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'POin!oirsię w połowie maja br. zakończenie
mował w środll, na

••

swej trzydniowej wizvty w ChRL
zagrankznycb
spraw
minister
Związku Radziecldego Eduard Szewardnadze.

Dz.iś,

Agenc.l e prasowe zwracają. uwagę

na takt, ze zapowiedziany szczyt,
pierwszym oo 30 lat spotka<niem 'Pl'ZYW6dców ZSRR. Chin.
będriie

j0

część

wystąpienie

premiera

Zakończenie

Ili Ogólnopolskiej Konferencji
UTeoretyczno-Ideologicznej . .

g p.d0[ z0 krfl j
&potklllnła

zakładu
izm
s
ImMork,
' aIter·noly'" 'De
ys„Ien1e

pned kamerami
swojego kolejnego
Znaczni\
TVP preniier Mieczysław F. Rakowski pośw1lęcił 4 bm. alttual111e! sytuacji gospoda;rczej w kraju. Odni65ł - się r6wnież do
-·w-ojej'ndedawnej wkyty w Republice Federalnej Nie-miee._

premier
jednak
Wlitępie
Na
6-tyg.odnioprzyczy.n y
wyjaśnił
tele.wizyjnych
w
wej przerwy
apotkanlach. Czuję aii trochę nie
w porządku-powie~ł- wobec
któr"I.y mnie słutych rodaków,
ponlewat gdy zaczynaliśmy
chają,
nasze r~wy. "17>'.Prawdzie jedża bęnostro.nne, to założyłem,
dziem:r się spotykać co 2, maksimum 3 tygodnie. Niestety, styczeń
był taktm miesiącem. w którym ,
.
ło 1 tak n
da
:?raw~~ż r~!zyw.1ś:ee !iew:~r~~
dnia wolnego,
łem ani jednego
aby porozmawiać z państwem.
się
Przede wszystkim odbyła
druga część X Plenum KC PZPJ:I.,
na którym przyjęło uchwałę oraz
stanowisko KC w sprawie pluralizmu związ&.vwego i politycznego.
wyznaczają
Te dwa dokumenty
albo otwierają zupełnie nową fanasze'polityc:zmym
rozwoju
w
zę kraJrU,
od
za.p owiadaj" odeJ'ście
go
wielu przestarzałych 7'cen i struktur. Można rzeczywiście, nie WM~
,.....
dając · w przesadę, powie~ieć, że
. jest to naprawdę nowy o-11:res, bardzo interesujący, w którym takzagrożeń. Tym
~ istnieje sporo
ludzie
dają wyraz
zagrożeniom
na zebraniach czy też w prasie.
To była jedna sprawa, bardzo
ważna. Rząd bowiem, także z tena plenum,
go, co powJed.ziano
Tr.teba
mtl!i wyciągać v1nios1ti.
myśleć · <>" przystosowaniu różnych
atruktur, za kt6re rząd odpowiada, do tyc,h podstawowych kierunków rozwoju społeczno-polityczne10 Pol~i. jakie zostały wyznaczone na X Plenum.

DrJJga sptawa - jak zawsz:e w
ostatnich miesiąc.ach trzeba było
intensywnie pracować nad przygotowaniem projektów całego pa-

Opinia radzieckiego._ uczonego

. . BJ.
BUd11nk.I_ W S.t rer·Ie se·.Jsmiczn·
J
b
,.oze rac'
powinno
•

dźwiękowe •Ił
daży. Szczególnie

jui

w sprze·
one

przypadły

do gustu dzieciom.
MUZEUM PERFUM

Lekarze japońscy skonstruodo
poduszkę
wali specjalną
szybkiego przywracania sił pooperacjach.
cię:ikich
po
~cjentom
. Jednypi z głównych jej zadań
jest pomoc· chorym w zaśnlęchi. Wmontowana w zwykłą poduszkę aparatura elektroniczna
odtwarza dźwięki, WJ1rowadzająee pacjenta w dobry nastrój.
Zdaniem · konstruktorów urzą
dzenia, do · dźwięków takłch naldy szmer strumyków, śpiew
ptaków, szum deszC'Z:U. I Io-pawodnego, „głosy"
tek młyna
łagodne
niektórych owadów,
stukanie kół wagonów. Podusz-

A&'?

HB

Poniżej publikujemy (za „Moostatni
Prawdą")
akowskaJą
fragment kroniki ka.riery i 1l-

W mieście Grasse, na połud
niu Francji, otwarto muzęum
pierwsze tep roperfum dzaju w świecie. Głównym celem ekspozycji Jest · przedstawienie historii produkcji per·
fumeryjnej, -od czasów antycznych do współczesnych.
Grasse wybrane zostało przez
perfumeryjnych
firm
· wiele
krajów na
Francji i innych
miejsre muzeum uieprzypadko~
wo. Uważane jest ono za perfumeryjną stolicę Francji.

ROBOT - 'STRAimK
„Rover" ..:.. tak nazywa .się
skonstruowany w· Wielkiej Brytanii domowy robot, mający H- .
stąpiii psa, jako stratnika do~
mu. Naszpikowana najnowszymi unądzenlaml elektronlczJ\yml maszyna, li& pomOClł spe•
c.i alnych czujników będ21le uwałnie pnysłuchiwa6 się wszelkim zewnętrznym . głosom I szu-

LNMW*

·

Się

\
„7 grudni.a w Armenii wybuchła
„mina" podłożona w C'zasaoh zastoju" - pisze w dzienniku .,Pl'awda"
pracownik naukowy Leningradzk'ie g o Instytutu H y d ro m„teorologi
"
cznego W. Psałomszczikow.
„Niestety, do dziś nikt otwarcie
1 szczerze nie przyzn'łł, że niebezpieczeństwo ·zawisło nad całym
Kaukazem, gdyż domy budowano
według zaniżonych norm sejsmicznych w całym regionie, mimo ostrzeżeń uczonych:.sejsmologów
stwierdza autor artykułu. Jeśli ohecnie strefa Kaukazu uznana zoota!a za dziewięciostopniową, wszystko co zbudowano według zaniż<r
nych norm, a przy tym jeszcze z
nieuniknionym „złotblejskim współ
czynnikiem", powixino być· wyburzone. Można co nieco uratowa6
przez umieszczenie wewnętrznego
szkieletu".
Nie licząc się z m<>tliwyml akut-

kl

PODUSZKA DŻWIĘKOWA
DLA CHORYCH

onferencja potwierdziła, że
marksizm w Polsce znajduje się na etę.pie trudnych.
ale odważnych i nieskrępo-

wanycb poszukiwań ~ powiedział
(DALSZY CIĄG NA STR. 2)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,...._....,...,._________________
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kami, w Armenii budowano tanio
i nietrwale, Jak wiadomo, budynek odporny na wstrząsy sejsmiczne jest kilka razy droższy od stanz betozmontow~nego
dard~wego,
"'
I
~
nowych płyt „pudełka'', a ponadto
wolniej si.ę go buduje.

·
członek Biura Politycz.negQ, sekretarz KC PZPR, prof. Marian Orzechowski, dokonując w sobotę, 4 bm
podsumowania iei dorobku . Stwier·
dził też, że toczone obecnie dvskusie i spory demonstruia iednoznacznie, iż marksizm nie · wvklucza. a przeciwnie - zakłada: myślenie alternatywne, możliwość wielokierunkowego · podejścia do i:>rakontrowersyjc
wdy • . prowadzenia
ny-ch, burzących schematy paszuki·
wań. Już nie tylko w deklara~iach
ale w praktycznym ·działaniu znika zł-e dziedzictwo monolit.vczności
i hfn:togenizacii dróg poznania~ WYras a.iące z założenia. ż~ r6iporo-.
teoretvcz·11rch
koncepcji
dność
sprzeczna iest z natura marksizmu.
Takie podejście do .różnych ideologieznych i teoretycznych asne<'zemu
kt6w przemiap w Pols.ce,
b YIa ca ła kon f er.,,ncia.
·
pośw"ę
I eona
(DALSZY CIĄG NA STlt. 21
A

poświęcono.

z~ow.ienie

W

uroczystości

ucże

stniczyli docStojnicy Kościoła katolickiego z _L itwy qraz przedstawiciele innych wyznań.
Mszę z okazji poświęcen i a katedry wileńskiej odprawił apostolski administrator arcybiskupstwa
wileńskiego 77-letni biskup Julionas Steponawiczus„

nabnżeńs1w
H
Wznowione zostały · nabożeństwa
w katedrze w stolicy Litwy
Wilnie. W niedzielę świątynię tę

Na mocy decyzji rządu litewskiego wileńska świątynia katolicka została jesienią 1988 roku zwrócona wiernym

••

Czurbanowa na
lawie oskarżonych . byli róŻIUI ludzie. Wśród nich dwie. moim. zdaniem inieresujące pastacie.
Eks-minister spraw wewnętrzJachjajew,
·eh.
nych republiki
który siedział na przeciwległym
końo.u
Mkbajłowicza
.do Jurija
ci ludzie,
masywnej, jak i sami
sąsiad z prawej to
ławki. Jego
były wiceminister ds. budownictwa P. Biegelman.
Jachjajew to postać szczeg(>lna.
Trudny i pełen sprzeczności jest
charakter tego człowieka, który
n&dzorca
jako
ltledyś pracował
w i ęzienny i przez całe :i;ycie pisał
pełne patosu wiersze (w dniu ogłoszenia wyroku, kiedy decyzją sądu zniesiony został środek pvewencyjny i dziarscy konwojerzy
otworzyli ciężką drewnianą furtkę
„ loży oskarżonych" !!dało mi si_ę
przeprowadzić z CbaJdarem Chahkowiczem .krótki wywiad. Okazuje się, że były stróż porządku w
w i ęz i eniu nadal pisał długie poematy. O czym? Nigdy nie zgadn'ecie - o przebudowie...
z imi~nl em Biegelmana 1Wilł:&••

WIELBŁĄDY ZA

W sobotę w gmachu Sejmu zebrał się Kom itet Wykon 3wczy R a d y
Krajowej' PRON . Po kilkugodzinnej dysk u·s]i nad pr oblemami sytuacJl
społeczno-politycznej w Polsce uzgodniono stanowisko wobec zbliżaj ą ·
cych się obrad „okrągłego stołu".

PRON wita rozpoczynające się _6 ta.kich rezultatów towarzyszyć bę
lutego br. obrady „okrągłego sto- dzie PRON-owskie wsparcie.
(PAP)
•
·1u". Widzi w tym doniosłym spotkivniu różnych sił społecznych materializację idei proęramowej. reprezentowanej I popieranej przez
PRON od początku ,jego istnienia
PRON z nadzieją śledzić będzie
przebieg rozmów przv .,okrągłym
stole", wierząc, iż nrzyniosą ooe
wyniki zgodńe ze społerznymi oc'l:e·
kiwaoiam,i. do\)rze służące Polsce
·
i Polakom.

Spotkanie
W. Jarµzelskiego

· Uczestnikom obrad

stołu" zmierzającym

do

..

osiągnięcia

.-..

PUbllPlllll

J. Dobraczyńskim

„okrągłego Z·

4 bm. Wojciech JaruzelSk! spotRady
się z i;)rzewodniczącym

kał

TOYOTY
Dziś

irackiej słu:i
by celnej w . ubiegłym roku udało się udaremnili przepędze
nie przez · granicę tego kraju
197 wielbłądów i tysięcy owiec,
które przem-y tnicy zamierzali
upłynnić za graniclł, a uzyskane środki przeznaczyć na . nielegalny Import sprzętu elektronicznego, ubrań i samochodów
marki Toyota. Celnicy skonfiskowali również duże iloścf obcej
WlJ>luty i szlachetnych metali .
- poinfor!llowała Agencja Reutera. ·
Opr. (zg)

tego.

dział o okolicznościach

'
6 lu-

y 1ynoptyk

BRAZ.Y LIA. W Rio de Janeiro rozpoczął się słynny
11 licznymi paradami i tańcami na ulicach.

karnawał

połączony

CAF -

.I

vPlomatce

przekaia- gu samochodowego. Po 10--15 mi1982 r. nutach minął Dinie i zatrzymał się
Egra- samochód koloru czarnego... Podszewa.' Kiedy Czurbanow przeby- · szedł do mnie mę:iczyzna. w wiewyglądającY.
dobrze
wał w Taszkiencie, pewnego dnia ku 35 lat,
prz:ygotowano mu łaźnię i kolację blondyn ubrany w ciemny garni·
Biegelman tur i krawat. Mężczyzna zapytał
we wsi Czarnajewka.
i jak się nazajmował się tam problemami go- mnie skąd jestem
· Za·
Odpowiedziałem...
spodarczymi. Po kolacji w hotelu zywam.
.do · sawsiadł
bym
proponował,
przekazał
!
Egraszew
go
W,SlZWał
czlrną dyplomatkę powiedziawszy, moehodu. Otworzyłem tylne drzwi
i zobaczyłem
strony
by Ją schował I . pilnował u •lebie z prawej
qzurbanowa... Powiedział „P~oszę
w domu.
Po 5 dniach Egraszew wez,vał wsiąść". Wsiadłem do samochodu
9bok niego.
go i zaproponował, .by szybko po- na tylne siedzenie
leciał do Moskwy i dostarczył dy-· Samochód od razu ruszył.„ W droCzurbanowowi. Razem dze położyłem dyplomatkę na sicplomatkę
z biletami wręczono mu klucze do dzeniu) a na niej klucze od zamdyplomatki. Powiedział przy tym, ków. Po_tem wyciągnąłem Z}Vitek
na
rnbli i połotyłem
gdzie ma się spotkać z Czurbano- 20 tys.
wem, uprzedził, że podróż ma po- wierzchu dyplomatki, mówiąc przy
tym Czurbanowowi: „To dla was
zostać w surowej tajemnicy.
„Tak Jak ml polecono wyszed- ode mnie". Odpowiedział: „Dobrze",
Iem 11 budynku lotniska l udałem po czym pofegnałem si• 1 wyslallę na lewe w lderunk• parkin· diem s samochodu-"
przezeń w październiku
łapówki Czurbanowowi od

11oniedziałek,

• Bohdan, Dorot.a

Reu~er

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Łodzi następują~ą pogodę:
zachmurzenie małe 1 umi.arkowane, wzrastające do du:iego a:i
do wystąpienia. 110 południu O·
padów deszczu. Temp. maks. w
dzień 6 sł. Wiatr umiarkowany
i dość silny zachodni.
Temp, min. w nocy 1 st. Temp.
maks. w dzień 7 st.

$4

ru

mamy
·

Imieniny GbehOdzat

1111

nia

PROt~

PRON-olvskie wsparcie
,.,ok ągłego to

Dzięki czujności

z

imponujący
uy jest najbardziej
chodzi o sumę) epizod, ujawniony w toku śledztwa. W czasie
.procesu wokół tego zdarzenia rozegrała się prawdziwa batalia.
W końcu A. W. Sbojew wycofał
ze sprawy ten tzw. sporny epizod.
z chęcią
Kolegium sędziowskie
znaczzgodziło się „zatopić" taik
ną sumę, która stanowiła prawie
1/3. tego, co „wisiało" na J. Czurbanowie. Sledztwo dowiodło, że
:dęć
mu łapówki
należące si ę
Breżniewa dostawał od Jacbjajewa i od jego następc:'J Egraszcwa
·
tym bardziej.
O nowym ministrze po całej re- ·
publice krążyły niestworzone -plotki, że jest o;i c:zurbanowskim protegowanym. Sędziowie śledczy są
nadal przekonani, że największą
ministra
od nowego
łapówkę
Czurbanow dostał jesienią 1982 r.
już w· pierwszych
Biegelman
dniach po aresztowaniu opowie-

Komitet Wyko.nawczy RK·

mom. W wypadku próby dostania się do doiµu przez osobę
postronną, robot zacznie donoś
nie szczekać. Jednocześnie _powiadomi on przez telefon ' najbliższy posterunek policji o dokonaniu włamania. Robot . bę
dzie takie Spjlłniał funkcję urządzenia przeciwpożarowego oraz ogłaszał alarm przy pierwulatniania
szych symptomach
ok. 750
się razu. Jego koszt funtów n:terlingów,

tysięcy
(jeśli

Obra~ował

Krajowej Patriotycznei:io Ruchu Odrodzenia Narodowego Janem · Dooroblemv
braczyńskim. Omawiano
zwiazane z procesem porozumienia
narodowego.

Kronika kariery i upadku (4)

sąsiadów

Komitet ds. Radia i Telewizji informuje, że w dniu 6 bm.
o godz. 18.30 Telewizja Pols·ka w programie I oraz Polskie
Radio w programie I nadildzą reladę z inauguracyjnego posiedzenia obrad .,okrągłego stołu".
Za wynikające z tego zmiany programowe kierownictwo
· Komitetu ds. Radia i Telewizji uprzejmie przeprasza tele- .
· widzów' i radiosłucha-czy .
(PAP)

•

padku Jurija Czurba.nowa.
Wśród

oglądalności.

e

·

11111

.:9
6 bm. o godz. 14 w Pałaeu Rady Ministrów w War-

szawie rozpocznie obrady „~rągły stół". Zasiądą w<1kół nie. go przedsta:OViciele różny~ sił społecznych, które wyraziły
wolę wspólnego poszukiwania dróg prz.ezwyciężenia kryzysu, kierunków dalszeg,_o rozwoju k ,r aju, rożwijania mopelu
poJs,k iej demokracji. Z obradami „okrągłego stołu '. ' spbłe
Liczy na pełn e
czeństwo polskie wią ~e wielkie nadzieje.
urzeczywistnienie idei porozumienia narodowego, na umocnienie demokratycznego, praworz.ądnego państwa socja.J ist ycz.nego, odPowiadajt,cego potrzebom ludzi i ich asp!tacjon:i
. do obywatelskiej współodpowiedzialności. Wyr.ażana Je.st tez
nadzieja, że „okrągły stół" nada impuls naszeJ reformie g~
szerokie
sp<idaq::zej, prz.ycŻyni się , do wsparcia jej przez
· ·
kręgi społeczne.
Jak poinformował Polską Agencję Pras-ową rzectnik praprz.ygotowawczych
sowy rządu J. Urban, pc-dcz.as spotkań
ustalol)o, że w związ.ku . z ogr·o mnym z.a interesowaniem społecz.eństwa obradami ,,okrągłego stołu" inauguracyjne pos H~
dzenie P.rezentowane l:!ędzie w. Telewizji Po,l skiej i w P ol skim Radiu , w ~dniedtiałek wieczorem, w porze najwyższe j

Jak już informowaliśmy Michaił
.Gorbaczow :z:ostał o!kjallllie zapronony do zfożenia wizyty w Chinach.

Telewizyjne

inau
..

Dziś

osobiste\o
wręczania przezeń łapówki Ozurbanowówi Biegel.man zeznał:
Na temat

motywów

„Takit dec:rsJ• podJitłem Jencze
Taszkiencie pr:&ed .odlotem do
te będę
Moskwy, PrzewiduJl\e,
musiał slę spotkać z C11urbanowem
postanoJako kurier Egraszewa
wiłem wykorzystać ten sprzyjają
cy moment także do dania mu ła·
pów.ki... W Taszkiencie Egraszewo·
dałem
wi nie powiedziałem, ze
jeszcze Czurbanowowi osobiście o'd
siebie 20 tys•. rubli. Liczyłem na
to, ze w przyszłoś<;i zaistnieje mo,
żliwość ponownego wyświadc'l:enia
jakiejś usługi Czurbanowowi, ·a to
wzmocni moją pozycję słutbOWI\·
I rzeczywiście !-3 miesiące p6ź
nłeJ w jakiej§ rozmowie Egraszew
.mi powiedział, że Czurbanow dobrze się ·o mnie wyraia".
\V

od
o otrzymaniu
Czurbanow
Egraszewa za pośrednictwem Biegelmana łapówki w wysokości· 200
tys. rubli poinformował w swym
oświadczeniu prokuratora generalnego ZSRR 15 stycznia 1987 r. to
znaczy następnego dnia po aresztowaniu.

(DA'bSZ'I:

CIĄG

NA. STIL I)

Ciśnienie

o .rodz. 19

wynosiło

999,8 hPa (749,9 mm), tempera·

tura

z,e st. c.

Z

a)

darze6

Armia rosyjska pod
dowództwem gen. Dybicza prze-.
kra.cza gra.n ice Kr.ó lestwa Pols·
·
kiego

.

1831 -

ka aobłe tńy§J
Nowe w pełni
niespodziance.

zawierąi się

~--

w

Przyszlośe
lódzliej fiłharmonii

Sytuacjo

(DOKON'CZENIB ZE STIL 1)
łącząca si ę z. płacami,
W ;E'olsce obi~.i• było bardzo wielu w:rbit- prawd• ręce opadajl\, kied7 lię
coł takiego.
Przyk.ro mi
k ietu ustaw, .które przalal;śmy do Je$t takie porzekadło, że reforma nych fiolitY'k6w
europej$kich, a czyta
Sejmu, a któr~ kilka dru temu zo- i05J>9darcza oznacza jedynie pod- więc premierzy, prezydenci - pre- bardzo, że taki doświadczo11y re·
22 &tyczni&
1945" ("Oku łódzcy
atały zatwierdzone.
wyżki cen. Radzę zapytać kaixie- zydent Mitterrand,~ którym . Odby~ daktot" mote ta·k komentować mój muzycy wystąpili
z pierwszym
Wreaacle łraecia sprawa
- to 10 ' dyrektora, · c:zy tylko do cen łem rozmowę, prezydent Portuca- wyjazd.
koncertem. Odbył &I~ w hali przy
Końezitc swoja wystąpienie pre· parku Ponlatowskieg~. W
dalsza krzątanina wokół ..Okrłłłłe- sprowa.Ua się retorm11 w Jeeo 4':a- lli Soares, prezydent
Wenezueli
lutym
Rakowakl przystąpiono już do regularnych
10 stołu", w której musiałem brać kładzie pracy. Kilka <Lnl temu od· Perez, a także wielu Innych ' poli~ mier Mieczysław F.
udział jako net rzl\dU. Zdaję ao- było się spotkanie z kilkoma ty- tyk6w; Będąc tam .trzy pełne dni stwierdził, iż byłoby sporo jeszcze pr6b. • Początkowo prowadzone by·
bie sprawę z tego,
że „okrągły siącami dyrektorów, i muszę po- odbyłem wiele rozm6w. Było t.o do 01116wienia, lecz wyczerpał czas ły one w Teatrze Powszechnym,
atół" jest
wydarZeniem bardzo wiedzieć, że po raa: p4erwszy ód mordercze tempo. Pierwszego dn~a jaki sobie pree:z.naczył I jaki tele- p6źniej zaś w kiin:iteatrze „Bałważnym w tyciu pollt~zn11D Pol· dłuższego czasu wyszedłem z tej miałe,nl 8 rozmów. Najważniejsza wi%ja wyznacza, choć jest to tele- tyk". Własna siedzibę Fl!lharmonia
lki i może atać się jeszcu waż· wielkiej Sali Kongresowej 111asta- z nkh, · oczywiśele, odbyła się t wizja rządowa I taką . pozostanie. Łódzka otrzymała do.piero w 1948
niejszym, jeieii jego efektT będą wiony
w spos6b um!arlrowahl.e kanclerzem Kohlem. Dotyc,zyła &to- Zapowiedział, ie te sprawy. które roku, przejmując
Łódzld
Dom
korzysine dla nas wszystkich. No j optymlatycwy. Byli tam rzeczowi sunków pomiędzy · Pdlską l Repu- letą mu na sercu, om6wi przy na· Koncertowy przy ul. Narutowicza
jeszcze moja wizyta w Republice ludzie, którzy mówili
o tym, co bliką · E'ederalną Niemiec, zar6w- stęonym spotkaniu najp6źinlej za 20. Dłużej przyszło jednak w nim
(PAP) być i grać niż
się n im c i es'1:yć .
Federalnej Niemiec. A na doda.t ek im przeszkadza, ale t&kże o tym, no na 'płamczyżnle politycznej, jałc: 2 lub 3 tygodnie.
przyplątała się jeszcze 1rypa, ł dni że ta reforma gospodairc.za i wszy- i gospodairczej.
----------------------------··
wypadły, zresztą teraz znowu mnie stlto t.o, co do tej pory ;.robi1iśmy,
·RFN jest naszym pierwszym P..r„złapała". Nie wiem, czy nczecol- naprawd~ daje i'IR. znacznie więk· tnerem handlowym na Zachodz.ie.
nie szefa rządu tak 1nęl>I, myślę, ue motJJwości rozwoju, choć wy- Jednocześnie jesteśmy tam bardz.o
że także wielu moich
rodaków, m-.a takte - ja'k powiedział je- mocno zadłużeni. Ponieważ
nie
kt6rzy mnie ałuehaj,.
den z moich iprtyjaclół dyrektorów stać nas .na splacenie zaciąc.nięNastępn.je M. F, R~w9kl pny· - większego „główkowania". O to tych dług6w, spłacamy ' jedynie odstąpił do om6wienia kwestii zwią- właśnie chodzi. Rzecs polega na setki, choć w ograniczonej wielzanych z reformą &oapodarczl\, a tym, że ba.rdzo często ci, którzy kości - ok. 2 mld dol.
rocznie
P94cz:as "przyjęcia wydanego w woju atosunk6w radziecko.ameryszerzej z sytuacją &ospodarki. Nie m6wJą o tym, że reforma spro· w ostatnich a latach. ,
Białym nomu dla przedstawicieli
kańskich „wraz z sekretal'Zem stabędę się d·ługo rozwodził na te- wad.za się tylko do podwyżek cen,
mat tego - powiedział - CZ"'"' to n.le biorą pod. uwagę tego, . że
Chodzi więc 0 to, aby . rząd RFN k6ł gospodarczych i finansowych nu- i doradcą do spraw bezpieczeilJ ·~
ł
I
d
"
wylłzedł • nam na.przeciw
i stw-1>' Stanów Zjedaoc:tonych, prezydent stwa narodowego dókonamy przerosną
. .
,_,
J·est reforma 1ospodareza, bo jut rosną· ,_·P 6ace. h to ł „z· rowo
h ---""
rzył kor.zystmeJSZ8 warun....i 1ina:n·
na- .t en temat mówiliśmy, zr~tą w nien.t ryc
ca ęziac 6~1'~ar- sowo-kredytowe. o .niczym jeszcze- George Bush wygł'Osił przemówie- glądu naszej poHtyki W<>bec ZS!Ut"
d°'ia. ki narodowej. Aby ten temat za· nie de_cy4owaliśmy. Kanclerz Kohl nite, w którym nawiązał do stosun- - powiedział prezydent. Rezultaty
pisze się niemal k~ęgo
nie za.powiadają
Rzecz polega na tym, te wszystkie· koilczyć, chcę powiedzieć, że w wytypował swo.)ego przedstawicie- ków Wschód - Zachód podkreśla tego przeglądu
jakie przywiązuje wielkiego wstrząsu. Nie cofniemy
te ustawy, które jut r.ólJtały za- najbliższych dniach zost&nl\ pod· la - pełnomocnika,
ja również, jąc znacr.enie,
do ich dalllzeio pozytywnego roz- się przed wykorzystaniem p(>tentwierdzone, zar6wno
w końeu niesione wydatnie płace m. in. dla
cjalnych możliwości dokonania dal·
crUd.nia, jak I tera& w ttyeznlu, nauczycieli I lekarzy. Zostande ~o i cl pełnomocnicy będą rozmawiać woju.
0
George :Bush p<>wiedział, Iż nie szego postępu w stGsunkaeh ra•
tworzą zupełnie
nowe atosunki dokonane 111a podsta:wle nowej za·
tych problemach, które mOżna
zmarnować tych możli dziecko-ameryikańskich powiepro-4ukcyJne
w naazym
kraju. sady kształtowania płac w sterze nazwać pakietem spraw g~ar ehci.ałby
Opiwają al• one · na Jedn~. dość budtetowej.. Ta zasada została u.ję- czych i politycznych, które tNeba wości, jakie tkwią w .dal$zym rm- dział Bush.
„
_,_
ó
S
rozstrzygnąć.
·
prostym założeniu - tw6j status ta w us.taw.1e, kt rl\ przyjął eJm.
Pobyt mój spot'kal si~ z ogrommaterłalny zależe6 będzie od te• . Ta dość duża podwyżka była ko· ną ilością komentarzy
na
Za&o, eó wyprodukujesz i co uzys- nieczna, ponieważ _są to zawody, ch~e. a· zwłaszcza w RFN. Pi·
kasz z tej produkcji. Ceyll -efek- które pozostały bardzo .w tyle w sano również w Polsce i nie ma
ty twojej - pracy będą decydQwać stosµnku do zawodów produkcyj- co Q.o tych komentarzy powracać.
o , t.woim statusie materi~ym · w n)'.ch. A przecież nam bai:dzo zaNastępnie J)remier · skomentował
(DOKOBCZENIE ZE STR. 1)
zachodzących obecn~e zmian
na
społeczeństwie. Co to o:&nacza w lezy na tym, by nauczyciel by! jednałc: jeden .z artykuł6w autor· cechowało jej uozestników także tunkcjonowa:nde partii i państwa
. praktyce? Oczywjjcie, róZnicowa· nau~ycielem, . by inie nanekano stwa Władysława Machejka, za- osta.tniego dnia dyskusji
ple-narDr
Władysław Loreno · oowiedział,
ni• zarobków, pozycji nie tylko na mego, :te t 1e . uczy. A ~m z ko- mieśzc:rony ~ „Życiu Literackim". nęj. Mówili oni, że skoń,czył się o-· że pluralizm niesie niebezpieczeń
ci.łowielr.a, lei, by nie mógł odpowiadać - ·Red. Machejek w swojej · rubryce kres, gdy w aferze Ideologii mieli- stwo przekształcenia się w trwały
•kono111iczneJ dtneto
ale także poącjl
9P0ł~•J1 A przy tych zarob~ch to eze~o ode „z ·mojego omerwat.orlum" pisał o ' śmy ty).ko same dobre odpowiedzi. dualizm, w podział
na „my" i
wJ~, b~lem7 mieli
DUC1Zlej ~le oczekujecie... Chodzi.. po tym, co przywiezie
premier Ra· Dziś nastał _czas., gdy mamy gł6- „ wy", na partię i ,,Bolidarność"
z.riWilcowane apoleczeń.shro, a. nie protrlu o. to, że są to te dwie In- kowski J: RFN: „Gómułka prze- wn!e pytania, w tym I tak funda- Jeśli partia nadal pełnić ma kienµilej :sr6m1cowane. To ocz;ywi$- tell~e,nc}de wa;ttwy, od kt6 rrch wraca się · w grobie, gdy mowa o mentalpe, jak: Jaka Polska? Ja.Id rown:lczą rolę w
społeczeństwie.
cie budzi także oporJ dlatego, że zatezy I zdrowie narodu, ł poziot,n życiu na cudzym garnuszku". No- socjalizm? Doo.
Piotr Płoszajski .musi posiadać także duże pełnomo
apołeczeństwo, można powiedzieć_ lntele'ktual~y naszego
społeczen- tabene _ powiedzl•ł M. F. Ra.ko- stwierdził, że na ideologię nie mo- cnictwa, aJe działać z nimi nio jamy ww.yscy, przez lata eałe sprzr- stwa.
wski - nie żyjemy
na cudzym gą składać się ty~ko pytania. Nale· ko aparat władzy, lecz lako żywa
jaliśmy takim bardziej równo.śeioNa zakończenie wystąpienia pre- garnuszku. Zacytował ctalsze trag. ży ją tworzyć jako pewien· deka- _ siła. Nawiązując do tel wypowiewym 'koncepcjom. Było n.awet ta· mier Mieczysław F. Rakowski od· menty ·artykułu z „Życia Llterac, log też, które l!'Połeczeństwo może dzi .wof. Leszek GiJejko stwierdził .
kie powiedzenie, że wszyscy mamy niósł się do swojej niedawnej wi· kiego": „A tymczasem trzeba pod· konfrontować na co dzień z róż.. że 111.ie jest możliwe doprowadzenie
do takdego podziału, ale aby tak sie
jednakowe iołądki, dlaczego więc eyty w RFN. Poje{:hałem tam - trzymać Polską gospoclfrkę.
To nymi faktami społecznymi.
W dyskusji wyrażano · również nie stało, należy działać, a riie tyljeden Hrabi& więcej,
a dro&i powiedZ'iał - na zaproszenie pre- prawda, tylko nie pozwolić wy'kusta.n owisko.
mnjej. ·
zydenta Weizsaeckera, odbyłem też pić fabrytk na<l polską· Odrą i Ny- wątl)liwoścl związane z Wf)łyWern lto deklarować taJt.ie
Innego rodzaju obawę wyraził prof.
A PI'OPQ9 sa.robk6w, to chciał- z nim :rozmowę. Zaproszenie zo- są". Komentując te słowa premier
b~ pow.iedzleó
o jedAeJ apra- stało wysłane z tej o~azji, Iż pre- stwierdził: Rozumiem, że w Pols·
Władysław Ssewozuk. Jest ona
związana & mnogościll głosów, że
wie, ~óra leż7 mi na 1&rcu od zydent Weizsaecker . wydal uroczys- ce można szerzyć najbardziej na·
realny
socjalizm
mą niewiele
da.w.na. K.ied7 rozmawiam a kisni, ty obiad dla uczczenia 75 roczni- wet dtikie · poglądy, ale nie moż
]
·
·
wspólnECo z Ideą socjal·izmu. Tymkto pracuje w fabryea I p7t.ami cy ·urodzi.n k~clerza Willy Brand· na w ten sposób komentowa~ moP~EBYWAIĄCY w Waszyngtonie czasem jak podkreślił - kryzy.
lle pant czy pu zara,bia, to z re- ta •. Znam -Jcan(!lerza
Brandta ·od jej podróży. Machejek
okrężną
&ongresu sy nie obciązają . samei idei .socia·
iUły w Polsce mówi
alę . o u-w. dawna, może to była ta przy.czy- drogą, lecz ceytelną,
sugeru}e, te na zapronenle c&łonk6w
realizatorów·
„gołej pensji", podczu, łdY istot. n11, dla kt6rej zostałepi rzaproszo- Rakowski pójechal
do Bonn być llSA prezes unu Chraeścljańsko spo· lirlmu, a tylko jej
Kazimierz Morawski spotkał tak jak dziłalność inkwizycji nie
ne są przeciei
dochod~. ~. ny. Napisałem !kiedyś jeszcze. jako może z listą za'kładów pracy, .kt6- lecmej
się w Departame11Cle Stanu USĄ z
bel · Id l k'ó j
·
-'-'ół
e , ., re słuzy KU1SC1 .
wszystko co wpływa m-i do kie$Ze- dzlenni·k arz książkę o nim. Na tym re chce , irorzedafo Niemcom. Na- asystentem sekretana stanu do ,praw o ąza
europejskich 11anlą Rozanne Ridge·
Obok różnego rodzaju rozważań
ni. Mało tego, mój statut mateway. Tematem rozmowy były pro- teoretycznych i problem6w ideol4>
rialny zależy np. od te10 ile osób
blemy dwustronnych stosunków . poi- gicznych podnoszonych przez uczepracuje w rodzinie. Jtśli np. mQ·
!iko-amerykańsklch
po oltJęolu rządów stnik6w dyskusji nie zabrakło też
ja żona .zarabia w tej chwHi japrzez. nowy r.z11d preaydenta George•a konkretnych propozycji waJi:tyczko aktorka 56 tym. zł, a ja, zaBuaha.
nego dzłaUń~lł J»łitycmego: Do· ta.
rabiam- 29ł t~L sł jako premier,
3 bm. odbyło afę w WarszawJ•~* · ~M#lll -m.ln:. 'iii ' r.zitd . wY„z!1:::~U..1f:ier:i*• wk':,':1~ ~«;,Z:~ kich należała wypowiedź orof. Bar 1
to razem mamT
ll60 tym. zł. W apotkanie konsultacTjne kieNwni~ wiązał · al• z przyj!:tych ustalefl;
UiioJ".a111cb pnepla6w ustawy ~ łlY· b&r7 ZuradsldeJ, która PMtiJlowa,
tych Ju;ajac
· ~· ->mJ' · cloji ctw .Mtii~ ::Zi:trowia i 0p1e-; "'"~ kitótl"nł · ';>olaW;r!'ld' · vozw9lł '*'~•
ract narojlowy~ll ~ 1amors11łłu ła opracowanie nowego ~.a.tn'la i
często liił ·-c1am1. 'lid:r .i, do· ki Społecznel z ponad 400-osobowil na uzyskanie 95 proc.
łreónl~o ter~torlalnego władze terenowe uJn11 statutu PZPR, gdyt treści zawarchód nie tylko pojedyiicze10 . ctłD ·lrut>Jł przedstawicieli
śr0dowi5ka w:tnąrodzenia ~ sfen» wodukcil .łlnansow11 bosa,. Realia okuuJą się te w obowi11zujących dokumentach
wleka, ale t&lUe cai.J rodz.iny. pracowników słuilby mrowia.
1upełnle Inne. Pieniędzy w terenie
' pi&•t erlalnej;
btakuJe niemal na wszystko; rinan· znacznie w:n>rzedziło 1uż samo ŻV·
I wtedy• u.zyskuje się zupełnie linoy
Minister zdrowia I opieki społe- , - został& przedstawiona Sejmowi •owe
rad narodO· cie. Mówiła też o ootrzebie
:lak
obraz tego, Jak ludziom się żyje. c;inej PTOf. Izabela :Planeta-MaJec· I pnyjęfa . usta·wa o kształtowaniu wyeh usamodzielnienie
pozostaje nadal w steue po· najszybszego zwołania zjazdu parJa nie chcę przez to powiedzieć, ka przedstawiła stan realizaicjl 'PNY· wynagirodzeń w sferze budżetowej stulatów.
tii i pocljecia wac nad tymi daże ludzie w Polsce żyją znakoml· gotowań do wdrożeni a
podwyżki a więc zapewnic>no stałą rewaloryno PAgISTĄNU przy_byl w nie· kume<ntami.
cie, ale gOII"ąco namawiam, by pod·
z wizytą roboczll minister
zację plac tej grupy w stosunk.u do dzielę
spraw· zagranicznych ZSRR Eduard
Uczestnicy konferencji zapo~nali
liczać dochody całej ród.zLny lub
płac ' sfery materialnej.
'lzewardnadze. W oświadczeniu złoto- się tego dnia także ze spraW<>zdateż swoje premda, trzynasta penW ten sposób - zd·a niem resor.tu llym
na
lotnisku
powiedział on
te
niami
z poszczególnych zespołów
sja - wszystko to razęm dopiero
P<> za.gwarantowaniu 'l)l'Zez ra:ad przybył do Islamabadu w celu om6· problemowych, w tym z wystąoie
daje odpowiedź na pytanie, ja.ki
wyżej wymienionych ro11wiązań U•
wtenla •a1adnle6 atosunk6w radzlec• niem gości zagranicz·n ych.
Cały
jest twój statUI materlalnJ'. ·
stały -prz:yczyny uzua<hliająee kon· ko-paklstailsldeh. Rospatrzone iosła· wielowntko.wy dorobek konfe--ft1·1
111tanow1enla
„
·~··,...
Druia sprawa, ~cząca li•. s . potynuowanle 11PC>ru ~blorowego. NO. n11 równleł sposoby
'l>oddany zostanie skrupulatnej ewilityką gospoda~, · I 1 sytuacją
we pl~ obowlltZY'Wa~ będ4 od 1 pokoju w Afcantstanle.
FRANCUSKJ mlalner spraw sasra· dencjł I &111alizle.
·
lt~nła br• .
gospódarczą to lllał7 aaclft na
ZJodnie • art. 'lo Wltaiw7 o wy.
niemych Roland Dumu prsyl;lyt w
Kierownictwo t>artll bardzo uwapłace. Rozumiem, oblektrwaie pa- chowaniu w trzeźwości i wzeciwnledzłelę do Teheranu z dwud111ow11 tnie rozpatrzy zbi-y ma... -rlal ł
trząc, te naciski I Ich pMfC%)'111J'
4 bm. n.da Kra.._ •-.a
jl Wlzyłll oflejaln14Jest to plerwa11a
~.....
....,
działaniu alkoholWmowl ceny na..
JVwa „ ....erac
wizyta członka rsądu francuskiego wnioski, jakie zostaną soorzad.zone
ale prowadzą one do błędnego ko- 1J0jów alkoholowych wysok()ll)rocenZwiązkó\1{
Z&wodawych
Pracowniw
Iranie
od
rewolucji
Islamskiej
w
przez
Komisję
Ideologic:ima
KC i
ła . Naciski
na płace
pc>wodują towych powLnny być ust41ane na
ków Och~ony Zdr<>oV.t-ia w z:wlązlk:u 1979 r. I obalenia rządów sza• ha.
zespół przygot~awczy konferencji
podwyż.szanlf pJac,
a to z ltolei poziomie wyprzedzającym
wzrost z przedstaw:i~ą Informacją dóty- PREMIER Wielkiej Brytanii Marga- Z<>staną one spożytkowaine w trapowoduje
podwy~ę
cen. Czy dochodów ludnoścL
•
czącą zrealizowani·a w chwHi
o- ret Thatcher wypowiedziała się prze· kcie przygotowań do kolejnych PO·
wszystkie naciski na płace są moJak informu.le Ministerstwo Fi- hecnej podstawowych
oostulat6w eiwko przyznaniu Szkocji prawa do siedzeń KC PZPR i krai·owej khnżliwe d!) uwzględnien·la . . Nie. Nie nansów,
•amodzielnego
kierowania
swymi ·
v
od 6 luteg·o 1989 r. środ O'W iska sł uz' bY zd~owia posta~ spra.
wami, w tym utwonenla wlas· ferencil delegatów, a także do XI
wszystkie, ponieważ
trzeba brać podwyższa się urzędowe ceny deZjazdu, do l)rac nad z,mianami i
pod uwagę sytuacj•
g0$podai;czą taliczne nie~6rych wyirobów 111>i- nowiła uznać ap6r · zbiorowy z nego organu ustawodawczego.
rządem PRL w11ZC2ęty mi 'P<>d.st&STOWARZYSZENIE
dziennikarzy uzupełnieniami w
programie
f
państwa. Notabene,
· n~e zawsze rytusowych produkcji
kirajOl\UJ wie uchwały rady kndowe:I fecie- brytyjskich zwróciło aię do
parła· statu'cie PZPR.
państwo dzisiaj może decydowJtć ·o Podwyżka cen obejmuje
wyroby raefl z 23 listopada 1988 r• za za- mentu z apelem e dokpnanle zmian
tych płacach, bo to le~ w · gestii spirytusowe
~jac w rozpatrywanym · obecnie projek•
czyste. ~nl:adowo kończ:ony, jednocześnie
przedslębiorstwL Na tym m. , in. cena detaiUcma 0,5 litra. 9J>iryłusu się do ..._____Ich u1dad_,..Ch or- cle ustawy
o ołlcJalnych ,tajemni·
~-3•""'
~~„
.W obecnej formie dokument
polega właśnie wolność ~ przed&!~· rektytikowaneco żytrlie,gÓ 90 we>e •. ganl-żli'.!].1< :l'Wiąz10wyich o · odWOła.. . eacb.
ten
pówatnle
ogranicza wolno•~ pra•
bforstwa. Ale nleust••· swickęa wzrasta z ł.200 zł do 5.040 zł, 0,11
(opr. •cl
n ie fali ządań płacowych, . t.o ~y li<t•ra wódki czystej 40 proc. - z nie wśze!kie1l I.kej! ~cyj>nyĆh. '"'·
w l śoie · rosnąca także Inflacja.
1.800 zł do 2.070 zł, a czystej wódJest wresz~ie trzecia
sprawa, ki wyborowej - z 1.800 do %.020. ził.
łl•
autobu1em MPK. l.ącsne 1łrałF
M
ok, 250 ty1. Sł.
'>-. . . .
l~•--n••• • •n•• u un .J• - • • •• • ••••h• • ••• :n ••• • uhhO oO •· u ••• o Junou oo oh•o• • ••ou • • o Ou o• o• • • •• •h • • • u o •• o• nh• O Ooh• O h • •
o) 11.45. W Pabianicach na skrQ'•
Jobota, • luteco
towanlu ulic! Or.lej ł IL Sawlcldel
••• 11.11. w ·.Głownie na ul. l.ódl· nJetr1eźwy kierowca skody spowodo·
~J
wał 11derzenle z fiatem. Oba samo· PRZĘDZĘ elanopoLinosic 20 tex,
kle
j
lZ-letnl Rafał Sz. Wbiegł na chody uszkodzone na 220 tys. zł.
ela.nobawelnę 12 teX, stilon 78
.izdnię gdzie potrącony został przez
•:• 18.00.
Przy zbiegu ulic Roki·
tex, 200 tex - sprzedam. Tel.
samochód. Cłlłopca przewieziono do cliisklej I Puszkina Boleslaw B. ja·
15-64-45, &odz. 18-20 W dn i u O•
dąc fiatem 121 sdenył się z 1yren11.
Z 'ln~ormacji napływającyh -i inOto wybrane ceny wywoławcze: szpitala.
głosz-enia.
7928 g-E
•:• 21.1e. W ·paltlanlcaęh przy zbie- Pasaterka fiata doznała obratefl I
ny ch m iast wiem, te wszędzie na
Fiat 126p -1980: 1,5, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0.
l!llmochodowych
bazarach panuje 1981: 1,7. 1982: 1,9, 2,1, 2,2. 1983: 2,2, gu uqc Marcblewlkl•co I KIUAskle- pnetwwa w npłtalu. Straty ok. IOO ZATRUDNIĘ bukiecia.I'!k• ze stago nletrzetwy kierowca fiata 1Zł U• tyJ. zł.
żem, waru.n:ki korzyatne. 32--44-55
tłok . . Z tygodnia na tydzień rośnie 2,s. 2,8. 1984: 2,5, 2,8, 2,7, 2,8. 1985;
derzył w barlerk._ Zniszczeniu uległ
(' ·zo.is. Na ul. Rojnej przy ul.
.
7714 g-E
liczba
zawieranych
tran.sa:kcji. 3,1, 3,3, 3.35. 1986: 3,0, 1150(b). 1987: przód samochodu. Kierowcę -umiesz- Traktorowej n.n. kierowca fiata 1z1
panł do prowadr.enla
Przybywa pojazdów. które maj, te- ,5,4, 1200 (b). 1988: 4,7'. 1989: 4,7', 5,5, czono w Izbie wytnetwled.
' poh'11cll na prsejśclu
dla pieszych POTRZEBNA
domu.
móż.Uwojć
z:amiestka.n.ia.
Sławomira B;- lat 23; kt6ry z og6tny.
corocz.ną datę produkcji.
HOO(b), 1450(b), 17'00(b).
7852 g-E
Tel. 7U7-93.
· Nledlilela, I lutego
ml obratenlaml przebywa w szpitaW Łodzi również minionej ni•
FSO 1500 - 1980: ·a,3. 1981: 3,3,
lu. Swladkowle aa.wscsególnle klerow· BUTLE gazowe, maszynę dziewiardzieli panował duży tłok. Dzieje 1150(b). 1982: 4,0, 1800(b), 1983t 3,4,
(o US. Prz„ zbiegu ulic Aleksan• i;a . Jasnego polon~za,
ską rorzedam. 87-89-93. 7944 g-E
który jecbał
się t~k już od wielu tyg9d,ni. Po- ł,O, ł,t; 1984: 3,9, 4,5, ł,7, 5,5, 1600(b) drowskii - -· Siczecl6ska n.n. kierowca
:ria sprlawcą wypadku proszeni są do
goda .sprzyja, . więc w każde nie· 1985: 5,0, 5,3, 5,5, 5,9. 1986: 5,8, 8,0, fiata 128 nr rej. LDI 0395 "&Jechał na WRD WUS'W ul. w. Bytomskiej 60 SZWACZKI zllltrudnię. 57-21-58.
78?6 g-E
dzielne przedpołudqie na Widzew 6,5. 1987': 7',6.
lewą stronę Jezdni I zderzył się z tel. 57-tl•SZ.
'
TVC
„OoaareW', m-iiniwiezę łta
· zm i erzają tysiące ludzi.
Polonez - 1980: 4,3, 5,2, 1200(b), fiatem 125. Straty oszacowano
•:• 13.40. Swladkowle wypadku
w
sprzedam. 32-73-96.
7938 g-E
Im mniej opon w sklepach tym 1850(b). 1981: 5,0, 5,1. 1892: 7.4. 1981: 300 tys. zł. Sprawca zbiegi.
dniu wczorajszym w Głownie
na
•:• UO. Nletrzdwy kierowca syrąy · UL Kościuszki 33/35 gdile upadł kie· OVERLOCKI przemysłowe z silwi ęc e .i na giełdzie. WczQraj moż!la 6,3, 6,5, 7,0, 7,2. 1984: 8.3, 6.7, 7,0,
nikami,
częściami
sprzedam
.
do
było i:>rzebiera~ w ogumieniu, jak 7',4.
1985: 7,5, 7,6.
1986: 3000(:b)•. .Jarosław o. uderzył w sygnalizator rowca motocykla proszeni są
KU!pi ę silni·k do stębn6wki. GadWRD.
w najleoszym sklepie branżowym. 3100(b). 1988: 3700(b). 1989: 3800(b), uliczny. ł-ączne straty ok. 190 tya.
ka Stara, Usługowa 3 (87-11-48)
•) iuo.
N!ł
•krzytowaniu al,
•) 15.30, ,Swladkowle 1d'erzeńia się
Ceny wysokie, ale talde są nieste- 4000(b), 4100(b).
'
(57-96-58). Kon·i ee Rudzikiej.
Unii - Drewnowska syrena prowa· lady z trabantem · przed stadionem
t y t warde reguły wolnełi> handlu.
peR dzona przez Zygmunta M. zderzyła ui;s
próssenl 111 do wan.
(kl)
7893' 1-E

G. Bush o stosunk-ch
Wschód- Zachód

zakłada

Marksizm
I

·49 god'Zin
•

tWwe

płace

Pędwyżka

w służbie zdrowia

cen

alkoholu

.„

•• •

KRONIKA. WYP·•DKÓW

Giełda

samoehodowa

W dniu IS 1tycmla 19Q r. smarl nacie w B11kowblle Tatnd·
sldeJ, w wieku U lat, nass ukoehan„ sirn, Mltl, Tata t Brat

ł: ł

syn

ZDZtSŁA

Dll

JADWIDm PliFJKOSZ-

WA.

• powodu

Na.b M;eństwo łaloblli &dbęd<Sle tlę w Wamawle, 9 1utho lir. o
itodz .. 10.zo w kołciele łw. Wmcentero na Bródnie (drewniany~, po
kt6rym nastitpl ztoitertle zwłok do grobu rodstnneJo na cmenta·
rzu miejscowym, o ezym sa wladamlaj11 · pogrl\!Oft.e w &'\ę"llok~m

·

MATlt,-\,

~ONA.

.

DZIECf. · 9A.BCIA, SIOSTRA
'

I DZIENNIK. ł..ODZKI • ·ll Clllłl>

łml•reł

. 1 powocłu

1kłada'3-

RODZI:N'A.

..... 'l'P!B" w

1kła4a.j-

I

ŁODZI.

„wu-

JIA.„

•

UESZKOW!I
SLUGOOK.1l'EMU

TllłCIA

PB.ACOWN~Cr P.PłMUR
ł

·dziś

O~ŁOS~E!!_!~

„,

P.

MAREK LUKA

ża lu:

~

•

„ .... I

rwczoraj zgloszen• \

11gonu

MATKI
KQLEiDZY •
ADWOKACKIEGO
11 w IA>DZL

. ltOLdAIN'IU
ZUPOŁU

lll'

~

@)tli @iiiNOWA

ZOFII

WOJCl'ECliOWSKłEJ

wy.rasy ctcbokHco w.p6leiueta z
powodu zconu
·
.
O ICA
sldadaJa1
; ZARZĄD, RA.DA NAl>'ZOJtCZA,
P01P P7JPR, ZW, ZAWOD.
OTall KOLB2:AN1KI ł S.OLED'ZY
ft

DOI.DZIELNI
PLAS'!"'.

„INTRO·

Dawniej budowlani
też potrafili
fuszerować. Szybko powstał.a konieczność budowy nowego gmach u.
Budowa ta nadal znajduje ,się w
sferze koncepcji,
mimo
że od
zrodzenia się jej mill!1e wkrótce 25
lat. Tymczasem dalsza, i tak j uż
nad miarę pri:edłużana, obecność
filharmoni w budyll!K:u przy ul.
Narutowicza okazała sill ntemoiliwa.
Co stało się dalej wszyscy w.emy; Fllhat·monię wyprowadzono,
postanawiaj ąc
ją przenieś'ć
do
dawnej „Lutni".
Aby to zrobi<:,
trzeba było odebrać salę Teatrowi
im. S. Jaracza likwidując tym samym popularną scenę „7.15".
Do czasu zakończenia prac adap·
tacyjl)ych,
które miały
trwać
krótko, filharmonicy
mieli koncertować w sali L iceum Muzycznego . . To prowizo.ryczne rozw iąza
ille niebezpiecznie się przeciąga.
Aby wyjaśnić wszystkie n iedGmówienia i jednoznacznie określić
przyszłość
filharmon :i przedstawiciele łódzikiego
środowiska
muzycznego zorgan'1.zowali w sobotę
konferencję,
na kt6rą
przyboyll
p.rzedstawlciele kompetentnych „w
sprawie" instytucji i urzędów;
Jak się dowiedz!-eliśmy przedłu
żające &ię prace w dawnej „Lutni"
sp()wodowane zostały za.propono•
wanym przez filharmonię znacznym rozszerzeniem zakresu rooót
adaptacyjnych. ·
Przeprowadzka,
przy najbardziej
sprzyjającyc h
okolicznościach,
mozliwa b~dz1e
najwcześniej P<>id koniec przyszłe
go roku.
Rozwiązaqle t.o nie oznacza na
szcz11ście re!ygnac)i z planów · budowy nowego reprezentacyjnego
gmachu. Pierwotny jego projekt
został zweryfikowany i nieco rubożony, oo nie dotknęło aalr koncertowej•. Przejście Jednak od projektu b1,1dowy nowegG gmachu do
załoteń

techni.czn~onomieznych

a dalej

do samej budowy,
jest od finans6w, a &
n !mi, jak wiadomo, jest krm;:ho.
Dodajmy, że
pieniądze zebrane
przez Społeczny Komitet Budowy,
są, przy obecnych cenach, więcej
niż skromne,
a p<l\Stępująca in·
flacja jeszcze je 1>00l1liejsza.
W tej ~tuacji ucze.stnicy &óbotniej konferencji, podkreślając konieczność wprowadz:enia
projektu
budowy nowego gmachu do planu
finansowego Lodzi w najbliższym
pięciolel!iu, apelują jednocześnie o
podjęcie starań w celu „umieszczenia" budowy w centralnym planie
inwestycyjnym.
W powojennej
Łodzi niewiele
udało się zrobić dla kultury muzycznej. Być może filharmonia bę
dzie miała nieeo więcej szczęśc ia ,
aczkolwiek trreba pamiętać - o
czym przestrzegała dyrektor Wydziału Kultµry Grażyna Wasilewska. - · -Że ,len optymizm zdetza , aię
.z coraz . tJ"udnlejszyml cza.sam!."
uzależnione

J. CYPERL1NG

Poczekajmy ·
Z butelkami
Jui trzeci raz piszeJI\y o cen.ach
na butelki po wódce. Tym razem
dział · handlowy „Społem" w Lo·
dzi powiadomił nas, że nowa cena - 40 zł z:a sztukę - obowiit·
zywać ma dOplero od 13 lutego."
„Pośli7«" (miało być d·ro~ej Od I
lutego!) wyni'ka podobno z teao,
że decyzja centrali ma być wprowadzona w tym samym czasie w
całym kraju.
Jak długo trwac będzi~ jesz.cze
uzgadnianie i ustalanie - ·trudno
powiedzieć. Radzimy jednak przetrzymać puste
butelki,
aż l!!ię
„Polmos" dogada
ze „Społem",
„GS", PHS l 'kllm tam jeszcze.

.

W.M.

STO!., ta.bor.ty aprzedam.
aa.trud'n.~.

IZWACZB:t
M-ł,

ltUPII;

38-110-śl.
7934 1-E

U-41-87.
7938 I

M-4. 43-46-7'2.

'1933 1-E
po:k6J 20 m na cichit
Łódź-Górna ,
Astronomiczna lil.
7929 g-E
SZWACZKI chałupniczki za.trudnię.
Uzdrow'isk9wa 26. Krupińska.
7926 r-E

WYNAJMĘ
pracownię.

FRYZJERKĘ

damską

zatruónię.

48-67-27.
7925 g-E
SŻWACZKI bletle IZYjll~ spodnie
zatrudnię. 57-57-34.
7924 s-E
:>VERLOCK sprzedam. Kul)lę lnterlock FRJ - firmy "Diamant",
74-56-88.
7919 1-E
MIESZKANIA
Poszukuję.
Tel.
36-46-61.
7889 g-E
ANTENY telewizyjne - sprzed.a!.
Piotrkowsk.ł 123.. Pruszkowski.
· 7988 C·E
LZ-3 - sprzedam, Chodki~i .cza a.
7886 1-E
KAWIOR - kupię. 43-36-02.
•
7864 1-E
NOWE „Ele'ktronT Z82 D" sprzedam. 43-21-G2.
.
7842 1-B
DnekeJI I Klerowntct- Blektroeleplownl w Łodzi ona Kole·
gom z łlrYCa4y. remontowej, wsiy·
stklm Znajomym, którz„ U'C'&Ht·

nf<:-zylł

bowyich

w

112'e>nystołclach Pc>&'~H·

ł.

+

P.

BOLESŁAWA

TWAROOWSKI'EGO -

11H'tłeemi. podzlękowaaJa

'

sklada
:tONA•

.f

Kto zna Camille Claudel? <> ·Poniatowski

Gauguin w Grand Pala is

w

Paryżu wydarzenie kulturalne pierwszej miary: już
na Polach Eli2ejsll!lcll za.
czyna au: kilkusetmetrowa
kolejka do Gran-d Palais - wiel·
kiego pałacu, w którym zorgani·
zowano
największą
w
historii
Francji ret.rospektywn11 wystawi;
prac Paula Gausuina, jednego 1
najsłynniejszych malarzy
świata
czołowego postimpresjonisty, twór·
cy kt6ry wywarł tak wielki wpływ
na sztukę współczN1111. zg.romad.zono przeszło 250 lego dzieł z
wszystkich okresów bujnego tycia
artysty. 19 państw wypotyczyło
Jeło obrazy na tę wystawę 11
płócien przyjechało do Paryta ze
Zwl11zku Radzieckieco. Przygotow11JI1ia do e~pozycji trwały kilka
lat - dość powiedzieć, te wysłan
nicy crcanizatorów obejrzeli ponad
600 muzeów i zbiorów prywatnych
na całym świecie. Ale trud się
opłacił: w Grand Palai1 znalazły
1lę takte obrazy nle:i:nane, również
rzei>by ł ceramika autorstwa Paula
<Jauculna. Artysta najbardziej ·ma97 jest (tlllde w Polsce) M swych

być trochę poetą'' ~

•
moze

widż

o Talleyrandzi e o ,,I

pełnych 1n~e10 koloru prac
przedatawiająctch TahLtl l mienkańców archipela1u. Gau1ulo spę

dził

tam

znaczną 'część życia,

tam
też zmarł w 1903 roku tuż po
tym, jak władze kÓloniaLne skazały go na więzienie za obronę krajowców. Miał wiele dziwnych pomyalów w życiu - mało kto wie
na przykład, ie z inn11 sławą świ•
towego malarstwa, van Goghem,
podjął

nJeudanlł

pr6bę

założenia

kolon1f artyst6w we tra.ncusklm
mińcie
A.rlea, był przyjacielem
wielu słynn;rch pisarzy. Sam pisał
wspomnien.la, wydawał w dalekim
Papetee pismo pt. „Uśmiech". W
jeco twórczym życiu liczy się ba.r·
cao okres, któ.ry spędził w Bretanii, szukaj11~ w pięknie tej ziemi
inspiracji twórczej. Tam też - w
miasteczku malarzy · Pont Avein skrzyżowały się jego drogi z 'l)Olsklm malarzem Władysławem Sle-

• • •

wińskim.

„Camille Claudel" .taki jest
Prz~O<kę przez most na 'Se'k- tytuł jednego z najnowSZTCh filw1111le - a!eJa Roosevelta - Grand mów francuskich, o których tu
Palai. - kolejka .,.na Gaurulna„ głośno. Au1ust Rodła - to Jeden
z
1Dajwybltnlejszych
netbdarzy
nie zmniejsza si.„.

6wl&ta. Urodził tl• w ~U)'iu. tu
tworz7ł, tu ma teraz włune· muzeum, w Luwrze na pocaesnym
miejscu eksponowa.ne są jego daiełJi. A kto zna locy Camille Clwdel - je&o młodziutkiej towarzyszki życia, osoby niezwykłej, maj11cej ogromny wpływ na życie wielklego artysty? Razem z nim, obok
niego, czy wreszcie przeciw niemu
pracującej zgOdnie z tym l&Dlym
artystyci.nym
powołaolem bo
Claudel była talde rzeibiarklł• .O
losach tej koblet7 Je-t to film a rra j11 Jaabele Adjani. Rodinem
jest Gerard Depardleu. Wielkie
na~ls}ta frmcuskiefo kltta. :Retyser - Bruno Nuytten - do tej
pory operator - jest debiutantem,
ale ma na. awym koncie wiele nagród za zdjęcia. Bez wątpienia
•gwiazdą tego filmu
jest Isabele
Ad1an!. Jej Interpretacja ~budza
tu 7achwyt wszystkich bez wyjąt
ku krytyków. „Ona nie tylko gra
Camille Clau4el, ona wcieliła a!ę
w t1: iiostać" ·- 11aplsał recerrte-nt
.,Le Monde'''. Rzeczywlłcle - to
tyclow;a rota aktorki. A udanie

Kronika kariery i upadku (4)

300 tys. rubli w dy.plomatce ·
U>OKOBCZENlB ZB Sl'B. 1'
Pod.cza. pr.zeałuchania •

1987 r. ponowni•

poiwłerdził

luteco
prz1·

~ęcle od Eeruzewa u ~dnic
'wem Blecelma.na łapówki, jedllak
twierdził,

że dn>lomatka przeznaczona była nie dla 11le10, lee& dla
ministra
spraw
wewnętrznych
ZSRR Szozełokowa,
na które&o
prośbę apotkał
na lot.nisku l
Bie&elmane.m i te 11&1t'łJ>Ile10 dnia
przekazał dyplomatk4 • pieniędz
mi Szczełokowowi w Jeco &abineClie.
- W prsedd%ie6, wiecsorem •
siebie w domku le&W.kowrm ·wyjaśnił Gzurbanow obeJrsa•
łem zawartość
dyplomatki ł odkryłem, ie od 1óry cle dola Jesł
wypełniona paczkami plellłędsy w
opakowaniach bankowrch. it dołwiadczenia wiedziałem, te w d7plomatce moie •I• smle6oió I00300 łysięcy, eho6 lob nie przeli·

al•

G:&yłem."
18 września

1987 r. podczas konfrontacji z B!egeimanem w :&WilłZ·
ku .z przekazaniem mu dyplomatki i zawiniątka Czurbanow
oiwiadczyl:
- Bardzo
•walnie
słuchałem
Biegelmana ł, słowo honoru, n11le·
ty się &ylb cl1iwió łeJ beaoselnełcl, 11 Jak4 mówf Płoir Berach•·
wlCz. W Moskwie 1e Dło apo&b·
Iem I nie wiem o łrm pn1Jeł
d1le.. Nataralni• ni• ma nawet
mowy e plenl"d1aeb. Teru, llledJ
Ilię o tym myAU pojawia alii! wł•·
le pytań.. .Do zeznaA Blegelmaaa
odnoszę się Jak naJbard1lej aeP&ywnłe.

Odejłcie od ewych
poprzednićh
zeznań
Czurbanow
motywował
tym, że rzekomo wcześniej wykazał małodusml'.ość. Mimo lt na sa·
li sądowej
Biegelman
ciągle
.....:..„

-•

twierdail, ie pi-.zekaul p1•nilądze
Czurba.nowowl, 'łell kateaor7cznie
zapmocul na..- temu, ie vweao
deuczow910 wlecaoru pojechał z
lot.niaka .,Domodieclowo" do hotelu •.SPori", 1dzi1 - wecUua je&o
byłeso IP04władn„• - •• rozstali.
GlównJm
atutem
adwokata
Czurbanowa stała lię nlewlellu
informacja: przy
hotelu ,,Sporl"
nie ma postoju tak.sówek. Ble1elman zaj twierdzi, ie wyaladł z
samochod,u na poatoju. 10 lat mieazkalem na Lenin<>wskim Prolpekcie w aąaiedziwie hotelu ,,Sport"
i mocę :aaświadczyć, że wieczorem
dyżuruj, tam „zielone 01nlki", nie
przejmuj11c się brakiem znaku postoju. Nie ma w tym nic dloiwneco. Dla nik<>10. Poza adwokatem.
Krótko mówiąc w sądzie epizod
ten jak to się mów~ „nie przeszedł". Czyj to błąd?
Nie wiem.
Dokumentów aerofłotowskich, jak
się okazało, tak dłu&o się nie przecbowuje. Natomiast eksperymentu
śledczeio dla ustalenia czasu trwania wydane6 nie przeprowadza·
no. Wierząc Biegelmanowi i zeznaniom
1ame10
„zięciulka" w
śledztwie 111rezygnowano
z eksperymentu,
co w oatatecznym ra·
chq.nku było na ręk,ę ·.~ban1t
wow.I. _No c~ wszystkie w11tpll·
Miki routn71a
114 na kor.zyjć
ockarionycb.
"
Był to eh:p'ba nafbardzle1 „detektywi.tyczn1" irasment ,,sprawy Czurbanowa".
Jednak... nieudowodnienie win)'
omacza, jak wiadomo, udowodnienie niewi·nnołci.
Przyłączam 1!~
wlęc do wniosków sędziów, że opisane spotkanie to wytwór fan·
tazjl Piotra Boru~howicza Biegelmana.
Chocla! up6r, & jakim obstawal
on przy swoim
·- nie kryję -

-

•

Prawo
•
•
zyc1e

•

zdzi·w~ł mnle. I

w

016le Jut on hl&toril. B~emy np. nie 1 1orzej
znaczni• bardziej wiar71odn7 niż orientować s.i!ł w. azcze1ółacla u
&b:ć Generalneao.
Bi„elman był temat nieU4aneao
amachu na
znany jako prawd&lw7 fachowiec Breżniewa w końCll lat aześćdzieA i w łycha - jak Il• okazało 1iąt7ch nJi te10 który •I• ddał
- był skromny nlewapóJmieruie na Kennedy'ego - kilka lat wcudo zajmowaneco stanowlaka. Brać ~i.ej„. _Dla mrue. po uważnej mabrał ,ale taki to Jut buwzilędny hz1e ni~kt6re z t~h niedawnych
1ystem, nie on &o 1tworzyL Za to sam~bó;istw nleodłącznie wi~lł 11~
zaś, że nie poW-aflł •I• mu oprz~ć z migdałowym smaklem walk klidoatał, co mu się naleiało.
Pny kowych.
tym 1,5 raza więeej na teco żą
~~ kto, kto uprzeclzlł
bylegO'
dał prokurator.
m1WS&ra spraw wewnętrzn1cb U:a·
Aczkolwiek w clenia pezostall cl, beckleJ SRR JL Et1raaewa o maktórzy
przeszkodzili w szybkim jącym nastąpić aressłowanlu?
I
przeprowadzeniu sprawy. Arenło kto podpowiedział 11ybkl1 i wy·
wanie Czurbanowa odwlekało się godne (dla wyieJ
riostawl~nycb
ponad rok. W tym czasie 1dolal wsp6lnlków) - wyjście - kul•
on zatrzeć ślady.
Wśród nlelicz· w łeb? Czy nie ci, kłórsy utru·
nych dokumentów
- wspaniały dnlall pociągnięcie ła}l6wk&rsa i
regionalny płaszcz (czapan), który kołłuna do odpowiedzialnoicl li.ar·
wyprosił u niego sąsiad, 1obaczy- nej, powołuJąo lię na Jego manwszy jak „Jur-Michajłyca niszczy dał deputowanego do Rady Naj·
w swym podmoskiewskim domku wyiszeJ republiki i c1łonkostwo
dowody (Czurbanow był doskona· w republikańskim KCf
le póinformowany • tym, co mu
Kto uałuźnie podrzucił pisłolet
się w ·śledztwie 1arzuca).
Teras byłemu pierwszemu wiceminlstroeks-renerał iałuje a pewnością, ię Wi spraw wewnętrznych
Uzbekiuległszy
prośbie zaufanero, jak stanu? G, Dawidowa
11nalezłono
sądził, znajomego nie wrzucił cło w nocy 17 maja 1985 r.
w Bali
ognia złotymi nićmi wy1zywane10 szpitalnej z trzema ranaBl.l po kudowodu jednej ze swych wizyt.
lach w głowie? Plerwna porcja
Niektórzy - jestem o tym prze· ołowiu wybiła szczękę. Druga tra,kpnany - . żałują, ;.e. Czurlr~JjOW fiła 1!V potylicę.
1'rze~a pr~11ła
nie uległ surowej
presji 1 aie prze.- skroń. Dzleslą&-1 1amohóJałw
akończył ze aobą. Pneeiei bardzo ,tylko 1 „wodu teł Jeilneł
ęra·
,
wielu odpowladałoó)'
to, fdyby Wyf
wiceminister skończył tak dramaCo Jednak zmuaza utytułowa
tycznie jak jego bezpośredni szef, nych mafioco do poclunl~ ia
który zanim sobie strzelił w łeb spusty rz11dowych parabell, Jtłll
z karabinu myśliwskiego zostawił pominie się wersję profesjonalnenotatkę &kierowaną do Czut'bano- go, wyreżyserowanego
„U$UWania
wa, w której skarżył się na „na- ze sceny"?
gonkę" i zachował
sobie prawo
Jedni z:ginęli, inni dostali swoje
do tytułu „wiernego leninowca". wyroki. Nieunikniony finał? Myślę,
Jestem przekona.ny,
że kiedyś że nie. Gdyby J. Andropow
nie
otwarte zostaną archiwa i natural- dał w swoim czasie Impulsu tym
nie poznamy intrygujące szczegó- wszystkim s!)?'aWol"I\ mogłobJ llę
ły kryminalnego
aspektu naszej „obejść" bez tego.
-

•

~rawach w NSA akarżący atwierdzają często. ie plany miejscowo tworzy li•
nie biorąc pod uwac. wniosków obywateli
ani btniejącej
u.budowy na określonym
terenie. I ta.Je n,p. przeznacza al~ obsZar pod

Z artykułu ustawy o planowaniu prze&trzennym wynika, że podstawę gospodarowania gruntami jak i podstawę decyzji o
lch wykorzystaniu na cele lnweatycyjne (tudzież decyzji o wyłączeniu & produkcji rolniczej lub leśnej gruntów przeznaczonych
na c;ele nierolnicze i nieleśne - 1tanowi
plan miejscowy. I tu zaczyna •i• labirynt,
z. którego1 człowiek zainteresowany np. budową domu na własnej działce, wychodzil
dosłownie poturbOwany 1 wnoal Ikarię de>
Naczelnego Sądu ,Admlniltracyjneco. NSA
nie może się nadziwić Jak się traktuje czło
wieka, który c h ce bud o w a ć. Okazuje
się bowiem, ·że . plan miejscowy jest najszerzej stosowaną podstawą i n g er en ó Jl w
chronione Konstytucją i ustawami prawo
w łasności.

DZIAł.CB

NSA stwierdza: praldyk• 1ło1owaną pny
odmowie dopuszczenia
budowy budynku
mieszkalnego na własnej dslałce nalet)' 11snaó za s p r 1 e c 1 n Ił s polltylitll państwa,
smierzającą

•

...

,...

(

•

,

Na

popleraJącit

I'

.Plany tabu wtwierdzach ignorancji
łlOLIS'l'A PBZYSZł..Ol:. 0

DOM NA

••

praeulęblorczo'6

ob7wałell,

do 1upokojenla połneb ml-kan! owych swoich lub rodslny we w I a 1D1 m
zakresie. Rozwijając kwestię: kodeka post~
powania administracyjnego w art. 7 n a k azu le
organom administracji państwowej
U'llo"Zględniać słuszny interes ob1watela, nie
kol i dujący z interesem i;połecznym. Budawa własnego mieszkania jes·t wprawdzie interesem indywidualnym, lecz
całko w ic ie
zbletnym
z
Interesem
s po ł e 'c z n y m.
Tymczasem odmowa ba•
dowanla na działce wiąłe •1111 ezęsło • W'f•
kładnll\ piana
m łe Jseowo10. roaserzonl\ na n le Il o I' 1 1 ł ł e b y w a t ' 1 •

budown1ctwo wielorodzinne, a tam istnieje
już niska zabudowa l to w dobryia sta.nie
t.echnicmym. Naile sapada decyzja o jej ...
likwidacji. Jak to tll'aktoWać w świetle 1"-ajowych potrzeb mieszkaniowych i c>twartej
drogi do budownictwa indywidualnego? Ja'k
to się ma do zuad hunumitarnych? Prze- .
ciet taka decyzja godzi w dorobek iycia kilku czasami pokoleń.
N.le jest dla skarlącyeh ZJrOzumiałe (a dla
·ko10 jest?) niewykorzystywanie pod zamierzone budo~ictwo mieszkaniowe wolnych
terenów, docodnie położonych, nawet uzbr0jon7ch. Przedstawiciele or(anów edministracjl tłumaczą zachowanie Ich dla przyszłych
inwestycji. W praktyce okazuje się, że są
to plany o drugorzędnym znaczeniu opołecz
nym, sięcające odległej przyazłoścl.
NSA uchylll wyrok na.kazując7 rozbi6I'kę
budowy na terenie bę<iącym przedłużeniem
leśnego ciągu. Potem okazało się, że ten te~
ren znajduje się w planie zabudowy miesz· ka.niowc>-usługowej, a jednocześnie jest to
teren d!> zalesienia. Jed·n o wykluczało drugie,
a w końcu okazało się, ie zapuściła tam korzenie budowa firmy polonijnej ..•
K„pitalny przykład pochodzi ze 1tollcy.
Przed cztet'ema laty ktoł chciał wybudować
motel i kawiarni' na odlp<>wiednlm ku temu
terenie. tnweatycja miała kosztować 100 mln
zŁ Inicjator uz,..ic.1 pazwolenie, ale kiedy
wydal plenll\dz• na rorruch budowy, to mu
budować zabroniono. w tym miejscu .:.. orzekł o.rran - mają być pawilony rzemieśl
nicze. Pierwotny ialwestor r.hodzlł, spraw-.
dzał, przedstawił dokumentację, że ten plan
jest już bezprzedmiotowy.
•
Zapadła długotrwała cisza. Zwrócił się do
NSA. Sprawa odżyła w zeszłym roku, po
interwencji NSA wobec bezczynności or&an6w. I eo? NSA otrzymał odpowled!, :l:e nie
ma mowy o budowle motelu, bt' teren je.st
przeznaozon1 i>Od budownlchro... aakra1ne.
NSA 97!1ał poloct11le deflmtrmeto rozwl11·
unia ll!n'aW7 s - - oł motolL I •T Z..

padła

tała

znowu cisza. lnteriwencja NSA pozos.
b • z s k u t • c z n a.

NA OPAK
W rótnJch rejonach kraju i.tnleje ._lelt
wolnych. terenów, które m<>elł być przunaczone pOd budownictwo, bo atanowilł one
lllUID.ą wartość rolnicZlło
Pezoataj11 Jednak
nienaruszone, bo ktoś kiedyś wykoncy.pował,
u tu będzie WIELKI PRZEMYSŁ! ~ 1ię
narobiło z naszym wielkim przemysłem wiadomo, ale admln·lstracja terenowa traiktuje stare plany jako tabu i pod budownictwo - _jak łąki pod kolę - idą tereny rolne o wysokiej jakołcL
·
A propOI łąki&:
Przedsiębiorczy rpJ.nilk
stwierdził, te w doble ~woju produkcji rol·
nej dobrze będzie wykorzystać łąk• dla celów hodowlanych l wybudować na niej &'ł
siamlę (lnacse1 pewnie kumlk dla cęsi). Ad•
miallltraaja oświadczyła mu, ie łąka to rol·
nfotwo, a &t;al NIE!
PBZUBB PODSUllOWAtfD
Orllllll• a.dmlnlttracjl 'l)&ństwoweJ ,wyroi
decyzja.ml unJ.emożliwiaj11 wykorzy11tywani11
przedsiębiorczości obywatel! np. w działal·
ności usługowej. stwierdzono nadużywanie
możliwości unieważ.nianla decyzji budowla,.
nych. Organa składają r6me prJyrzeczen!a

obywatelom I nie dotrzymuj11 Ich. T.a ka jest
opinia Naczelnego Sądu Adminiatracy)neco.
!Wypada dodać,
że _nuza adtnlnistracj>a
przechodziła szkolenia,
zdawała e1zamlny,
cl4ltawała wyrame tn11trutocjo 1 zalecenia od '
władz wył.szych, •1• · to wuyatko 1i:slom na
kurnt~ 11i~ nio zdało. lbdzo urzędnlk6w
osachon• w tw:ieł'dzaoh l1noraoojl l indolencji trzymaj11 się mocno. Kto wreszcie tę
twierdz• zdob~ie? Z czyjej strony naleiy
oczekiwał! mocy egzekucyjnej? Kto wprowadzi przepis • .osobistej odpowledllialnoścl u·
riędników za karygodne błędy w ich decyżjach, rodzących w zasad)". ltonstytueJi? Czy
nie naleźaloby po:aerzy6 ' Upr&W«iień N•·
ezelne.&o S11du AdmlołltracyJneco w teJ

mierze, qodnio •

Inte~ społecm~ł

lmł• 'rttpe1ctow•ła praW9

w

I odPoWl...W.
DOłal•.t...----fel
.
IOllAI'......-&

Polski plakat w

ni• ' było łatwo. Jej bohaterka najpierw żyła w cieniu 1we10 przy,
jaciela - wielk.!e&o mistrza, prze;
żywała liczne st~et,y, by popaść w
chorobę umysłową. A przecież tei

cizia Talleyrand? - spytano Po.
nillt<tivsluego. - .Zająloy 1h: bea
wąti;>ienia

pasja tworzenia. Emacje te Isabele Adjani oddała ta.k przekonywa·
jące>, ~e wszyscy tu jej teraz składają wyrazy wielkiego
uaaania.
I Jeszcze jed.no: Fnnciuzi darzą
u.c:.zea6ln' aympa\lą tfł aktorkę zwłuzeu od cza1u, kiedy dwa lata temu, po tym jak rozeszły si.:
plotki, ie choruje na AIDS, przyazła de> ,studia telewizyjnego w qa1le mienni.ka wieczornego . by po.wiedzieć po prostu: „Popatrzcie .na
mnie: jes~m tu, przyszłarp by się
wam pokazać, jestem zdrowa, nie
óhoruję, to tylk_o ok!:opne plotki. .. ".

• • •
Charle.t Maurice de 'ralleyrand
Perlco.rd - książe Senewentu, Qib
kup d'Au~un, minister spraw za1ran!cznych Francj.I na prtełqmie
XVUI l XIX wieku - · żeby wymienić najwakliejsze tytuły tego
niezwykłego człowieka jest bohaterem ,nowej książki Michela P~·
nlatawskleco.
Autor - potomek
francuskiej 1ałęzl 'l)Olskiej k.r6lew·
1klej rod.ziny jest znanym tu
po}itykiem, był ministrem spraw
wevnu:tr=ych
za
pr.e zydentu.ry
Giscarda d'E.łtalng. Dzlł nie pełnJ.
uriędowy~h funkcji i ~ zamlłowaulem oddaje się 11we1 hlstoryeuio-llterackl•J pasji. Michel Poniatówni ~c\U.l mówilł na nie10 Po•
nla - to dziwne obce nuwlslco
lat dla nich u dłuale) ma :&rentą
w 1wym domu vr!ele pamUitek.
t&kte po potsklch kuzynach. Jego
nowa kslątka 'l)OśWlęcoaa
jest
plerwsz)'lll 35 latom tyo!a Talleyrandą 1 kończy al•, na wybuchu
Wielkiej Rewolucj.l Francuskiej.
Poniatowski jest wyraźnie 1afascynowant swym bohaterem, jego
politycuią, &eniillnlł wprost zdol·
nością wycią1anla kor:ayicl z kaidej sytuaojl. Kreśli portret c:złowieka o wielkim umyśle, przyjaciela pisarzy i uezoo1ch, ale także
pieniędzy

i.~

piękt1ycll

kobiet. Poniatowski, za,pytany o to
ja•k jego . bohater '!)<>trafił bez
uszc;zerbku pr;zejść przez wsz.ystkie
iakręty francuskiej historii z krwawą rewolucją - tak odpow!edzi1tł:
,,Jeszcze przed rewoluc]' Talley1·and w porę zrozumiał, te atary
reiim jest prze&niły z powodu śle·
poty i egoizmu uprzywilejowa.nycb
1 t~eba nowych rozwiązań. Potem
pojął, te rewolucja z jej represjami jest bez przyszłości a AAród
będzie miał dość bałag&11u I stanie
P? stron.ie tego, kto poloty kres
nieporządkom. Dlatero poparł Napole~a Bonaparte·•. A kim byłby

~·..

•

„•.n:- „

„

..,_.

xonstrukcją

now~j

EU·

ropf odparl francuski pi'sarz,
historyk i polllyk w jednej osobie.

była Neźbiarką, też pocł11aniała ją

mlłośnlka

Paryżu

••
Na scenie temu „Ga.ite Mont.

piv.nas:se , t.najduje się dwóch lu·
Uti: aktor Filip Etesse i · piani*

Eryk Bercbot. Ten pierw1zy zaw·sze kochał muz7kę, druai marz1ł
o teatne. Tak - powitał ten ni„
zwykły spektakl, ktore10 bohaterem jest Fryderyk Chopin. Wiidzowie słuchają takie ·prozy George
Sand, poezji okresu romantyzmu
i oczywiście muzyki
genialnefo
Fryderyka. Nie ma w tym spektaklu żadnej dy-daktyki, ilustrowaneg:> wykładu -' , tn'zeciwnle, ło
jest teatr z kostiumem. lłwiatłem
i dramatem kr6tkieg'> tycia -artysty. Osobliwy nastrój panuje w te
wieczory w teatn:e ,Galte Mont.
pa,r.nasse". Na widowni zad.Zlwlae
jąco dużo młodzieży, Jak powl„
dział jeden z paryskich 'krytykóWI
,,I widz na tym spektaklu takie
może być troch!: poetą".
'

• • •
W Paryżu znów głośno o j,o11ls:im plakacie. W galerii ,,Acatone",
tuż obok Sorbony, wystawia • •
prace Roman Cieślewic% - Jede1l
z najwybitniejszych polskich ' arty•
1t6w-tra~ik6w, twórca plakatów do
licz.ny~h filmów i ęektakU , tea..
trainych, autor apecjaUzuJw
w grafice utytkowej i t7P<>1rafi'i,
laureat niezliczonej llołc:i aa1r6d.
Od wielu lat ilrtysta mleama &
pracuje w stollc7 Francji, ł1a taJc,.
że wykłada
w W,-tszoj Szkole
Sztuki Graflca:inej. Eka~cja w
galerii ,,A"catone" pre~tuje Jtllkadzlesląt plakatów z polskiego l
trancuskiego
okresu
łw6rc~1

al•

Cieślewicza.

Wernisaż

otwleraJąc1

wystawę zgromadził tłumy. Przy•
azło wielu
młodych
F.rancuz6w',

wśród nich
uczniowie polsk:i~o
profesora. To im powtarza zawszel
„Moje -prace mają to samo zadanie co poezja - pob.ud:i:ić do refleksji ... ". W lipcu Cieślewicz wy„
stawiać będzie swe prace w Kra~
kowie.
A w Instytuole -Polskim otwarto
ekspozycję plakatów Andrzeja Pą
gowskiego ucznia Waldemara
Swierzego .o:... jednego z najzdol,Uejszych w· nuzym kraju lfafik6w młodegó pokolenia. l"t'ace
Pągowsk!ego
plakaty
1 zwłaszcza
filmowe i t~atralne,
zdobyły }u'i
kilka nagród w Stanacll Zjedń.ó
czonych, w RFN i oczy\Viście w
Polsce. Warto dodać, że obaj tw6rcy - Cieślewicz i Pągowski ' spędzili razem w Parytu niejedn1'
chwilę...
·
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el.VI.I ~~U>!/:
o Odiywkowy paradoks

o Do normalności jeszcze hen, hen...
O odżywkach można bez końca. Ru bo eiąll• dojrzewaĄ"
nowi łeb zjadacze, dwa bo cią&le jest ich ~ maio. Praycs7n
braku podawano już mn6atwo; .wszystkie były -obiektywne ważne l
nie do odrzucenia. ~zywlście dla kupujących. Ostatnio ~nak na
odtywkowej ł\czce pojawił si• nowy kwiatek.
Przez pewien c.zaa nie było ich prawie wcale z powodu premiow.imia d<>bre10 mleka. Tak, to nie pomyłka. Wprowadzono bowiem
przepw, bardzo z~tit mądry i . dobry, żeby zakł,ady miały premtti
z tytułu wytwarzania doQrych ~yrobów• . ZainteresowaM Iii! tym ·t
producenci mleka w proszku, bo &ratka była nielicha. Udało im m•
przekonać.<>10 trzeba - &resztą nie tylko słowantl, ale I odpowlednlmł teataml i bada11lamt
te produkowane przez nich pewłie
odmlau7 •JrO&Zkowaneio mleka zasługują na znak jakości. I Wtl
atak 1m przyznano. pozwalając
premiować
finanaowo zało&ę za
bll!'df.o dobre mleko w półkilocramowyćh opakowaniach.
Nic teł
dz1wnee1>. że tych op&kowc&,6. poja wliło alę .nagle bardzo dużo, a w tym Ili&•
m)'11l czasie -:- bo cudów nie ma - bardzo zmniejszyła alę ilość mi...
ka P~O~neco w workL A takie właśnie opakowania jechały ·do
fabtyk1 odżywek w OPQlu. I tak zaczęły się schody:
poniewai w
. za~ł~ach t.rzeba całych ton mleka . w proazku na . odżywki, · zaczęto
na1p1erw przekonywać żeby przychć>d~iło ooo w workach. Ponieważ
zachęta ft_nansowa była jednak spora,
dostawca
iw ie!'ał się przy
op&Jtowaniach po 30 dag. No I trzeba było postawić tłum ludzi · ~
wy1ypy~~ł mleko. z. ma:łych torebek, zapewniając
w
te.n ~b
„pokairm dla duzycb urządzeń do pr'o<lukcji odżywek.
A morał? Ni. ma łeco 'd obrego, co by na .złe nie wyszło.
premiowanie za dohz'lł jakoi6 produlkcjl ni• jut rzeczą n
ehwalebn11?

młar

Bo cz)"i
wszech

• • •
.PIMli6my w „Dl/~ o pewnej pani, która zatyczyła aoble w skle~
pie wanywno-owocowym w Łódzi, by sprzeda wczynl wio.żyła jej
brudną ~arcllew wprost do ' torby. jako że
- primo - pani ze
sklepu miała na ręce rękawlcUtę i - secundo - czysta ręka potrzebna _była bardzo klientce, która chciała
tut obok kupić zataz
dobre pieczywo w prywatnej piekarni.
Pani 1przedawezyn.1 była
oburzona. Nie dość na tym - przysłała do redakcji Ust, w k~r)'m
ma. pr~tenaj11. li sprawa zóstała
w, gazecie przedstllw!Qna je<tno..
stronn1e, „nie w pełni zgodnie :& prawd11'', zaś ona AJlł&, czyli epn.edawczyci „jut zbulwersowana".
Czym zostało 9P0"Wodowar1e owo
zbulw~wanle? Oto czym przytaczam z listu:
„Klient.ka owa
nie pro.tu lecz ~„ •b1 OWlł Zlllll'Chew w~ył do JIJ włune-ł
torby ~darezej.".
· '
Rozumiem •bun:enle. Pr.zJChodzl jakał pantualt ·do aklepu i n·l e
ehce IO~ ~lć rącze.le. A biedna aprzedawezynd mui! jeezcze
potem sama prać r~awlczld, ubabnne ziemią od ma.rchwi. Do tego
j•i.cze, miast &kłonić. olę i z pokorą prosić o załadowanie marchwi
6mle tego żądać.
· '
Jeśli ktoś chce wiedzieć jak daleko nam
do
normalności. ten
S>t'ZYkład t>OWinlen . JilU uświadomić,
że
dzielą nu od nl•j ' całe
parseki (odległołć Jaklł twiatio, poruszaj11c1 11141 z azybko6cllł dk. 300
tys. km na aelrund•, pnob1"_ przez rok). Mam nadz!eJ 11, t.,. dtuka·
no 11le ~ mt łłeo tekstu składa6 amemu, bo u nieb 9l)Or'O oto.
..... a farba ~ b&rd'9 lm&dzł I trudno al• z.m:rwa.

1DIZ'rsncw DVJISlQ·
llliiiOfDl t.6DZlu • li O.. I

·,

Po 22 latach . służby
W sobotę, po 22 latach służby, nastl\piła likwidacja, pułku Obron1
Terytorialnej Miasta Łodzi im. Tadeusza Głąbsklego. W uroczystości
WJ:ięli udział m.in. gen. bryg.
SADOWSKI z POW. gen. bryg.
R. WILCZYŃ'SKI - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz
T. WÓJCIKOWSKA-OCIEPA - sekretarz KŁ PZPR. Sztandar pułku
przekazainy został Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

z.

Spółdzielnia Kółek

Rozmawiamy z KRZYSZTOFEM KARSKIM - zastępl)\ dyrektora do spraw planowania przestrzennego Biura Programowania i Projektowania Rozwoju Łodzi.

Rolniczych

w Rokicinach zamieściła ogło·
szenie o organizowanym przez
siebie przetargu · „na
sprzedaż
nw. sprzętu rolniczego". Okazuje się, ze będzie tam można
kupić m.in.
motorower
„Komar" I motocykl WSK-175, Podobno orka przy · użyciu motoroweru jest samą przyjem-

- Od 160 lał dawny trakt piotr·
kowski, a obecałe centralna ulica
miasta kojarzy się z Łodzią i odwrotnie. Jaka będzie jej przyszłość
- bo teraźniejszośó jest opłakana?
- Piotrkowska na pewno nie będzie deptakiem, jak to kiedyś zakładano. Nasz.a koncepcja przewiduje, że cały
teren między ul.
Wschodn ią i Zachodnią oraz Sien·
kiewicza i al. Kościuszki
będzie
obszarem koncentracji zycia 'pub1icznego. · To zresztą nie jest nic nowego, gdyż - jak pan wspomniał
- zarówo łodzianom, · jak · l przyjezdnym nasze miasto kojarzy się
z ul. Piotrkowską. Chodzi jednak
o to, że wiele trzeba tu zmienić
zmoderniz<iwać, odnowić, wyremontować. P<>dstawowym problemem
jest przebudowa Infrastruktury technicznej, a więc: wymiana instalacji gazowych i energetycznych,
podłączenie centralnego ogrzewania, likwidacja lokalnych ciepłow
ni itd., itp.
- Przypominam sobie, ze do odnawiania „Pietryny" przystępcńVa
no Już wielokrotnie."
- To były działania _p ozorowane. Malowanie fasad domów i ja·
kie.ś konieczne•remonty. Kolorowe
lampki nad ulicą nie mogły przecież zastąpić normalnego oświetle
nia. Dlatego dziś musimy zająć się
wszyst'kim. Zakres prac jest ogromny.
- Kiedy zaczynacie?

Ktoś o oowszechnie
znanym
nazwisku odpowiadając na py• tan ie reporterki radiowej, zac?ął
następująco: .. Tsza se
powie-

wyraźnie,

że.„"

Tysz pro~dal
W minionit środę po polu•
dniu w zakładzie
ślusarskim
przy aL Kościuszki w Łodzi (ko·
ło J>iwiarnl "Pod Kuflem") nasz
czytelnik zostawił do dorobie·
nia klucz od mieszkania. Usłu
ga miała byó wykonana - za
1.400 zł - w terminie ekspresowym,
tj. do czwartkowego
nrzedpołudnia. W czwartek jednak zamiast klucza była wywieszka:
powodu pogrzebu
zakład
nieczynny do 8 lutego.
Przepra52am". Z pogrzebu nie
naleźv sie !imiaó,
ale człowie
kowi. który przez tydzie6 nie
może się dostali do
własnrr;o
mieszkania, teł nie Jest do

„z

śmiech n-

„Siekiera,
motyka,
piłka,
szklanka" - śpiewano podczas
okupacji. Gdyby dzisiaj na nowo orzyszło układać słowa iej
oiosenk!.
zapewne
słowo
szklanka" trzeba· by zastąpić
słowem
,kubek" bowiem. najmłodsze ookolenle nie
bardzo
wie <'O to lest szklanka. Chwała
oolsklemu
przemysłowi
szklarskiemu I

- 15 maja. Plerw.szy etap prac,
to odcinek Piotrkowskiej między
ulicami Nawrot i Tuwima. Mamy
na to 4 mld złotych i chcemy że
by jeszcze w tym roku łodzianie
z-o baczvli efekty prać.
- Mam nadzieję, źe naszą drogą secesję oddaliście \V dobre ręce.„

Ilekroó temperatura powieł.rza
zbli.Za się do zera, u młeszka6ców drugiej klatki bloku przy
uL Piotrkowskiej 204/210 prze•
staje działali ogrzewanie.
Je~t
to sprawa do§6 zagadkowa. gdyż
o tej samej' norze u teściów na·
szego czytelnika mleS'llkaJących
w tym samvm bloku. tyle ie
w czwartej klatce. kaloryfery
grze.ia normalnie. Zabawa ADM
z lokatorami w „ciepło - zimno" trwa Jul od dłutszego
czasu.
N a marginesie - kto powie·
dział, ze miłośó do
tdcloweJ
jest nroporcjonalna do jeJ oddalenia?...

Dziś o godz. 10 klub „Żubardź"
pi:zy ul. Bydgoskiej
25 zaprasza
na spektakl „Nowa awanturka o
czerwonego kapturka" .
Kto nie
zdąży na IO.
to samo przedstawienie może obejrzeć o iiodz. 11.30
w klubie „Radogoszcz'' przy ul
Zgierskiej .246. O godz. 13 zaś od·
bedzie się tam Projekcja filmu
wideo.
SOK „Lokator" przy ul. Nowopolskiej 12 proponuje najpierw -

Kurczaki - 442 zł

Z oświadczenia w 1Ąckl•:
„Pozwany prowadził się niemoralnie twierdząc . !e doltonuie nocnvch dostaw do skleou w charakterze kierowcy".

Od dziś (poniedziałek 6 lutego) cena kilograma · kurczaków
(drób podlegajitcY reglamenta·
"m wynosi 442 złote. a nie jak
podaliśmy w sobote 424 zł
Łódzkie
Zakłady
Drobiarskie
przepraszajit za pomyłkę.
(W. M.)

W ciągu 22 lat służby żołnierze OTK
brali udział w budowach
m.!in. ŁZPG „Stomil", kombinatu „Wifama", CZM~, Szpitala im .
Kopernika oraz osiedli Retkinia i Widzew-Wschód. Honorowo odd.all
9,5 łys. litrów krwi.

niektórych fragmentów do wyso_ _ _ _ _ _ _ _t-1
pierwszego
pamiętać również o tym, źe w przy- PrzygotowB11lem materiałów
szłości
w tym rejonie powstaną
wyjściowych zajęła . się spółka „Teren". Pod koniec ubiegłego roku także stacje metra. Dlatego cenw naszym biurze powstała „Pra- trum i sama Piotrkowska będzie
cownia Piotrkowskiej", którą two• mieć inne oblicze, dostosowane do
wymogów nowoczesnej cywilizacji.
rzą wybitni specjaliści
„Miastopr<>jetku", Politechniki Łódzkiej i Nieco w sprzeczności z nowoczesnością Jeży sprawa
ograniczenia
naszel!o biura. Zdokumentowa!i śmy
ruchu 'drogowego. Trzeba je~nie
wszystk ie dane o oosesiach, posz- doprowadz
i ć do
większej
czególnych budynkach,
a nawet ności komun ikacyjnej, żebysprawmoż
piętrach. .Wiemy wszystko na tena było tam
dojechać i wrócić
mat wartości kulturowych, przyro- Sama Piotrkowska
nową nady . zanieczyszczeń, gospodal'ki ko- wierzchnię, latarnie,zyska
sygnalizację.
munalnej, telekomunikacji 0 raz sto- Będą też gazony z kwiatami.
2iiesunków prawnJch, czyli do kogo leńce i ławki.
Wzorcami naszych
należą poszczególne ir mienice. W
planów są efekty, jakie uzyskano
tej chwili robimy sondę socjolo- w Pradze i Budapeszcie.
gicz,ną, dzięki której uzyskamy charakterystykę
społeczności lokalnej
- Dziękuję za rozmowę.
poszczególnych kwartałów tego rejom• Do dyskusji na temat wizji
w. Mieczkowski
Piotrkowskiej i jej okolic zaprokości

nością.

dzieć

oczywiście handlu. Aby mieszkań
ćów wyższych kondygnacji ochronić przed zgiełkiem
wielkomiejskim, myślimy nawet o zadaszeniu
piętra.

Proszę

jabłka

WSOP eksportuje kwiaty i

z

.siliśmy

samorządy

r
Wojew6dz;ka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska
dosta-rczyła w
tym roku· na łódzki
rynek 150
ton cyłrus6w .(56 ton cytryn, 79
ton pomarańcz, 12 ton grapefruitów i 3 tony mandarynek). Dziś w

mieszkańcó-;y.

Plany spółdzielni na ten kwarprzewidują
dostarczenie narr
jeszcze 10 tys. butelek bułgarskie
go
szampana
„Iskra"
i·
l~
tysięcy
butelek
wina
z
tego
kraju,
100
tysięcy
ton .
!!ytryn, 40 tysięcy opakowań przyprawy „Evo" (pierwsza ·dQ6tawa
już się rozeszła) oraz... 50 tysięcy
opakowań żelatyny z RFN.
Dyrektor ds. handlowych WSOP
- Roland Kozłowski - p<>informował nas o eksporcie
25 ton
jabłek do Finlandii i ZSRR oraz
o planach
wysłania
jeszcze do
tychże krajów 50 ton jabłek. których u nas jest
pod dostatkiem.
Soółdzielnia wysyła
także 67 tys.
sztuk goździków, frezji i asparagusa do Czechosłowacji.
tał

-

Wybiegnijmy trochę dalej w
Czy po zakończeniu
prac zostanie jeszcze coś z iŁodzi

przyszłość.

dziewięłnastowiecnej„.?

- W naszym zespole jest oczywiści~
wojewódzki
konserwa-

zabytków,
nad
tym.

sklepach WSOP powinny znaleźć
jes:r;cze nowe dostawy grapefruitów, cytryn i pomarańcz. Niestety, jeśli chodzi
o te 0&tatnie,
których cenę obniżono
z 1200 do
1000 zł za kilogram,
to następ
nych dostaw nie należy się już

się

spodziewać,

radnych, instytucje I zakłady pracy mające siedziby ·w centrum Ło
dzi.

tor
wa

,

który
czuaby
zachowa-

ł<> się wszystk-0, co ma jakąś wartość. Ale muszę panu powiedzieć,
ż-e oficyny. a zwłaszcza · parterv
starych domów, nie nadają się już

do zamieszkania.
Dlatego bardzo.
liczymy na społeczną inicjafywę, na
wykupywanie takich lokali z przeznaczeniem na działalność gosoodarczą. Rejon Piotrkowskiej nowinien stać sie wizytówką
ŁodZli.
mieiscem zakupów, spacerów, „osiedlem" lokali j!astron.omicznych,
kafejek. klubów środowiskowYch i

W.M.

Kolej.ny wybuch amonitu skalnego rozsadza fragmenty konstrukcji
starego wiaduktu przy ul. Konstantynowskiej w Łodzi. Prace prowadzone przez specjalistów z PBK „Zachód" trwały w sobotę i nie·
dzielę, co utrudniało komunikację z Retkinią. Stary wiadukt trzeba.
o godz. 10 - wycieczkę do straży jednak było wyburzyć, aby na jego miejscu można rozbudowywać
pożarnej, a później o 14.30 nowe przęsła. Od godz. 17 w niedzielę komunikacja działała norpokaz modeli sterowanych ·i: szy- malnie.
·
W. M.
cie strojów.
(ab)
Fot.: A. W ACH

Rozbój przy
Niesamowita sprawa
wchodzi
dzi§ na woka·ndę Sądu Wojewódz.kiego w Łodzi •• Na ławie oskarżonych znajdzie się dwóch młodych
recydywistów: 23-letni
P.aweł O.
(z zawodu stolarz, niepracujący)
i. 22-letni Andrzej S. !krawiec, n iePra~jący), Razem
z nimi oowinien odpowiadać trzeci - Stefan
G., lecz zbiegł on ze szpitala w
czasie
badań
psychiatrycmych
Materiały jego
dotyczące wyłączono do odrębnego oostępowańia.
Rok temu
22 lutego
uzgodnili, że dokonają napadu na
mieszkaaiie J. M. W związiku z

użyciu

Jutro (wtorek, 7 lutego) w g<>dz.
15-16 dyżury pełnić będą radni:
- Jacek Michalak
..,.. RN m.
Łodzi, ul. Piotrkowska 104
(pok.
014A front, parter).
- Piotr Piątkowski - Łódź-Ba
łuty. u\. ~ ,Za~hodnia 47, pok.~ 169.
· Władysław · 'Bukarewfcz
l'..~dż-G6rna,
al. ~PoMtechniki 32,
po;i:. 129.
- Wacław Na.ulski
Ł6d!·Polesie, ul. Zielona 10, pok. 131.
zegarki w a rości 450 tys. zł) z V
- Janusz Górzyński
_ Ł6dżpiętra przez balkon
na dźwięk -Sr6dmieście, al. Kościuszki 1, pok.
otwieranych z zewnątrz drzwi.
117.
- Wacław Bierkowskł ~ Ł6dźAkt oskarżen·ia zarzuca im · po- -Widzew, ul. Armil Czerwonej 30,
nadto dokonanie włamań do pię- pok. 30.
ciu mieszkań w Ło•izi i Pabiani- Wiesława Merecz _ Pabianic•
cach. Włamywali się przez okna ul. Armi•i • Czerwonej 16, pok. 12.
lub drzwi
balkonowe. Zabierali.
- Bogdan Borowiecki _ Zgierz,
telewizory kolorowe, wideo, ,kase- ul. Armli Czerwonej t, pok. 37.
.
ty, złotą i srebrną biżuterię, płyW tym samYtI1 czasie będą pełty, odzież, pieniądze. Wartość po- nić dyżury członkowie prezydiów
szczególnych łupów. sięgała 1,6 mln pozostałych rad
narodowych w
zł. Proces wyznaczono na trzy tlni. siedzibach mieisklch i
iminnych
rad narodowych.
(ZT)
w. M.)

gazu

wyjazdem do RFN miał on - ich
zdaniem - większy majątek. Gdyby n•i•kogo nie było .:... planowali
- wyłamią drzwi,
a jeżeli ktoś
otworzy
obezwładnią gazem.
który miał Paweł O. On właśnie
prysnął gazem w oczy otwieraiacej im drzwi kobiecie. Potem bili
ją pięściam i
po głowie, zatykali
usta , żeby nie
krzyczała, zranili
nożem w rękę.
Kobieta straciła
przytomność, p0tem
udawała, że
nie żyje . Sprawdzali, czy nie próbuje wezwać
t><>mocy, spryskali
ją jeszcze gazem, uderzyli w głowę. Uciekli
z łupem (biżuteria,

•

I noźa
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ANONIMOWI ALKOHOLICY
KINA
TATRY - MALE·STUDY.JNB 15; „Klngsajz" - pol. od lat 12
DHURY SZPITALI
~~~
~
tel. dla łudzi• problemem al·
„Wymarsz"

§

.

~

koholowym - llT·Sl-ł2
1ponle·
- Płatek n-to).
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TELEFON OiłlENTAC.11 ł PO·
RADNICTWA ZAWODOWEGO .sds-s_1p-&l!tkcuzynwny. oddz. P~ed_ziałku

_ \."'i

'-"'
\."i

TELEFON DLA RODZJCOW - nr
33-24-99 - czynn"1 od ponledzlał·
ku do Pl!łtku w cpdz. t:ł-tL
POGOTOWIE MIESZJtANIOWE:

IWANOWO - „Rozkaz 027"
koreański od lat 15 godz.
15;
„Gliniarz z Beverly H1lls"
cz. II - USA od lat 15 godz.
17.15, 19.30

FANIA - nr. S3..SO·łł - czynny
od poniedziałku do elątku
w
rodz. tZ-18.

\.'I

~

MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAU·

BAL~K - „Gllnlarz z Beverly
Hills" cz. rr - ·USA od lat 15
godz. 10. 12.15, 14.30. 16 45 Film 2
czytaną llstą dialogowa .. Wirujący seks" (Dirty dancing)
USA od· lat 18 godz. t9. i1

działek
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Pogotowie Ratunkowe
P:>gotowle MO
strat Pobrna
Informacja slutby zdrowia
Informacja kolejowa
Informacja telefoniczna
lnformacJ~ P'KS
Dworzec Centralny
Informacja P'KO
Informacja kulturalna
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie energetyczne
L6dt Północ
Lódł Południe

999
991
993
36-15-19
.3&-55-55
913
31-97-06
36·32-11
33-92-Zl
7&-35-41
74·34•3b

14-28·19

Pogotowie gazowe
. 74-61-95, 992
74.55.23,
pogotowie dtwlgowe
• •
•
7ł·87·8ł, 74·4u-•l
•
TELEFON ZAUFANIA - SJ-31-37
w dni powszednie w godz 15-7,
w dni wolne od pracy całą do·
bę.
TELEJoN ZAUFANIA ctla kobiet
z cl;itą problemowa czynny w
dni powszednie w sadz. 11-U.
nr 51-40-33 '

TEATRY

.
WIELKI - ' godz. 19 „Stuttgarter
Hymnus - Chorknaben" - występy chórµ chłopięcego z RFN
P.ozostałe teatry nieczynne
MUZEA
HISTORD RUCHU REWOLUCY1·
NEGO (Gdańska 13) godz. 11-17
O$WIATY (Wólczańska 231 l(odz.
1(}-14
.
POLSKIEJ WOJSKOWEJ St.UżBY
ZDROWIA (Żeligowskiego '1l godz. 1(}-13
• • •
ZOO - czynne od godz. 9 do
15.30 (kasa do godz. tł.30)
OGROD BOTANI,,_ _
nteczynny
PALMIARNIA ponledzlałk6W)

......... "

·

·

czynna (oprócz

w &odz.

1G-1ł

PRZBDWIOSNIE - „Odnaleziony
skarb" - węg. b.o. godz. 10.
12; „NleCmtertelny" - ang. od
lat 15 godz. 15, 17; „Mona Lisa"
ang od lat 18 godz 19
'
'
POLESIE
- Bajki se-Ma-Fora
.,Mysie
figle" - godz.
15;
„Szcześllwa
trzynastka"
chiński od lat 12 godz.
16;
„Klątwa Dol!ny Węty" - J>Ol.
od lat 12 godz. 18.15
WŁOKNIARZ -

.. Obywatel Pisz·
czyk" - pol. od lat 15 - godz.
IO. 12.30. 15, 17.30: seans nocny
- .• Nocne jastrzeble" USA
od lat 18 - godz. 20.30
WOLNOSC - ,.Harry - I Bendersonowle" _ USA b.o.
godz.
10. 12, 14.30, 17; seans przedpremierowy: „Cobra"
USA
od lat 15 godz. 19.30
WISŁA - ,;Nietykalni" USA
· od lat 18 godz. 14.30, 17, 111.30

ZACHĘTA - ' „Pan Kleks w kosmosie" -' cz. . T I rr - pot. b.o.
- godz. 11, 14.30; „S1,1pergllna"
- USA od lat 18 godz. 17.30,
19.30
STUDIO „Harakiri" jap.
od lat 18 godz. 17, 19.lll
STYLOWY - „Kro~odyl Dundee"
- austr. od lat 12 godz. IS.tli;
„Krótld film o zabl,anlu" - pol.
.od lat 18 - godz. 18

- poL od lat 12 godz. 16; „Krótki f!lm o m11oścl" - pol. od lat 15 - godz.
18
ŁDK „E.T." (USA) godz. IO,
12.15; „Johny poszedł na wojnę" (USA) od lat 18 godz. 16.45;
„Kaczor Howard" (USA) od lat
15 godz. 14.30, 19
DKM - Iluzjon - Filmy płaszcza 1 szpady - „Syn Jtapltana
Blooda" prod. franc.-wł. godz.
14, 16, 18, 20
OKA - Ferie z filmem - cykl
science fiction - „Kr6tkle ~tęcle" od lat 12 (USA) godz. 8.30,
11, 13.30, 16; DKi' - „Ran" jap. godz. 18.30
GDYNIA - Kino non stop sto~
godz. 9-22 „Nie kończąca
...
o:oowleść" RFN b.o.
HALKA - Bajki Se-Ma-Fora „Azor za kierownicą" - godz.
15.30; Seans zamkn1ęty - godz.
16.30; „Labirynt" - ang. b.o.
godz. 18.15
·

MLODA GWARDIA
- „Trzech
ojców" franc. od lat 15 godz.
10. 12.15. 15; 1,.15; Seans przedpremierowy . - „Gliniarz z Beverly Hllls" cz. Il - USA od
_lat 18 godz. 19.30

godz. 11; DKF - godz. 19 ,
ROMA - · Bajki Se-Ma-Fora
„Za 116dmą bajką'" - godz. 9;
„Kopaln!e króla Salomona"
USA od lat 12 godz. 10.15, 12.15,
15; „Zdrada l zemsta" - chiński od lat 15 godz, 17.15, ,19.30

STOKI - ·,,Krokodyl Dundee" austr. od lat 12 godz. 16; „Uciekający pociąg" USA od lat
18 godz, 18
SWl'r - ,,Mlstrzynl Wu-Dang" chl.Askl od lat 15 - godz. 12,
Ił; .,Pół tartem, p6ł serio"
USA od lat 12 - godz. 16; „Tajemnlczy Budda" - chiński od
lat 15 - godz. 18
TATRY - „Pan samochodzik I
praskie tajemnice" - pol. b.o.
godz. 14.30; „Commando"
USA od lat 15 godz. 15.45, 17.30
Pokaz autorski Grzegorza Dubowskieio - w programie: 1. Szkla·
ne obrazki; 2. w kręgu Stanisława Szukalskiego, 3. oratortum wlgłlljne ł. Lltymbrlon !I.
W lustrze; „Wielkie :tarele" fr. od lat 18 godz. 19.30
ZŁOTA JESIER -

„Nleoezeklwana zmiana miejsc" - USA od
lat 15 godz. 18

MUZA
- „Piraci" tµnez.-frane.
od lat 12 godz. 18, 18.15
MUZA - VIDEO - Ferie z vl·
deo - ,,W świecie westernu" godz. 13

WYPOŻYCZALNIA KASET WID,EO
.(Piotrkowska 76)
od godz. 11
do 1'1.
·
APTEKJ

MAJA
- Ba,ki se-Ma-Fora
- „Nocna ucieczka" godz.
15; „Old Surehand" - RFN-ju~
b.o. godz. 16:
„Mklclel zna
żółte1
Rzeki" Bongkonl( od
lat 15 godz. 18

Dąbrowskiego 119,
Piotrkowska
67, Mickiewicza 20 a, Laglewnlcka
31. Nlclamlana
15,
Olimpijska
7 a.
Pabianice - Armil CzerwoneJ 1,
Alekstasan~w - Ksoścdluszkt ł,
Kon n.,,.~6w a owa 10•
Głowno ·- Łowictr.a 63,
Ozorków - Armil Czerwonej 81,
Zgierz - Dl\browskle&o 10.
.

t

POKO.J - Bajki se-Ma-Fora
„Dziura w moście" - godz, 12;
„Bolek I Lolek na Ddklm Zachodzie" - poi. b.o. godz. 13,
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~

~
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im. Rad}lńsklego (Drewnowska 75)

'-~~'

)I.'
~

Neurochirurgia
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Barlickiego (Kopcińskiego U)
Okulistyka - Szpital tm. Skłodowsklej-Curte
(Zgierz,
Parzęczewska 35)

~

~

~
1

t

Chirurgia dz!ecti:ca
- Szpital
Im. Korczaka (ArmU Czerwonej 16)
Laryngologia dziecięca - S"zpltal lm. Korczaka (Armii Cierwo~eJ 15)

,,
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Chirurgia
nczękowo-twarzowa
- Szpital lm. Skłodowskiej-Cu_rle (Zgierz, Parzęczewska 35)
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Laryngologia
Szpital tm.
Barlickiego (Kopcińskiego 221

'-"

Toksykolo_gta - Instytut Medycyny Pracy (Tere_sy 8)
Wenerologia - Przychodnia Dermatologiczna (Zakątna łł}

~
. ~
- ~~'-"

Telefoniczny PUnkt tntormacyJ•
ny dotyczący choroby
AIDS czynny od godz. Ili do T, telefon
33-81-28.

~
~
~

Ambulator~

doratnej

~

~

pomocy:

- Interna dla dorosłych, uL Stenklewlcza 13'1, tel. 38-31--00 w 31,
- gabinet chirurgii dziecięcej . ul.
Armil
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15, • czynny
....,. t e1· 1.• 1ł-1-..
ca ł ą d ow„,
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pracy całą dobę:
- gabinet okulistyczny, ut.
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do 'ł, w dnl wolne od pracy
całą dob11, teL D-39-'lt.
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PROGRA M U

11 .00 zawsze po jedenaste j.
11.10
Muzyczny non stop. 11.łO Muzykowanie w Łowlc\<lem.
tl.55 P'lL'trety
twórców ludowych . 12.05 Muzycmy
non stop. 12.30 Miniatura literacka:
Wjersze Tadeu57.a Nowaka. 12.40 Madrygaliści
.Anny
Szostak-M yrczek.
13.00 Wlad. t3.0S SeTwls lnfonnacy j·
ny IŁ). 13.10 Aud. Gra:tyn:v Papier
lt.). 13.M „Komu piosenkę„ .".
14.20
Folklor na mapie świata - magazyn.

••••

._,

PROGRA M I

11.00 Koncert.
11.&'f Komunik aty.
11.59 Sygnał czasu. 12.0S Z kraju ) ze
świata
- Bez monopolu na tynku
rolnym.
12.31
wesele
w
Klselewie.
12.45
Zielone
Echa. 13.00
Komunik aty. 13.05 Radio kierowców .
13.30 Echa karnawału wledeńskiego.
14.00 Wlad, lł.05 Magazyn muzvczny .
16.00 Wlad. 16.05 Muzyka t aktualności. 17.00 Dallbor .Janda „Złoty Sło
wik" z Moraw. 17.30 Wektory. 17.50
Kto tak pięknie gra. 18.00 Wlad. 18.05
Przemian y w krajach 11<>cJallstycmych
Bułgaria.
18.20 Koncert dnia.
19.00 Maga7.yn „Z kraju I ze I.wiata". 19.25 Chwila muzyki. 19.30 Radio dzieciom „Płatek złotej róty".
20.00 Wlad. 20.07 Na marginesi e wydarzeń.
~ . 10
Siadem Interwenc ji.
20.15 Koncer.ł tyczeń. 20.40 Pr<ezorny tawsze ubezpiecz ony. ~.45 Siergiej Jesln - „Imitator " fr. 21.00 Komunikaty .
21.05 Kronika sportowa.
21.30 Mała Pollhymn la. ~.OO Wlad.
22.05 Zbll:tenia . 22.15 Etiudy wg Paganiniego odc. 23.00 Dziennik wieczorny. 23.30 Do słuchania we dwoje.
23.40 Do ciebie o mnie
„Z lęku
przed samotnością" .Jan Brzechwa.

t

•17

LUTEGO

W'
f

„
I

l

lł.50 Pamiętniki I wspomnie nia. Edmund 1 Juliusz de Goncourt „Dzlen15.00 Słynna arte. 15.30 Nowości muzyki reggae - a1:1d. li.OO Rozwiązanie zagadki muzyczne j (Ł) 16.05
Wnioski I eo dalej?
- aud. (ł.).
18.25 nZ musicalow ej sceny" - · aud.
(Ł).
11.00 Aktualności
dnia (ł.).
17.l& Gra Wielka Orkiestra Symfoniczna PRiTV. 18.,15 Helena Sekuła
„Siedem domów Kuny" odc.
18.25
Reklama. 18.30 Nowości płytowe. 19.30
Wjeczór w filharmonU. 19.50 Wlad.
19.55 Wieczorn e refleksje. 20.00 C.d.
transmisj i z Wrocławia. 21.25
Janusz Wasylkow skl „Trzasnęło nas po
fajrancie ". 21.50 Ostatki w Dwójce.
23.00 Gore Vidal „Stworzenie świa
ta" odc. 23.20 Ostatki w Dwójce. ~ik".

PROGRA M

m

11.00 l!lą aprawy. 11.10 J'ollt w pi·
gulce. 11.20 Ingmar Bergman „Laterna Magica" odc. 11.30 W kręgu
muzyki. 12.00 Serwis Trójki. 12.05 W
tonacji Trójk.j. 13.00 Konstanty Pu·
trament - „Pięć milionów stoonł" odc. 13.10 Powtórka z rozrywki. 13.40
Teatr Naturalny - słuch. 14.00 Symfoniczne koncerty solowe. 15.00 Serwis Trójki. 15.05 Rock po pol~itu aud. 15.40 Sportowa Trójka. 16.00 zapraszamy do Trójki. 19.00 Codziennie powieść John Bratne
„Wielka
kariera" odc. 19.30 Złote lata swingu. 19.50 Ingmar Bergman „Laterna Magica" odc. 20.00 Bielszy odcień

I

I
•

bluesa; 20.łS Klub Trójki tel. 28-03-28
czynny 21.00-21.45, 21.00 Trzy kwadranse jazzu. 11.43 Klub Trójki. 22.0s
Inf. sportowe. 22.15 Forum Młodych
Muzyków - Elibleta Szmyt.
22.45
KsUjtka tygodnia: Francisco Herera
Luque
„A gdybym został królem".
23.00 Opera tygodnia: Glacchlmc: ROS·
sini' „Cyrulik sewilski" . 23.15 Miniatura poetycka. 23.50 Marek Hłasko
„sow11:, córka piekarza" odc.
PROGRAM IV

11.00 Wlad. 11.os Dom i świat
aud. 11.55 Z muzycznego archiwum
Polskiego Radia.
U.30 „,Matysia kowie" pow. radiowa. 13.00 Popołudnie
Młodych. 16.20 Cl niezrówn ani
aud. 17.10 „Muzyczne metamorf osy".
17.40 W ludowych rytmach.
17.BO
Widnokrąg. 18,10 Poradnik Językowy.
18.20 Piosenki radzieckie. llJ.30 Język
rosyjski. 18.4S Chwila muzyki. 18.50
Studio Ekspertów - aud. 19.30 Wlad.
19.35 Lektury „Czwórki" Alfred Manfred Rousseau , Mirabeau ,
Robesplerre•I.
19.45 Koncerty
jazzowe.
20.10 Gra o przyszłość. 20.25 ,Blue1
tylko blues". 20.50 Reportaz oraiyny
Walkowia k
„Po .Pierwsze nie
szkodzić" .
21.10 Akademia muzyki.
22.00 Wieczór ·muzyki, 23.20 z repex:tuaru orkiestr. 23.27 Jutro w programie. 23.30 Wdad. 23.35 Rozwatan la aud. 23.50 Na dobranoc łpiewa K1'7styna -Prońko.

TELEWI ZJA
P.ROGBA M I
16.00 DT - wiadomości
16.05 „Pyłek" · program publ.
16.25 Teleferie : Teatr dla dzieci
- Jan Ołnica ,Baśń o pięk
nej Pulchery i i szpetnej Seatyi"
•
17.15 Teleexpre SI
17.30 Rozmowa nie kontrofo wana
- na listy odpowiad a Le1Zek Miller
18.00 Echa stadionów
18.20 Dobranoc : „Bilka o Sknacie i jego chacie"
18.30 Relacja z Inaugura cji obrad
„okrągłego atołu"

m

I

t

18.30 Czarno na białym
19.10 T~letrans
19.30 życie muzyczn e
~.oo Teatr
Telewizj i - Ja.roałlaiw
Abramow - ,,Maestro·~

21.M Panoram a dnia
22.10 Biografie : „James
Joyse"
22.00 Biografie : „James
Joyce"
- film dok. prod. ang.
23.10 Komenta rz dnia
Zastępcy
dyrektora
Odd:r!ału
Wo;lew6dzkle10 Banku Gi>spodarkl 2ywno4cioweJ w Łod-zt

MGR

19.30 Dziennik

PROGB AMll
111.55

Języ'k

PIECH OWSK IEJ

wyrazy terdeezne so
• powodu aniercl
1kładaJą1

Koledze

STAfNlISLAWOWI

SĄDKIEWICZOWI
wy.razy
powodu

głębokiego
śmierci

wsp6łczucla

z

O 1 CA .
składaJą1

DYREKC JA, POP PZPR, NSZZ,
RADA PRACOW NICZA oraz
KOLEŻANKI I
KOLEDZY z
ODDZIAŁU
CENTRAL NEJ
SKŁADNICY
HARCERS KI.EJ

w

ł.ODZI.

Wyrazy - szczereso
Koletance

wsp6łczu1:1a

ZOFII
KOST ECKIE J

JIN':t.

MARI!I

~.oo

c.d. ~lacJI a tnaucura cji obrad „okrągłe•o stołu"
ok. 22.00 Gwiazdy jazzu
ok. 22.25 Karnawał w Rio -1)ro·aram prod. brazylijs ldej
ok. 22.50 DT - echa dnia
23.ll! Język niemdedq (14)

r •s 1 mi1~~~~~~~~--'!!5-:.?::-=:>

17.25 Program dnia
17.30 Antena .,Dwójki "
,
~7.45 Ojczyzna polszczyz na
18.00 Wiadomości (dla niesłyszących) (1:..)

• powodu

wsp6łczucla.

łmłercł

SYNA. ANIDRZE JA
skła4a'-t

' MATK I

DYREKC JA, RADA PRACOW ·
NlCZA,
ZW,
ZA WODO WE,
ORGANIZ ACJE POUTYC ZNE
I PRACOW NICY ODDZIAŁU
WOJWWO DZKJEGO BGŻ.

nlem.feclcl (14)

•

RADA NADZOR CZA, ZARZĄD,
POP PZPR, ZW, ZA WOOOWE
KOLEŻANKI
I KO·
LEDZY
ze
SPOŁDZI E J.NJ
PRACY
SPECJAL ISTOW
ELEKTRY KOW „SPES·EL J!lK·
'l'ROMET ''. '

oraz

DZIENNIK ŁODZKI nr Sl (1%848) ł
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Włókniarz

-

9s:1s

Wisła

(48:40)

z

.

PROGRAMEM

W sobotę rozpoczęły się rozgrywki ekstraklasy koszykarek 1r.te·
mem „play-off" decydującym o rozdziale najwyższych miejsc w lidze,
Pabianlcki Włókniarz występuje w czwórce najlepszych polskich dru·
tyn obok Spó~i Gdańsk, Wisły Kraków i Olimpii Poznań. Zgódnie
s regulaminem rozgrywek Włókniarz ma . za. przeciwnika krakowski\
Wisłę i zrobił już pierwszy krok na drodze do walki o tytuł mistrza
Polski. Podopieczne trener.i. Henryka Lani;ierowicza p0konały „biali\
cwiazdę" 95:75 (48:40).
Punkty dla

Gliszczyńska

Włókniarza

zdobyły:

towe ryzyko *1«t n4e opłaciło, bQOdibył.a aię koleJ!ll.a seria
miwiem już do końca spotkania stroną dyktującą warunki walki były strzowskich SiPOtkan w ekstraklasie
piłkarek ręcznych.
Tym ra:rem
pabianiczanki.
Piotrcovia wystepowała na wyjeź
dzie.
W
sobotnim
meczu
przegrała
Bardzo dobrze grała.
Gllsscsyd·
ska, nieeo słabiej Urbankowska. Na 1 A.KS .Chorzów 22:32 (9:14). Najparkiecie znów pojaiwiła slfł uta- więcej bramek dla Piotrcovii zdolentowana Błoch. Widać
braki były: Gołaszewska 9 l Cytlau 7,
Magiera 10 i Mikołaj
wynikające z przerwy w- ligowYch dla AKS:
r.ozgrywkach. Zameldowała się . w czak 6. W niedzielę piotrkowianki
zespole pod koniec meczu, kiedy przegrały z Cracovią 20:26 (9:13).
Włókniarz walczył w rezerwowym
składzie. .,Swoje" ·Jednak 10 punWYNlKI: Cracovia Piotrcoktów rzuciła.
via 26:20 (13 :9), AKS Chorzów Za tydzień rewanż -w Krakoiw-le
Ruch
Chorzów
25:21
(11:12),
Zgoda
i wydaje się, że tym razem lM!blaRuda
Sl. Pogoń Szczecin
niczanki potwierdzą swoją
wyj.21:31 (11:17), Sośnica Gliwice szość i nie powt6rzy się rezltltat
Start Gdańsk 25:17 (13:9), Slęza
z eliminacji, Gdyby Jednak Włó
Wrocław AZS Wrocław 26:25
(16:16), Cracovia Ruch
27:24
kniarz zanotował oorażkę, to wów(15:8)
AKS - Piotrcovia
32:U
czas za dwa tygodnie w Pabiani(14:9), Zgoda - Start 26:21 (16:8),
cach decydujące spotkanie o wejSośnica Pogoń 21:23 (9:15),
ście do ścisłego finału. W drugim
meczu pierwszej czwórki Olimoia
t. AZS Wrocław
326-283
18:6
Poznań wygrała ze Sp6jnią Gdańsk
2. Pogoń · Sz.
17:7
295-275
3.
Cracovia
294-273
15:11
77:71 (45:37). W spotkaniach o miej4. zgoda Ruda Sl. 14:12 301-304
sca 5-8 padły rezultaty: Lech 13:11 266-248
5 Start Gdańsk
Stal Brzeg 68:67 (40:33) i Slęza
6. AKS .Chorzów
12:14 314-324
Wrocław Start Lublin
56:45
7. ' Slęza
10:14 291-310
(26:30).
8. PIO'.l\RCOVIA
10:16 296-320

czne zbierały punkty po udanych
kontratakach. Dodajmy jeszcze do
tego niesamowitą ambicję ' za·w odniczek krakowskich, a nie będ:i:ie
nas dziwić, że w 6 min. prowadziły one już 17:7.

27, Seroka 181 Urban•
kowska 17, Sidoruk 13, BłO-Oh 10,
Piotrkiewicz 7 i Przybył11 3. Na.i·
więcej dla Wisły: Kardas 13 oraz
Patycka i Golik po 11.

Oba zespOły rozpoczęły rywalizaTak to już jednak iest, że kiedy
eję bardzo nerwowo. Wiadomo, że osiągnęło się powodzenie chce sie
aparaliżowała_ ruchy zawodniczkom jeszcze bardziej „upokorzyć rywa-

odpowiedzialność

za końcowy wy- la", · zapew.nić sobie końcowy suknik. Trener Z. Kassyk
zaSkoczył ces, kiedy to dopiero początek mepabianicką drużynę aktyW!llą stire- czu. Trener Wisly trochę jednak
fą pod własnym koszem,
która przesadził. Czy moU!a mleć mu za
apowodowała że przeciwniczki nie złe, że w pewnym momeneie za„
miały swobody, ale również
po stosował pressing na całym bo!swzechwytach piłek jego podopie· ~u? Nie, gdyby ten manewr się
powiódł byłby noszony na rękach
A tymczasem jego podopieczne PO·
pełniały faul za faulem i po kilku minu,tach Włókniarz obiął · orowadzenie 19:17. Tym razem si>or-

9.
10.

ó Konkurencją kończącą tnlstrzostwa Polski w narciarstwie klasycz.
nym był otwarty konkurs skoków w
Szczyrku. Zwyciętył ponownie J. Kowal (WKS Zakopane) - 225 4 Q>kt.
(skoki 83,5 i 86).
'
•!• W Charleol (Belgia) odbył1 się
tenisowy turniej „Top 12". w Imprezie nie wzięli udziału A. Grubba i
aktualny mistrz Europy
Appelgren
(Szwecja). Pod ich nieobecność zwyoiętył
inny makomity pingpongista
azwedzki Waldner, L. KucharsJ..i uplasował się na 6 miejscu.
•!• Kilka sensacyjnych rozstrzygnięć
padło w I rundzie rozgrywek o Puchar Davisa.
W Wiedniu Austria
pokonała Australię G:O, CSRS wygrała z ZSRR 4:1, a. Hisz.pania z Mekaykiem 3:2,
•!• Mistrzostwa świata w wieloboju
lytwlarskim w. Lake Placid:
złoty '
medal Maser, srebrny Klaeman (oble
NRD) zaś brązowy - van Geruup
(Holandia). Polki: z. Tokarczyk I E.
Ryś-Ferens a>oza pierwszą dziesiątką.
•!• zwycięstwem
Polaka Szukały
sakończył się wyścig na 200 m st.
mot. podczas
zawodów o Puchar
Swlata w pływaniu w Parytu. Polak uzyskał czas 1.59,91 1 wyprzedził
Parenti (Kanada) - 2.01,89 oraz Bordeau (Francja) - 2.02,36.
-O. W Tomaszowie
Mazowieckim
rqzegrapo ogólnopolskle wyścigi
w
kc.lacstwie przełajowym we Wszystklc.h kateiioriach wiekowych. Wśród
fflliorów ZwYciężył Witkowski (Start
Tomaszów) przed swym kolegą klubowym - Wojciechowskltn. R,11wali1acjq jun1orów
' wygrał sztuinoga
(Start Tomaszów), juniorów
młod
szych - Seysa (Baszta Bytów),
a
· mlod;dków - Dulas (Start
Tomaazów).

->

J1lsupow (ZSRR) wygrał ćwierć
finałowe liiPOtkanie pretendentów szachowyc h, w którym jego rywalem
był Spagget
'(Kanada), W dziewią
tej par tii, odniósł
przekonywające
11w.ycięstwo, Koncowy wynik spotkania 5:4 dla Jusupowa.
•) Czwarta partia ćwierćfinałowe
go .szachowego 'meczu pretendentów
pomiędzy Holendrem Timmanem
I
Węgrem Portischem została po
62
poswuęciach odłotona.
stan meczu
2:1 dla Portlscha.
•) Kongres lekkoatletycmy
USA
(TAC) zawiesił w piątek kolejnych
ozmech lekkoatletów amerykańskich
ia starty w Re,publlce Południowej
Afryki.
Najwyż szą karę 6 lat
dyskwalifikacji otrzymał dy-;kobol
John Powell przez cztery lata zaw
kaz startów ma również rzu~ająca
dyskiem
Carol
Cody. Pozostała
dwóJka to średniodystansowcy James
R,oblnson i Ruth Wysocki. Wszystkim·
ukaranym przysługuje prawo odwołania się, a ewentualne protesty, w
tej sprawie mają być rozpatrywane
na k~jnym posiedzeniu TAC
12
marca w Indianapolis.

Od kilku tygodni dyskutuje się
nad formami
wprowadzenia
w
Polsce
piłkarstwa
zawodowego.
Prasa sportowa i codzienna poś
więca temu tematowi sporo miejsca. Wywołuje on wiele emocji i
jest niejednokrotnie
przedmiotem
gJrących dyskusji
kibiców. Tak
Jednak naprawdę to do środków
mas:>wego przekazu dotarły jedy.
nie n iektóre tylko punkty złożone
w pakiecie propozycji piłkarskiej
i:entrali.
Polski
Związek
Piłki
Nożnej opublikował nie taik dawno dokument dotyczący przyjęcia
systemu piłkarstwa
zawodowebo
w naszym kraju.
Jest to wynik
pracy specjalnej komisji (Łódź reprezentowali honorowy prezes " Widzewa - Ludwik Sobolewski oraz
dyrektor ŁKS - Andrzej Grzelak),
która przedstawiła wyiniki działań
rozpoczętych
jeszcze w ubiegłym
roku. Warto więc w skrócie zapoznać
wszystkich
sympatyków
s.pe>rtu z tym dokumentem. Żeby
dyskutować trzeba wiedz,ieć przecież o czym?
Paragrafy
12-17
l'tegulamlnu
FIF A i art. 1 pkt. 1-8 Statutu
FIF A dzielą piłkarzy na:
a) zawodowych (profesjonalnych),
b) kontraktowych lub licencyj.
nycll,
cl amatorów.
Kryterium takiego podziału jest
zakres świadczeń pięnięźnych. Uodajmy
jeszcze do te.go i to, ze
zg;:odnie z tymi przepisami za a-

I

KolumJlę opracował:

red. ANDRZEJ SZ'!ZMA~SKI

,& DZIENNIK

ŁÓDZKI

Rekord świata w skoku o tyczce

ZGODNIE

nr 31 (12848)

Sośnica

9:l7

Ruch

8:18

294-308
311-343

Lekkoatletyczny
serwis rozpoczyinamy do halowych mistrzostw
Polski, które odbyły
1ię w hali
Górnika Zabrze. Plonem dwudniowych zawodów były dwa rekordy
Polski. Ustanowili je:
A. Popa
(Olimpia Poz.nań) w biegu na 200
m - 21,21 oraz K. Mosio (Tęcza
Mielec) w chodzie na 3 km kobiet
- 13.46,09.
W mistrzostwach startowała również ekipa łódzkich lekkoatletów.
Najlepiej z nich spisali się panowie, którzy jako jedyni zdobyli
złote medale. W trójskoku
zwyciężył olimpijczyk z Seulu A.
Grabarczyk (Start) wynikiem 16.52,
zaś w biegu na
60 m najlepszy
okazał się T, Nagórka
(AZS) -

Niespodzianką

7,7.

Srebrne medale
były udziałem
zawodniczek Startu. R. Katewicz,
olimpijka z Seulu,
rekordzistka
Polski w rzucie dysk.iem, ·tym ra.:
zem wystąpiła w konkursie pclmię
cia kulą I uzyskała rezultat 15.74
(tylko 4 cm dzieliły ją od pierwszego miejsca). M. Wojdecka wystartowała
po raz pierwszy
po
przerwie spowodowanej urodzeniem
dziecka. Bvła druga na 400 ro w
czasie - 54.36
Brązowe medale
kolei A. Pa.rtyka

Znów
najlepszymi' strzelczyniami
w z:espole Piotrcovii były Gołasze·
wsk11 9 i Cytla11 6. W zespole Cra~
covii najcelniej strzelały: Golik S
i Siodłak 5.

ŁKS

-

Polonia W-wa 56:64 (36:28)

•

•

TOTEK
Po BObotnim meczu w hall 11n1
al. Unii zagorzali kibice koszykówki i ŁKS IIJUS,leli
przeżyć i być
świadkami jednego z najsmutniejszych wydarzeń w historii klubu.
Łodzianki
po porażce z Polonią
Warszawa 56:64 (36:28) . spadły do
II ligi! Punkty dla ł..KS zdobyły:
Laskowska 18, Turska i Szerment
po 14, Żebrowska 6 i Maj 4. Najwięcej dla - Polonii Gruszczyńska 19
oraz Dziobak l Kopeć po 10.
To <:o wyda,wał-0 się niemożliwe
stało się faktem. Jedna z najbardziej zasłużonych dla polskiej żeń
skiej koszykówki sekcja od przyszłego sezonu będzie
wystęPOWaĆ
w drugie.i lidze. Pierwsza porażka
w Warszawie nie wróżyła już nic
dobrego. Początek jednak ~obotnie
go meczu z „ezamyml koszulami"
nie nastrajał także pesymistycznie.
Zespół ŁKS rozpoczął spotkanie - w
dobrym stylu. Objął nawet
prowadzenie 20:11. Zapyta
zapewne
ktoś dlaczego akurat ten moment
meczu przytaczamy. Wddać
. było

mator6w
uważa się takźe
tych
futbolistów,
kt6rym
zwraca ~ię
częściowo
wynagrodzenie za pracę, nie wykonywaną
czasowo ze
względu na uczestnictwo w zawodach sportowych. W klubach uichodn.iej Europy często zdarza .·ę,
że znani
zawodnicy, posiadający
I czerpiący duże dochody z zainwestowanych wcześn·iej pieniędzy
wolą przyjąć, wbrew pozorom statut amatora (ze względu na podatki). To nie wyklucza absolutn ie
płacenia tym
za wod·n ilrom premid
za wygrane mecze.
Ja•k zatem widzi system zawodowy w Polsce piłkarska cen~a
la?
Proponuje ona by w I l n
lidze poszczególne zespoły składa
ły się: z zawodowców,
piłkarzy
kontraktowych i amator6w (III liga ma mieć wyłącznie chara•k ter
amatorski).
Wprowadzić się jednak prf!gnie pewne ogranoiczeniai
W ekstraklule 8 futbolistów ma
mieć statut zawodowca
(w n lidze - 6), 5 piłkarzy
kontraktowych (w n lidze - 7), a po'zostali to po prostu amatorzy.
KrYterłi, podziału.
Jeżeli ,fedynym źródłem utrzymania piłkarza
są pieniędze
zarobione z gry w
futbol, to naldy uzna6 go za H·
wodowca. PZPN proponuje by z
takimi zawodnikami umowy zawleran · były na co najmniej Z lata.
Dołączone do nich
powinny być
tzw. klauzule kontraktowe: gwarantowane (bezwzględnie obowią
zujące obie. strony) i nie gwaranto·
wan.e (umożliw.i.ające zerwanie umowy z zawodni kiem przed upły
~em czasu).
I to Jest wlaśnie
esepcja tego zawodowego
kontraktu.
Klub ligowy pon.Olli oalT

b"wiem,
łódzkie

że
mimo
zawodniczki

Kadra w· Ameryce Srodkowej

nerwowo, z dużym
psychicz.nym. Tak jakby się bały, że niedługo ten kapitał zostanie stracony. Po kilku minutach proste błędy, brak rozsądku u rozgrvwających spowodowały, że przeciwniczki przegrywały już tylko różnicą
trzech punkt6w (21 :24). Do przer.
d ruzyny
wy jednak mechanizm
ŁKS jeszeze jako tako funkeionował. Po przerwie można już było
tylko ' podziwiać grę warszawskiej
Pol-Onii i bezra1;lność zespołu, który jeszcze do niedawna brylował,
nie tylko na krajowych
paxkietach. Kiedy w 33 min. stołeczna
drużyna objęła prowadzenie 52:51
nie oddała go Już do końca i ona
właśnie przystąpi do decydującego
turnieju barażowego o pozostanie
w I lidze.
w drugim .meczu AZS K<>szalin
pokonał Czarnych Szczecin
70:66
(pierwszy mecz 55:67) i oba zespoły walczą jeszcze ze sobą.

eiębr finansowy l nie wypłaca od
raz~ Cjlłej kwoty wynegocjowanej
z zawodnikiem. Przykładowo: pił

karz J. M. grająey dajmy ria to w
Wid.zewi, za trzyletnie
występy
ma otrzymać kwotę
8 milionów
z łotych. Trzy lata. to 36 mie~lę c:v .
Wobec t eg.., 8 m ilionów dzieli się
przez 36 i wychodzi wówczas kwota ok. 220 tys. upo-s:-7en ia
miesi ęcznego.
Do tego dochodzą jeszcze premie za wygrane mecze i
nagrody za liczbę ligowych spotkań.

Wspomnijmy tutaj jeszeze o takim szczególe,
który jest rów-

ZESTAW I
Ascoll - AC Milan
Bologna - Fiorentina
Como - Cesena
Inter - AC Torino
Juventus - Pescara
Lecce - Atalanta
Pisa - SC Napoli
AS Roma - verona
Sampdoria - Lazio
Bournemouth - West Bromwlch
Ipswich - Crystal Palace
Oldham - Watford
Walsall - Chelsea

0:1
0:0
1:0
2:1
1:2
S:J
0:7

~ESTAW U
Arsenal - West Ham
Aston Villa _ Sheffield Wed.
Charlton- - Norwich
Derby - Southa rn.pton
Everton - Wimbledon
Luton - Nottingham
tv.anchester UTD - Tottenham
Middlesbrough - Coventry
Newcastle - Liverpool
Queens Park - Mlllwall
Leeds - Sunderland
Portsmouth - Manchester c.

2:1
2 :0
1:2
3:1
1:1
2:3
1:0
1:1
2 :2
1:2
2:0
0:1

0:2
l :O

o:o

2 :0
1:1
1 :1

piłkarskiej
pobierający

centrali? To za.wodnik
aktualnie naukę lub
pracująi:y zawodowo. Jego uposażenie miesięczne powinno kształ
tować
się na poziomic
dotychczasowego systemu
stypendlalne~o. Z takimi futbolistami
można
by ~awierać umowy na olae.~ ,tylko jednego roku i stosuje się wobec nich wszystkie
przepisy jak
wobec zawodowców (premie i nagrody za liczbę rozegranych spotkań). Amatorzy natomiast mogą otrzymać tylko
zwrot
zarobk6w,
względnie stypendium l mają r6w, nleź prawo do premii l okoliczI nościowych nagr6d.

to widzi PZPN?

niet iitotny przy za'W1leranh1 trMlsferów, a przede wszystkim przy
przejściu
zawodnika z klubu do
klubu.
W umowie mo:le by6 zachowane tzw. prawo
pierwszeń
stwa. Przykładowo:
zawodnikowi
Z: B. kończy się kontrakt z ŁKS I
nie chce go przedłużyć, bo Górnik
Zabrze daje lepsze
warunki finansowe. Jeżeli zatem łódzki klub
zaoferuje t;·le c<> r y wal, to może
kcrzystając z prawit
pierwszeń
stwa zatrzymać zawodl).ika Z. B.
na k01lej.1e lata u siebie.

PZPN uw.ata, f:e w

.ro.spodarzy

miarę moż

liwości· należy
dążyć do ujednolicenia świadczeń
w stosunku do
zawodowców i piłkarzy kontraktowych (czy jest to jednak możli
we?) Absolutnym novum są po.stanowienia dotyczące szkoleniowców, Pisze s i ę, że z trenerami powinny by ć zawierane umowy na
co najmn iej 2 lata (umowa o dzieło) i powinni mi eć prawo do pobierania premii.

,Pierwszoligowa
lub drugoligowa drużra piłki nożnej powinXogo
1ał uwab 1111 sa ~lłka. na Uczy
20-24 zawodnik6w mona 1ton&r„ktowe10 w · l'Cl111Dllenłu aący.cll w kaU•J obwlH malet4 .i,

wystąpiła

w
Zajda Przybyś, Walczak, Podsiadło, Cisek
- Kiłdanowic1, Tkaczuk, Wewiór,
Pawelec - Chodakowski, Wilk. Po
przerwie trener B. Walig6ra dokonał Emiany w ataku i drugiej
Unii i na boisku zameldowali· się:
Wraga, Chałaśkiewlcz, Szulc, Kasperkiewicz, lwanlckl I Putek.
Piłkarze Widzewa wezmą udział
w
międzynarodowym
turnieju.
gdzie obok dwóch drużyn portugalskich mają jeszcze grać dwa
zespoły NRD. Powrót do domu w
dniu 13 lutego i po dwóch tygodniach zajęć na własnych obiektach
kolejny wyjazd na zgru-qowa.nie do
następującYm

PIŁKARSKI

względów Roberta Warzychy, Komornickiego, Bendkowskiego, Dz:ekanowskiego, Araszkiewicza, Ziobera, którzy byli przewidziani do
ekipy na tę wyprawę.
Trener
Wojciech Łaza.rek ma podczas tburnee 16 następującyh
piłkarzy:
bramkarze - Wandzik i Jankowski oraz Jegor, Łukasik, Fomalak,
Soczyński, Kaczmarek, Wdowczyk,
Wijas, Prusik, Urban, K. Warzy.
cha, Tarasiewicz, Rzepka, Kosecki,,
Szuster.

• Drużyna Węgier„ ·a w istocie
czwartego w lidze
węgierskiego
Videotonu, zdobyła w sobotę puchar im. Jawaharla Nehru w mię
dzynarodowym turnieju piłkarskim,
rozegranym w indyjskiej miejscowości Margao.
Finałowy mecz z ZSRR, w którym drużyna węgierska miała od
początku
wyraźną
przewagę, zakończył się
wnikiem 2:0 (1 :0).
Bramki zdobli: Csusainski (31 min.)
i,. Jovan (85 min.).
Tym samym
Węgrzy po raz drugi zdobyli puchar im. J. Nehru.
Puch'a r ten
zdobyli. również przed laty zaw odnicy polscy. W tym roku reprezentowała nas drużyna młodzieżo
wa, która niestety nie spisała się
Spały.
Piłkarze ŁKS wyjechali
nato- w Indiach najlepiej. Wygr.ała zylko
miast dzisiaj do Batumi. Pobyt ich jeden mecz (2:0 z Indiami) i zaw Gruzji potrwa do 20 lutego. W jęła przedostatnie, piąte miejsce.
ekipie zabrakło J, Ziobera, który
pozostał w Łodzi.
• W kolejnych meczach eliminacji mistrzostw świata - Italia '90,
strefy zachodnioazjatyckiej padły
• W sobotę odlecieli z kolei z wyniki: grupa I: Katar - Oman
Warszawy do San Jose w Kosta- 3:0 I Irak -: Jordania 4:0. W taberyce piłkarze reprezentacji Polski li te.i grupy prowadzi Katar 8 pkt.
Rozegrają oni w Ameryce Srodko- przed Irakiem 7 pkt.
Grupa III:
wej 4 meeze: 1 lutego z reprezen- Ziednoc;zone Emiraty Arabskie
tacją Kostaryki, 10 lutego z zes- Kuwejt 1:0. Prowadzi Kuwejt połem klubowym tego kraju, 12 6 pkt.
lutego z. Gwatemalą, a trzy dni
p6źnieJ z Salwadorem. Do Warsza• W sparringowym meczu Ruch
wy wr6cą 18 lutego.
Chorzów przegrał z Zagłębiem $()..
W ekipie
zabr:lllitło z różnych sosnowiec 0:1 (0:0).
Drużyna

LOSOWANIE .

-prC>Wad-zen~

walczą
obciążeniem

z

,

9, 21; 23, 35; 37 J 48

•

Z\\ v.c i ę s two

w Batumi

ny mistrz kraju. Co prawda w
poprzedniej rundz.ie Piotrcovia poW sobotę wieczorem pr~ez Pratrafiła pokonać
we wlasnęj sali
gę odleciała do Port<> 'w Portugalii
zespół chorzows}{i, ale tym razem
sensacji nie było. Obie druż yny drużyna · Widzewa. Jest to wypeł- .
nienie warunków · kontraktu za
były wyraźnie lepsze od drużyny
transfer Józefa l\llynarczka. Zanim
piotrkowskiej.
jednak· łódzcy piłkarze zarceldowali się w Portugalii rozegrali sparringowe apotkanie z drugoligowym
Zawiszą
Bydgoszcz.
Zwyciężyli
pierwszoligowcy 3:2 (2:1). Bramki
DUŻY LOTEK
strzelili: Pawelec, Wilk l Chałaś
I LOSOWANIE
kiewicz dla Widzewa oraz Modracki i Straszewski (rzut karny) dla
Zawiszy.
·
6, 11, '30, 31, 35, 37

ŁKS

by ło

Jemielina w skoku 1 z1~. z. Ten
młody skoczek
mający
203 cm
wzrostu i ważący 90 kg uzyskał
232 cm. Wyprzedził eksrekordiiistę
świata Powarnicyna, który osiąg
nął ten sam wynik.
• Słynna amerykai).ska siedmioboistka i szkoczkini w dal (w obu
konkurencjach
jest
mistrzy.nią
olimpijską
Seulu) Jackie Joyner-Kersee dwukrotnie wyrównała na
mityngu
Grand Prix w Nowym
Jorku halowy najlepszy wynik na
wywalczyli z świecie w b iegu na 55 m ppł. mistrz świata 7,37 sek.

Widzew w Porto

Można rzec, że wszystko odbyło
się zgodnie z programem Rywalk.i to przecież są bardziej
doświadczone, a ponadto Cracovia to
były, a AKS Chorzów aktual-

D

juniorów w skoku wzwyż. Zwyciężył w tej konkurencji K. Krawczyk (AZS Wrocław) - 2,3U. Drugi był J. Wszoła (AZS W-wa) :t,18 i trzeci zawodnik ŁKS, który
uzyskał ten sam r ew ltat co Wszoła. Na trzecim m ieJSCu pr zybiegła
na metę w biegu na 800 ,n - J,
Wieprzkowicz (:Start) - 2 i,6,91.
• Na odbywających s ię w Homlu '
lekkoatletycznych
m1s tr z.ostwach
ZSRR w bali, · rekord . świata w
skoku o tyczce ustanowił .Rodion
Gata.ulin. Wicemistr z olimp;jski pokonał
poprzeczkę
na wysokości
6,02 cm. lJoprzeeini, najle l-'szy wynik w tej specjalności należał też
do Gatauiina i był o 2 cm gorszy.

składzie:

na bo.isku. Ubez.pieczenie z tytułu
wypadków bierze
na siebie klub. I żeby zakończyć
już
kwestie związane ze
uczególami techniczno-prawnymi
piłkarska centrala
proponuje
by
powstało
centrum
informacji
transferowej. Każdy klub w cią
gu 14 dni musiałby przesłać dane
dotyczące zawodnika I okresu, ·na
który zootal zawarty kontra•kt.
nieszczęśliwych

· Skąd . braó pieniądze? Wiele klubów wiąże przecież koniec a li;oń
cem. A do tego wszystkie obcią
żenia związ.ime z . systemem · zawodowym
spadają
równiet na
klub. Propo.n·uje się więc by: 1ekcja piłki nożnej funkcjonowała w
dotychczasowym 1ystemie or;anizacyj~ym klubu, wyłączona
została ż klubu (autonomia I wewnętrzny roz;rachunek
gospodarczy)
oraz by
powołaó
jednosekcyjne
kluby piłkarskie.
Które z tych
roz)Vliązań jest najlepsze?
Poszczeg6lne kluby dla potrzeb
muszą
znale:ió 3--4
sponsorów.
Ci z kolei
mogliby
powołać własD.Ą
radę
nadzorczit
która kontrolowałaby
funkcjonowanie klubu l miałaby decydują
cy wpływ na powołanie l odwołanie
jego kierownictwa I zarzą
du. Dalsza część pieniędzy to oczywiście reklamy, umowy z telewizją, za pru„rowadzenie
trans·
misji
oraz
dochody z bilet6w
wstępu. SpoMor •ml
mogłyby być
r6wnid !ednostki
gospodarki uspołecznionej za granicą,
piłkarstwa

lone korzyści. I kto wie czy nie
najważni~jszą kwestią, oprócz samego wprowadzenia zawodowstwa,
będą np. rozporządzenia Ministerstwa Finansów wprowadzające ulgi
podatkowe dla tych, którzy świad
_czyć będą na rzecz klubu.
W dokumencie wydanym przez
PZPN mówi się również o tym,
że Ministerstwo
Obrony Narodowej określi sposób I zakres odbywania zasadniczej służby wojskowej przez piłkarzy zawodowych l
kontraktowych. Oddzielnego uregu.
lowacla wymaga również kwestia
uprawnień emerytalnych.
Jedno jest pewne.
Propoo:ycja
PZPN, choć w wielu
miejscach
dyskusyjna i wymaiiając,a dopracowania wprowadza jednolity sys.
tem w piłkarstwie. Zlikwidowana
zootałaby dotychczasowa praktyka,
a więc stypendia, etaty w zakła
dach pracy oraz przede wszystkim
wysokie premie. A dodatkowo t'Zlw.
kwoty na zagospodarowanie (bezzwrotne
pożyczki) i świadczenia
niepieniężne (np. talony na samochód).

Wprowil.d.zenie zawodowstwa ma
r6Willież przekreślić możliwość bezkarnego
wyjarzdu
do zagranicznych klubów wielu polskich pił
karzy. Wedł~ tamtejszych przepisów traktowani są oni bow iem
·jako amatorzy i po rocznej
karencji uzyskują prawo do gry w
piłkę nożną. I ten element trzeba
chyba
wziąć z:a decydujący przy
roiiważaniach
wszystkich „za" I
Je!ell .jednak coś 9i11 daje, to „przeciw" wprowadzeniu w Pol•
trzeba m.le4 li tero tytułu okreł- se• pUkamwa proteajonalneco.

