka.
Taka Piotrkowską chcieliby mi6!Ć sować czvn•ze i oclprowad.zać 1n- ko clw:e taryfy: l.200 z! za wizytę zadan!o~11 µarin w ~oglę.b_iemu re!odzianie. A jaką ·mają'? Niestety, datki do bRN
u specj3l'sly i 1.700 zl z3 spotka- fo::m gosponarczyc:h 1 politycznych
-TEsli nowi radni p:izosi.a:1ą ze nle z lekarzem p:isiada.iącym sto- oraz promocji kadr.
rzeczywistość .iest mniej malowni(PAP)
przepisami. to będą l·ak
CZ!'\. Lokatorzy z Zamenhofa 1 ·a (to starymi
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Pogrzeb -0.dbędz,i,e się w dniu
tnza:ki ean".
H cze.rwca br. (wtorek) o god·z„
0'!111. w Opol,u" oraz muz.ylka coonit.ry . rowisko tramwajowe.
\\' ka·t>li~y cmenfa:rza na Rado•goProszeni
s\
PRZYJMUJEMY do zbJoru truskaJl 11a Cmentanu ~om.una·lnym ~
s„czu.
24 bm. odbędą się pierwsze k0cr1- „Mrąg,owo w Opolu".
(PAP) kierowcy i świadkowie.
(zg)
wek. Kl'ecia 53,
„
Doły, • czym powiadamia
9 E
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Fisher
11!••••••••••1!111••••-i„•••••••••••••••ł
ska
130 tanio
m. 9. sprzedam. Drewnow,
1 !!

.
3273:1."E
SZWACZKI zatrudnię. K:olu§zki. tel. grzeczności·owy 14-ll.Jl3:'
:32699 E
KUCHENKĘ milrr.ofa:lową - spn7e-1
dam. 78-64-51.
.
32698 E
ZAI~LAD stolarski
przyj.mie ren- .
c!ste. P.i·etrusińsk!ego 17 m. 2.
.
.
32697 E
URZĄDZENIA pro<lukc.ii !'(al.ante·ryjno-ślu&arski·e.i
sprzedam. ,
Vsty 3272.6 Biuro O_e;l.osz eń. Piotr1''o wska 96.
TVC - sorzedam. 43-67-45.
32690 E
XUPIĘ lub wydzierżawię oom1eszczenie
na
sklep
odzieżowy.
s1-21-31.

z
my,
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za1w•iadamia-

w dn!i111 I czerwca 1913 1'.

~.

+

i ' Brat

r.

nMza na,,l.u•kochańsEa Córka,
na, Mam'll&lia i Sio&tu.

$.

Pogrzeb o.dbędzi" się w dn~u H
czt1r\\·ca lir. (wt.orek)
o
god-z.
Jl.30
na
Cme,i1tarzu Komunalnym D'<>łY, ·o czym za'w°Jadamiają pogrążeni w smutku:
MATKA.

Z i:lębt>kim żalem zawiad.a.mLaże w dmi\1 9 czerwca 198&
odeszła od nas, w wdeku 37 lat,

my.

I'.
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głębOlkim ·żaaem.
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I DZIE<:KJ:E·M.
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TERESA
STOLA:RS~{A
z

Potl'zeb

dOOltU WŁODEK.

o,d•będ7Ji,e s.ię 13 czerwo godz. 1(,
na cmentarzu §w. R-Cl<Clla (Radogoszcz). Pozostają w nie11tulru1ym

ca br.

(po•niedz:iałek)

żalu:

RODZICE.
l\'.l.ĄŻ.
DZIECI,
BRAT z ŻO.NĄ i POZOSTAŁA
ROI>Z'h..,A.
.
Prosi.my e nieskładanie kondole'illcji.

l••-------------1.1------------„•l
lił
Redaktor de11enow1

Giełda

Notowania, kttóre

każdego

samochodowa

panlie-1 gów. Można było natomiast przedzi.allru
drukuj·emy
na lamach bierać wśród. trabaintów.
„DL". ZJbieil8my na łódzik:iej gielSzczególne zaliinteresowianie budizie najcz-ęściej w godzinach 10- dziły dwa wozy: elegancki st.alo12. W1czoraj w tym CJZaJSie na po- wo-s=y mer·cedes 560 SEL orB!z
boozach , ulicy Andrzejew~lej za- sześciodrzwiowy fso 1500.
Poza
warto
Pl'zynajmn'iej
dwa.dziaścia tym wczorajsza giełda należał.a do
tMnsaikcji. Wyidaj•e się. że min. io-r n.aj!P;rzeciętniejszych z ;p.rzeciętnych.
nY autobaz.a,r obfitował w zamiaOdnotowaliśmy ni:ewiel'k·i wzrost
nY właścicieli p.oj.az(:lów.
Sprze- cen wy-w;otawczych w porównaniu
dawcy U1nów kupino--spr.zedaż mo- z tymi, j.aikie bY'łY trzy tygodnie
gli być zadowoleni.
·temu. Nie oznacza to bynajmniej.
Samochodów
wystawiono
na że za takie kwoty pojazd pr.zechospi;zedaż SJ)Or·<?.
.aJ.e wyb& byl dzi w inne ręce.
dosć og.rantC?Jony.
Srak.ował·o samochodów nowyoh. Skody i lady
oto nj.ekJt6re wybrane ceny wymożmt b:vtło 1'<>llmy~
na J)4'leach wds.i.'Jicze:
jednej rę'k<!. Brakowtio war·tburFia.t 126p - 1980: 680, 720, 760,

RYSZARD PUCZAE

Redaktor teC!hniczllJ

800. 1981: 780, 830, 850. 1982: 820,
850. 960, 990. 1983: 860, 900, 1.070,
1.100, 1984: 1.100, 1.150, 1.260. 1985:
1.340. 1.380, . 1.400. 1986: 1.600, 1.650.
1987: 1.600, 1.700, l.780, 1.800. 1988:
2.000.'
"E'iat 12Gp bis 1988: · 2.800.
FSO 1500 - 1980: , 1.200, 1.280.
19\ll: 1.360, 1983: 1.700, 1986: 2.200.
1987: 2.800.
Polonez - 1980:
2.300.
1982:
2.800, 3.050.198ł: 3.000. 19!15: 3.700.
1986: 4.400, 4.600.
Trabant - 1978: 700. 1980: 860.
1983: 1.000. 1.190.1985: 1.500.
Skoda - 1980: 1.450. 1981: 1,400,
1.670. 1982: 1.800. 1.900.1983: I.900.
(peR)

ZOFIA GUTMANOWA

slużyły też fryil<ll!1'Y męskie i chło
pięce zaiproponowane przez
mistr.zów Józefa
Urbańskiego i Czesłaiwa Kabzę
Najmłodsza pu•bliczność oklaskiwała małego Przemka,
którego blond wl-0sy wymodelował
Jóref Urbański.

...

(Dokończ.erue

ze

s~ro;i.r

1)

Dwie orkiestry hucznie graly ·im
na
powitanie
tramwajarska
i hamamOW1Sk.a. Po pewnym czasie cały korowód z muzyką ruszył
z placu Wolności w Piotrkowską a.ż do alei Schillera. I dopiero tam
- kiedy wszyscy zaprezentowali
1ię ... oalej okazałości przed HC7Jllie
zgr<}madzoną publicznośdą okazało się, że to uczniowie
z: XV
Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Włókienniczych nr 2 w
Łodzi oraz Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w PabiaJ11icach, którzy tak pięknie pomyślaną i zorganizowainą paradą w strojach popularnych postaci filmowych (bo
Łódź przecież to stolica polskiego
filmu) zaakcentowali swój Udział
w święcie.
.

(a.)·

*

...

Porcelana, odz.naki i medale,
kufle do, piwa, książ.k.i', zegary,
sztućce, obrazy, aparaty fotograficZl'.le. numizmaty i wiele, wiele
innych mniej lub bardziej wartościowych przedmiotów wystawili w
sobotę i niedzielę kolekcjonerzy,
którzy na święto ulicy Piotrkowskiej przyjechali ro.i.n. z Sieradza.
Piotrkowa, Kielc, Poznania, Krakowa i Wrocławia. Zainteresowanie
stoiskami, zlokalizowanymi w al.
ZMP było b. duż.e (7iWłaszcza w
niedzielę), bo też łódzcy kolekcjo-.
nerzy oferowali jeszcze dodatkowe
atrakcje. Pierwsza z nich to reprinty starych pocztówek (pochodzących ze zbiorów Henryka Poselta) z widokami Łodzi sprzed
wielu dziesiątek lat, stemplowane
specjalną pieczęcią, ·której wzór
pochodzi z 1423 roku. Drugą atrakją .,były bite na miejscu pamiątko
we żetony, których awers stanowiła dokładna kopia półgrosza króla Władysława Jagiełły, a rewers
- herb miasta ł jego dewiza: EX
. NAVICULA NAVIS czyli ,,z łó
deczki - Łódź". Nad mennicą sprawował
pieczę
jeden z prezesów
Łódzkiego Klubu Kolekcjone·rów Tadeusz Strąk, natomiast drugi
prezes Bohdan Kowalczyk zajmował się trzecią (i chyba najbardziej spektakul11rną) atralkcją II
Ogólnopolskich Targów KolekcJOnerskich „Konik nad Łódką '88" aukcją przedmiotów antykwarycznych.
Dodajmy, ze dochód z aukcji
eraz ze sprzcdaiy pocztówek i ze·
Choć lało w soboię, to zlej aury
tonów kolekcjonerzy pneznaczyli nie przestraszył.;> się wiel'U mł<>na fundusz rewaloryzacji ulicy dych plastyków. Przybyli, aby wziąć
Piotrkowskiej.
·
w konkursie plastycznym.
(bar) u.cbiał
Swoimi umiejętności.ami rysowniczyimi mogld p:opisać się wyl.rollluja,c rysruinki kredikami na
płocie,
przy ul. Pioti:1l«ll'lyskiej, róg fuwiTo był widok godny uwiecznie- ma. Wśród rysowników były dwunia n.a taśmie filmowej: laureatka letnia Zuzia i Ania, ale takie Kasia
„Bazaru '88" Agnieszka Makówka z klasy VI.
śpiewała akompaniując sobie na gitarze, a przed strugami deszczu chroJury: ciocia Boźena i wujek IUiniły ją i jej
instl"\lment dwa para- chał, miało nie lada kłopot. DIO ocetole bohatersko trzymane przez ny było kilkanaście prac. Dla wiejednego z prowadzących całość pro- lu nie stairozyro miejsca.
Jedru!:k
gramu - Wojciecha Barczaka.,Oka- konlru;rs został rozstrzygnięty.
I
zało się, że muzycy byli odporni miejsca zaijęłi: Kasia Stopczyk kl.
na deszcz wprawdzie w naj- VI SP 23, Piotrek i Ma.rcin Jadziewiększą ulewę trzeba było ogłosi/? wiczowie kl· III i II SP 175,
przerwę, przez co sobotni program Aneta Dębowska IV kJ. SP 96, Ania
uległ
znacznemu opóźnieniu, ale Rybarkiewicz z III a SP 153. Mozrealizowano go prawie w całości nika Koźlak z II b SP 87, Artnr
ku zadowoleniu zwŁaszcza fanów Czerniawski :z; V kl. SP 36, Andrzej
rocka (n.a zdjęciu). którzy przy Strzelec ii SP 26, Mariola Famulmuzyce popula:mych ka,pel (m.i!ll. Slka IZ III a SP 160.
„Biltiik.rieg'',
.,Celibat" czy„VooVoo"), prezentowanych przez red.
Dz.leci bawd:jy się śWli etmie. DałY
Jerzego Kijo z łódzkiej rozgłośni nam pniy tym wiele wskazówek,
Polskiego Radia, bawili się do póź ja'k podoimy kon.k.\M'S zorgani~a.ć
nego wieczora.
w przysłym rdkiu..
Co się jednak odwlecze, to nie
Asza
uciecze. $wietna grupa „Żuki"
(grająca ro.in. utwory wczesnych
„Beatlesów" i „Czerwonych Gitar"
- trzeba było widzieć, jak wiele
Zlokalizowane przed
„:M.a.gd.ą"
osób śpiewało razem z nimi!) do- stoisko „Intersteru" (z akcesoriami
eglairslcimi i spmętem tueystycznym)
kończyła swój program w niedzielę, wzbudzając aplauz licznie zgro- należało pmez diwa dini do najbał'
madzonych widzów, wśród których <i'Ziej .oblężionych placówek ha.nc:lllO::rm-1.azł się m.in. ikandydat na rad- wych czynnych podczas śwńęta uliey
Piotrkowskiej, W sob'otę raino lwlP'Ujący nie pW\VOlill naiwet UJITM.dzić do
końca
przenośnego ptlllllktu sprzedaży. Jednym z największych .szlagierów były namioty.
(jm)
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Paweł

„Pol-

.,:'Ila.ma. .ia

chcę

na

łyżkę!"

Jak
Dzieciaki właziły na łyżkę, bustaly sit;
na widelC'U, a z buta zrobity zjeż
dż.alnię (na zdjęciu). Do czajnika
wpakował
ię nawet p<in C<ltkiem
słusznej postury. Rekv;izyty z rnmu J.
l\'fachulskiegn .,Kingsajz„
robiły furorę.
W sobotnie popołudnie na
,kin.gsazjowym" talerzu
wylądowały bulki. zaś kielb.asa doń
zjeżdżał.a
na nitce ponad ulicą,
wprost z balkonu na ostatnlm p!ę
tr~e domu. do ktore.tto pnylgnęl.a
juz nazi...-a „Bo!C'k". Muzeum Kinematografii.
które rzwlzilo n>1
pl.ac'll orz.v ul. Z.amen:10ra oglosiło także i,;o:'lkurs n<1
jego nazwę.
Pro.iozycii byio S:JOro
il:'ajwyżej
oceniono „Plac CIK-CIK' 1 (to s~ról
nazwy znajdującego s1e nie c,;:i.;dal Cemrum Informacji Kulictr<c.lneii. Tę propozycje zg!osit \Vla,:yslaw Zz,sad.a z Miroslaw.c.
1rsJ

.Jak oprzeć się wdz1ękOw1 misó
ziemi Lódzl~iei, '88 Boż.en:v Broży
ny, gdy występuje iako rzecznic?.ka urody panny
Piotrlrnwsti:iei !
Ewa Bratos - prezenterka łódz
kiej TV kwestując. n11ala najwiQcej szczę:icia
do rodzin.
które
tłumnie spacerowaly we wczorajsze słoneczne południe. Grze.~orz
Heromiński, którego świetna rola
w „Kingsajzie" dołączyła do cenionych ról teatralnych tryskał humorem. Serce i aktorski
talent
zaprezentowali Ja.n Hencz i J<1rosiaw Duna.i.
Z pewnością i zapał lódzk;ch artystów spraw.il że skapitulował nawet deszcz. W sobotł; ulewa sk.omplikowala przebie.tt kwesty na renowację
ulicy
Piotrkowskiej, w
niedzieilę słońce bardzo je.i pomagało. Kwestarze by~1 przy tym uparci. Nie popuścili nawet, zapraoowanym nad miarę, sprzedawcom balonów a·Ja wałek do tapczanu. ani taksówkarzowi i jego
pasażerce.
Czasu na kwestowanie
nie sz·czędzila
także
młodzież,
zwłaszcza z Liceum
Medycznego
nr 4. Napis na skrzynkach kwest.arzy .ttlosił:
„Ulica Piotrkowska
nasza wspólna
tro;.'ta" i wi~h.i
składających swe datki o tej trosce właśnie, z wielką serdecznością
mówiło.
(rs)
Po raz pierwszy w nasze.i imprezie mieliśmy okazję poznać ludzi. których pasją iest uzmysło
wić nam wsz.vst!rim zagrożenia jakie niesie ze sobą nieracjonalne
i niezdrawe odżywianie się. DQc.
dr Wiesław Chorąży
z Katov."ic
oraz dr Jacek Roik z
Tarnowa
v;T.nz '! pani.ami Janiną Fryc i Haliną S:u·zekucka z Woiewódzkiego
Ośrodka Postępu Rolniczego w Zag!obicach k. Tarnowa pr,zygotow.ali w Klubie Dziennikaraa orzy ut.
Piotrkow1>kiej 96 de.ttustację pieczyw.a. sałatek,
ciast i warzyw
przyrządzonych

ta do H lat - B. Belter, kobiety
- A. Kapuścińska (jedyna zresztą
uczestniczka biegu i::łównego, otrzymała puchar
ufundowany
przez
„Lod<impex"), chłopcy do 1.at 14 A. Kowalski, 15-18 łat - P. Ferenc, mężczyźni powyżf:lj 40 lat B. Szmyt~e (pucliar dyrektol'.a Wydziału Kultury Fizycznej i Turystykl UML - H. Grendy), Najstar-

według

własnych

receutur. Wszystko co można. by!o
tam ~:rnsztować zaliczone było do
zdrowej Żywności. a wiec tak:ej.
której spożywanie nie nlef'l!e ze
sobt\ pogłębiania chorób cywilizacyjnych. a wręcz przeciwnie poprawia slt•n naszego zdrowi.a. Degustacja byla połączona z prelekcja.
,
PSS „Spolem'' oddział Śródmie
ście zorganizował swoje stoisko na
placu przed .. Ma.ttdą". gdzie moż
na było kuJ)'ić m. in sojawit. unikorm, bobimiks. ~ielkowane ziarna pszenicy, produkty bezgl"""nowe czy też wyrób
In.1t11.-·:iej
„Polfy" odżywkę ra.pid.,
tma„i\
Zdjęcia: A. WACH

y_m

Przed startem wahadłowca
W

ośrodk~

kosmieznym na przyCanaveral odbyła się w 'Pią
tek konferencja prasowa z okaz;ji ·
połączenia
dwóch podstaw-0wych
części
wahadłowca
potężnego
zewnętrzneg'() zbiorniika paliwowego i dwóch sil·n1ków ws.pomagają
cych na paliwo shałe. W pNyS'Złym
tygodniu ekipy techniczne dokonają połączenia obu tych elementów
ze statkiem kosmicznym „Discovery", który 25 czerwca powinien zostać przyholowany z hang.am na
platformi: startową.
lądku

Na J.fonf.erencji prasowej zabrali

głos Bob Sieck, dy~ktor odp0wie-

dzialny za starty oraz astronauta
Robert Crippen piastujący obecnie
stanowisko zastępcy dyrektora pro-

gramu wahadłowców. Sieck wyraził optymizm 'fi kwestii utrzymania terminu startu „Di:Scover.y"
orientacyjnie wyznaczonego na 31
sierpnia, przyznając, iż do polmnania po.zostało jeszcze s,poro waż
nych etapów. Criipp,en, do którego
będzie należeć podjęcie ostatecznej decyzji w spraw.ie startu .,Discovery" stwierdził, że wraz ze
zbHż.aniem aię terminu startu, w
NASA wyczµwa się wzr-0st napię
_cia.
18 lipca odbędzie się niezwykle
ważny test, polegający na uruchomieniu na 20 sekund trzech głów
nych silników wahadłowca na paJi.wo ciekłe, w celu dokonania
~raw<lzianu
ws'Zystk1kb przevrowad.zonycp modyfi:k.acji.

.J_ak poin[o~!11o.wał w sobo~ę dzien-1.by.l ' n:atcriały mn,ej niebezpieczne
nik „Prawda , 1 czba ofiar sm1e,·tel- n;z te które znajdowały się
w
nyc~ ~ragedii w Arzamas1c,
gdz:e wagonach Poaarlto w jedny.n1 i tym
tYdz:en ternu e~splodowa!y
trzy ;amym wagon;e znajdowały się subwagon.v .. z ma ?r'ala 11i w.vbu< ho-.vv staocje kfórYch o:-zepisy zabraniami z 11 zv 1a s1e rlo 100. są też za- ią p1'ewozić raz"m Po'ladto kong·n.en: bez w'dc!. ron2d .~t10' o<ób tr:ila wa2on6w które w tvm s.apr>f'bn\·a nade! w "'·':> lal3ch
m,··n C'z:J~'e zosl<'JY za!ado,.Vane maJa. stw'e,rrlza „Prawda'
do- t l'iał?m' wyhurh,.,wvm
i do;;zły
0
L)'.7hcz~ owvch u; aleń ~ledz Na w,·_ :io m:ej<ca
r>rzornacz•m'a bezpiectni<:~ 1.~ ner5o!'el ooci„ 0 11 n'0
b,·ł j n'e wy!,az3la
żP w trakcie zalap~'nforrnowanv o cha"PktP zP tran.,- jJ n'<u doousćc~ono sie oow.ai.nvch
p.or;owance:o .13 1rnku. I~' d<>kun;en- I !13.t;ll>;eń za<ad przew&żenia
ma. tarh
pr„ewozowych
wym•emone t r•-alow v:vbuch<Y\\-YC'h.
0

•
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DR M.'\REK GÓRSKI JEST ADIUNKTE•• t W KATEDRZE PRAWA
ADMIN IS 1 RACYJ N EGO I NAU.K ADMINISTRAC.JI UL
. - !\~a pan z olrni;ji. Dni OdJrony rodowiska wyglo~ić oclczyt „Kons.~~u~Ja a ochrona srodO.\\ iska": Kon•t,Yh1cja zo~tała. uchwalona w
19"~ 1„ kiedy o ochrOlllf: srodow1ska pra.Klyci:n1e aik~ u.e mówił.„
~.1emat~ka ta traLla do naszej. kon;tytucji w cz.a.<.1e 1ei nowelizac11 w 19~6 r Jeden artykuł mówi o tym, że państwo ma obowią
zek _chrome środow!sko naturalne, a drugi że obyw<1tele <nają prawo
d-0 korzystania _ze srodow1sk.a, ale i obowiązsik chronienia go.
. l\tamy takze bardzo dubrze ocenianą ustawę o ochronie środo

wiska„.
. -- ~stawa pochodzi . ze s\yczn.ia. 1980 'r., ma sporo zalet (po raz
pierwszy np. uregulov.ano w n:e1 kwe3tie ochrony przed hałasem)
ale wysuwane są też pod iej adresem określone zarzuty Istotny~
elementem ustawy są tzw. z.as.ady ogólne (np zasada priorytetu ochr_ony środ?w1s~a nad dzi.atalnosc1ą g?5podarczą) iednak, wskutek braku odpo'I\ 1edn,ch .Przep1.;ów szczcgolowych, mają one ciągle raczej
chataktcr postulatow.
- Czy pod.pisaliśmy jakieś mit;dzynarodowe konwencje'?
- Podp:sali$my Akt Końcowy Konferencj~ Bezpi2czeilstwa i Wfij)ólpracy w Europ.ie, w .Hels1_nkach. stw1erdza3ący m in.. ie prawo do
Korz:i;stan1a ze s.rodow1ska iest jednyrr; z praw obywateli To wpłynęło
na \1pr-0wadzeme odpow1edmego zapisu do komtytucji w 1976 r. W
pr~wie międzynarodowym konwencje jednak nie mają charakteru
ogolne;go. og:anicwią się do poszczególnych aspel(tów problemu ochrony srodow1~k.a. W Gdańsku. została w 1973 r. zawarta międzynaro
do~va konwencJa o . ochronie z)'wych zasobów morza przez wszystkie
panslwa na~bal~yck1e, w 1971 r. w Helsinkach o ochronie. przed zanreczyszczemam i.
- I co z tego wynika?
-: Jest postęp . Moc.no ograniczone zostały zanieczyszczenia sta~ków
Ka,zd~ port i:n.us1 byc. przystosowany do odbioru zanieczyszczeń i na
ogol J~t. Jesli ch.odz1 o pnostałe zatrucia to jest tak: my, to war;zy Pol.,ka„ NRD 1 ZSRR zatruwamy Bałtyk glówme sciekami komunaln~m1, .Finlandia i ..,.szw.ecja - przPmvsl-0wymi z przemysłu celuloz~wo pap1?rn1czego.. •utai
normami m?ędzynar<>dowymi nie można
w.e:le zdz·alać mozna t ·Jko wysuwać p:>stulaty, nie woln~ inl!'erowac w cudze sp~awy
- A czy m:imy trnnwc:icję {chodzi mi o Góry Izerskie) pomiędzy
Polską. NRD i CSRS?
-. Nie. mamy .ie·s_z;cze takiej konwencji o ochronie powietrza. Sp-alkanie w1ceprrm.'er.ow bylo wst~pem do ewentualneiio iej ·tworzenia.
- <;zy w św1c~1e b;vly, oprocz Czernobyla, równie· clrastyczne, co
w Goraeh lzer~k·ch, wypadki zatrucia środowiska. w skali ntiędzyna.rot!owe,i?

.

- .s~wajcarski przemy:! farmaceutyczny zatruł Ren. co dotknęło
boleśrne RFN 1 lfo!and1ę ale kwestia odszkodowania nie z.ostała doty.chc~a~ roz.strzygn ę.a Konwencje w o;prawie o':lpowied7.1alności cyW?ln 'J dotyc7.ą tvJk3 mr rza Zostaly one zawarte po łvnnych katastrof:!ch tankowców z mazutem - .. Amoco-C::idiz" i .:rorrey Cannyon na kanale La Manche.
- A wic;o i nasz Martwy Las może być impulsem do ewentualnej
konwencji o ochronie powietrza'.'
·
Tak. ~le !,ll;isi być wy7.sza świadomosć ekologiczna. Jest ona u
nas m'k:a 1 wsrod decydentów i ,\·śród obywateli. W tej chwili zaczyyia s:ę o ochro~ie środowi;;ka mówić nieco więcej btnieje możli
wosć art~lmł?wa_nia pewnych problemów. to iuż coś znaczy. Obywatele P'.ZYJmUJą 1edaak. racrej postawę roszczeniową - my żądamy,
nam .ę nalezy, l:irnku1e tu postawy. aktywnej, k:rnkretnego działania
na rz~cz tego środowiska.
- Proszę o przykłady.
- Na terenach wiejskich rolnicy. odpl'owadzają swoje ścieki d~ źle
s~?~stru-0wanych szamb, w efekcie następuje przesiąkanie nieczystosc1 do gleby. W rezulta-cie rolnicy ci piją ze studni wodę skażoną
wlasnymi nie<:zystościami. Druga spr~n •a to oszczędność wody, której
zaczyna brakować.
Nie wolno oddzielać «fery prywatnej od publicznej Dziś inaczej
te~ s_am człowi~k yostę.puje jako obyw..itel. inacz;ei ··jako dyrektor
w1elk1ego prz"<l :ęb1or twa zatruwającego powietrze czy wodę
Pr.zepisy konstruuje się ciągle w kierunku wymU.>zenia ochrony śro
dowiska, a nakaz, bez wiadomosci konieczności jego o;tosowania. iest
z reguły i;iato .skut.e~zny, podobni,e kary. PoZ-Ostaje więc pytanie: kto
ma ksztal,owac opmtę na rzecz srodowiska? Odpowiadam: Sejm org~na władzy panstw01yej ~ . sa~orządowej. Moim zdaniem organa
wład~y powmny szukac możl1wosc1 {ak najszerszego włączenia obywatel! do poprawy ochrony przyrody.
:--- ~acl.ni: startujący w wyborach z progrnmem cltologicw:,>m pow1nn1 m1ec spore szanse ..•
-: Jest .ju~ pew.ien :iiostęp, jest wyodrębnione ministerstwo. je3t
nacisk opmn pubhczneJ. Ale np. ustawa ·o ochronie środowiska zobow!ązal.a minist~a edu~acji by wlączyl do programów ~?.lkolnych odP.ow1edi:i1 przedrr;1ot. Minęło 6 lat i dopiero od niedawna przewiduje
.się taki przedmiot, choć tylko w liceach i
tylko fakultatywny. Od
tego problemu nie sposób teraz uciekać, czy tego chcemy, czy nie.
Rozmawiała:

ALINA PONIATOWSKA
Fot: A. WACH
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Pokaz; najmodniej.szych
fryrur
e;gir-0ma:doził mnóstw{)
publiczności,
Czesali najlepsi
mistrzowie grzebie.ni.a Łodzi i Wa.rszawy. FryZUry
modelek były przewa.illlie krótkie,
o vt•łosach układających si~ naturalnie. Jury konk.uirsu bi-orąc
pod
Utwagę oklaski puhlicz.ności prz)"a..'1ało pierwsze miejsce za najbar~ej
orygiillalne
fryzury Zbigniewowi
Radke, który wraz z pięcioma mode1kam1 lansującymd koafiury jego
autorstwa otrzyma! wsp •nialy cfwukoody.tt,nacy}nv tort. Wykonała tfo
ekina mi·i>trzów
cukiernictwa
z
łódzkiego „G1·and Hotelu"
obchodzącego właśnh? swe 100-lecie. Drue:ie miejsce
uzyskała
mistrzyni
Warsza:wy A.Illna Kaozm.iarek, a wyr67m.ie.nie Jerzy Stacher i
Pi<>tir
Gą<;iorows1d. N a wielltfe brawa a-

I

(sz.)

kas tu nie ulec takie.i prosbie.

Z Wojciechem Siemionem roz.mawiamy tui. priz.ed jego występem.
- Jesteśmy
pod
p0mnikiem
Schillera - .mówi - z pewnośc'.ą
on sam popa•rłby to wszYstko. oo
dzieje się na estradach. Ale przed
chwilą przeszedłem kawałek Piotrkowską i kietly
mijałem
.. Grand
Hotel". ta.ki teraz jasny, to muszę
wyznać. że niezbyt mi s~Q podobał.
Wolałeri1 ten niegdysiejszy.
zary.
A co do samego święta ki p<nłużę
s'ę wier.>zem: ,.Piotrkowska w st:·onę „Grand Rotek" jak w~·miecio
na.„ ··. Dzisiaj, jaikby
wbrew s!owo:n Tuwima. Pi-0trkowska tętni
nego RN m. Lodzi Marek Skladow- muzyką i zabawą. T ic-<li 'tus~ne
ski,
'wiceprzewodniczący
Rady jest twierdzenie. że świat jest ruOkręgowej ZSP, kilkakrotnie pre- chem. to Pioh'kowska jest
teraz
zentujący swój program wyborczy. światem.
Musimy kończyć roz.mowę.
W nJedz;ielę było mniej rock.a,
bo
co n.ie znaczy jednak, że było tŁum widzów czekał przed estradą
mistrza. o którym
mniej zabawy. Zaczęło się od mu- na µrodwkcję
n'e
zyki latynoamerykańskiej (zespół frasz;ka gł-0si: „Nie wypije.
(rs)
studentów obcokrajowców „Kura- zje, wdąż gada poezję".
kas"), a później do końca dnia dominowała muzyka coootry.
(bar)
Obiecali, ż.e przyjadą na święto
ulicy Piotrkowskiej wprost z za-·
Dopiero w niedzielę, kiedy wy- wodów w Bydgoszczy i słowa doszło .słońce, młodzież i dzieci mo- trzymali. Ich rowerY trzeciej ge,jamniki.' i .tl'r ~n···
gły naprawdę uczestniczyć w imie- neracji
budzily
prn,.wdz.iiwą .sensację
na
ninach Piotrkowskiej,
.
Przed g,odz. 11, na estradzie przy ulicach. Nie brakowało chętnych
ul. Monii.=ki ~ było pusto. do wstąpienia · do Polskiego StoGrała wpraw-&ie •mu:LYka ale,
po warzyszenia Miło3ników Poja.zdów
nieudanym sobotnim d!llini,
wiele Mięśniowych. - Na przy-złorocz,n~m
d:zdeci nie wiedziało - wystąpi, czy św~ęcie !,Pi~t-ryny" będzie nas Jenie wystąpi riespół teatru „Piiilokio"'l S"Lcre włęcejl - to·deklaracja szefa
Mateuszek i Iza Pacholec - ro- stowairzys:zelillia. Tomasza Kotlic_lde(Jm)
dzeńist.wo - I'OZipolLll.8li mniie wśród go.
w.i<izów imprezy • „w
ubiegłym
.
roku m&wiła pani, te z,apew!ll.i słoin
ko - powiedzieli Pl'ZyS?Jliśmy wc:roJuż po raz dru_gi pomiędzy olaraj i baird.ro =okl!iśmy„."
Cóż, nie mieliśmy wpływu na to, cein.. Wolności i alejami Mickiewi(na
że szozecińska „Pleciuga" w s<>bot~ cza odbył się bieg uliczny
nas~ei
przestraszyła się desz<lZiU, a dzieci z<ljęciu). Tym razem w
głównej
Imprezie
S!JO!'towej
wzię
nie!
to udział ponad
60 uczestników.
Nie przestraszyły się, „Krajki"
Dagmara
Tkaczµk
miala
zaledwie
wystąpiły. Ich wieima d:ziecięca publ'iC'lJllOŚĆ przyszła także w niedzie- 8 lat. najmłodiszy z zawodników Rafał Sobieraj tylko dziewięć.
lę.
Bieg główny (6 rom) wygrał w
Joasi• Berent z kl. V i Iwonka
~'rontezak z kl. VI, na swój ulub~o czasie 23.21 m~n. G. Kabza, który
otrzymał
puchar
prezydenta m.
ny z.espół oze~a.łY od przedipojl1,ld!ll'la
Obe1.mały t~z teatrz:rk k,~'kiełik<> Lod2li - Jarosława Pierzyka. DtuP.
wy 1 „Bajki ?:ana Ba3airza , a <;J.o- .tti by! M..Kubik, zaś trzecl
d&tk:ową. c:lla nich. M:rak~ją
Jak Au~ustynhik,
W poszczególnych
).J()W'ledz1aly - ri.1ał byc
konkurs wiekowych triumfowali: k.ategor.iach
dzie·.vczękultUtrystyczny.

...

;zy ucze,;tnik biegu to p,
Kuna {5·1 lata). pracowmk
merino·'.

Dziennik ,,Prawda'.'
o wy uchu w Arzamasie

żartobllw:e będzie
pod.wyźszać ceny.
Łódzki
handlujący odzieżą, kupił

Najpierw
łatwiej

„Otex'',
bowiem ostatnio 35 pistoletów do
metk-0wania, czyli mówiąc zwyczajnie· przyklejania etykiete1~ z· ce.ną. Teraz więc, gdy przyjdzie dostaw.a towarów już droższych bę
dzie rzeczą bardzo prostą naklejenie na wszystkie nowych cen. Pistolet automatycznie drukuje cenę
na skrawku samoprzylepnej taśmy
która w zetknięciu z folią opakowania przylepi się do niej i każdy
będzie mógł sprawdzić czy kasjerka policzył.a 'Prawidłowo.
urządzenia, będqce codzienw wielu paflstwach, u nas
jeszcze wzbudza.il\ iiaintere-

Takie

ności!\
ciągle

sowani!\, bo nie ma ich na razie
zbyt wiele. ·Lodzianie kupili je od
warszawskiej firmy Inter Commerce. J>pecjalizującej się w ułatwianiu
życia
magazynierom i sprzedawcom. Dlaczego tylko 35 sztUJk, kiedy wszy.scy wiedzą, że przydałoby
się duż.o więc€j w przedsiębiorst
wie, mającym setki sklepów? Po
pierwsze dlatego, że do tej pory
„Otex" nie współpracował z tą firmą, po' drugie zaś i tak naprawdę ten argument
jest dllW
ważniejszy z; przyczyn finansowych. Cena takiego urządzenia waha si~ bowiem od 176 do 340 tysię
cy złotych ,za sztukę, co w budże
cie ka:!:dego przedsiębiorstwa stanowi liczącą się klwotę,
Trwają rozmowy „Otexu" z In-

• M.ieaiące
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ter Commerce na temat ewentualnego zakupu ka>, które mogą być
SJ?rzężone z komputerem
co pozwala na znaczne ograniczenie pracy papierkowej. Ale znów klopot z
pieniędzmi: najta1\.sza !;:asa lwsztuje 600 tysięcy, najdroższa prawie
trzy miliony. A w każdym i;k.lepie
potrzebne są dwie
trzy„.

wiek'

krańcówce. Nie trzeba więc szukać
po terenie kierowcy i wypytywać
go czy zdążymy kupić bilet \V
kiosku czy też czy „jotk.a" odjedzie szybciei niż autobu~ linii E.
v;:ątpiących

spieszę

zawiadomić,

iż

k1erow.cy. muszą
stosować się do
tych •w~ecącvch informacji. gdyi
przy kazdym stanowisku z;ainstalowano światła i dopóki świeci się
czerwone, autobus nie może •ruszyć
oo hamuje zapędy
tych którzy

A jesli już o nowmkach techni- chcidib~
odjechać wcześniej. A
cznych mowa to mamy ciekawostkę znów zielone zmusza do ruszenia
z MPK w Lodzi Otóż na krań opieszałych.
cówce
autobusów na Dąbl'owie
Pozost~je tylko życzyć, by całe to
(ro.in. A, E, J) pomaga pasażerom urządzeme zbyt szybko się pie zetąblica świetlna, na której można psuło.
wyczytać dokładny
czas odjazdu
autopusów, stojących
właśnie na
KRZYSZTOF KRUBSKI
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Z obrad WK.O • Komputer opóźnia książkę
="" r.w--w
• Stoki · bez telef onów
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Obraduiący

ostath:o Wojewódzki Komitet Obrony, pod przewodn:iotwem Jarosława Pietrzyka, główną uwagę skupił na
doskanaleniu dzial.ań planistycz,nych i organizacyjnych związa
nych z obronnoś·cią kriaju i województwa. Zapoznano się również !Z oceną sytuacji polity<:znej. ekonom~cznej oraz ładu i
porządku publicznego na terenie województwa łódzkieg·o. W obradach uczestnicz,y1 przewodniczący Rady Narodowej m. Lodzi.
pro!. Mieczyslaw Serwiński.

Pierwsze w Polsce komputerow~ biuro numerów,
które miało służyć abonentom już od kwietnia
- nie jest jeszcze gotow~. Lódzkie ZETO usilnie
stara się wcisnąć do ,.glov.')'" komputera ws~st
kie dane. aby później tele!oni tka nie m~siala
znów sięgać do staTej książki telefonicWeJ. A
skot'<> o s,pisie telefonów mowa. tó jego uklad i zawartość musi być związana właśnie z komputerem,
aby wszystko się zgadzało. Po prostu nazwy i
numery te1efonów abonentów powinny być ułożo
ne niejako \\•edlug tego śamego kodu i syst·emu.

nowa. z aktualnymi numerami,
na. Może lepiej trochę poczekać,

ksia,żka
niż

Nie tylko o tatnie ulewne deszcze, ale także roboty budowlane pokrzyżowały plany telefonistom.
W tej chwicri praktycznie bez łączności są mieszkańcy Stoków. Próby dotarcia do zepsutych kablt
spełzły n? niczym, p.011 ieważ głów11.a ll?a.gistrala zostal.a dosć skutecz111e zas)rpana z1-em1ą z wykopków prowadzonych przy /budowie Centrum K.lini: !
czno-Dyclaktycznego Al\I Dotarcie do kabla wzdluz 1
ul. Nowotki. na odcinku od zak.rętu '\ kiernnku
Stoków aż do \\·iaduktu kolejowego okaw.lo ~ie
niemożliwe i trzeba po prostu położvć n.rn·a ;:<'ć
(W :H.l

I

Wystawy na medal

Przeboje
opery I• baletu

i

1

kać„.

„.kandydatów na radnycl1 odbędą! godz. 17.30; Gadka Nowa - (klub) Slf: dziś
w następujących dzielni- godz. 20.
Dlatego też - jak dowiedzieliśmy się w \VUT
cach Łodzi, miastach l gminach woZgierz
- SP nr 7 (Leśmiana l), - na;tJierw gotowe będzie komputerO\\·e b.1uro .nujew6dztwa:
SP nr 6 (Swierczewskiego 46)
merów (.ieszcz2 chyba w tym r ku .. ) a dop:ero
godz. 17.30.
juź na pewno \\' rolm przyszłym Bałuty SP nr 24 (Ciesielska 14)
Aleksandrów - SP nr l (\\'atyń- później - godz. 17.
skiego). SP nr 5 (Swierczewskiego) Polesie - SP nr 15
(Olimpijska godz. 17.
9), DK Kolejarza (Struga 90),
SP
Ozorków
.,Morfeo" (Łęczycka
nr 160 (Struga 2ł), LSP (Próchnika 5(7) - godz. 17.30; Skromnica OSP,
43) godz. 17.
Solca Wielka OSP - godz. 18.
Sródmieśc!e „Prexer" (Nowotki
Stryków - Niesułków DK, Lipka
41) ZSCh (Tarnka 12).
OSP - godz. 19.
Widzew - SP nr 29 (Przędzalnia-i Rzgów - Grodzisko, OSP - godz.
na 70) - godz. 17.
16.30; Starowa Góra - godz. 19.
Górna - DDK (Sopocka 3/8)
- ' Nowosolna - Moskwa - godz. 13.
godz. 17; Klub „Barak" (Marchlew- I Wojewódzkie spotkania środowiskowe.
skiego 11) - godz. 17.30; SP nr 107
Rolnictwo - WZGS (Żeligowskiego)
(Królewska l:t/15) .-.. godz. 18.
- godz. 14. Uczestniczą przedstawi·
Pabl:.nice - ZSE (Nowotki 27) - ciele władz: K. Orzechowski,
L.
Krowirancla, J Chojnacki, s. Fon1. Łański.
Pr.ogram. który pro;xmuje dyI Komunikacja - [\JPK (Tramwajorektor 'Teatru
Wielkiego Stawa 8) - godz. 13. Uczestniczą przedwomi:r Pietras js:st wielce atrastawiciele władz: A. Walczak, S. ża
'·
łobny. z. Kaczor, P. Szymański.
k.cy]ną wizytó\\'ka lidzkiej sce(wit)
ny. Przeboje opery i baletu to
koncert przygotowany
w ramach imP.rez
towarzyszących
targom „Interfashion '88".
W
pi.erwszej części programu znajda. sie fragmenty .. Halki", w
wykonaniu
Tom.asz:a
E'it.asa.
Zdzistawa
Krzywickiego,
RyDotychczasowy przebieg kam~zard.a
A::lamusa.
E'as
de
deux
panii wyibO!'czej do rad narod.oCzterclz iestu dekoratorów z
l no Jolancie Górskiej z Wrocławia za
z, I-go aktu .. Giselle" zaprc\~ych byt tematem obrad plezentuia aueoci szk:oly baleto- I kilku Innych miast uczestniczyło w wystawę sklepu z artykułami gospo~
ogólnnpolsklm
konkursie
dekoratodarstwa domowego
przy ul. Armu
narnych Łódzkiego
Kom1tetu
we.i: Barbara :VIackiewicz i TO·
rów.
zorganizowanym
przez. PSS Czerwonej 68 '70,
masz Dembczy11ski. Wandę PO·
SD. Podkreślono, że w drugiej
Wśród
wyróżnionych
znalazły
sl.ę
.Społem" w Łodzi Dekoracjami konl:n'tska uslvszymv
w Pieśni o
kursowymi objęto 31 placówek han- także wystawy następujących placo-1
fazie przedwyborczych spotkań
Wilii z „WeSołej wdówki". a
\•:ek
handlowych:
zachodnia
23
(An-1
dlowych różnych branż
największe zainteresowaniem•e·
swoje po.pisowe arie z .. \re.ew piątek 1:1głoszono wyniki wsp6ł- toni Adamkie .... iez i Maria Ziomek), I
Dziś orzy redakcyjnym tele(Anna uubiticzyk), I
1awodnlctwa.
Nagrodę
~pecjalną Piotrkowska 122
la Figara"
przed ·ta wią · Piotr
~zk:ańców byl-0 w tych
mia fonie ~3-03-0t dyżurować będą
przewodniczacego
Rady Nadzorczej Zachodnia 28 (Danuta Oiczkowska z;
Lykows!'i i Zbigniew
:.1ac:as
od godz. 9 do 14 kandydaci na
ta.eh, dzielnicach czy osiedlach,
Bydgoszczy).
wojska
Polskiego 152,
otrzymała
Elżbieta
Nowicka
1
odKoncert będzie tak.że okazją do
radnych z dzielnicy
Widzew,
Ożóg i
Grat.yna Krakó·
gdzie występują istotne d'.Jledziału
.. Społem" na Bałutach
za (Jadwiga
wysłuchania
wspanialej
arii
pani Anna. Lewińska i pan Rowiak),
Piotrkowska 141 (Czesława
dekorację wystawy sklepu z
obuicliw-O<Sci życia codziennego rr.ie·
Eleazera
zaprezentuje ją
man Gortat.
.
wiem przy ul. Piotrkowskiej 111 (na Pisze wska).
1'
Zygmunt Zając z „żydów
(barl
Od godz. 14 do 19 na tele87Jkańców.
np. brak
szkoły,
zdjęciu).
Nagrode specjalna prezesa
Fot.: A. WACH j
ki". Będzie także .,Va'pens'ezarz~u „Społem"' w Łodzi przyznafony wybor.ców czekać
będą
pr.zedS?Jkola. orzychodni :Wr·:>w:a
ro .. :· z „i'labucco·• w wykandydaci na radny<Ch z dziel!to.
korumiu chóru oraz fragmenty
nicy Bałuty pani CuyUa Nle„Toskj"
(Irena
Gl~waty,
SylwePlenum rozpatrzyło
dźwierka i tian Zbigniew lanisp1·awy
setr Kostecki) i ..l'T.aviaty" (Roorganizacyjne dokonując zmla11
szewski.
ma Owsińska. P;otr Wnu!,oww skladzie Prezydimn LK. Wlskil.
ceprzewodnłcżącymi LK wybrani zostali: Irena Wiecitch, Jeprogramu wyrzy Racbowski, Stanisław ża-;
j ł !'elnią: .. Zaba>\·a w tan ie·:" łobny. Sekretarzem LK został
Andrzej Kaczorowski dotych~~~~Y Grui?ant ·~- iw~~~~~~~
czas 1>ełnlą,cy te funkcję w LK
Dembczyń;;kiego, du·et
~ .. Don
SD. W obradach
uczestniczył
_
Pa.squale" (Andrzej
Niemierosekretarz CK SD E. Zgło
Po~tępowanie :.\Iar:ana T
mieszkań.ca jednel ze \\": p"4'.l
wicz i Piotr Nowicki).
\Vak
bicki.
(Z. Ch.)
Pabianicami - pozbawione było racjonalnych motywów. Z wyJulii z ,,Romea i Julii" (Roma
darze11. które miaty miej ce I maja br i które e:aty się poOwsińska). A następnile
Ewa
W bieżącym roku Ministerstwo
wodem sledztwa prokuratorskiego. ~-ynikla konieJZllOŚĆ s.kie·
Wycichow5ka i Romam KomasZdrowia i Opjeki Społecmej zailrurowania podejrzanego na obserwację psychiatryczną. Istnieje
sa
przedsta.wia.
..
Pas
de
deux"
piło od renomowanej, brytyjskiej
bowiem uzasadnione podejrzenie eo do stanu iego p-0czyt.alnóze
„Snu
nocy
letnie.i".
Niezafirmy „Walkers" 20 nowoczesnych
sc'.
pomnianą
pieśi1
Don
Kichota
z
inkubatorów,
z
których
część
Ust.alono. że Mar:an T. cd dłuższego czasu prowokował kłót
„Człowieka z la :VIanchy" zaprzeznaczona jest dla najwięl;;s-zych
nie i awantury z sąsiadami - małżonkami D W przeszłości
prezentuje Władysław Malczewstacji pogotowia ratlll1'kowego w
był już karany za pobicie ~asiadki. 1 maja po spoży~iu znaczski. a Delfina Ambroziak zakraiu. Jedno z tego typu urzą<ize11,
nej ilości alkoholu bez określonych powodów z.aatakowal n1alśniewa arię z .,Casanovy'". Tę
slużace
m. in. do przewożenia
żei'istwo. Nożem kuchennym ugodził w klatkę piersiową S'.ani·
długą listę prawdLiwych przewcześniaków-noworodków w stasława D. z wyraźn~·m zamiarem pozbawienia go życia. Po\1·aż..
bojów
opery
i
baletu
·zamv!w
nach zagraż·ają-cyoh życiu do spenie rannemu (c io :;;pJwodowal s!lny krwotok wewnętrznv) uramarsz krasnoludków z „Królr;cjalistyicz,nych szpitali i klinik. otowano życie dzięki natychmiaswwej pomocy ,leka.-sk::ej. Zaa.ta·
\l""llY Śnieżki"
oraz mazur i
trzyma łódzka Stacja Pogat'Owia
kowana została. taicie Kl'ystyna D„ która cloz1t.1la wslrzą.śui~nia
aria Miecznika ze „Strasznego
Ratu·nkowego. Inkubator będzie zainmózgu i wielu inn ych obrażeń. Po tym ataku na małżonków
dworu''. Tak wiec U czerwra
stalowny w jednej z l~aretek ty:vrarian T podpalił ich dom i samochód. Pożar spowodowal
o ·godzinie 19 w Teatrze Włel
pu „R", stużącej jako po.~c>t.ow.ie
.straty ocenione na 6 milionów złotych.
.
kim
·
czeka.
gości ogromna. por1 pediatryczne. Drugii inkubator oAkt oskarżenia w tej sprawie zostanie zreda2owany po uzyscją artystycznych wrażeń.
(rs)
kaniu wyników obserwacji psychiatrycznej podejezanego.
1 otrzyma Szpita~-Pomnik CZMP.

.
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Zmiany

wprezydium ŁK SD Kandydaci

I

~

na radnych
przy telef onie „ OŁ"

KARETKI CZEKAJĄ

Łodzi.

RATU d· ZYCI 1·.!

l

cz.

-5

Ch.)

-.......__

·czt)

.....

,,~._,

I

__

!\lila niespod.Gianka
~potk<>ła
lodzianke. które.i w sklepie l"irmowvm Lódzkich Fabryk l\febli przy ul.
22 Lipca Inna
klientka„. ~przą,tnęla sp1·zed nosa ostatni ze<.;taw młodzieio
wv Uorzejmv sorzedawca porad.Gil roiżaloneJ osobie, ażeby
pojechała na ul. Lanową. Ko·
bieta 110<.;luchala radv i kupiła
tam identvc.Gm· 1.e<;taw o„. <!~ie·
wie{• tv•if'r' 1.lołvch taniej, \JO
niewa7 oo<'hodzil
wcześnie.i·

•Zf'J

do~tawv

Klienci' l\upu.icie towary .G
wcześnie.i~tych
dostaw! Jeśli
takowe 2dz:ies sie .ieszcze ucho·
-wałv„.

i>la e,1eldzie sanwchl>dow>:?i w
Lodzi dwai mężczvini roan>1w:aia orzv polonezie wv~ta•vi:>·
nvm za oięć i oól m;li0;ia >.łc ...
tvch
- Ladn.a
umk.a ! Z itoozin:?
trzeb:i liczyć .
- Zaleiv czym się Jłac.. hżel: „papierem" to kilka minut
'.\ilniei iorientow.anv.~·1 zznd
ników mrormu jemy
7..e
oapier" w iezvku gie! lo·.rvm ,a
także
,.przedpewexowskim" Oznacza twarda walute.

san.-cpid.
nakai.ał
sklet1 drobiar~li.i PS'S
,.Soo lem " nr I ł83 ze Wt, :1„du
na brud \V
n...,1„,ir-,zc,.~·liarh i
obecnoś<' much. Ta sama placówka no!lob•" rlPC ·d~ ,,._.t.J.,ta
w ~tosunku rlo ~l;(Pn11 rukli>r(łi·
··1,e!"1J u ibiPru ulir' Promińskie·
go i Armii Czprwonf'.i 1rdzie l.
kolPi <;twierdzono oberność 11,'rY·
zon i.
Xa tym t1rtYkładzie widać jak
różne SI\ upodobania
szkodni·
ków Muchy
zasmakowały
w
drobiu. a szcz.ur:v i mnzY gustu.ta. w slodvczach.
Lódzki

zamknąć

i

Tragiczne skutki
sasiedzkiei nienawiści

~A INKUBATORY

DARUJ
KRE.W

I

I

Dru.iaą częśc

4,,.~

1

telefomcz-\
potem narze-

"=' .

• , •••• „
.._. „ „
,,,,._.,.
.
..... , .....-

W Nowosl>lnei je$t ul. J u i;: oa orzy
niei

s I a w r a t'l s k a

~r.kola pod~tawowa
Mamv nadzieję.

ie gramaty'lO\<'O<Olnei nie ucza U·
"'P.dn1rv od naz.w ulic.

~.

w

W rotl<ładcle j:Udy P[{S na
Dworcu Fabrvcmvm w Lodzi
widniei 0 \rnr~ do Bele.balowa o
s:odit. 9.20. \V tel •ubr:vce ta;maczono tl'i litere .. Z" ale w
odnośnil;ach brakn.Je wyjaśnie
nia. co owo „Z" oznacza. Żeby
~i~ dowied zieć trteba wyjść na
plac przed dworcem i odczytać
ta.iemnicze • o"l:naC'zenie na. innym roz!>ladzie.
Pomyślano ~idać. 7.e w wolne ~obot:v eto są wtasnie kursy
.. Z''\ ua a~erowie. mają więcej
czasu.

•llłifł!

33·41-10, 33·37-U
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w dni wolne od pracy eal1' donek 2) CodZ. 11-18 tkanina C.
WISLA - „Kingsajz" poi. od lat
lat 12 - godz. 17; DKF -godz.
O'l'ŻURV SZPITALI
be.

=

l\il..ODZlEZOWY TELEFON ZAU•
FANIA - SS-58·85 - od ponfe.
dt•-~tłks·. u do
piątku
l'Odz.
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=
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TELEFON ORIENTACJI ZA.WODOWE.J I SZKOLNEJ - probiemy w:vbon1 zawodu - S3-as-n
czynny
od
poniedziałku
do
pil\tku w ~Odz. od 15-13.

WAżNE TELEFON,.

Poi;otowle Ratunkowe

999

m

~~r:!to:~:a~t
=
=E:
=

~t~~:i~
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InformacJ·a kulturahla

S

lnłonnacJ 3 PKO
POJOtOWie wodocl;\gowe
Pogotowie &nergetyczne:

36~ 33·ll
78·H-«

:

tnformac.ia służby zdrowia

lnłormacJa kolejowa

_

Informacj/ł telefoniczna

łn~°wrm~;~tr:.:;:

_
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Lódź Północ

1,ądll Południe
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Po;otowle ciizowe:

:
:
-

Pogotowie

E
S
:

tlS

.ll-~1-Uł

:J3. 92 _21

14·34-33
H-28-19

Tł-55·23, a-66.95. 9,Z

d-żwlgowe:

1ł-87·66; iA·łU·U

TEL.EFON

=
-

TELEFON ZAUFAi~IA dla kobiet
z ci~Ą problemowi\ CZ3'111l3' w
dni powszednie w fOdz. 11-?Z
nr 5'7-ł0-33.
ANONil\tOWl ALKOHOLICY
tel. dla ludzi 11 problemem al·
kobolowym - SN11-ł2 (poniedziałek - ph\tek t'7-~0)

DLA
RODZICOW porady w:vchowawcze czynny od poniedziałku do
oiątku w ~odz 13-tP
TELEFON ZAUFANIA - 3~37·31
w dni powszednie w godz. 15-7

33-2ł-99 -

~i::;:::

osiedle Retkinia

DOM KU~TURY „KAROLEW"
godz. 15-19 wystawa kimon
•

ZOO - czynne od goclz. D-11 (kasa do !IJOdZ. 17)
PALML.\.11.NJA - czynna (oprócz
poniedziałków)
w godz. 10-17
OGlłOD
od

BOTANICZNY
~3•nny
godz. 9 do zmre>ku

KĄPIELISKO

„FAL,6'" czynne od
10-19 kasy od o do 18
KINA

POGOTOWI!!: MIESZKA, IOWE:

~~:~:~~~e

Vallina (Hiszpania)
GALERIA KONSTANTEGO MACKIEWICZA (Moniuszki 5) godz.
12-16

11·79•łl

PRYW'A.TNE POGOTOWIE LE'.KARZY SPECJALISTOW
57-55·55
1odz. 1-21.
TEATRY
hieczynne.

B-~~y~ tat'~:b~ ~ga~. ~~~·;_ 15 ,

13.30 Hl. 11.30. Seans nocny · „commando" - USA od lat IB
lodz. 2"1

JWA:NOWO - „Zabij mnie glLllO"
- pol. od lat 13 gOdz. 15'.30. 13.
Seans nocny - „Pluton" - USA
od lat 18 1odz. io.43
lWANOWO - VIDEO - „I{lng-Kong" - USA od lat
12
1od·z. 17

l\WZ!:A
RTS'l"ORU ttUCBU lłEWOLUCT.1•
NEGO (Gd<ms-ka 13) codz. 11-17
POLSKIEJ WOJSB:OWE.J SLUżBT
ZDROWIA (że!lgO'W\lklego 7) • godz. 10-13
WYSTAWT
GALBltlA BAŁUCKA (Stary RY•

PltZEDWlOSNIE
„David
Sandy" - pol, b.<>. - godz. IS.
U.30. ts. „Dzik& natni~o§ć"
US.„ od lat 11 - IOd'Z. 19.30
POLESIE .. Złote dziecko"
USA od lat 12 - gooz. 15. 17.
li.
WOLNOSC .- „Most na
rzece
Kwai" - ang. od lat 15 godz.
u. 19.

godz. 15, 17.IS

12 -

19.30

19 -

ZACHĘTA -

,.Gabriela" - braz.
od lat 18 godz. 15, 17.15, 19.30

STUDIO „W cieniu ·nienawlści" poi. od lat 12 - godz.
17; „F/X" - USA od lat 18
godz. 19
STYLOWY - „Jak to się robi w
Chicago" - USA od lat 18
godz. 17, 19
TATRY - MALE STUDYJNE
„Krótki filin o zabijaniu"
pol. od lat 18 godz. 16, 18
DK.'1 świat

20

OKA -

~~~

Iluzjon - „zwariowany
komedii" godz. 15.45. 17.ła,

„Sygnał ostrzegawczy" l~~ li~io 15 godz. 8.30, 1_1,

GDY~łA -

Kino non stop
od godz. 9--22 „Spluwy i pestki" - czes. od lat 18

HALKA - „ Pożegnanie z A!ryką" USA od lat 12 ~ godz.
l~; seans zamknli:ty
godz.
18
. MLODA GWĄRDIA Goniec"
- radz. od lat 15 - godz. JO,
15, 17.15, 19.30; „Porwanie
w
TiuUurlistanie" - poi. b.o. godz.
12.15
l\WZA - „Kaozor Howard"
FSA od lat 15 - godż. 15. 18
1 MAJA - „Pechowiec" !r.
od lat 12 - godz. 16; .. Być albo nie być" - USA od lat 15
godz ..u
POKOI -

„Dzikun" -

poi.

od

seans

.

zamknięty

ROi\IA

,Wielka draka
w
Cl1ińskJej Dz1elnlcy" - USA od
lat 12 - godz. 10. 12.15, 15; 17.15;
.. L. uk Erosa" - po!. od lat 18 19 30

-----=
-

Cl11rurg1a ur:u.vwa
- Sz:p:tal
un. Radli1'lskiego 1Drewnowska 75)
Neurochirurgia - Szpital
im..
Barlickiego IKopclńsk1ego 22)
Okulistyka - Szp1tai im. Sklodowskiej-Cur1e (Zgierz.
Parzęczev.>;ka 35)

STOKI - „Jeździec bez głowy" radz. b.o. godz 16; „Mucha" USA od lat 18 godz. 18; Seans
nocny - „Betty" - fr. od lat
18 godz. 20.30

-=

Chirurgia dzieć1ęca
Szpital
im. Korczaka (Armii Czerwonej

=
S
=
=:
:

15)

-

SWIT - .„Kopalnie · króla Salo·
mona" - USA od lat 12 godz,
16, 18

Laryngologia dziecięca Szpital im. Korczaka (Armil Czerwonej 15)

.:

$WIT - VIDEO - .,Czarne Stopy" - poi. b.o. godz.
14.30;
„Bilitis" - fr. od lat 18 godz.
17

Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital im. Barlickiego (Kopcil\.skiego 22)

-

.. Peggy Sue
USA od lat

SOJUSZ - „Pożegnanie z Afryka" - USA od lat 12 - godz.
17.45

15:

WYPOŻYCZALNIA
od. godz. 11 do 17:

VIDEO -

A.P:rEKI
Niclamlana 15.
Dąbrowskiego
89 Lutomierska 145. Piotrkowska
67 Mickiewicza 20. Brat;-sl:lwska
2a.
Pabianice - Armil C2.erwoneJ 7.
Aleksandrów - KOśOiuszkl 4.
Konstantynów - Sadowa 10.
Głowno - Lowl.c:ka 63.
Ozorków - Armlt Czerwonej 51.
Zgierz - Si~orsklego 15
oąbrowskiego to.

=

:

Laryngologia
szpital Im.
Barlickiego (Kopc:i11skiego 22 1
c~;_~ks~~~~~g1rr·e~es;ns:rut Medy·
·,\'enerologła
Przychodnia
Dermatologiczm1 (Zakątna 44)

TATRY - „W zawieszeniu"
~~.~O. od lat 15 godz. 15.30, 17.30,
ZLOTA JESIEN
w:rszla za mąż"
15 - godz. 18

-

1

Telefonlc21ny Punkt [lltotmscyjny dot:VC:Zl'!CY c11or-0by AIDS
czynny od !OlOdz 15 do 7
tel.
33-81-26.
Ambulatoria doraźnej p1>mocy;
- interna dla dorosłych ul. Sienkiewlcza 137 tel. 38·3"7•00 w 81.
_ gabinet chirurg:tl dz:iernecej ul.
Armil czerwonej t5
czynny
całą dobę tel. 74-H-14 gab. pe·
di.atrll ul. Arm1J c~rwonel 15,
czynny od IS do 7 w dni ·woJne od pracy c:ZVl'tnv eala do.
bę tel. 7ł·t4-U.
- gabinet !ltomatolo%lcmiy.
ul.
Kopelńsldego 22
czynny
Od
godz. 19 do ~ w dnj wolne Od
pra~y cala dobi: tel 78-64-83.
- gabinet okulistyczny !Il zapolskiej t czynny od
godz. t'l
do 7 w dni wolne &d pracy
aala dobę tel. 43-89•72.
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DZIE~;'\IK LODZKI

„DZIENNIK LODZKI" - dziennik Robotniczej Sp6łdzlelnl Wydawniczej „Prasa·Ksląika•Ruch". Wydaw<·a: Lódzkie Wydawnictwo Prastiwe, Łódź, ul. Sienkiewicza 3/5 Druk:
Prasowe Zakłady Grałictoe w LodzL Redaguje kole3ium. Redakc.1a: kod 90·103 L6dź, ul. Piotrttowska 96. Adres po~towy: „DL" Lódź. skr. pQCt.t. 89. Telefony: centrala: :i2 !l'ł oo (łąuy z wszystkimi działami). Redaktor na<•.zelny: Henryk Walenda 36·45·85; zastępcy redaktora naczelnego: 84-06-15 i 33-07·26: sekretarz odpowiedzialny
; n •f'krf'far„: 3'?·11-ł·i5. Sprawy miasta: 33-łt-to. 33•37-47; społeczno-ekonomiczne: 32-28-32. 33·10-38: totoreport.er: 33-78·97~ kultura i oświata: 36-21·60; sport: 32·08-95;
cl'lial l~i·znośd i PZ'l'telni1...m1i. Interwencje ł Telefon Odugow. : 33·03·0ł: sprawy terenowe: 32·23-05 (rękoptsów nie zamówionych rt>dakc.ia nie zwraca. ltedalrnja nocna:
-.1 72 111 i n.71.3n 011l11s7.enia I nekrologi - Biuro Reklam 1 Ogłoszeń. L6dź, ul. Piotrkowska 96. ·tel. 36·ł9-70 I ni. Sfenkiewłcza ~IS, tel. 32·59·11 Cza treści ogłoszeń recfol;d::i ni„ odp11wiatła) Warnnkł prenumeraty poda_fą od działy PUPiK RSW „Prasa-Ksiązka·Rurh" oraz od11owied nit' ur1c::dy PO<'zfowe.
n1· 136 (1%650)
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Kandydaci na radnych

Łódf-śródrnieście
Okręg

~IAN DAT

Wyborczy nr l
l\IANDAT

1. Labedowicz Maria .- lat 33,
ekon:Omlsta Włókienniczy Ośrodek
Rozwoju Techniki. zamieszkała w
Lodzi.
2. Lukaszewicz Konrad - lai 35,
ekonomista. Przedsiębiorstwo Obrotu Towar-owego Przemysłu Włó
kienniczego „Surtex". zamieszkały
w Lodzi.
3. Swiderski Bogumił - lat 44,
inżynier włókiennik. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy.słu Dziewiiarakiego „Tdcorned",
zam. w Lodzi.

sia.w -

Okręg

dzi.

i:am.

Wyborczy nr .5

-

l\IANDAT

l. Bilczak Zdzisław
- lat 46.
lekarz. Woj~kowa A kadem'a \Iedyczna. zan1. w t.. od?i.
~. Bucz:vłko Krzysztof lat 45,
lekarz. \\'oi>kowa Akademia :\tedyczn.a. ~am w Lodzi.
3.
Malafie.i Eugeniusz . lat 48.
lekarz. Wojskowa Aka<lemia Medyczna. zam w Lodzi.

lai 37.

księgowa

portu

Przedsiębiorstwo TransHandlu Wewnętrzneg-0 nr I.

w Lodzi.
MANDAT

MANDAT
I. Cwirko-Godycki. Józef lal
64. pracownik administraeji, Przę

dzalnia Czesank'Owa „Arelan". zam.
w Lodzi.
1. Czuba.tka. Ja.ni.na
I.at 67,
2. Słupecki l\1icbal - lat 48. inżynier elektryk. Spółdzielni.a Praemerytka. za.in. w Lodzi.
2. Malinowska lrcna -- lat 36, cy „Technika'·. zam. \\" Lodz.1. ·
e1wnomista. Urząd Dozoru Techniozmeito. zam. w Lodzi.
~l.\:"DAT

Okręg

Wyborczy nr 2
l'llANDAT

1. Szeflińska Edwarda. Mirosła
wa - I.at 58, nauczycielka, IV Liceum Ogólnokształcące, . z.am. w
Lodzi.
2. Tyl Wiesława - lat 48, nauczyoieltka.
Instytut
Kształcenia
Nauczycieli. zam. w Lodzi.
3. Wedet• Zdzisław
la t 50,
nauczyciel, Szkoła Podstawowa 96.
zam. w Lodzi.

1. " Persson Elżbieta
- lat 42,
handlowiec:, sklep drog.eryjny. zam.
w Lodzi.
.
2. Żak Krystyna !\Iaria
- lai
43. prawnik.
Sad
\\'ojewódzki,
zam. w Lodzi.

MA.'<DAT

J. Muras Paweł ~ lat 30. prawnik Państ<A-owy Zakł.ad
UbezHandlowo-Techniczne pieczet'l. zam. w Lodzi.
Sprzętu P"ożarniczego i Ochronne2. Sadowski Henryk lat 53.
?.O „Supon" zam. w Łodzi.
inżyni er rolnik. Centrala
Nasien2. Szwa.jka Sławomir - lat 32, na. zam. w Lodzi.
montażysta-konstruktor,
Lódzki
3. Siemiński Jan lat 50, teKombinat
Budowlany „Pótnoc", chnil;: rachunkowości ,
PaftS'twowy
zam. w Lodzi.
·
Zakład Ubezoiecze11, zam. w Lodzi
3. Wiśnioch An.na - Lat 35. ekl>nomlsta, Przedsiębiorstwo HandloOkręg Wyborczy nr 9
wo-Techniczne Sprzętu Pożarnicze
go .i Ochronne.~o .. Supon··. z;am.
:\lA:'\DAT
w Lodz.i.
6ł,

technik
biorstwo ·

Okręg

Wyborczy nr 6

=·

~IANDAT

Wyborczy nr 3

:.\IAXDAT

Czesław - Lat
budowlany. Przedsię

1. Czerwiński Mari.an - lat 57.
ekonomista, Spółdzielczy Bank Lu~IA;'\OAT
dowy, zam. w Lodzi.
2. Szmit Jerzy - lat 35, prawL Kosmala. Stefan - laL ;';O, inni.le. Spółdzielczy
Bank Ludowy. żynier elektryk, Biuro Projektów
.,.;\/laS(adex", zam. w Lodzi.
zam. w Lodzi.
2. Wloda,rczyk Henryk - Lat 56,
3. SzYohowski l\1i.1·ostaw
- lat
35, inżynier rolnik, Urząd Miasta technik budowlany,
.Inwestproiekt" Centralny Ośrodek Studia.ILodzi. zam. w Lodzi.
no-Projektowy.
w Lodzi.
MANDAT
l. Błaszczyk l\lirosław - lat 36,
technik budowlany, Przedsiębior
stwo Gvspodarki
Mieszkaniowej
Lódź-Sródmieście,
zam. w Lodzi.
2. Iżycki Andrzej - lat 36, inżynier elektryk, Zaklad
Energetyczny Lódż-M!as!o. zam. w Lodzi.
3. l'llichaTska. "Da.nuta - Lat 27,
technik ekonomista, Zaldady Prze~
myslu Odzietoweg·o „Emfor", zam.
w Lodzi.

I. l\Iarciniak Edward lat ~o.
dzienn ikarz. t..ódzki O<irodek Telewizii Polskiei. zam. w Lodzi.
2. :\likołajczuk
lleuryk
Stanisław - lat 40. peda.'<Og. :\liędzyza
kładowy Klub Pracownikó\\' Poligrafii. zam. \\' Łodzi.
3. Przedecki Bogdan
lat 62,
nauczyciel, Państwowa SzkC>l.a :\iuzyczna, z.am. w Lodzi.

I. Czech Ryszard

i\IA;\"DAT

Okręg

B1:11esław
Zdzilat 54, księgar-t, Przedsię
Państwowe „Dom Książ

MANDAT

1. Juszczak Wiesław - lat ;s,
ekonomista, Łódzkie Przedsiębior
•stwo Robót Telekomunikacji. zam.
w Lodzi.
2. Rassol Stanisława Kazimiera
- Lat 44. urzędnik poczty. Wojewódzki Urzad Poczty, zam. w Ło
Alicj;i

Miśkiewicz

I Kitowska Ewa -- l.at 28. in- bi.orstwo
zynier włć.okie]i,1ik. Zakłady Prze- ki". z.am. w Lodzi.
myslu
Po11czosznicze.!lo
„Zenit".
zam. w Lodz.i.
Okręg Wyborczy nr 8
2. Robasi.ck Anna - lat 38. in~
żynier włókiennik. Zaklady PrzeMANDAT
mysłu Odz ieżowego .. Emfor'', z.am.
w Lodzi.
I. Cieśliński l\farek Juliusz
3. Zajączkowska l'llirosława
administrator.
Zakłady
lat 44. ekonomista.
Przedsiębior lat 36,
PTzemyslu
Dziewiarskiego „Iwostwo Handlu Artykułami Wyposana",
zam.
w
Lodzi.
żenia Mieszk.a1i „Domar". z.am. w
2. Pawlak Krystyna
- lat 37,
Lodzi.
p;rawnik, Zakłady Przemyslu Dziewiarskiego „Iwona", zam., w Lodzi.

~1ANDA1'

3. Stanecka

2.

I. Antoszewski Zbigniew

- lat
filolog-pedagog,
i\1iędzywoje
";(idz!.;a Szkoła Partyjna. zam. w
Lodzi.
·
2. Hofmokl Ryszard lal 58.
prawnik, Lóliz.l;. K.Qc'l"Wil:Ul.l BlulOwlany „Pólnoc". zam w Lodzi.
-il. Szychman Paweł
lat 30.
prawnik, PT.zedsiębioirstwo Napraw
Sprzętu Transportowego.
zam. w
Lodzi.

4t

MANDAT

MANDAT

1. Ka.czmank Romuald - lat 33,
rzemieślnik, zakład dekarski, zam.
lat 28. pra- w Lodzi.
wnik. Komenda Hufi::a ZHP Lódż
2. 1todzi.ewicz Wojciech Rn;zard
Sródmieścit!. zam. 11• Lodzi.
~ lat 39, ekonomista,
Okręgowe
2. Półtorak Cezary
- lat 26. Łódzkie Zakłady Gazownicze, zam.
ekonomista. Komenda Hufca ZHP w l,odzi.
Lódź-śródmieś„ie. z.am. IV Lodzi.
3. Żak Ewa l\laria.
- lat 20
;\IANOAT
'łtudentka
Akademii
~redyc:znei,
urn. w Lodzi.
1. Chonlik EJżbi.ei&
lat 40,
urzędnik państwowy, Izba Skarbo~IA. 'DAT
wa. zam. w Lodzi.
2, Goss Bożena. - lat 28, urzęd
l. Galka Stanisław
- lat 31, nik pa11stwowy, zam. w Lodzi.
technik, elektryk, Zak.!ady Prze3. Kańtoch l\laria - lat 41. ekomysłu Wetnianep;o 9 Ma,ia,
zam. nomista, Izba Skarbowa,
w
w Lodzi.
Lodzi.
2. Laskowski Zdzisia.w - lat 61,
technik włókiennik. Zaklady PrzeiUAl\IDAT
mysłu Wełnianego 9 Maja,
zam.
w Lodzi.
- - lat 29,
1. Czerwiński Piotr
3. Luczak Wiesława
- lat 54, ekonomista. Zakłady
Przemysłu
ekonomista.
Zakłady
Przemysłu Odzieżowego „Emfor'', zam. w LoWelniane!(o 9 Maia. z.am. w Lodzi. dzi.
2. Dobosz Grażyn& - lat 23, tel\IANDAT
chnik odzieżowy, Zalclady Przemysłu Dziewiarskiego ,.Lido", zam.
!. Rakowska Jolanta Anna
w Lodzi.
lat 33, technik architektury, Przed3. Krawczyk Jan Tadeusz lat
siębiorstwo Budownictwa Inżynie 28, prawnik. Spółka z Ograniczorii Miejskiej
„Inżynieria-Lódź". ną Odpowiedziafoością
„Textilimzam. w Lodzi.
pex". zam. w Lodzi.
2. Sus Tomasz Michał - lat 32,
inżynier mechanik, Przed . GospoOkręg Wyborczy nr 7
darki
Maszynami
Budownictwa
.. Sprzętbud". zam. w Lodzi.
~IANDAT
3. Szostakiewicz Anna
lat
33. ekonomi„ta.
Przedsiębiorstwo
1. Chaber Barbara
- lat 42,
Gospodarki Maszynami Budownicbrakarz. Zakłady Przemysłu Dzietwa .. Sprzętbud". zam w Lodzi.
wiarskiego „Li<lo". •zam. \\' Lodzi.
~. Grobelkiewicz Aleksandra
Ohęg Wyborczy nr 4
lat 49. technik odzieżol"l'y. Zakłady
Przemysłu Dziewiarskiego .,Lido".
:\lA'.'iDAT
zam. w Lodzi.
:i. Leszczytiski Henryk ~ lat 43,
1. lnglik Jadwiga - lat 4:l. eko- elektromonter. Zaklady Przemysłu
nomista. Zakłady
i\'l echanizmów DziewiarskieJ?:o „:vrarko", zam. w
Precyzyinvch „:\Iera-Poltik". zam.. Lodzi.
w Lodzi
2. Okupski Andrzej
- lat 4[,
:\1.'\NDA'f
elektr onik.
Zakłady
Naprawcze
Sor zętu Medycznego, iam. w Ło
l. Labuda Marek - lat 31. indz i.
i.yuier •budownictwa.
Lódzkie
:3. Sa~kiewicz .Jolanta. - lat 44, Przedsiębiorstwo Robót Inżynie
prawnik, Zakład
Doświadczalny ryinych, zam. w Lodzi.
Tech niki Medyczne.i. zam. w Lod.:i.
2. Wójcik Jan - lat 42, inży
nier urządzeń sanitarnych. LódzMA:'\DAT
kie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryinych, zam. w Lodz.i .
I . Olesińska Danuta lat 40.
ekonol'nista.
Teatr
Powszechny.
MANDAT
za.m . w Lodzi.
2 Wander-Hoszowska Lucyna t. Gretner ' Ba.rbara
- lat 50,
I.at 48. dziennikarz. Redakcja „Ex- ekonomista. Cech Rzemiosł Wl{lp!'es~u llustrow.ane~o". zam. w Lo- kienniczych. z.am. w Lodzi.
dzi.
2. Sosiński Zdzisław - lat 62,
ernervt. zam. w Lodzi.
:\H.:'\DAT
3. Urb«ńska-Woźniak Anna
1
lat ł7. ekonomistA.
Spółdzieln i a
1. Debow~ki .Jan Andrzej - lat '.\Iieszkanio"·a Choiny. zam. w Lor:i 111 istrz qemiJ<]a artystycznego. dzi.
A rl vo;;tyczn·1 Pracownia
:\IA:'\DAT
Brazo1,·nien1 7.~111 1•.• Lr>~r'.
2 Klnai·t Cezar~- - lat 39. nauI. Kowalska .la.nina
lat 45.
~ '!YC if'I akR leni„·k'.
ln~tytut Cheksie~arz.
Pr zedsiebiorstwo
Pańrn!i Uniwer<yletu Lócl:tkiego. zam. 'Lwowe , .0 0'11 K~iażki", zam. w
w Lodzi.
l.odzi.

1. Bilska Dorota -

=·

I. Ańdryszcza.k Bogumił
- lat
inżyni er elektryk, Pt>bkie Kole.ie Pa11stwowe. Oddział Zasilania
~lektroenerg~tycznego. zam. w Lodzi.
2. Lapeta l\1a.ci.ej - - lat 33, ekonom ista,
Zakład
Energetyczny
Lódż-1\iiiasto, zam. w Łodzi.

4ł.

MANDAT
1. Belina. vel Bylina Czesław lat 30, inżynier mechanik, Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Budowlanych i Uslug Sprzę
towycl1 „Sprzęrbud", zam. w Lodzi.
2. Ochocka Jolanta
- I.at 33,
ekonCIIIlista. Przedsięb10rsLwo Zmechanizowanych
Robót Budowlach i Usług .Si)r:.setowych „Spi·ięt
bud"', zam. w Lodzi.
l\\A~DAT

1. Jaskulska Da.nuta

- lat 39,
pracownik adrnmi.s.tracji, Oddz.ial
Wojewódzki Stowarzyszenia PAX,
z.am. w Lodzi.
2. Kononowicz Aleksandr& - lat
25. !Holog, lnstvtut Medycyny Pracy. zam. w Lodzi.
3. Pinte1·a l\lichał - lat 37. mechanik precyzyjny.
Przedslębior
stwo Gospodarki
Mieszkaniowej
Lódi-Widzew, zam. w Lodzi.

Okręg

Wyborczy nr 1O
l\IANDAT

1. Bielecka l\laria.
lat
32,
nauczycielka, Licew11 Medyczneiio
nr 3. zam. w· Lodzi.
2. Srokowska. Krystyna
lat
49, nauczycielka Liceum Medycznego .nr 3, :zam. w Lodzi.

MANDAT

36, nauczycicl, Unąd Miasta LoOkręg Wyborczy nr 17
dzi. zam. w Lodzi.
mieście, zam. w Lodzi
2. Band Andrzej - lat 52, inllANDA"!'
żynier budowlany, Kombinat Robót Drogowych. zam. w Lodzi.
:IIANDAT
l. Hofman Antoni - laL 4Q.. pra•
3. Jakubiak Krystyna - lat 63,
w11ik. Paóstwowy Zaktad Ubezpiel . Ba.klińska Wiesława - lat 44. emerytka. zam w Lodzi.
czeń.
zam. w Łodzi.
pielęgniarka Żłobek ReionowY nr
2. Hołówko Wiesława - lat 50,
9, zam. w Lodzi.
prac9wnik pa11stwowv, Za.kład U2. Jorda,n Alicja Eugenia - lat
Okręg Wyborczy nr 14
'bezpleczeń Społecznych,
zam. \V
52. pielęgniarka,
Zespól Opiek.i
tl'.>dzi.
·
Zdrowotne.l dla Szkól Wyższych.
MANDAT
zam. w Lodzi.
l\IANDAT
3. Wroński Bolesław - lat 73,
1. Andrzejewski Marek - lat 28.
I
emeryt. zam. w Lodzi.
l. Bakalarz Halina
- lai 47,
prawnik, Komitet Lódzki Polskiej
Zjednoczonej
ParW Robotniczei, e~onomi;;ta, Narodowy Bank Pol- ·
l\'.IANDA'f
ski, Oddział Wojewódzki. zam. w
i:am. w Lodzi.
2. Gwa1·decki Włodzimierz - latr Lodzi.
t. Budzyński Paweł Janusz
2. Krasnoriolski
Aleksander 37,
technik
mechanik,
o:;:ręgow§
lat 33. inżynier chemik. Centrallat 1$5. inż.Ynier klnem.ato.itra~. 0ny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Urząd Miar. zam w Lodzi.
krę.i:owe Prze::lsięblor~t wo
Rozpo:\1aszyn \Vlókienniczvch.
z.am. w
wszecirniania filmów. zam. w Ło
MA:'\DAT
Lodz i
dzi.
2. Glogowski And1·z.c.i
lat 33.
3. Wawr<1aszek Elżbieta
I. Dalek-Tornaszewska Hal1J.l& lat
prawnik . . PSS .. Społem··
Oddział
55.
ekonomista,
:,arodowy Banlt
lal
41.
praco<A·nik
~oc.ial:w.
C'ódzGastronomia lam. w Lodzi.
:i. Góra Jacek - l<1L 39. rzeime- kie Przedsiębiorstwo Robót lnżv Polski ru Oddz'.al. z.am. \I' Łodzi.
ślnik. sklep motoryz.acyjny,
zam. niervinych. ram. w Lodzi.
2.. Horab Elżbieta
llA:'\DA1'
lat 33. te,
w Lodzi.
ehnik normowani.a Łódzkie Przedsiębiorstwo
1.
Namiecińska
Robót
lnżynit" yjnych,
Jolanta. - lat 32,
l\lASDAT
ekonomisia. Zaktady
~ieohaniz
zam. w Łodzi.
n1ów
.Precyzyjnych
„Mera-Poltik",
3.
Walczak
Henryk
lai
40.
inJ. Piechowska l\'.lal"ia lat 45,
ekonomista. Bank Gospodarki Ży żynier ochrony środowiska, Lódz- zam. w Lvdzi.
kiie Przedsiębiorstwo Robót Inży
2. Pietrucha Piotr - lat. 32, t~
wnościowej. zam. 1\> Łodzi.
chnik mechanik. SµóMzielnia ?ra2. Sabit1iak Teresa .Janina - lat nieryjnych. zarn. w Łodzi.
cy
„Spój11ia·· zam. w Lodzi.
39. inżynier rolnik. Bank Gos.po:l. Wyderkiewicz Jarostaw - lat
l\IA'.\'DAT
darki Żv\\·no"ciowej. tam. w Lo27. technłk
budo11·Jany.
Zakł.ad
dzi.
I. Brzeziński Zbigniew
Krzysz- Projektów Przemysłu Bawełniane
tof - lal 3:3. muzyk. zam. w Lo- go. zam. w Lo:"l?.i.
Okręg Wyborczy nr 12
dzi.
'.l. Kosińska-Lawniczak
Mirosła
:\IA," DAT
~tANDAT
wa Danuta - lat 41. pracownik
administracji.
Zrzeszenie Trans1. Chlebowski Jan Zdzisia.w
1. Czerniawski Aleksa.nder
la.t
lat 60. technik budowlany, Przed- portu Prywatnego. zam. IV t.odzl. 36. filol-0g, Stowarzyszenie Tłuma
czy Polsk ich, zam. ~ Lodzi.
siębiórst\\'o Projektów i Realizacji
2. Denys Zofia - la,t 55, emelnwestyci i. zam. w Lodzi.
rytka. zam. w Lodzi.
2. Jaroszyński Krzysztof
- lat
Okręg Wyborczy nr 15
3. Ścibiorek Marek - 1at 49, in31, inżynier mechanik.
Przedsiężynier chemik. Polska
biorstwo Modernizacji
Ak.ademi•
i ReJm)nMANDAT
Nauk. zam w Lodzi.
tów Przemystu \Vtókieo Chemicznvch „Chemltex". zam w Lodz.i.
I. Kempa Dariusz - lat 29. eko:\lA:'\DAT
:1. Piot.row,sk; Jacek 'Stanisław PSS „Społem".
IM 45. ekonomista. lll
Oddzi.al nomista , Zarzad
zam.
w
Lodzi
1. :Uilewski Ta.deus.i Jan - lat
PKO. zam. w Lodzi.
2. Krzemieniewski :"1-laciej ' - lat 52. taksówkarz. ZTZeszenie Prywat37. prawn ik, Sad \\'oiewódzki 11· ne.~o Transoortu. zam. w Lodzi.
MA~D.\T
·Lodzi. za.m. w Lodzi.
2. Wó.icik Krystyna Aniela
3. Lichocki .Janus~
lat 42 lat 50. ekonomista. Spółka z OI. Dybowski Stanisław - lat· 57.
ekonomista.
PSS
..
Społem",
zam.
graniczoną
Odpowiedzialnością,
e:neryt. zam. w Lodzi.
2. Gabara Andrzej
- lat 43 w Lodzi.
„Skórimpex.". zam. w Lodzi.
elrnnomista. Przedsiębiorstwo Pań
'.\JAXDAT
stwowe „Polmozbyt", zam. w LoOkręg Wyborczy nr 18
dzi.
1. Adamczyk Władysława lat
:n.
emerytka,
z.am.
w
Lodzi.
;\IAl\DAT
l\1ANDA1.'
2. Olczak Dariusz - lat 51. inżynier elektryk.
Przedsiębiorstwo
I. Leśniewski Marek 1. Ci.ekulski l\'la.rian BoJesław. iat 39,
pr.acownik pa11stwowy. Dz:ielnico- Modernizacji i Remontów Przemy- lat 44. monter konserwator. Przed·
stu Włó~-;:ien Chemicznych. za;n. w siębiorstwo Woaociągów i KanaJi·
11·y Urzad Spraw
Wewnętrznych
zacji Okręgu 1'.,ódzkiego, z.a.m. 1v
Lódź-Sródm :e.~c ie.
z.am. 11· Łodzi. Lodzi.
3. Rusewic-.i Genowefa - lat 44, Lodzi.
2. Skuba.la Andrzej
.
- iat '.!9
technik
gas\Jro.10mii.
PSS
..
Spop:·acown ik pan<et11·owy Dzi elnko;1·y
2. Frukacz Roman
- lat 42,
tem··.
zarn.
w
"Lojzi.
ekonomista. Dyrek<:ja Okręgowa
Urzad Spraw \~wnętrznych Lódi
-·śró:lm ie:icie. <\am. w Lodzi.
Państwowe.i Komunikacji
Sam-O·
:\JA:-i"DAT
chodowej. zam. w Lodzi.
:\JA:'\ DAT
1. Bartczak Karol -

lat 23. lek:::.rz. AkacJem'a Medyczna w Lodzi, zam, w Lodzi.
2. Br~'g ider Marek - lat al. techt1ik mechanik. :vli ędzywojewódz
ka Spółdzielnia Pracy „Siódemka''.
~m. w Lodzi.
:~. Witoszek · Zbigniew lf-t 33.
technik
mechanik,
Uniwer5ytet
Lódz.ki. zam. 11· Lodzi.
l\IASDAT
I. Cierpisz l\lari& Teres& - lat
-IO. ekonomi~ta Centralny Zwiazek
Spótdzielczości Tnwalidzkiei.
zam.
w Lodzi.
2. Dąbrowska-Cieuiuch Janina lat 42, ekonomista, Międzywoje
wódzka Usługowa Spółdzielnia rnwalidów. zam. w Lodzi.
3. Lasota-Krakowska Izabella lat 39. pracownik
administracji.
Izba Rzemieśln~c:z.a. zam. w Lodzi.

Okręg

Wyborczy nr 13.
'.\IANDAT

Ka.ruiński Bolesław lat 61,
prawnik. Spółka
z Ograniczoną
Odpowiedzalności a
„Textilimpex".

1.

1. Kasprzak Piotr - lat 2-!, student Akademii Medyczne.i.
zam.
w Lodzi.
zam. w Lodzi.
2. Siemiński Piotr lat
25,
2. Nowa.k Zdzisław
- lat 44,
rzeczoznawca, Spółka
z Ograni· pracownik upowszechniania kul·tury,
Akademicki
Ośrodek
Kultuczoną
Odpowiedzalnością .. Textilry, zam. w Lodzi.
impex", zam„ w ·Lodzi.
l\fA...VDAT

L\IANDA'f

l. Dębina Teofil - lat 59, leka.r.z, Spółdzielnia Lekarzy Sp~
cialistów, zam. IV Lodzi.
2. Ol'lowska-Klauz Justyna
lat 49. biolog, Terenowa
Stacja
Sanitarno-Epid,emiologiczna,
zam.
w Lodzi.
3.
Urbańska
Krystyna. - lat 48,
l\IANDAT
pielęgniarka, Zespól Opieki Zdrowotnei
Lódź-śródmieście,
zam. w
1. Buczyk And1·zej
- lat 64.
Lodzi.
emeryt. zam. w Lodzi.
2. Naziemieo Edward Leon - lat
'.\IANDAT
39, murarz. Zakład Remontow-0-Budowlany Wojewódzkiei:io
Urzedu
1.
Kopera
Krystyna lat 23;
Spt·aw ·wewnęt-r2mych. zam. 11· Ło
wagowa. Zakłady Przemysłu Weł
dzi.
nianego „Te."<tilpol", zam. w Lo3. Orlowska Anna. Jadwiga
lat 40, administr&tor, Przedsiębior dzi.
2. Kościsty Grzero1·z l\lieczysla.w
stwo Gogpod,a.rki
Mieszkaniowe.i
lat 27, mechanik,
Okręgowe
-Lódż-Sródmieście,
zam. IV Lodzi. Przedsiebiorstwo Surowców Wtórnych
„Wtórpol",
zam.
w
Lodzi.
MANDAT
3. Plaszewska.-Ja.guczańska
Ze1. Frukacz Beata.
lat 24, nona - lat 41, projektant. Biuro
sprzedawca. Księgarnia „Veritas", Projektów Budownictwa Komunalne;(o, zam. w Lodzi.
zam. w Lodzi.
2. Krusińska, Ma&'dalena - lat
MANDAT
27. pracownik administracji, Wojewódzkie Stowarzyszenie
„PAX".
' 1. J edra.szek Mieczysław
lat
zam. w Lodzi.
3. Sta,nik Jan lat 65. ekono- 35, inżynier budownictwa, Lód.zkie
Przedsiebiorstwo Budowfane Pr'temi ta, emeryt, zam. w Lodzi.
mysłu Lel~kiego „Północ:". zam. w
Lodzi.
Okręg Wyborczy nr 11
2. Kozłowski Dariu 7. lat 2:!:
konkoler iakości. Lódzki Kombinat
1\1ANDAT
Butlowlanv .. Północ". zam. w Lodzi.
1. Kowalska Dragomira
Ifazi:.!. Tomalka Józef - lat 5il. pramiera. - lat 33. brakal'Z. E'abryk.a wnik. Lódzkie
Przedsiębiorstwo
Dywanów .. Dywilan". zam. 11· Lo- Budo1l'lane Przemysłu
Lekkiego
dzi.
„Południe", zam. w Lodzi.
2. Ostrowski Pa.wel
- lat 41!.
prawnik, Straż Mieiska. zam. w
'.\fANDAT
Lodzi.
.
:l. Sadowska Leokadi• - lat 43,
l. Aurustyniak Krzys1Jtor - lat

1. Da.rzycki Sławomir - lat 36,
dziennikatz, Redakcja „Głosu l'tobotniczego", zam. w Lodzi.
2. SZCZEPANIAK ANNA - lat
39. dziennik,a.rz, Redakcja „Dzienn ika Lódzkiel{o'', zam. w Lodzi.

•

księgowa, Przed!nębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Lódź-Śród

1. Cieślik Ryszaró
- 1.3.t -ł'i,
handlowiec, Spółka z Ogran iczon ą
Odpowiedzi.alnościa
„Textilimpex''.
zam .1v Lodzi.
·
2. Kwiatkowski i\tarek - lat 32.
prawnik.
Spółka
z Ograniczoną
Odpó\1•iedzt.alnośc!ą
.,Textilin'lpex".
zam. Lodzi.
·
3. Twer.ianowicz Wa.cła.w - lat
GO. planista Spółka z Ograniczoną OdPow iedz!a lnością. „Textilimp.ex". zam. w Loclzł.

:\IAXDAT

1. Borkowski :ltieczyslaw - lat
nauczyciel, Planetarium i Obserwatorium A9tronomiczne, zam.
w Łodzi.
2. Zarzycki Ma.rek
- J.a,t ~o.
nauczyciel, Szkoła Pods.tawowa nr
20, zam. w Lodzi.

41.

t\JA:'\DAl'

I. Bednat'ek Paweł - lat 3-1, zegarmistrz
Zakłady Mechani=ów
Precyzyjnych „:Vlera-Poltik"', zam.
1. Górzyński Janusz
- lat 6!. w Lod1i.
włókiennik.
Zakład
~1odniarski
2. l\Iatusitk ::'\Jarek
Lat 28,
zam. w Lodzi.
mechanik.
Zakłady
Przemy siu
2. Szuszkiewicz Kazimierz - lat Dżiewiarsk!ego .. Marko",
zam. w
46. kierowca. Zrzeszenie Prywat- Lodzi.
nego Transportu, zam. w Lodz.i.
3. Świ.to11i.ak Jacek Zbicniew lat
2-1, elekt,romonter, Miejskie
Ok1~ęg Wyborczy nr 16
Przedsi~biorstwo
Komunikacyjne,
zam. w Lodzi.
l\IANDAT
MANDAT
I. Kaczmarek Ja.n - lat 27, tel. Kalinowska Jadwlra Da.nuta
chnik elektryk, Zakłady Przemylat 40, pracownik administracji,
słu Dziewiarskiego „Dresso". zam. Spółdzielnia
Pracy Usług Meblarsw Lodzi.
k·o-stolarskich
.Pumestol", zam. w
2. Mikołajczyk Elżbieta - lat 43,
technik odzieżowy. Zakłady Prze- Lodzi.
2. Nykiel Włodzimierz - lat 37,
mysłu
Dziewiarskiego
„Dresso'',
prawnik. Uniwerwtet Lódzki, z.am.
zam. w Lodzi.
w Lodzi.
3. Urbański Leopold Tadeusz l'llANDAT
lat 66. prawnikt Prokur.a.tura Woje1. Kontny Marian Jan - lat 59, wódzka, zam. w Lodzi.
inż:vinier leśnik, Okiregow:r Zarząd "
MANDAT
Lasów Państwowych. zam. w Lodzi.
1. Orzechowska Ann11o - lat 42,
2. Piotrowi.cz Wojciech - lat 36,
prawnik,
Komitet
Dzielnicowy dzienn!kia.rz. Lódzkl Ośrodek Telewizii
Polskiej, zam. w Lodzi.
PZPR Lódż-~ródmieście, zam. w
2, Szczepa,nek Krzysztof lat
Lodzi.
·
45, prawnik.
Centrala Nasienna.
zam. w Lodzi.
MANDAT
3. Zajda Ryszard - lat 42. Prawnik,
Wojewódzki Ośrodek Sp~r
1. Góral Tadeusz - lat 57, ekotu
i Rekreacji, zam. w Lodzi.
nomista, Biuro Studiów i Projek~
tów PrzemysJu
Włókienn i czego,
zam. w Lodzi.
Okręg, Wyborczy. nr 19
2. Kamińska An.na - lat 34, lekarz, Przychodnia Specjalistyczna
cna Nauczycieli, zam. w Lodzi.
MANDAT
3. l\lalczak Czesław
- lat 37,
pracownik . pal'istwowy, Dzielnico1. Niedzielski Stanisław - la.t
t<.'Y Urząd Sixaw
Wew.nQtrznych 62, prawnik
LMzk.a
DTUkar.nia
Lódź-Sródmieście, zam. w Lod21i. Dziełowa. zam. w Lodzi.
2. Pintera Jerzy - · lat 36. teMANDAT
chnik elektr-onik. TM.tr Muzyczny,
zam. w Lodzi.
l• Brysi&k Krystyna
lat 49,
krawcowa, Ceoh RzerrHo8l Od.zie-l\IASDAT
żowyeh, zam. w Lodzi.
2. Krauze Danuta - lat 53, te1. łiy\1nlak Wauda t'raneiszk&
chnik
rachiunkowośoi,
Ptzed.8ię lAt 53, rencistka. z.ain. w Lodzi.
biol'st'Wo Państw-owe „Polmózbyt".
2. Michalska-Głodowska Barbara
zam. w Lodzi.
- lat 37. socjolog, Lódzki Ośro
3. Sosnowski Włodzimierz - lat dek Telewizii Polskiej,
zain. vr
51, monter-spawacz, Lódzkie 'Przed- Lód2i.
siębiori;two Robót Inżynieryjny,ch,
3. Zawiślak Józef
lat
63,
zam. w Lodzi.
emeryt, zam. w Lodzi.

MANDAT

MANDAT
1. Paczkowski

l\IANDA'I'

Jerzy - lat 36,
technik . ekonomista,
Państwowy
Zakład UbezPieczeń. zam. w Lodzi.
2. Pręcikowskł Leszek - lat 23,
~tudent Uniwersytetu
Lódzkiego,
zam. w Lodzi.
3. Ruszczyński Andrze;J - lat 36,
inżynier leiinik,
Komi·t&t Wojewódzki ZSL. zam. w Lodzi.

1. Goszczyńska Elżbieta lat
31. monter, Lódzkie Zakłady Kinotechniczne „Prexer". zam. w l'..odzi.
2. Kozłowski Jarosław - lat 23,
monter. Łódzkie Zakłady Kinotechniozne „Prexer". zam. w Lodz1.
3. Olszewski Sta.nislaw - lal :11.
technik elaktronik. Okregowy Urzad Telekomunikaci1
'..\Iieiskiei.
zam. w :r.,odzi.
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Okręg

e-1

Wyborczy nr 20
MANDAT

'

1. Górecki Wiktor - lat 55, tokarz, Łódzkie Zakłady Kinotechniczne „Prexer". zam. w Aleksandrowie Łódzkim.
2. Lipiński Wojciech lat 34.
prawnik Międzywojewódzka Szkoła Partyjna, z.am. w Lodzi.
3. Matuszewska Jolanta lat
33, zaopatrzeniowiec, Lódzikie Zakłady
Kino~echniczne
„Pr-exer'' ,
zam. w Lodzi.
MANDAT
1. Cwanek Barbara ' - lat 36,
księgowa, l~ódzkie Fabryki Meb1i,
zam. w Lodzi.
2. Krajewska Daniela - lat 58,
emerytka, z.am. w Lodzi.
3. Zawadzka Janina. Barbara lat 41, ekonomista, Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Lódź
-Sródm.ie ś cie, zam. w Lodzi.
MANDAT
1. Ma.linkiewicz Aleksandra
lat 3{), technik ekonomista., Spótdzielnia Rzemieślnicza „Wlókino",
zam. w Lod.zi.
2. Polak Ja.kub Mieczysła.w - lat
43, ekonom~sta. Sklep Galanteryj. ny, riam. w Lodzi.

Okręg

Wyborczy nr 21
MANDAT

1. Filcza.k Janusz - lat 51 , handlow.iec, Pnedsiębior..stwo Państ w o
we T&"gowiSka Miejskie. zam. w
l..odzi.
2. Nowak Krystyna lat 43,
ekonomista, Przedsiębiors two Handlu Artykulam.i Papi.emiczymi i
Spot'towymi „Aripi.s", zam. w Lodzi.
3. Sokołowski Ryszard - lat 40,
ekonomista, PSS „Spolem" Oddział
Sródm!eście, zam: w 'L odzi.

MANDAT
1. Kustosz Barbara lat 54,
kontystka,
Zakłady
Plrzemysłu
Pończosznkzeg-0
„Zen.i:t", zam. w
Lodzi.
2. Skorek Daniela - lat 42, techn ik odzieżowy, Zakłady Praemysłu
Odzieżowego „Emfor", zam. w Lodzi.
11-IANDAT
1. Gorąoy Marek Sta.nisła.w
lat 3'4, inżynier elektryk, Zakłady
Przemysłu Wełniianego „TextilPol",
:r.ani. w Lodzi.
2. Leszczyńska Krystyna. - lat
M, magazynier, Zaktady Pmemysłu Dziewiarskiego „Droos<>", zam.
w Lodzi.
3. Przą.dowska Jadwiga Grażyna
lat 35, nauczycielka, Liceum
Medyczne nr 3, zam. w Lodzi.
MANDAT
1. Cywiński : Jacek lat 22,
student, Akademia Medyezna, zam.
w Lodzi.
2. Dryżek Paweł - lat 29, lekarz, SpecjaHstyczny Zakład Opiek.i
Zdrowotnej Matki i Dziecka, zam
vv Lodzi.
3. Wręczycka Joanna Maria la.t 23, studentka,
Uniwer.sY'tet
Lód:zJki, zam. w Lodzi.

Olfręg

Wyborczy nr 22
MANDAT

1. Kocha.niale Arkadiusz K11.zimierz - lat 53, inżynier elel~ryk,
Zakład
Indukcyjnych
Urządzeń
Grzejnych, zam. w Lodzi.
2. Marzyński Wojciech - lat 53,
magister tucy\Styki, Prywatne Bduro Podróży, zam. w Lodzi.
MANDAT
• 1. Grabo\vski Broiiisław - lat 49,
sprzędawca, Przedsiębiorstwo Handlu Ubiorami „Otex", zam. w Lodzi.
2. Warcholiński Grzegorz - lat
42, pedagog, Przedsiębiorstwo Handlu
Zagrani.cznego
„Lodhnpex",
zam. w Lodzi.
MANDAT
1. Bieniek Jan - lat 35, ekonomista, Przedsiębjorstwo TurystycLne Lódź, zam. w Lodzi.
2. Diehl Piotr - lat 40, elek-"
troenergetyk., Zakład Energetycmy
Łódź-Mia.sto, zam. w Lodzi.
3. Rogalska Anna - lat 35, technik hotelarz, Przed:siębiocstwo Turystyczne Lódź . zam. w Lodzi.
MANDAT
1. Birecki Edmund - lait 57, ekon<>mi.sta, Wojewódzka Spółdziel
n ia Ogrodniczo-PszC1Jelarska, zam.
w Lodzi.
2. Szczepanowska. Ewa - lat 42,
ekonomista, Teatr im. Stefana Ja.racza, zam. w Lodzi.
3. Swierczyński Jerzy - lat 29,
. inżynier chemik, PolSkie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznaw<;ht!
Oddzial AkadeJllicki, zam. w Códzi.
MANDAT
1. Olczak-Kempa Anna Bogusła·
wa - · lat 39, pracownik administracji, Prywatne Zrzeszenie Transportu. zam. w Zgierzu.
2. Szczygielski Marceli - ll t 45,
fotograf, Zakład Fotog:raficzny,
w Lodzi.

zam.

· Okręg

Wyborczy nr 23
MANDAT

1. Pipiak Jacek - lait. 27, student Uniwersytetu Łódzkiego, zam.
w Lodzi.
2. Stawowski Ja,cek lat 35,
prawnik, Międzywojewódzka. Spół
dzielnia Pracy „Siódemka", zam.
w Lodzii.
MANDAT
1. Chuchla Władysław - lat 69.
ekonomista. Państwowe Przedsię
biorstwo „Orbis" Hotel Grand, zam.
w Lodzi.
I

2. Siuda. Wiesław MANDAT
lat 60,
Okręg Wyborczy nr 29
mecyt, zam. w Lodzi.
MANDAT
3. Sta.liński Andrzej lat 4'J,
1. Ka.czm:'rek B?gusław lat
pracownik państwowy DzielnicOwy 40, ekonomista, Uniwersytet Lódz1. Ciećwierz Wojciech - lat 31,
Urząd Spraw Wewnęt~ych Lódź.. ki, zam. w Lodz~.
.
-śródmieście. zam. w Lodzi.
2. Romanowski StanJS!aw Janusz kotoniarz, Zakłady P.rzemysiu Dzielat 41, . chemiK. Uniwerayttet wiarS>kiego „Iwona". z.am. w Lodzi.
MANDAT
Lódzki, zam. w Lodzi.
2. Kobędza Ha.lina lat 23,
szwai::z;ka, Zakłady Przemysłu Dzie1. Dudziński Jarosław - lat 22 ,
MANDAT
wiarskiego
„Iwona",
zam.
w
Lodzi.
specjalista bh,p, Przedsiębilłrstwo
1. Biskupski Janusz lat 40,
Handlu Ubiorami „Ot ex'', zam. w
l\IANDAT
kierowca, Miejskie Przedsiębior
Lodzi.
2. Ma.kroeki Jan - lat 24, stu- stwo Komunikacyjne, zam. '\v Lo1. Ja.~ubiec Krzys~tof - la~ 35,
dent, Uniwersytet Łódzki, zam. w :lzi.
nauczyo1el, XXIX L!IOO~ Ogolno2. Matusik Stanisław ~ lat 46, k.ształcące,
Lodzi.
zam. w Lodzi.
motorniczy,
Miejskie
Przedsiębior
3. Podlasiak Fran\llszek - lat 63,
stwo
Komun~kacyjne,
zam.
w
Lorencista, zam. w Lodzi.
dzi.
MANDAT
3. Rydecki Czesław - lat 38, in1. Kowalczyk Krystyna. - i.at 42, żynier elek.tryk, Miejskie Przedsię
administratywista, Narodowy Bank biorstwo Komurli'kacyjne, zam. w
Polski IV Od<lz.ial w Lodzi, zam. Lodzi.
Okręg Wyborczy nr 1
w Lodzi.
MANDAT
MANDAT
2. Laszewska Teresa - lat 56,
1.
Grochowska
Urszula
lat
48,
historyk, Muzeum Araheologiczno1. Biesaga. ,Józef - lat 48, rolnik
technik
ekonomista.
M
iejskie
-Etnograficzine, zam. w Lodzi.
Komunikacyjne, gospodarstwo rolne, zam. Stefa3. Sawiuk Jolanta. - lat 3!7, ko- Przedsiębi orstwo
nów
rektor, Łódzkie Wydawnictwo Pra- zam. w Lodzi.
2. Czech Mieczysław - - lat 37
2. Grupa Jerzy lat 38, monsowe, zam. w Lodzi.
r-0lnik.
gospodarstwo rolne,
ter, Przedsiębiorstwo Budownictwa
l\IANDAT
Przemysfoweg·o
„Chemobudowa", St.etanów
·
MANDAT
1. Grzeliński Jan TadellS'z - lat z.am. w Lodzi.
3. Jeźyńska. Ha.lina - lat 42, pra47, rzemieślnik, Zakład Wyrobów
1. Muras Janusz - lat 42, rolnik,
sowaczka,
Za.kłady Przemysłu Poń
GO!\Podarstwa Domowego, zam. w
czoszniczego „Zenit", zam. w Lodzi.· gospodarstwo Tolne, zam. Wanda.Lomi.
lin
2. Kowalska. Maria lat 42,
MANDAT
2. Pietrzko Marek - lat 31, rolspnedawca, Spółd7lie1nia Rzemieśl
nik,
gospodarstwo r0lne,
zam.
1.
Filipczak
·
Janina.
lat
56,
nicza „Włókmo", zam w Aleksangeodeta, Urząd Miasta Lodzi, zam. Wanda.lin
drowie Lód.z.kim.
3. Sergiel Edward - lat 41, ar- w Lodzi.
2. Jedynak Włodzimierz Grze·
Okręg Wyborczy nr 2
cMtekt, Zakład Usług Budowla,.
gon: - lat 31, bufetowy-sprzedawMANDAT
nych, zam. w Lodzi.
ca, Przedsi~iorstwo Wagonów Sy1. Markiewicz Wa.cław - lat 56,
pialnych, zam. w Lodzi.
Okręg Wyoorczy nr 24
3. Sadowski Ja.n - lat 42, in- rolnik. SKR Brójce, zam. Giemżynier mechanik, Biuro Studiów i zów
2. l\Iirowski Zdzisław lat 42,
Projektów Przemysłu PapierniczeMANDAT
rolnik. gospodarsf1wo rolne, zam.
go, zam. w Lodzi.
Giemz.ów
1. Brolik Jacek - lat 30, praw3. Woszto Władysław lat 51,
nik, Sąd W ojewód?Jki w Lodzi,
Okręg
Wyborczy
nr
27
ro1nik, gospodarstwo rolne, zam.
zam. w Lodzi.
Glemzów
MANDAT
2. Uryszek Jan Stanisław - lat
37, laborant, Spółdzielnia Lek.ar·ZY
MANDAT
l.
Górski
Mieczysław lat 42,
Specjal.istów, zam. w Lódzi.
1. Ambrozik Marian
lat 44.
techn~ mechanik, Lódzk.ie Zaktady
MANDAT
Wytwóreze Kopii Filmowych, zam. rblnik. gospodarstwo rolne, zam.
Giemzów
1. Gajewska. Wiesława - lat 37, w Lodzi.
2. Derach Stanisław
lat 45,
2. Kolba Wanda - lat 43, e kotechnik ekon·omi.sta, ZaJdady Merolnl.k,
gospodarstwo rolne, z.am.
Lodzkie
Wydawnictwo
chaniki Precyzyjnej „Mera-~o1tik", nomista,
Giernzów
Prasowe, zam. w Lodzi.
zam. w Lodzi.
3. Kuzik Sławomir - lat 27, rol3. Lewandowski Tadeusz la t
2. Kotkowski Ryszard - lat 39,
rolne
zam.
51,
eko.nomista, Łódzka Rozgł oś n ia nik, gospoda.Iist\vo
b iWlotekarz. Dzielnicowa B iblioGiernzów
teka Publiczna Lódź-śródm ieście, Polskiego Radia. zam. w Lodzi.
zam. w Lodzi.
MANDAT
Okręg Wyborczy nr 3
3. Wiełemborek Marek - lat 32,
1.
Bartnicka-Ciećwierz
Halina
MANDAT
pracowmik admi.nistracji, Fabryka
Dywanów „Dywilan". zam. w Lo- Zofia - lat 54, ekonomista, Zakła
dy
Przemysłu Dziewiarskiegio „Del1.
Kędziera
Henryk
lat 47,
dzi.
ta", zam. w Lodzi.
inż. roln.ik,
RSPO!W Brzypusta.
MANDAT
2. Demczuk Marek Jerzy - lat mm. Lódz
2. Ba.bela Zenon lat 56, rol1. Biernacki Jerzy - lat 56, ślu 36, lekarz. Akademia Medyczna,
zam.
w Lodzi.
nik. gospodarstwo
rolne, zam.
sarz, Spółdzielnia „Spoo-ElektroGiernzówek
met", zam. w Lodzi.
l\lANDAT
3. Zawistowski Pa.weł - lat 3-0,
2. Tokar Marianna - lat 50, re"
1.
l\luchowicz-Sobala
Małgorzata technik, RSPOiW Prz.YPt1sta, zam.
habilitant,
Spółdzielnia
„Inlam",
Jolanta - lat 24, studentka, Uni- Lódź
zam. w Lodzł.
wersytet Lód'Zki, zam w Lodzi.
MANDAT
MANDAT
2. · Pluto Małgorza.ta lat 25,
nauczycielka.,
1.
Lęgockl Stefa.n Szkoła
Podstawowa
lat 62, ro~1. Andrzejewski Józef - lat 64,
nik. gospodarstwo rolne,
zam.
nr 97, zam. Borowo.
emeryt, zam. w Lodzi.
Przyp
usta
3. Poreda. Bogusia.w lat 41,
2. Braun Ryszard - lat 65, fi2.
Przywara.
Czesia.w
lat
35,
kierowca,
Przedsiębiot'IStwo
Ogrodzyk, Uniwersytet Łódzki, zam. w
robotnik, LZPB „Uniontex", z.am.
nicze, ~· w Lodzi.
Lodzi.
, Pr.zypusta
3. Domaga.Js!p Janusz - lait 36,
l\IANDAT
3. Wójt Andrzej - Lat 33, rolnik,
ekonomista, Międzywojewódzka U1. Keller Mieczysław Jan - Iait gospodairstwo l'dlin.e, zam. Giemzósługowa
Spółd'Zlielnia
Inwalidów
wek
49, ślUSGl'Z, Fabryk.a Części do Ma„Światowid", zam. w Lodzi.
szyn Szyjących i Odlewnia StaliMANDAT
wa „Famas", zam. w Lodzi.
Okręg Wyborczy nr 4
2. Misiewicz Ha.Una 1.ucja. - lat
1. Drewnowicz Ewa l\IANDAT
lat 3-0,
nauczycielka, Szkola. Podstawowa 47, nauczycielka, Poradnia Wychowawczo-Zawodowa,
zam.
w Lodzi.
nr 14, zam. w Lodzi.
1. Górska Bogumiła
lat 41.
3. Siwielec 'Andrzej lat 41, nauczycielka, Szkoła Podst. w Wo2. Grabarczyk Ewa. Grażyna ślusarz,
Zakłady
Uszczelnień
i
Wyla·t 25, nauczyciel•k.a, S2lk.oła Podstali Rakowej, zam. Wola Rakowa
robów Azbestowych „Polonit", zam.
wowa Il!' 103. zam. w Lodzi.
2. Michalak Jan - lat 65, emew
Lodzi.
3. Matuszewska Katarzyna. - lat
ryt rolnik, zam. Wo1a Rakowa
23, nauczycielka, Szkoła PodstawoMANDAT
3. Pomarkiewicz Anna - lat 35,
wa nr 137, riam. w Lodzi.
prac. zlewni, Łódzka Spółdzielni.a
1. Pawlak Irena l\Iałgorzata,
Mlec=skia. zam. Wola Rakowa
lat 22, instruktor, Komenda Hufca
Okręg Wyborczy nr 25
ZHP Lódź-Sródmieście, z.run. w LoMANDAT
MANDAT
dzi. "'
1. Derach Klemens - Lat 35, mz.
2. owiryd Jolanta. - lat ·29, na·u- rolniik. WOPR Bratoszewice, zam.
1. Czapski Regina.Id - lat 44, in- cz.ycLe1ka, XXIX Liceum Ogólno- Wola Itak-0wa
żynier budownictwa, Kombinat Bu- k!!ztal:cące, zam. w Lodzi.
· 2. Kaniorski Tadeusz lat 31.
downictwa, Ogólnego „Jedynka",
3. Witaszek Jola.nta lat 26, rolnik. gospodarstwo rolne, zam.
zam. w Lodzi.
nauczycielka, XII Liceum Ogólno- Wola Rakowa
2. Pawłowska. Halina - lat 54, Itsztakące, zam. w Lodzi.
MANDAT
nau1::zycielka. S7lkoła Po<lmawowa.
Specjalna nr 88, zam. w Lodzi.
1. Bojanowski
Stanisła.w lat
Okręg Wyborczy nr 28
63, rolnik,
gospodarstwo rolne,
MANDAT
MANDAT
zam. Wola Rakowa
1. Dogielski l\1ieczysław lat
2. Polak" Eugeniusz
lat 39,
1. Boruszewski Wojciech - lat rolinik, gospodairstwo -rolne.
53, inżY'Uier, · mechanik, Przeds. Obzam.
51,
inżynier
elektryk,
„Polcargo",
rotu Art. Fotooptycznymi „FotoopWola. Rakowa
zam.
w
Lodzi.
.
tyka", zam. w Lodzi.
3, Swiderski Miecizysław lat
2. Gostyńska Ba.rba.ra Gra.żyna - 38, Pi!'ac. umysł. Zakł. Mięsne w
2. Jagieło Zygmunt lait 31,
lłt
33,
laiborant,
Za.kłady
P~~my
elronomista, Prredsiębi-0rs·two HanLódzi, Z>am. Wola Rakowa
dlu Airtykulami Wyposażenia Mie- słu Wełnianego „Te:x;tilpol", zam,
l\IANDAT
w Lodzi.
szkań „Domar", ,.zam. w Lodzi.
3. Kuziuta. Zofia - lat 42, tech3. Wierdak Marek - lat 38, inI. Frączkowska Czesława lat
nik
włókiennik,
·
Zakłady
Przemyżynier mechanik,
„Społem" PSS
53, rolnik,
gospodarstwo rolne,
słu
Well)ian.ego
„Textllpol",
zam.
Oddział Gastronomi-i, zam. w Lomm. Wola Rakow.a
w Lodzi.
dzi.
2. Grzelka Stanisła.w lat 42,
rolnik. gospoclar61Jwo rolne, zam.
MANDAT .
MANDAT
Wola Rakowa
3. Samiec Ja.cek - lat 26, rol1. Kaczmarski Marian - '1a<t 57,
1.
Skotnicki
·
Marian
lat
44,
kinik.
gospodarstw-0 rolne. zam. Wokrawiec, pracownia krawiecka, zam.
nooperator,
Lód*ie
Zakłady Wyt- L!i Rakowa
w Lodzi.
2. Linek Stanisła.w la.t 61, wórc·ze Kopii Film-owyoh, zam. w
.
prawm.i'k, Sąd Woj.ewódzki, zam. w l:.odzi.
Okręg Wyborczy nr 5
2. Staruch Wineenty - lat 00,
Lodzi.
MANDAT
rzemieślnik, zakład rzemieślni-czy,
3. Maćkowiak Bożena Kazimiera.
- lat 45, prawnrk:', Sa;d Wojewódz- zam. w Lo.dzi.
1. Gładysz Włodzimierz - lat 38,
3. Szymański Jerzy - lat 38, in- robobnik,
ki, zam. w Lodzi.
Państwowe
Magazyny
żynier mechanilk, Za.N:ąd Lócblki Usługowe,
Wola Rakowa, zam.
MANDAT
Towarzystwa Krzewienia Kultury Pałczew.
2. Szlachta. Marek - Lat 36. kie. 1. Starzyńska Wacława. - lat• 42, Swieckiej, zam. w Lodzi.
rowca, Zrzeszenie Prywatnego Hanekon<>mista, Uniwersytet Lód2lk.i,
MANDAT
dlu i Usług w Lodzi, :z.am. Pal2. Wójtowicz Marian Wojciech czew
lat 39, psycholog, Un.iwersytet Łódz
1. Glonek Zbigniew lat
Sl,
ki, zam. w Lodzi.
l\IANDAT
inżynier elektryk., Akadern·loki Os3. Zrobek Janusz - lat 38, nauKW.tury, .zam. w Lodzi.
1. Piera Eugenluiz - lat 3!, rolczyciel akademicki,
Uniwersytet rodek
2. Smiałowski Jacek Janusz - nik, gospodarstw<> rolne, zam. Pał
Lódzki, zam. w Lodzi.
lat 'l!I, inżynier elektryk, Okręgo czew
wy Związek Studentów Polsk!ich,
~. Zimoń Eugeniusz
lat 43,
Okręg Wyborczy nr 26
zam. w Lodzi.
rolnik, gospodarstwo rolne, zam.
,
3.
Wiktorko
Piotr
J.at
26,
ekoMANDAT
Pakzew.
nom ista, Rada Okiręgowa Zrzeszenia
l\IANDAT
Studentów Polskich, zam. w Lodzi.
1. Bieniek-Kosikowska Alicja lat 46, prawniik, Sąd Wojewódzki,
L Filip Alfreda
- lat 42, r~
MANDAT
zam. w LoClzi.
·
nik. gospodarstwo rolne, zam. Pał
1. Majewski Zbyszko - lat 57, czew
2. Ja.nkowska-Pietrzak
Grażyna.
- lat 42, prawnik, Prokuratura techni<k, technolog, Dyrekcja Okrę2. Misiak Henryk - lat 49, rolRejonowa Lódź-śródmieście, zam. gowa CPN, zam. w Lodzi.
nik, gospodarstw<> rolne, zam. Pal2. Orszuła.k-Michala.k Daria.
w Lodzi.
czew
3. Szwed-Wójtowicz Danuta.
lat 36, farmaceutka, Za.kład Far3, Roma.n
Sz~pan lat 211,
makodynamiczny Akademii Medy- rolnik, gosuoda.miw.o rotne, zam.
lat 39. prawnik, Izlba. Adwokacka z ~ spól nr 10, zam. w l<odzi.
cznej, zam. w Lodzi.
Pałczew

DZIENNIK l.ODZKI nr 136 (12650)

2. Lubuauer l\lacieJ - lat 26, ininformatyk, Politechnika
Lódzka., zam. w Lodzi.
MANDA'r
1. Cywfński .Ta.rosła.w - lat 27,
student, Akademia Medyczna, zam.
w Lodzi.
,
·2. Pilarczyk Andrzej _ lat 29,
kasjer, Przedsiębiorstwo Eksoortu
WewnętrMego „Pewex",
w
Lodzi.
3. Sochacki Andrzej lat 26,
student Uni_wersytetu Lódzkiego,
zam. w Loclz1.
·

MANDAT

żynier,

zam.

1. Itaucka. Bożena Henryka lat 39. technik ekonomista, Zakła
dy Przemysłu Dziewiarskiego „Iwona", zam. w Lodzi.

2. Nowakowska. Krystyna Izabe·
la - lat 47, psycholog, Poradnia
Wychowawczo-Zawodowa Lódź.. Widzew, zam. w Lodzi.
3. Turniak Jolanta - lat 30, pracownik administracji, Zaktady Remontowe Przemysłu Jedwabniczego i Dekoracyjnego, zam. w Lodzi.

„,,,,,,,,,,,,,,,,,,„_,,,,,,„„_,,,„„„,,,„„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,.

zam:

Okręg

Wyborczy nr 6

MANDAT
1. Jakiel Ha.lina lat 31, rolnik,
gospodarstwo rolne, zam.
Wardzyn
2. Orlicz Jacek - lat 38, nauczyciel, Zasadnlcz;a Szkoła Rolnicza w
Czarnocinie, zam. Wardzyn
3. Sulmirski Tadeusz lat 53,
urzędnik. Urząd Gminy w Brójcach, z.am. Wardzvn
MANDAT
1. Gładysz Józef - lat 41, rolnik,
gospodarstwo
rolne, zam.
Wardzyn
2. Gondzio Stanisław - lat 70.
emeryt rolnik, zam. Wardzyn
3. Karpik Zdzisław
- lat 39,
rolnik. gospodarstwo rolne, zam.
Wax<lzyn
l\IANDAT ·
1. Cieplucha Ma.rek ~ lat 28,
rolnik. gosoodarstwo rolne, zam.
Wardzyn
2. Garnysz Franciszek - lat 44,
rolnik, g-OSPoćLarstwo T<>lne, zam.
Wardzyn
3. Zimoń Wiesia.w - lat 33, rdlnik, gospoda.rstwo
rolne, zam.
Wardzyn
MANDAT
1. GuleJ Józef - Lat 41, rolnik,
gospodarstw<> rolne, zam. Wa.rdzyn
2. Huohler Kazimierz lat 33,
rolnik. gosoodarstwo rolne, zam.
Wardzyn
3. Sikorski Tadeusz
lat 48,
rolnik, ·gospodarstwo rolne, ·zam.
WardzY'U

Okręg

Wyborczy nr 7

MANDAT
1. Agier Benedyk~ - I.at 30, rolnik, gosoodarstwo rolne,
zam.
Brójce
2. Agier Wacław - lat 62, rolnik,
g.ospodarst\vo rolne.
zam.
Brójce
3, HuchJer Zenon - lat 37, rolnik, g-0;,podarstwo
rolne, zam.
BrÓJC9
MANDAT
1. Gorzkiewicz Krzysztof lat
25,
rolnik,
goSPodarstwo rolne.
zam. Brójce
2. Jedynak Ryszard
lat 24.
sprzedawca, Gmillll:8 Spóidzielni.a
„SCh" w Bukowcu, Zam. Brójce
3, Zawistowski Teofil - Lat 53,
tech. wet., Państwowy Zakład Leczenia 2iwierząt w Brójcach, .zam.
B'fice.
MANDAT
1. Jurczyk Ha.lina - lat 47, kiier-0wnik BS, Bank Spółdzielczy w
Brójcach, zam Andrzejów
2. l\Iasztanowicz Kazimierz
lat 34, funkcjonariusz WUSW w
~odzi. zam. Brójce

monter. Mazowieckie Zakłady Gazownicze w Lodzi. zam. Bukowiec •
3. Samiec
Bolesław
- lat 30,
nauczyciel, Szkoła Podst. w Bukowcu, zam. Bukowiec

Okręg

' nr 11
'\Vyborczy
l\IANDAT

1. Cieplucha. Antoni

lat 63
emeryt, rolnik. zam. Bukowiec
'
.2. Kępka. Leszek lat 37, rolnik, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Brójcach. zam. Bukowiec
3. Kozłowska. Krystyna. - lat 39,
referent Gminna Spółdzieln ia
„SCh" w Bukowcu, zam. Bukowiec.
MANDAT
1. Bartoszewska Grażyna lat
36, nauczycielka. Szkoła Podst. w
Bukowcu. zam. Buk~iec
2. Swiderek Tadeusz lat 58
księgoWY,
Gminna
Spółdzielni.i
„SCh" w Bukowcu, zam. Kurowice KościeLne
3. Turek Andrzej - lat 28
rolni•k, gospodarstwo rolne,
Bukowiec

zam.

Okręg

Wyborczy nr 12

MANDAT
1. Orlicz Marek - I.at 43, nauczy-ciel, Szkoła Podst. w Kurowicach, zam. Kurowice
2. Pogoda. Zdzisław lat 3'1.
elektromechanik. Spóldziel.nia Kółek Rolnidych w Brójcacti zam
Ktttowice
'
•
l\IANDAT
1.

Promińska.

Wiesława

-

lat

43, na.1;1czycielka, Szkoła Podst. w

Kurow1each, zam. Kurowice
2. Turek-Szot Jadwiga, - 1ait 55
felczer, ZOZ Lódź-Widz.ew zam'
Kurowi-ce
'
'

Okręg

Wyborczy nr 13
MANDAT

1. Bar~nowska . Janina -

lat 48,
oracowruk gastronomii
Gminna
Spółdzielnia „SCh" w' Bukowcu
zam. Pabianice
'
2. Stawian7 Jerzy
lat 38,
technik rolnik, Gminna Spółdziel
nia •.SOh" w Bukowcu, zam. Kurowice
3. Szulec Edward - lat 63, emerY't, zam. Kurowice
. MANDAT
1. Bogdan Paweł - lat 25 technik i;olnik, Gmiinny Zwiazek' Kółek
i Organizacii Rolniczych w Brójcach, zam. Kurowice
2. Jędrzejczyk Barbara - lat 37
rolnik, . ge>-<;podarstwo rolne, zam'.
Kurowice
3. Lasota Wacław - I.at 59 rolnik. gospodarstwo rolne zam' Kurowice
'
·

MANDAT
1. Garnysz Stanisław lat 68
emeryt, rolnik, zam. Kurowice '
_2. Stawiany Zenon - lat 41, rolnik,. gospodarstwo rolne, zam. KuOkręg Wyborczy nr 8
rowice
.
MANDAT
3. Turek Tadeusz - lat 50 rolnik, gospodai·stwo rolne, zam: Ku1. Niewiadomy Stanisław lat rowice
45,
brakarz, Fabryk.a Dywanów
„DywiJan" w Lodzi, zam. L~e
MANDAT
Odpadki
1. Majek Marian - lat 35 rol2. Nowacki Zygmunt lat 66. nik„ gospodarstwo rolne. zam: KLIrolnik, gospodarstwo rolne, zam. row1ce
· Leśne Odpadki
2. Strąkowski Stanisław lat
37, rencista, zam. Kurowice
Okręg Wyborczy nr 9
3. Woźny Ańdrzej - lat 30 rolnik. gospodarstwo rolne, zam.' Kul\IANDA'r
rowlce
1. Basińska. Marianna - lat 30,
pracownik socjalny zoz Lódź-WiOkręg Wyborczy nr 14
dzew - zam. Brój.ce
2. Popła.~ska Zofia
lat 57,
MANDAT
rolnik, gospodarstwo rolne, zam..
ł. Cieplucba. Kazimierz lat 59
Wygoda
rolnik, gospodarstwo rolne zam'
3. Warda. Ja.n lat 39, rolni:k, Kurowice Kościelne
'
·
gospodarstwo rol'11e, zam. Wygoda
2. Mura.wa Elżbieta
- lat 411,
nauczycielka Szkoła Podstawowa
Ok ręg Wyborczy nr 10 · w Wiskitnie. zam. Wiskitno
MANDAT
Ok
1. Filip Czesłtw la:t 37, rol~
nik. gospodarstwo rolne, zam. Bukowiec
2. Lewiński Czesław lat 38,
rolnik, gospodarstwo rolne, zam.
Buk<>wiec
MANDAT
1. Trzciński Czesław
lat 56.
Brójce.
urzęd11ik.
Urząd Gminy
zam. Bukowiec
2. Woźny Sta.nisław
lat 62,
emeryt, zam. Bukowiec
MANDAT
1. Dregler Bogdan - lat 33, technik wet„ Państwowy Zakład Leczenia Zwierząt w Brójcach, zam.
Buk<llWiec ·
2. Szos*iewicz Wiktor - lat 54,
lekarz wet„ Państwowy Zakład
Leczenia Zwierząt w Brójcach,
zam. Brójce
MANDAT
1. Drynkowski Roman - lat 40,
nauczycie~. Urząd
Gminy Brójce,
zam. Lódz
2. Sit.pała Elżbieta - lat 24, rolnik, gaspodarstwo rolne, zam. Bukowiec
MANDAT
1. Klepacz Eugeniusz lat 43,
stolarz,
warsztat
rzemieślniczy,
zam. BukóWlec
I. Klima WłaAlysław lat 37,

•

ręg

Wyborczy nr 15
l\IANDAT

.1. Kępka Zenon lat 67, rolmk, . gospodarstwo rolne.
zam.
Karpm
2. Na.mielskl Tadeusz lat 37,
rolnik, J:(OSJ)Qda.rstwo rolne zam
Karpi.I).
'
'
3. Pach Feliks lat 32, rolnik
gospodarstwo rolne, zam. Karpin.
l\IANDAT
1. Kiepa.czka. Marek lat 26,
rolnik , gosoodar!ltwo rolne, zam.
Kurowice
.2. \Voźny Marek ~ lat 34, rolnik gospodarstwo rolne, zam. Kar·
Pin

Okręg

Wy5orczy nr 16
l\IANDAT

1. Szewc Zenon - lat 42, rolnik
~osoodarsbwo rolne, zam. Kotliny
.2. Woźna Waleria. - lat 42, ro:nik, gosip<>darstwo rolll'le. zam. Kotliny

MANDAT
1. Karp Fran~iszek -

lat 69. rol11ik. itospodarstwo rolne, zam Kotliny
·
2. Kępka Sławomir
- lat 28
rolnik, 'lOSDodarstwo rolne.
Kotliny
. 3. Sadowski Jacek - lat 27. rolnik, gospodarstwo ro1ne, zam. Kotliny

zam'.
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FIRMA „BŁYSK"

-

Tylko jeden telefon i Twoje §
szyby będą lśnić, a mieszkanie E
:
wysprzątane na połysk.
Czernik 84-90-15. Rachun,ki. S
3142-g
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z dziec- ZATRUDNIMY przy produkcji zabawek, Nowokiem poszukuje mieszsolna. Wymagane swiakania. 36-65-55 (8-17).
dectwo pracy. Telefon
domy,
MIESZKANIA,
87-85-10.
dtialki - .handlowe poPRZEDSIĘBIORSTWO
średnictwo, porady
Zagraniczne TEXTRAmgr Barycki: 36-04-42
EX zatrudni pilnie wy93. 31201 g
Kościuszki
kwalifikowane szwaczki.
M-3 Sieradz trzypokojoGwarantujemy wy'sokie
we, spótd:zielc:ze. nowe
zarobki. Zgłoszenia o.zamienię ;na Lódz. Tesobiste: Lódź, al. Miclefon 87-50-54. 30293 g
kiewicza 15A. II piętro.
ZAMIENIĘ mieszkanie, 3alwykończenie
ZLECĘ
p okojowe, kuchnia, stadrewnianej
tany
re budownictwo 120 m
26799 g
87-39-02.
na 2-pokojowe, kuchnia
i pokój, kuchnia o l!'.bli- MATF1.'\iATYKA 51-74-10,
mgr Pluskowski.
Listy
metrażu.
żonym
17267 g
27607 Biuro Ogłos:zeii,
Piotrkow~'.n 96.
5555;;~-MALŻENSTWO

Uczestniczymy·
.w

INTERF,IHION ·11

ofererując swoją współpracę.

w obrocie handlowym
z zagranicą w zakresie:

===== ·' "·„ :,

•. dziewiarstwa
.·pończosznictwa

..===::
„::==:=:

! : .'

- - ... „t . . "-

•odzieży

Pająk S~UTECZNE tępienie robaotWl!l, gryzoni. Gwa29012 g
87-66-28.
rancje, rachun1d 117-89-67
CYKLINOWANIE. Rosik,
29718 g
Piaskowski
29182 g
32-20-37.
CYKLINOWANIE, lakle- ANALIZY lek.ar!ik:ie, P.ioKulisie200,
trik>owsk.a
rO\'Vanie - nietoksyczne.
839 g
wicz.
31-77-10 Jakson.
USG-SONO - badania
18454 g
ultrasonografiC1Jlle jamy
KONSERWACJA antykoukladu
...,..
brzusznej
rozyjna samochodów moczowego, ciąży, naSolankowa 4, Uznański,
jąder,
rodnego,
rządu
30204 g
84-62-33.
piersi, gruczołu krokosamoKONSERWACJA
wego, tarczycy. Godz.
ch1>dów. Nadkola. No9--17, soboty
przyjęć
wotki 144. Obreda.
9-13. · Konsultacje le15-118 1'(
karzy specjali·stów na
AUTOPOMOC, hol<iwan:e,
30856 g
mie.!scu.
87-16-14, L~ ·vandowski.
25i5ii7 1'( ONKOLOG kontr.o.la pierEi. węzłów chlonnych,
WYCISZAN1P. drz•·" ''"Piotrkowska .204/210 kl.
kady. zapinki, okienne
Wtorki.
parter.
T,
orzec!ws.•;-1r .żaluzje
czwartki 16-1 . 36-24-9~
ne. sprzątanie wnętrz.
25614 g
Grzybowski.
74-50-70 Hun!tiel.
1takze
INHALATORY
.l9!l~8 1'(

CYKLINOWANIE.

dziecięce),

regeneKINESKOP\' racja, aktywizacja
57-33-00, Lubartowicz.
30000 g
wymiaI PRZEDSI ĘBIORSTW O za- KINESKOPY
na, telenaprawa. Witgraniczne nawiąże konkowski 34-:H-09.
Przeds1ęb1orstwo Handlv Zagrantcznego
takt i współpracę z o30615 g
duże
~obą posiadającą
doswiadczenie i wiedz(", MYCIE okien, sprzątanie.
51-49-31 Kucharski.
i zakresu produkcji naSEGMENT (surowy)
25787 g
pojów gazowauych w
Listy a2493
sprzedam.
Każda inicjatywa
celu uruchomienia za- MYCIE okiea. sprzątanie.
Biuro Ogłoszeń, Pioti·Rachunki. Wiecka
kładu wytwórczego. Libędzie mile widżiana
..
96
kowsk.a
31696 g
33-21-22.
sty 27715 z opisem praDOMEK stylowy, dlia1to
i życzliwifJ rozpatrzona!,
Adres pocztowy:
ktyki zawodowej i kwa- PRANIE dywanów - myw Regn.ach k. Koluszek.
81-25-36
Tel.
okien.
cie
Sl<r.poczt. 272
lifikacji - Biuro Ogło
dogodny dojazd p:>cią
90 950Lódi
g
27!6-I
Wawrzyniak.
szeń, Piotrkowska 96.
l(iem. okazyjnie spi·zeTol.8102 11
automatyczne
PRALKI
dam. Tel. Btl-69-40 g,x\7
Telex, 884545 phz pl
zaRĘKAWICZARKĘ włoskie, radzieckie, pol32503 p
11-18.
trudnię. 15-25-52.
naskie: zmywarki s;ir,:~
leśną
DZIAŁKĘ
KaGwarancja.
prawa.
dam. Przędzalniaona !/3
ZATRUDNIĘ do pracowg
3155.\
81-30-78.
czuba
J2ł98 p
m. 36.
ni cholewek:· krojczego,
'1n.01
-cholewkarki. cholewka- PRALKI automatyczne
rzemieślniczą
DZIALKĘ
Klimczak
naprawa.
rzy. 55-14-56, po 20.
- sprzedam. 15-53-26.
26362 g
86-03-56.
27782 g
32463 p
TVC „Colorett"
sprzedam
SŁOMĘ
INSTALACJE elektryczCAM sprzedam. 48-10-69 ZATRUDNIĘ
27800 g
48-10-79.
KIOSK z lo:Wlizacją
ne. antenowe, 87-34-08,
mężczyzn
27693 g
po 19.
1mpię. Listy 32.555 Biu28813 g ,
Ludwicki.
KUPIĘ kineskop A56 (również emerytów, renro Ogłoszeń, Piot•kow701X. Telefon 57-37-04 LODZIE motorowe sprzecistó\v) na zgrzewarki - ELEKTROINSTALACJE.
::tka 96
26785 g
dam. Konstantynów, Na34-11-06, Sieja. 27047 g
po 16.
· wtrvskarki. Tel. 43-76-15
dwu1glówki, tel.
KUPIĘ
wybijarkę karL
KUPIĘ:
rutowicza 1:J (11-10-95).
27513 g WNĘKI, boazerie. stolarpo io.
zachodmalarstwo
KUPIĘ
32490 p
.
51-42-35.
żakardowych na fran27619 g
ka mieszkaniowa. Kutdnioeuropejskie. O!erty
brygadzista
MISTRZ
.
letniskowy
DOMEK
cuski ścieg drobny (oś
ner, 52-46-21. godz. 13
.6T8976. Biuro Ogłoszeń,
szwalni. szwaczki, prakupię. 86-33-90. Jł456 p
miosetka), cewiarkę po27139 g
·-17.
38.
'poznali.ska
Warszawa,
:;;;::;;::;:;;-;ę 1"f..~~~;
cowni1:y na wykończal SPRZĄTANIE wnętrz ziomą 2 lub 4 wrzecioTVC „Nordmende"
= = : = 1,r· 4.1 1 t · 11
_
3161 k =
nie i krojenie - potrze_r.. „
_ . „ , \,,,,
na. snowadło wąskie do
instytucjom. Szymczak.
sprzedam. 51-41-19 wieNa:Konstantynów.
bni.
1.5 m, dżiurkarkę do ob- KATAMARAN - formy,
29051 g
Te!. 33-94-74.
32510 p
czorem.
Telefon
13.
rutowicza
szywania dywanów (onowy,
ŻALUZJE przeciwsłonecz
TVC • radziecki
sprzedam. LEKARZ poszukuje mietechnologię g
27646
11-10-95.
verlock). Białystok, tel.
ne - zakładam. SkrzyoleJ<>WY
li(~zeinik
z telefonem.
szkania
Konsfantynów, Naruto751-810.
'H-93-10.
sprzedam.
pil1ski 51-39-58. 1476 g
'l'el. 57-63-02 po 18.
wicza 13 (11-10-95}.
szwaczkę,
ZATRUDNlĘ:
32512 p
27724 g
27652 g
27739 g
dziewiarke maszynową, PARKI ETY - układanie,
koLotOWY
cyklinowaprzekładanie,
TELEWIZOR
ręczną. Emeryci prefeJllUllHll ll!lłlHlll I lllllłl I lll Il ł ll i! Ili Ili U111li1llllłl1lłl !11 !Ullllll llll llllłlll l li 11.
przenośny, niaSlvrię do
nie. lakierowanie. Lerowani. Listy 37592 Biu:iprwdam.
szycia
wandowski· 31-97-25.
ro Ogłoszeil, PiotrkowLODZKIE ZAKLADY TERMOTECHNICZNE
.n;)~2 P
34-47-02.
CYKLINO W ANIE, lakieska 96.
11
„ELEKTRON 280D" 't'AL/
rowanie. Rachunki. Ba„TECHMA-ELCAL
hafciarkę PRZYJMĘ
sprzed.am.
SECAM
ranowski 86-15-11 .
.....
27452 I!
tel. 31-94-18.
26285 g
AleksandTowsk.a 118/190.
OSOBY haftujące ręcz CYKLINO W ANIE, lakie32554 p
nie, szydełkujące, robią
TVC - nowy sprzedam
rowanie. Kowalski
ce na drutach - zatru32497 p
74-31-88.
3081'4 g
55-37-10.
dnię. Listy 27417 Biuro
„RUBINA" sprzedam. CYKLINOWANIE, lakiePiotrkowska
Ogłoszeń,
32499 p
36-49-90.
rowanie. 86-49-95 Mar96.
„ELEKTRON" 282D
A TOKARZY i FREZ&•OW,
31200 g
ciniak.
sprzedam. Tel. 55-22-06.
laA. SLUSARZY produkcyjnych i remontowych,
krawców CYKLINOWANIE SZWACZKI.
32446 p
kierowanie. 52-58-68 biegle szyjących spod,A. SLUSARZY-SPAWACZY,
„ELEKTRON" - sprz<!29769 g
Dzikowski.
nie zatrudnię. 14-14-83.
A ELEKTROMONTEROW,
32451 o
da.m. 51-42-26.
,A. GAL WASIZER.A,
sortc„RUBIN" 714 OBRONA PRf\CY DOKTORSKIBJ
A. ABSOLWESTOW szkół zawodowych na pow. stan1>widam. 34-17-59.
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l:"JŻY. JERÓW

i TECH. 'IKÓW elektrouikÓ\\, elektnkonstruktorów,
ków, mechaników na stanowiskach:
konstruktorów oprzyrzadowania. technologów, specj:\listę ds. uruchomień i ·pecjalistę ds. kooperacji,
PLA:\ISTóW ds . zaopatrzenia i ds. kooperacji,
SAl\IODZIEL:'\YCH KSIĘGOWYCH,
REFERENTA technicznego,
REFERĘNTOW ds. praco"11iczych.
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Na stanowiskach robotniczych istnieje możliwośc prac y
pełn m i niepełnym wymiarze czasu pracy. Oferujemy
płace wg zakładowego systemu wynagradzania. ZapeY..'lliamy szeroki zakres świadczeń socjalnych. Nie przyjmujemy
pracowników 9 oorzuceniu pracy.
w

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje dział
. spraw pracowniczych, ul. Dąbrowskiego 249,
teL 43-28-07, 43-27-75 w. 245 i 74-59-14 w.
2994-k
330.
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13 CZERWCA

PROGRAM I
11.00 Końcert. 11.57 Komunikaty.
11.59 Magazyn „Z kraju i ze świata".
12.30 Muzyka. 12.45 Zielone echa. 13.00
Komunikaty. 13.05 Radio kierowców.
13 30 Z tańcem przez wieki. 14.00 Relacja
z obrad VII Plenum KC PZPR, wia14.10 Magazyn muzyczny.
domości,
16.00 Relacja z obrad VII Plenum KC
PZPR, wiadomości. 16.25 Muzyka i
aktualności. 17.00 Relacja z obrad Vll
Plenum KC PZPR, wiadomości. sprawozdanie dźwiękowe z dyskusji na
VII Plenum KC PZPR. 17.30 ~ektory.
Gold
17.50 Kto tak oieknie gra Washboard 18.05 Nle przegapić szansy
drugi et.ip reformy na przykładzie
Jazz
18.30
rafinerii.
gdańskie1
i piosenka. 19.00 Mag. „Z kr·aju i ze
świata". 19.25 Chwila muzyki. 19.30
Radio dzieciom. 20.07 Na marginesie
wydarzeń. 20.10 Siadem interwencji.
20.15 Koncert życzeń. 20.40 Przezorny
zawsze ubezpieczony. 20.45 Opowiadania Nadine Gordimer. 21.00 Komuhikaty. 21.05 Kronika sportowa. 21.30 Sprawozdanie z dyskusji na VII Plenum
Wiadomości.
22.00
PZPR.
KC
22.05 Zbliżenia - aud. 22.15 Kronikl
23.00
wedrówek Franciszka Liszta.
Dz.lennik wieczorny. 23.15 Panorama
dwowe
świata. 23.30 Do słuchania
je. 23.40 Poetyckie prezentacje.
PROGRAM II

11.10
11.40 Laureaci
Muzyczny non stop.
festiwalu w Kazimierzu. J2.05 Muzyczny non stop. 12.30 Jerzv LubiczLisowski: .,Wspomnienia starego ak13.00
tora". 12.40 Młodzi śpiewacy.
Wlad. 13.05 Serwis informacyjny (Ł).
I J.00 Zawsze po jedenastej.
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ROZPRAWA DOKTORSKA
Dz1e1laa t Ra.da Wydaiału Chemicznego Polltedmik.i Łódzkiej podają do wiadomości, że dnia 21 czer-

wca 1988 r. o godz. 12. ·. w aall kO'!l.ferencyjnej, Gmach
Chemii, I piętro, ul. żwirki 36, odbędzie się publlczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr int. Ireneusza. Kol:emby pt.: „Bada.nie własn~ci fizykochemicznych naniesionych katalizatorów niklowych mez równoczesnym pomia·rem
chromatografic2lilą
todą
przewodnictwa elektrycznego".
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak - Po·
lltechnlka Łódzka.
Praca 1 opinlto recenzentów został~ w:;łoione do
Politechnik!
wglądu w czytelni Bibl!otekl Głównej
3800-k
Z.ódzkiej.
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PONIEDZIAŁEK,

Dziekan I Rada W~;:lziału Filozofiezn-0-HlstoryczneUniwersrtet.u Lódzklego podają do wiadomoŚ<:I,
że dnia ~3 czerwca 1988 r •. o godz. 13 w gmachu uniwersytetu, ul. Na·rutbwicza 85, w saili pos1edzeń Senatu Ut. im. Tadeusza Kotarbińskiego, odbęd zle się
obrona pracv doktorskiej mgr 'farlusza Kuleszy nt.
„Dzieje Zgierza do 1864 r.".
Promotor: prof. dr hab. Bohdan Baranowski z Uni.
wersvtetu Łódzkiego.
·Recenzenci: prof. dr hab. Ja·n Fijałek z Akad.•m.u
Medycznej \I' Lodzi, doc. dr hab. V\."lesra;v Puś z Upiwersvtetu Łódzkigo, doc. dr hab. Stanisław J\T. Za.
jączkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. .
Praca wyłożona ~est do wglądu w Btbllotece GlowW~tęp
'38.
34
Matejki
ul.
Lódzkiego,
Unlwersytetu
nej
3756-k
na rozprawę wolny.
g3

Ponadto zatrudnimy:

=

'
25072
rrYrobactwa,
zoni. Rachunki. „Dezyn29800 g
tex". 51-40-33.

TĘPIENIE

•
oferty w
SAMOTNI MatrymonialBiurze
nym „Swatka", Lódź,
Piotrk<>w&ka 133.
25110 g
„MIRA" - atrakcyjne omatrymonialne
ferty
pań. 34-41-49, Lódź 4,
25406 g
skryt. 66.
legitymację
ZGUBIONO
studencką 84558/PL, To27696 g
masz Nowak.
ZAGUBIONO potwierdzenie zgłoszenia na wykonywanie rzemiosła „Magiel, prasowalnia",
Zofia Owczarzak, Karolewska :lol, wyd. ·UDZ 27664 g
Polesie.

I
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--=
--=
=
...
=
=

blokady, za.mkl,
cha,
harmonijkowe,
drzwi
zapinkl. Turschmid 29318 '
55-80-17.
MONTAŻE do tcian, su!Jiitów. 87-7~'70 N~edziel23689 r
ski.
drzew
SCINANIE
74-23-38. Kołodziejczyk.

fizyka.
MATE'M:ATYKA,
81-64-09,
Wrza~k
28317 g
84-44-35.

k-<M

=
-=
-

e1,,.:~tryczne

PRZERABIAiVIY drzwi na
po'.rnrmu.
odciąl'(acze
suwane. Placek 84-50-:n.
„YouWypożyozalnia
19106 g
42-55-41.
291J9e g
sif" 32-35-03,,.
„'.\1EDAR" Z ielona Il. tel. ANALIZY l~karsh.ic 33-8.5-20 USG-ECHO baosiedle Dąbrowa. Podhadania ultrasonoi;;ri: ficz\Voż.ni:1k,
113
lańska
\\-szy.stk · c·1 , · ·
ne
tel.
Kawc1.v1'1ska.
r·1•,, .......
wady
serca:
~529S g
43-15-ll.
choroba
\\Tod~one,
wieli.cowa. kar.d'.Gh' .} ,. - „RUBIN", ,.Elektron" naprawa. Brzozowicz tie. chcroba nadc;śnif'
33-13-89 ;- 33-16-76.
Godz. przyjęć:
n 'owa.
30206 g
9-13.
soboty
13-19

TAPICERKA dt'ZWI!. tła·

DUŻĄ

aud.
wybierają"
13.21) PioKrystyny Pietranek (Ł).
senka jest dobra na wszystko. 13.30
Muzyczne
14.00
Album operowy.
mapie
koneksje. 14.30 ł'olklor na'
do
15.00 Od ragtime'u
świata.
swingu. 15.10 Muzyka młodych. tti.OO
RaRozwiązanie zagadki muzycznej
dloranka (Ł). IS.05 Aktualności dnia
(L). 16.30 „Karty w kolorze nadziei"
- rep. (Ł). 16.50 Łódzcy soliści, łódz(L).
wykonawcy - koncert
cy
s.
17.15 Filharmonia radiowa. 18.20
króla
J'acquemard: „Requiem dla
muzyki.
Nowości
zbrodni". 18.30
19.30 Wieczór w filharmonil: Festiwal
Krzysztofa Pendereckiego.
mu~kl
21.20 Wiad. 21.25 Wieczorne refleksje.
21.30 B. Prządka-Giluń: „Tylko na22.00 Słuchajmy
rzeczona" - aud.
i
razem. 23.00 W. Terlecki: „Cierń
laur". 23.20 Koncert polski. 24.00 Glosy, instrumenty, nastroje.
PROGRAM III
11.00 Miniatura poetycka. 1 l.30 Są
sprawy. 11.40 Folk w pigułce. 11.50
s. Rushdie: „Dzieci północy". 12.00
Serwis Trójki. 12.05 W tonacji Trójki. 13.00 M. Eisele: „Arka Noego".
13.10 Powtórka z rozrywki. 14.00 Wariacje i fantazja klasyków. 15.00 Serwls Trójki. 15.05 Wakacje na dwóch
kółkach. 15.10 Rock po polsku. 15.40
Sportowa Trójka. 15.00 Zapraszamy

32ł57

srebrną

pogłosową
bagażową,

ną, kamerę
przyczepę

dużą.

n.a.miot willowy
Tel.
5-nedam. 32ł67 p
51-47-79.
KOLUi\1NY 100 W, st.SI
·

krzesła,

~2519 p

sprzeclam. .>21·18 p
,.Lun.a"
PRALKĘ
sprzedam. 86-70-57, i;o
3254~ p
16.
KOMPLET drzwi. tylne
blotniki nowe do poloneza - kupię. 33-77-21
32550 D
OVERLOCK trzynitkowy.
stębnówkę LZ-3 •. ,Textima" - kupię. Lo:{alu na krawiectwo (Górposzukuję.
na) 32 150 p
84-87-37.
~dAGIEL elek.tryczny. dudomek przenośny
ży,
sprzedam.
m
30
Lask, tel. 51-87, po 16.
32459 p
KOMPUTERY IBM; XT/
dual
nowość:
AT (zintegrowane
system
CGA - Hercules). Druk.arki, plottery. 130 poZYC.ii podręczników. ouiytprogramowanie
kowe, sz;kolenia. Naji
tańsze magnetowidy
telewizory z gwaran-

TVC
55-63-88.

Przedsiębiorstwo

cją.

Innowacyjno - WdrożeNidarniana
niowe.
41.'45, tel. 7-1-97-30 tix
32465 p
886783.
kupię.
dacii
SILNIK
do
Sztrykop-renderkę
saneczkowa
ł'emontu.
6 - sorzedam. 43-09-67
32509 p
po 17.
sprzeSKODĘ (1973) 32520 p
dam. 57-42-34.
.,MZK-150'
MOTOC~KL
zamie1l'ę
sprzedam na dziurkarkę. 84-9 7-27 .
32.iflO p
po 16.
o

gramofon,
(szuflada),
(l'(warancja), t'.l6;:i
sprzedam. 52-31-q3_
32:j3:.? p
(sz;uflaWIEŻĘ srebrną
aa), aparaiturę wokal-

wersalkę

sprzedam. Tel. 57-79-84.
32.'>14 o
SPRZEDAM • ponton. :;ił
nlk p.rzyozei:my, wagę
ulic2l!1a. Okopowa 129.
32517 p
SPRZEDAM komplet starych mebli stylowycll,
50, 15 WAT,
głośniki
napojów
schtodziaTkę
32518 p
43-02-72.
SPRZEDAM namiot Hel-4,
przedsionek do przyczepy campingowe.! N-126,
tel.
brąwwą.
~laziurę
32305 p
51-35-96.

bagażową

PRZYCZEPĘ

POSZUKUJĘ
pracownię

lokalu

na

kraw1ec!ią.

3?...055 . ,J
samodz1elnei"
mechanika samocnodowego. Tel. 34-10-10.
3250!ł o
WYKWALIFIKOWANA
szwaczka podejm•e praTel.
ch.ałupniczo.
cę
84-66-33 1)0 17.
32511 p
ZATRUDNIĘ energ1:-tn'!re'.lcistę
również
go
Okopowa 129.
32al6 P
PO:vIOCE kucharzy - za.
Rudzka
Łódź,
trudnię.
32558 p
83.
\\. \ l~WALlFIKOWANE
zatTuJ111ę
krawcowe
(sz.ycie kurtek na miejscu) tel. 57-94-77.
J2500 p
SZYCIE bluzek - haft
..- chałupniczo pr~yjmę.
(Polesie). Listy 32474
Biuro Oglogzeń, Piotr!<owska 96.
ZDOLNEGO
ta;:iir:era
meblowego
zatruc!ni1;.
87-75-30.
.32E07 p
MURARZY zatr:ldnię -22506 p
34-32-93.
CHALUPX!CZKĘ na pni
(bluz;ki1 zatrudetatu
nię. 33-91-19.
J24 'l9 p
szycie Tajslop.
ZLECĘ
32H8 p
74-35-36.
TOKARZA - zatrudnię,
43-12-64. po 19.
32453 p
zatrudnię.
MALARZA Lutomierska 41/9. godz.
32461 p
7--8.
rajtuzów,
SZWACZKĘ
zatrudwywra.caczkę 55-27-58. wiecllonię.
32~62 p
rem.
NA dobrvch warunkar:h
mistrza ślusarza na~zę
dziowego - zatr.idnię
wewn.
Tel. 16-47-57,
32164 p
Dobra 94.
ZA TRUDNIĘ elektry~ó-.v
emerytów.
rencistów.
3:!4'31 p
43-76-37.
FIR:VIA prywatna zatruJn! na .atrakcyjnych wawykwal:fikorunkach
wanych tkaczy (k.roi;;na
system :iwuil'!l-0we,
z.mianmvy), tel. 15-74-36,
32328 p
86-62-62.

86-98-02.

PRZYJMĘ

- sprzedam. Pula~kie 
32561 p
go 6 m. 2.
FSO 1500 (1988) za.mienię na inny. 1:5-71-0:i.
32504 p
SKODA 100 do remontu
tanio
plus częsci
sxzedam. Dzierżyli~kie
go 26 3, bl. 206 po 16 .
32:588 p
sprze105 SKODĘ
32606 p
dam. 51-47-19.
FORD 1,5 t. diesel
sprzedam !nb zaooobawy. GLAZURĘ, teralrotę ukła
na
. mienię
da Wilmański, 52-15-85.
'.>'.?433 p
86-98-9':5.
32451 p
nleclu:ie<Zo
POSZUKUJĘ
Saluty. DOMOFONY w budowlok.al u
jedno-, wielonictwię
32.iSI \'.)
84-58-37.
i.n.;ta.Juie:.
Todzinnym
LOKALU n.a g.a.bin~t s to31-95-38. Mora !Zewskl.
mat<>logiczny poszukuję
3259.) p
Listy 32495 Biuro Ogło
HYDRAULICZNE usłu~i.
szeń, Pi-0trkow~ !?6.
81-78-29 Kamiń11ki.
M-2 zamienię na większe
32513 p
blok.i, tel. 81-76-03.
32:jll9 p SPÓŁKA Prawa Handlowego odstąpi udzialv.
mieszkani<i
POSZUKUJĘ
Listy 32056 Biuro Ogło
z telefonem. Ptatne z
góry. 31-90-84. 3'H3•J p
szeń. Piotrkowska 96.

„„„„„„„„~-lll:l„l•J11l••l„Plllll~~„llllllll~IS'lllll,••~11'18::;~Sli:l~;iji;~~~i~.5~łlll'?!ll'JCZ.~~::rz::'..:.z:lt::..Lt~~

-----

13.JO „Sokolnik!

w1ezę,

SPRZEDAM łódkę .,Stynkę". Malczewskiego :1,5,
tel. 84-10-42 ."-odz. 8-14.

dedykacje. 23.30 Wiad. 23.33 Wiedo Trójki. 19.00 Codziennie powieść:
- Nikos Kazantzakis: „Grek zorba". czorne peregrynacje. ~3.50 Melodie na
swingu. 19.50 s. dobranoc.
19.30 Złote lata
Rushdie: „Dzieci północy". 20.00 Bielszy odcień bluesa. 20.45 I<lub Trójki.
TELEWIZJA
21.00 Trzy kwadranse jazzu. 21.45
sportowe.
Inf.
Klub Trójki. 22.05
.PROGRl\M I
22.15 Warszawskie Spotkania Muzyczne. 22.45 Książka tygodnia: Ernesto
- wiadomoścl
DT
9.50
.
Sabato - „Pisarz i jego zmory". 23.00
10.00 Relacja z obrad VII PleOpera tygodnia: Eugene d'Albert. num KC PZPR
Piosenka to mały
.,Niziny". 23.15
teatr. 23.SO Glotia Steinem: „Byłam
16.2() DT - wiadomości
„Playboya".
klubie
króliczkiem w
16.25 Dla dzieci: Zwierzyn.lee
16.55 ·Kino Zwierzyńca: Przyroda
PROGRAM IV
p<>lslta „Smocze plemię" 11.00 Dom 1 świat - magazyn. 12.00
film przyr, l)l'OCł. ~1.
Wiad. 12.05 40 lat z piosenką. 12.30
Teleexpress
17.111
„Matysiakowie" - odc. 13.00 Swlat
13.25 Współczesne partywokół nas.
17.3() J;telacla z obrad VII Plemłodych.
Popołudnie
tury. 14.00
num KC PZPR
16.30 Repetitio est mater studiorum.
lB.00 „Herenstiraat 10" (6) „Kon- I
17.00 Wiad. 17.05 Muzyka instrumenserial pTod
sekwencje" talna. 17.15 W trosce o przyszłość.
holenderskiej
17,45
17.35 Muzyka instrumentalna.
19.05 Dobranoc: „Dwa kurcz11,tRozważania stylistyczne. 17.55 Widnoka"
is.aa
18.35 Chwila muzyk!.
krąg.
Język rosyjski. 18.45 Cbwila muzyki.
19.15 Relacja z obr.ad VII Ple18.50 Studio ekspertów. 19.SO Wiad.
num KC PZPR
19.35 Lektury czwórki: J'urij ŁOszczyc
19.30 Dziennik
- „Dvmitr Doński". 19.45 Koncerty
20.00 R~lacja z obrad Vtl Plei
20.15 Wieczór muzyki
jazzowe.
nmn KC! PZPR
myśl!. 21.40 Reportat K. WyrzykowFrancoiS
~I.OO Teatr Telewi.zjl skiego. 22.00 Akademia muzyki. 22.60
Gra o przyszłotć. 23.01 Muzykoterapia
Mauriac „Głlllitrix"

22.25 Kogo wvbrać? pub!
'22.40 DT - kom-entarze

program

Franciszika
19 30 Impromptu
Schuberta
20.00 Złota rybka, cz.

PROGRAM II

20.15 Festiwal muzyki Krzysztofa Pendereckie!(<>

16.55 Relacja z obrad VII Plenum KC PZPR
17.23 Program dma
17.30 Sponsor - teleturniej
dla niesly18.00 Wiadomości sz;\cych . IL)
18.30 To była telewizja
19.00 Galerie świata

21.05 Sensacie XX wieku
21.30 Panorama dnia
21.45 Biografie: .,N!ccollo Pagaserial prod. raclz.
nini" 22.55 Dalekie. a bliskie
Poznań
23.10 Studio targowe -

z

głębokim tallem zawiada.mfaże w dlnill 9 czerwca 1988 r.
ąinl\ł śmi-cią tragiczn11, w wie-

my,
ku

l\ląi,

lat ~7, nasz najukochańszy
Ojciec I D%ladziuś

S.

ł

P.

KAZIMIERZ
WALENCIAK
. Pogr:r;eb ' od-będzie się dnia 13
czerwca br. -0 godr:r;, 14.jlO, na
cmentarzu św. Francistka przy
ul. R:r:gowskl~j.
PozostaJ11 w nie-utulonym smutku:

CORKA Z MĘŻEM,
POZOSTAŁA
i
WNUCZEK
RODZDM.

ŻONA,

23.25 Wieezorne

wiadomości

z glębO'lOID · żalem tegnamy
zmarł:i w dniu 9 czerwca 1988 r.
w wie-ku lat 37, naszą drc>gą Koleżankę

~.

ł

P.

TERESĘ
STOLARSKĄ
ca~ownika

w

Teatru W!.elklego
Łod'Zd.

Wyra-zy glębok1ego w;nółczucia
Rodziln'ie Zmarłej składają:
DYREKCJA I ZESPOI '' i TEATRU' WIELKIEGO w LODZI.
Pogrzeb odbędzie się dnia 13
czerwca br. (poniedziałek) o god zinle 13 na cmentarzu na. Radogosyezu..

'
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Bałtyk

0:1 -

7

Łaz are

•

Ziober (37 mln.), O:Z -

0:3 (0:1)

łKS

Gdynia

kl sk

oglądał

Terlecki (55 mln.). 0:3 -

Chojnacki

dowiadujemy lubiany
się
p~ łódzką publiczność (i nie tylko) znakomity napastnik Stanisław

Widzewie) byl w
tym dniu dobrze usposobiony. Już
w 1 mLn. popisał się celnym strzałem i Bako obronił z najwyższym
trudem. W 5 minut później PO' podaniu tego napastnik.a Rzepka tra·
fił w poprzeczkę. E!ałtyk chcia1 za
wszelką cenę wygrać wysoko i być
może ten takt nie zezwalał na
precyzyjne rozegranie a•kcji pod
bramką. W 23 mi.n. dobrze spisu-.
jący się Traczyk stojąc tyłem do
bramki, oddał groźny strz..al. Był to

BAl..TYK: Stencel - Toczek, Możejko; Gierszewski, Modrzejewski
- Gorząch (od• 76 min. Wachełko), Rzepka, Jaskulski, WiS'lln.lewsld,
Korynt (od 46 min. Zgutczyński), Błaszczyk.
l..KS: Bako - Różycki, Kruszankin, Wenclewski, Ogrodowicz, Tra·
ezyk, Soczyóski, Chojnacki, Ziober - Więzik, Terleeki •.
Żółta kartka: Traczyk,
wyn~lm ostatniej kolejki limogłyby jeszcze obronić ten
zespół przed degradacją. Nie wie-

dobne
gowej

Terlecki, najprawdopodobniej rozeg'Nll ostatni mecz w barwach
LKS. w tym tygodniu wyjeżdża
00 na testy do beniaminka Bun·
desligi - St. Pauli. Jeżeli przejdzie je pomyś1nie, będzie wystę
pował w barwach tego klubu. O
jego osobę oraz Wijasa I Kubisz·
tala z GKS Katowice czyni również starania grecki pierwszoli.gowiec - Ethnikos Pireus
--~ - •
_ ·~-~·--

I

rzy chyba w to nawet trener re-

a~~~~ł T~fe~~go"r:~r;
~r~~og~r
a~cji i ten fal~.t
po lndywidual.!Jej
N1-

prezentacji Wojciech Lazarek, któ.
ry przebywał na wybrzeżu i oglą
dał mecz Bałtyku z LKS. Musiał
serdecznie współczuć swojemu koledze i byłemu asystentowi z poWlodzimle·
Lecha znańskiego
rzowi Jakubowskiemu. Czy jest t<>
dowód na to, że opiekun drużyny
narodowej jest pechowy?.„

„załamał"

by do

gdynską

końca

1edenastkę

1

Lech

atakowali
grozrue
bramki
cie
ale tak na dQbrą sprawę to właś
.nie Widzew był bliski podwyższe
inia rezultatu.

WIDZEW: Zajda - Przybyś, l..apińskł, Walczak, Cisek - Myśllń·
1ki, Szule, Swhłtek, Putek - lwanleki (od 40 min. Wilk), Chałaśkie
wicz.
LECH: Jankowski - Rzepka, Skrobowski, l..ukasik - Skrzypczak
(od '11 min•. Słowakiewicz), Romke, Jakolcewicz, Rybak - Truszczyń·
1ki, Araszkiewicz, Pachelski.
ż61ta kartka: l..ukasik.

\Vłókniarz

-

Broń

Po meczu zadowoloną minę miał
trener Orest Lenczyk, który nie
pod adresem
krył słów pochwał
Był natoswoich podopiecznych
miast rozczarowany Grzegorz Szer·

le skuteczna. że .stospodarze obję
li prowadzenie 1 :O l takim też rezultatem zakończył się ten oojew tym
dynek. Kibice mogliby
miejscu zal)ytać: czy wszystko odprzepisami?
z
było ' się zgodnie
Oczvwiście. Przy lnterwencji Jankowski dotknął piłki rękoma I d.lateg-0 też Putek miał prawo do dobitki.
Widzew wyl!l'ał wlec zasłużenie
I znów wbrew przedmeczowym zapowiedziom. Pozaboiskowe „lobby"
ustaliło ponoć remis. a na tablicy
paliła sle po zakończonym spotka·
niu iednak cyfra „1" po stronie
l'(OSoodarzy. Lodzi.anie przez cały
Byli po
mecz mieli przewagę.
Ol'ostu lepsi od rywali. Ci po stra-

strzygnlęcla.

WYNIKI 29 KOLEJKI: Le(0 :1)
gia - Szombierki l :1
S!ąsk 1 :O (1 :0). Bał
Pogoń tyk - LKS 0:3 (0:1). GKS Katowice - Lechia 2:1 (0:0), Górnrk Wałbrzych - Stal Stalowa
Wola 5 :3 (2 :O). Olimpia PozGórnik Zabrze l :4 (O :2),
nań Widzew - Lech 1 :O (0 :O), ZaJagiellonia 2:0
głębie Lubin '
(1 :0).
1.
2.
3.
4.
5.
8.
7.
8.
9.

Radom 2:1 (1:1)
j

0:1 - Dziubiński (40 min.), 1:1 szych mi.nut meczu, lecz po błę- Sowiński (45 min.), 2:1 - Jacek dzie bocznego obrońcy Urbaniaka.
Tuż
prowa~ie.
objęli
goście
(53 min.).
przed gwizdkiem sędziego kończą
Wl..OKNIARZ: Stefańczyk - Le· cym pierwszą część me-czu Sowlń·
1Zczyóski, Bąkiewicz, Jacek, Urba· ski po rzucie rożnym i w zamieniak - Ratajczyk, S. Wojciechow· szaniu podbramkowym wyrównał.
ski, J. Rutkowski, M. Wojciechow· Goście protestowali, te gol zdobyty
został po c~ie, ale ich pretensje
•ki - Sowiński, A. Rutkowski.
Na skutek
Żólte kartki: Sowiński (Włók były nielWaSadnione.
ostrej i momentami brutalnej gry
niarz) I Oczkowski (Broń).
ze:;;połu Broni! r;potkianie było często
Po tym spotkaniu oczywiste u- przerywane. Nic więc dziwnego, Ze
dział w barażach, które zadecydu- sędzia miał prawo przedłużyć pierją o utrzymaniu się. w drugiej li- wszą czę.ść tej Hgowej rywalizacji.
dze, jedenastka z Pabianic ma pewny. Znajdująca sie na przedostatW drugiej, tuż na początku Urba·
nim mie]scu w tabeli Olimpia Elbląg już nie dogoni Włókniarza, niak zrehabilitował 11ie za błąd, k.tó·
choć ma szansę np. zdystansować ry kosztował drużynę utratę ~ola.
Jeszcze GKS Bełchatów. Początek Popisał się udanym rajdem lewą
spotkania nie zapowiadał jednak stroną 'boiska, dookładnie dośrodko
takiego pomyślnego .za.kończenia. wał i Jacek oelnym •trz.ałem ustalił
Gospodarze atakowald oo pierw- wynik meczu.

Resovia -· GKS

Za

Bełchatów , 2:0

.tydzień

(0:0)

rzut naJg.rooniejszy rywal Olimpia El1:0 - Kopeć 167 min.
przeg~ała na własnYm sta.blą.g
karny). 2:0 - Kawalce (70 min.).
di1:mie z kraikowską Wisłą. BelchaŻółte kart.ki: Drapi ński (GKS).
zespół ma nad tym zespołem
towsiki
wyPiłka.rze górniczej jedena5tki
przepunkt
!echa1'i na ten mecz osłabieni bra- nadał tyLko jeden
kiem kontuzjowanych braci Wiesia- wagi i za ty~eń · etaje przed
wa I Krzysztofa Surlitów, nie mógł ostatnią sza,nsą u.nimi~& degiradeteż wystaoić na skwtek drohnych cji • .lilotyka się z Avią Sw!din41k I
urazów Woźniak oraz za żółtą kart-~ spotkaJ!lie trzeba po PrOStu wyke Gajewski. Gości e bronili rezul- g.rać. by g.rać w ba.rażach. Inaozej
końcowych być nie może, eh~ Olim<pię czeka
do
tatu remisowego
fragmentów spotkal!lia. Jedinak diwa ba.rclrro trudny wyja!Mowy poje.
ekstraklasy
błędy soowoclowały że ieszln z pla- dynek do beniamitnlka
cu g.r v ook011ani. Z ulgą je-dnak - mieleckiej stali I może postairać
przyjęli zanewne wiadom-0ść, że ich · się o niespod'Ziainkę.

I

Ruch
2. Jastrzębie
3. Piast N. .R.
4. Polonia
5. Zagłębie w.
6. Radomiak
7. Stilon
8 S!eza
9. Odra w.
10 Piast G.
11 Gwardia w.
12. Zawisza
13. Odra o.
14 Stocznia
15. Urania
16. Stoczniowiec
1.

i

GRUPA ll: Błękitni - Stal Rzeszów
0:0, Hutnik - Gwardia Szczytno 2:2
(1:1), Motor Lublin - Zagłębie SosStal
nowiec 3:0 (1:0), IgloopOl Mlelec J :1 (O:O), Olimpia Elbląg
GKS Beł
Wisła 1:3 (0:1), Resovla chatów 2:0 (O:O), Avia - Górnik Knurów 2:1 (1:0), Włókniarz Pab.
Broń Radom 2:1 (1:1).
1. Stal M1elee
2. Wisła
3. Górnik
4. Zagłębie S.
5. Stal Rz.
6. Igloopol
7. Avia
8. Motor
9. Hutnlk
IO. Resovia

52
42
41

52-15
46-22
<l6-29

35
33
32
30

31-22
32-25
30-28
28-27
27-26
26-26
31-33
22-22 11. WŁOKNIARZ
29-29 12. Błękitni
24-32 13. Broń
11-34 14. GKS BELCRATOW
15-47 15. Olimpia
14-47 16. Gwardia Sz.

~9

29
29
28
~7

23

15
12
7
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Górnik Z.
GKS Kiatowice
Legia
1..KS
WIDZEW

49

62-28

39 38-21
39 39-25
37 37-28
30 28-24
29 31-30
Sląsk
28 2S-29
S:rombierkl
28 32-34
Pogoń
27 27-28
Lech
27 22-25
10. Jagiellonia
24 21-25
11. Zagłębie
24 34-43
12. Ollimpia
24 15-24
13. Lechia
24 23-33
14. Górnik W.
21 25-38
15. Bałtyk
14 29-56
16. Stal
Dziekastrzelcy:
N<iilepsi
nowski (Le.6(1ia) 20 goli, Furtok
17 i Urban (Górnik
(GKS) Zabrze) 15.
szenowlci, k.tóry do
sezonu ma prowadzić

końca

tego
Lecha, a

Mirosława
później zmienić ponoć
Mojsiuszkę w Jagiellonid. W dniu

23 czerwca na stadionie Widzewa
rozegrany zostanie finał Pucharu
Polski pomiędzy Legią I pomań
Lech
sltim zesoołem. W sD'botę
przy ul. Ąrmii
prze2t'ał. Obiekt
się pechowy.
ok.a.zał
Czerwonej
Czy .tak jednak będzie podC7las finału PuchAru Polski?„.

BERGGREEN WYGRAI. TORT

ostatnia szansa

GRUPA I: Stoczniowiec - Zawl·
Radomiak - urania
12a 0:3 (0:1),
Ruda SI. 3:0 (2:0), Polonia Bytom Odra Opole O:l (0:0), Odra WodziStilon 2:l (2:1), Piast Nowa
sław Ruda - Gwardia W-wa 2:1 (2:Q)
Ruch - Stal Stocznia 3:0 (2:0), GKŚ
Piast Gliwice 1:1 (O:p),
Jastrzębie 1:0
Zagłębie Wałbrzych
Slęza (0:0).

... ll.ld-ziecka lekkoatlHka Cl!st•akowa ustanowiła w sobOtę podczas
Braci ZnazawOdów o Memoriał
mieńsklcb w Lenlngradz4e nowy rekord świata w skoku w da.I. ,Jej wit·
nik 7.52 m.
Rad-z!eckl płotkarz Markin wyrówllO
biegu na tych
Europy
rekord
na!
sek. wp0<dczas
- 13,20
m pp!.
sam,·,ch zawodów.
zawooów
... . Podczas pływackich
jUniorów w Oświęcimiu 15-letnia K.
S3mbor Tczew
Stawicka z klubu
ustanowiła rekord Polski seniore-k na
200 m klas. - 2.34,26.
~ W l:wierl:finałowym meezu drużynowych mistrzostw ChRL w te.nlsle stołDwym (turniej mężczyzn) Ko,
rea Płd. zwyciężyła Polskę 3:1.
ml..,. Półfinał indywidualnych
ju.nlorów na tutlu
strzOoStw świata
zwvriętył
rozegrany w GC>rzo\\>ie:
Swist 15 pkt. przed Cieślewiczem
Il pkt.
12 .pkt. i Błażejczakiem awansowali
Do finałowej ósemki
Olmewskl I Dudek.
również
... Piłkarski Puchar Francji wy.walczyli piłkarze Sochaux pokonując
etz >:4.
w rzutach karnych zespół
W n<>rmalnym czasie wynik brzmiał
1:1, a d<>grywka nie przyniosła ro-z·

rzut korny

1:1 - Putek (64 min. - rzut karny).

Po raz pierwszy od kilku mle·
1lecy na stadionie przy uł. Armil
Czerwone) wYlt.orzystany został por21Ut
dyktowany przez sędziego
karny. Miało to miejsce w 64 min.
meczu z pol'JI18ńskim Lechem. Jego wYkonawcą był Putek, którego
kibloe pamiętają także z niezbyt
wYkonania jedenastki
fortunne~o
w iednym z meczów lig-owych. Tuż
przed strzałem do bramkarza Jankowskiego podbiegł rozl!l'zewający
sit: za bramką Słowakiewicz. Bramkarz Widzewa - Zajda rodem z
Krakowa. obrońca Lecha również
epod wawel9klel'(o grodu. . Wska. zówkl nie przydały się iednak.
Putek, co prawda tr~ił. ~itką w
słupek. ale poprawka była na ty-

4'T
40

łS-1T

41-21

36

39-28

34
33

32.-25
39-32

30

ao

29
29
28

z;

24
23
22

21

13

31-26
29-28
3i-42
3i-33

20-22

20-21
26-35
28-M
Z0-27
1~

25-11

~3~I!I~[ł:
9 I.

meczu atakowala. ale•

1:0 (0:0)

Poznań

Rozstrzygnął

r/J

goście grający z „kontry" potra-1

fili w sposób popisowy wypunk1ować rywala. Najpierw uczynił to
Terleckl a później Chojnacki. Je.
' k • ó
szcze "': one wc~ tel!-0 <;p.otkama
Początek spotkania nie zapowiadał Terleck1 po akcJach z Z1oberem
jedna·k późniejszej klęski gospoda- móirł dwukrotnie wpisać się , na
rzy. Błaszczyk (przebywał kiedyś liste strzelców
----------~---,-·~ ·
-------------------

Widzew

Sepp Piontek odwolal
T~ener
piątkowy tren1ng swojej droży.ny
przed meczęm z HisZ?anią, zarzą
dzając obowiązkowy udzia1 w turRywalizację,
„mini.golfa".
nieju
pełną emocji, ale i humoru wygirał
Klaus Berggreen, zdobywając nawl,eJiki tort. Nagrodę główną cieszyli się jednak nim wszyscy„.
'SUKCES FINANSOWY PEWNY

•

ROZPOCZĄŁ SIĘ

WIELKI FUTBOL

Dania 3:2 (1:1)

Hiszpania

I

Jak

na testa-eh w

' (17 min.).

Tuż przed wyjazdem łódzkiej jedenastki na wybrzeże „pantoflowa
poczta" donosiła, że LKS ten meoz
przegra i . to z'a trzy punkty! Rzut
oka na tabelę mógł uprawdopo„informacje", wszak
te
dobnić
gdyńskiej drużynie potrzebny był
nie tylko łyk słonej wody z Bał• tyku. Jak tu jednak wierzyć w te
przepowiednie? Podopieczni trenera Leszka Jezierskiego zamiast
stracić, sami strzelili przeciwnikom
trzy gole i tym samym postawili
zapewne przysłowiową kropkę nad
,,i" w kwestii spadku tej drużyny
z ekstraklasy. Teraz tytko trzęsie
nie ziemi i wprost nieprawdopo-

•

o

l

S. Terlecki·
w St. Pauli?

..,. Bałtycki Turniej
koszykówce mężczyzn:
ChRL 98:87 (51:ł5),

Przyjaźni

Polska

w

<>Statnl
~ Lech ·Piasecki wygrał
etap Giro d'Italla (jazdę indywidudy.-;tansle ł3 km).
alną na c-zas na
Zwycięzcą całego wyścigu został, po
raz pierws-zy w hlstorl! Giro kolarz
w
amerykałiskl Hampstm je<M.źący
barwach grupy „7 - Eleven".
~ W se>botę zakońc~ył się w Bl.rdookoła ·
min,gham k<>larskl wyścig
Anglilt. znany pod naizwą Mflk Ra·
repre-ze-nta111t
ce. 'zwycięzcą został
ZSRR - :2idaillow wyprzedzając o l.OS
Pr:krila (CSRS) I o S,20 BrytyJcz1-,.
miejscu
ka Jonesa. Na czwartym
z
sklasyfikowany zOoStał najlepszy
Kn.wSławomir
polski.eh kolarzy
, czyk, traeąc do zwycięzcy 6.ł3,

I

między poszczególnymi zawodnikaMichel 16 min.), 1:1
1:8
niep<>trtebne
Butragueno mi roi.poi ·zęły
się
2:1 , Laudrup (26),
(53), 3:1 - Gordillo (67 - riut wol- ~ozmowy 1 wymowne· gesty t k~
mentarzem: - Jak ci się nie chce
ny), 3:2 - Povlsen (84 min.).
To- gorać to poproś o zmiane! WyrówHISZPANIA: Zubi.tarreta mas, Andrinus, Sancbis. Camacho nujący ,gol dop1owadzi ł do uregu(od 46 min. SolPr> - Michel, Vic- lowamia .. wzajemnych stosunków"
tor, Goflego, Gordillo (od 87• min.
Vasquezr - Bakero, Butragueno.
WYNIKJ GRUPY I: RFN
DANIA: Rasmusen - Sivebaeck,
Hiszpania
Włochv 1·1 (0:0)
01
L.
min.
66
(od
Olsen
M.
Busk,
Dania :i :2 (l : I}.
Lerby, Bełt (od
i;en), Nielsen 2
3-2
I. H1sz„ania
46 min, .Jeru.en) Haintzt> Laudrup
1-J
1
2 RFN
- Ekljaer Lar~en, Povlsen.
1-1
I
Wlo ·hy
CamaŻółte kartki otrzymali:
o 2-3
4 Dania
cho, Victor i Tomas.
mei-ze · 14 czerwNajbliższe
Kibice dobrze pamiętają mecz
-- nal >enk ;rchen:
ca \\iorek)
mi-s trzostw świata w Meksyku poDa.n ia (gorlz. 17 15)
RFN
międ·zy tvmi >,espołem'· Wów('zas to
!<'ran k fu 1t niY! P11f' m Włochy
w
któl"Zv wyst~p·1wal;
DuńczycY
ff •z.panja (godz. 20.15).
mus'eU
roli wielk'ch faworvtów
zejść z olacu e:rv O()k<>nan i 'll"Zegrywajar aż 1:5 Tvm raz m . w
mistrzostwach stare,go kontvnen- i gdYbv ni e fatalny błąd arhltra
tu wnotowali m;n•ma\n11 o-zeg"a· Thoma-sa ?. Ho! an'H ~-P 1tkan1P najo rze-b ie ea łnhy >.Uną i chyba oooadl i w .. konipleks- "l"IWdop'ldO'.:m' ei
A takiemu, a nie innem.u pr,~hie p ełn ie i n a cz~ i D11ń c 7.vkńw o 1Hagowi wydarzeń na boisku ~ą win rnał'' ;„,..„~ k trzec·; eol i kie-dv rzupo
ni sami , Od początku meczu gra cili s'ę do odrabiania strat
układała się po tch mvśli. Nie p<>- uzyska.n'u koontaktowei bramk' bytrafili jednak w soOsóh zde<'vdo- to już za późno . \llliilzit>liśmv jedNa nak w tvm me!'zu wszvstko· walwany przeprowadzi{- ataków
moment zaspali'' ; l\firhel ooko· ke przez 911 minut l-ora"1k; ob~o
Na „F.uro-88"
nał Rasmuse11a. Zamiast wziąr się niony rzut karny
na >erio do odrabiania ~trat oo- '"0T„oc.,.nł ..:ip \vielh:· 'uthol·.
0

Anglia

Irlandia 0:1 (O: 1)

0:1 - R. Hoghton (6 min.).
Stevęns.
Shilton ANGLIA:
Wright, Adams. ~ansom - Wad·
die, Webb (od 60 mln, Hod die) .
- Bearsdley
B. Robson, Barnes
(od 83 min. Hateley), Lineker.
IRLANDIA: Bonner - Morris.
McCarthy Moran, Ch. Houghton
- R. Houghton, McGrath, Whelen.
Gal"in (od 77 min. Sher>dy\ - Aldridge, Stapleton (od 64 mln.
Quinn).
Przed meczem angielski trener
Irlandczyków - Jackie Charlton
jest założyć
stwierdził. że gotów
Selekcjoner
się o każdą kwotę.
za zwycię
„zielonych" optował
stwem swych podopieci.nych. Nie
wiadomo czy więcej było z tego
wiary w umiejętności drużyny czy
też raczej chodziło o to by wooić
w zawodników ducha walki, Fakt.em natomiast jest, że Irlandczycy zrobili psikusa Anglikom I kto
wiEi czy w ten Sposób nie przekreślili ich szans na awans do finałów ME? Pewność została uka•
rana. zaś pełen radości futbol nagrodzony,

..,. Podczas lll!iędzynaro'l'.IC>we-go m1Casaw
tyn,gu lekkoatletycznego
Aqult:t
blance marokańsl<I biegacz
mil
dwóch
uz1·.skał na dystansie
najlepszy wynik. w histori~: 8.13,09,
PDprzednl najlepszy rezultat naletd do tego same.go zawr>dnoika.
..,. Drużyny Victorii Gulmaraes
FC Porto spotkają się w fLnale pił
W
karskieg{) Pucharu Portuga.Ji~.
meczach półfinałowych drutyna Józefa Młynarczyka (Porto) pokonab
Lhbooa 1:0, a Guimairaes
Benfikę
wygrało z Portlmonense po de>gryw.
ce 2:1. Finał Pucharu Portugalii odbed?Jle się 19 czerwca br.
~ W meczu davlscupowym tenlsl~ci
z Grecją 1:3. Decydupolscy przegrali
jący punkt dla dru:!:yny greckiej zdoWoJ·
był Kalovel{)nis, zwyclętaJąc
3:G,
7:5, 9:11,
ciecha Kowalskiego
pojedynek Bavetu
6:4, 6:0. Ostatni
1:0 - Rac (54 min.).
(Grecja) - Lech Sidor (Polska) zo- Biessonow,
ZSRR• DasaJew
zmroku
stał przerwany z powodu
I Cbidjat~Un, Kuźniecow, Demlaprzy •tanie l0:9.
nlenko - MichaJliczenko, ZawaSulakwelidze),
. row (od 88 min.
Kolumnę opracował:
LUowczenko, Rae - Bielanow (od
ANDRZEJ SZYMAJQ'SKI
'18 mln. AleJnlkow), Protasow. ·
HOLANDIA: van Breukelen -

ZSRR

I

• by
Gdzie

- ''

su interwencji w dniu ina~ura.cji
mistrzostw Europy. Osadzono w
ares:zci-e 8 drobnych przestępców, zatrzyma.no blisko 100 osób znaj.dują
cych się pod wpływem alkoholu.
W nocy doszł.o do starć między
grupą podchmielonych chuliganów,
a służeami porządkowymi. Trzeeh
obrażenia.
odniosło
policjantów
Zdaniem rJieC2lnik.a policji była to
spok.ojrui doba.
JUŻ DALI

Q SOBIE ZNAC

A ZACZYNALI PORAŻKĄ Z„.
POLSKĄ
,
Zwycięstwem z Danią Hiszpania

r-OZ,poczęta
spotkań w

drugą

sześćdziesiątkę

miistrzostwach Europy
Na 61 gier (włącz:nie . z Danią)
Hiszpanie wygMli ' 35; zremisowali
14 i 12 przegrali (bramki 119-56)
Swój udział w ME hiszpańska drużyna roz;poczęła meCZlelll z„. Polską, prZ0ilTY\Vając 28 czerwca 1959 r
2:4.
OPINIE
{trener
CHARLTON
Wszyscy jesteśmy
z zawodników
każdy
szczęśldwi,
zasłużył na wieLki.e słowa uz.nania
ale numerem 1 w tym meczu był
bramkarz B<>nner. Zawodnicy grali
w upale, dlatego ogromna praca
jaką wykonali budzi tym większy
podziw. Były to najdłuższe 84 minuty w moim życiu. Myślę, że Anglicy grali dobrze, ale trochę nieszctęśliwie. Fortuna ponoć sprzyja odważnym, a tak grali dziś
moi piłkarz;e.„
BOBBY ROBSON (trener Anglii):
- Nie uważam, że moi piłkarze
msłutyll na niskie oceny, taka to
już jest pilika nożna, że nię zawsze faworyt zwycięża. Irlandczycy
zaimponowali mi konsekwencją i
od.pornością nerwową, by1i kilk-akrotnie w op.at.ach, ale nie popełnili
rażąoeg·o błędu. Za to moi piłka
rze zrobili ich sporo, naliczyłem
w meczu 18 dog.odnych dla nas pozycji strzeleckich. Żadna nie została wykorzystana. Wierzę, że możemy ,zdobyć w pozostałych meczach 4 pkt. Przed 2 laty w „Mexieo '86" tet mieliśmy sł.a.w start,
• potem wszystko akończylo 1ię
dobrze.„
JACKIE
Irlandii):

Bratobójczy mecz tych zespołów
na bardzo wysokim poziomie.
Gdyby orzyjrzec sie boiskowej >1tatystyce można dojść do wniosku,
być . Anglicy
pow inni
że górą
i oodstrzałów
(większa liczba
Liczy się
bramkowych sytuacji),
iednak to .co wpada" do siatki.
Faktem iednak iest. że podopieczni trenera Robsona mogą mówić
·o pechu . ponieważ w ostatnich sekundach tego spotkania tylko słu
pek uratował lrlandcz~ków od remisu . Tak więc .. zieloni" (z racji
stroiów) mogą oka zać się „czarn.vm koniem mist,rzostw".
ieszcze iedna
I na marginesie
który
uwaga. Red. T. Zimoch,
prowadzi telewizyine studio mistrzostw stwierdził, że ktoś · miał
racie mówiąc, 1ż z lakim dobrym
stał

wygraliśmy iedną poło
zespołem
wę spotkania . .Tym „ ktoś" był tre-

a poza
Wojciech Lazarek,
ner
tym · drog~ kolego do orzerwy Irtrzy
nam
zaaplikowali
landczvcy
gole. grali w nie najsilniejszym
składzie i był to mecz towarzyski. Nieprawdaż?„.

Holandia 1:0 (0:0}

.
i--------------•·l

Jeszcze druży.na angi!eL.ska nie rozpoczęła swego udziału w „Euro 88",
a zrobili to jej kibice - chuli,gani. W sobotę rano na dworcu lrolejowym we Frankfurcie grupa ok.
80 młodych w wię~szości ludz.i
przybyłych z A.n.glii wszczęla. bójkę z sympatyk.ami drużyny włos
kiej. Policja dość szybko intet'IWeniowała, odsyłając ok. 30 chuliganów z powrotem do kh kraju, a
najbardziej krewkich za.;
sześciu
trzymala w ar'*!zoie. Drobne incydenty z udziałem kibiców a.ngielTYPUJE ROSSI
skich, duńskich i włoskich za.notosię
wano także w Dueeseldorfie i Stutt- W fJilale turnieju spotkają
reprezentacja Włoch i ·ZSRR - za- garcie.
powiada Paolo Rossi, najslmtecznlejszy strzelec mistrzostw świata
MIĘDZY NA~ll KOLEGAMI
w Hiszpanii. Z takimi pilkarzami
jak: Zawarow, P.rotasow, Biełanow,
W Stuttgiarcie spotkali się w nieDasajew można poklllsić się o naj- dzielę starzy 7lDajoml. Obie d.rudodał Rossi, który
wyższe laury żyny: angiels"ka I irlaind7Jka złożo
jaik sam twierdzi często mym się
były :r: zawodników wy.stępują
ne
dugrał,
sam
gdy
w progno.iach,
w klubacll szkookich i angielro rzadziej, kiedy wysti:puje w ro- cych
skich, najwięcej (at pięciu) gra na
li kibica. Można mu więc wierzyć?.„ oo dzień w L iverpoolu. Dwójkia Anglików Barnes I Bear&ley nie daDO ARESZTU
ła rady trójce: Houghton, Whe!M
W 1obotę rano policja w Duessel- I Aldridge wy:;tępują~ w r~
dorlie dol«>nał& watępoogo bi.l&n- zentacji Irlandii.

finazal.ntere5owanie
Wielrkie
„EUl'O '88" w RFN sprałami
wiło, że nie ma najmniejszego kł-0potu ze sprzedażą bltetów. Jeśli
jut, t<> tylko z powodu trudności
z ich naJbyciem. A to z kolei gwarantuje sukoes finansowy. Jak zaKomitetu
przewodniczący
pewnił
Organizacyjrtego Hermann Neuberger każda z uczestniczących drużyn
otrzyma średnffo po około 3 mln
marek RFN.

•

ł

Gu11l•t?
•

.

van Tiggelen, Koeman, Rijkaard,
van Aerle - van Schip, Wouters,
Gullit, Muhren - lłosman, Vanenburg (od 6() mln. van Basten).
Żółte kiartki: Litowczenko i Cbidjatulin.
Z iednej strony oglądali.śmy najlepszego piłkarza Europy 1986 r.
- Bielanowa, z drugiej 1987-r. Gullita. Rywalizację wygra1 pił
chociażby z tego
karz radziecki
WYNIKI GRUPY Il: Irlandia
Anglia 1 :O (1 :O) i ZSRR ·- Holandia 1 :O (0 :0).
1 2 1-0
1. ZSRR
1 2 1--0
Irlandia
1 O 0-1
3. Holandia
l O 0-1
Anglia
NajbliżS'le mecze: 15 czerw·
ca (środa) - Duesseldot'f: AnHolandia (godz. 17.15)
glia ZSRR
I Hanower: Irlandia (godz. 20.15).
to właśnie
względu. że po jego
akcii Rac, Jak się pótniiej ok<w.agola. W
ło, zdobył z;wycięskiego
tym mieisou kibice zachwyceni talentem Holendra moga powiedzieć,
że Pt'zecieź Gullit .Pracował w pocie czoła na całej szer-okości boiska. Zgoda, ale jak na zawodnika
tej klasy nie potrafił uwolnić się
obrońców
·opieki
sPod czuinej
ZSRR.
minut)
20
polową
Poz.ą. pierwszą
I pierwszymi tra.e:mentami drugiej)
(tylko 15 minut) mecz określany
jako potyczka gigantów rozczaro·
wal. Ekipa ZSRR udowod'biła. że
jest bardzo dobrze przygotowana
do mistrzostw Europy Widać, te
wytrener Walery Lobanowskl
C'iąignął wnioski z meksykańskiego
„Mundialu". Zespół nie gra może
tak efektowni~. ale skutecznie.

DUŻY

LOTEK

I LOSOWANIE

S,21, 22, 25,27, 38
dod. 33
l l LOSOWANIE

9, 17, 18, 19, 25, 39

