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Harcerze
kontynuują

:

„

rozmowy
ł bm. w budynku Ministerst<Wa
Nairodowej WUIOWione
Edukacji
w ważn;rch
rozmowy
zostały
sprawa.eh dla polak!ego harcer.stwa
między przedstawicielami Rady Naczelnej ł Głównej Kwatery
ZHP, a reprezentantami Knjowego Komitetu Odrodz~!a ZHP. W
rozm<YWach b!orl\ również udział
przed$ta wiciele instruktorów ZHP,
kt6rzy wieczorem - S bm. zakoń
czyli akcję protestacy~ w gmachu Głównej Kwatery ZHP.

To byfa piękna niedziela 41a "llieliCIJl.eJ rrupJd polakfoh 1ekkoatłeł6w
ałarłujących w halowych mlstrsoa.łwaeb Europy w Glasgow. Złotym
Artur
:i;neclalls~ w simka w'zwyi został łodzlaaln, zawodnik ŁKS Parły)u.. Wynikłem 1.33 em zdobył pierw11e miejsce pozosławlają,o w
pobitym polu wielu bardziej utytułowanych rywali. Był Jut mistrzem świata junłorow, ten jest mistrzem Europy scnlorów! Gra1.u-
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kolej_ne

„Solidarnośc"

&W

n

podejście

Nie
W sobotę po raz kolejny (sz6s-

Walne Zebranie
ty) obradowało
Delegatów łódzkiej „Solidarności".
Obok wyboru pięciu delegatów na
zja%d „S" w Gdańsku,
krajowy
który planowany jest na kwiecień,
podjąć uchwaJy 1 w
ono
miało

odwiedzi

Bułgarię
Włoska agencja prasowa ANSA
podała, że Konferencja Episkopatu
Bułgarii zaprosiła papieża do zło
pasterskier w tym
żeni'a wizyty
kraju. Rząd bułgarski wyraził na
to zgodę. Oświadczenie na ten
temat złożył biskup Sofil i Płow
diwu Jowczen, któx'y podkreśl-ił,

sam
że
Pawła II

osobiście

zaprosił

Jana

sprawie programu związku. Ot\ pozaprzątało uwagę
czątku jedno
wszystkich czy tym razem dopisze
frekwencja i będzie ·można zrealir.ować zaplanowany porządek obrad. Dopisała. Przynajmniej na początku. Obecnych było bowiem 264
52,4 proc.
delegatów co stanowa
Ustalono, że wybory będą miały
bezwzglądny
obradach
w tych
priorytet. Dodajmy, :!:e na 5 m:~jsc
startowało 10 delegatów. W pierwszej turze wymaganą liczbę gło
sów minimum 50 proc. plu; 1 gł~s
(czyli 133) uzyskało cztetecb delegatów: Ireneusz Dubaniewlcz (UŁ),
Krzysztof Frątczak (MPK), Leszek
Socha („Pamotex''), Jerzy Stnsiak
(„Polfa"). W dogrywce wybrano
Dariusza Mariańskiego („Wifama").
łódzką
Tak więc w Gdańsku
„Solidarność" będz.ie reprezentowało 14 delegatów (9 wybrano wci:eś
nłej).

spotkan!-a w
podczas
· Watykanie 20 stycznia br. Zaproszenie to zostało przyjęte przez
papieża. W , ostatnich dniach - do- zaproszenie to nadał biskup
oficjalnego,
charakteru
brało
gdyż. do Watrkanu wysłano list w •
tej sprawie.
W Bułga:-ii jest zaledwie ok. 60
tys. _katoHitów, :-ozproszonych oo
całym

kra;u.

(P .\P)
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dyskusji zwracano m. In. u(DALSZY

CIĄG

NA STR.%)

.

wdawali się .w dyskusje
w sprawie- naszych granic

będziemy

Niemiec
wypowl~zi ne- ba. wiałaby się natomiast
Niezależnie od
powia..zanych dostateeznle :z
cznika rządu Małgorzaty Niezabi- ni
towskiej, opinia publiczna w Re- Eu ropą i nie zajmujących absolutjednoznacznej posta~ w kwepublice Federalnej poznała polskie ·~
zdanie o ostatnich żądaniach boń s!L bezpieczeństwa sąsiadów. Dlaskich z trzech wywiad4w, jakich tego też pragniemy, by Polska
premier Tadeus;: ~fazo wsoółuazestniczyła w tym fragudzielił
wieckl, oddzielnie dla dwu ce;i.- mP.'lcie tzw. konferencji sześciu,
tralnych telewizji RF:N (ARO i gdzie omawiać się będzie probleZDF), a następcie dla dziennika m'· Polski i bezpieczeństwa jeł
,,Die Welt". Obszerny wywiad naszego premiera ukaże się w wy(DALSZY CIĄG N.\ STR. l!)
gazety.
tej
dzisiejszym
daniu
W tym ostatnim wywiadzie preJl.~
ł:t
mier Mazowiecki zastrzegł się, że
„nie będziemy wdawali się· w żadne dyskusje w sprawie polskiej l.r;J
granicy" dodając, że „żadna z 11aszycb granic nie jest prz~dmio'.em j
dyskusji". Zapytany, czy Pol>;ca
Ar.encja AFP l Reutera, powołu
obawia się zjednoczonych Nlem1e ,
dziennika
premier odparł: „Polska nie boi j~c sle na informazje
Je- „K msomolskaja Prawda'" l kores·
się zjednoczenia Niemiec ś!i, jak mam nadzieję - · nastąpi ponde11ta telewizji w Taszkiencie
ono w ramach procesu nie ~akłó- tiolnformowały w niedzielę o starrównowagi' europejs1nej ciacn na tle etnicznvm, do których
cającego
i tworzącego nowy system bezo1e- doszło w sobotę w uzbeckim mieś
czeństwa europejskiego. Polska o- cie Parkent. Są zabiel i ranni. tch
llczf'>a na razie nie jest znana.
D:i zamieszek doszło po tym, gdy
e~ st remiści uzbeccy zażadnli ewaDolil)y Fergańskiej
ku o wania do
k! Jlrnset Turków meschetyńskich
którzy znaleźli schronienie w Parke. cie - mieście położonym w od·
egl uści ok. l!O km od stolicy Uzbekistanu - Taszkientu.
„K.,-msomolska Prawda" pisze. te
KomisjE. rządowa stw!erdi;1fa. t· 01in~ Jaat-akował komisariat milicji
1':' uzvtecqo~('; publibu
nie zgla~a toszcz~n da 2!3 -- k·
tów t~ących notarlalnll wł11snos
cia b. PZPR. Zaproponowała po~
nadto po.zostawienie w użytkowaniu
SdRP czterech obiektów w Warszawie oru . po jednym lokalu o
powierzchni 150-350 m kw. w
każdym województwie.
Komisja RN SdRP nie posiadała .
stosownych pełnomocnictw swych
do przyjęcia
partyjnych
władz
tak sformułowanej propozycji. W
Stolica konfederacji sz:wajearskiej
związku z tym podjęcie ostatecz- - Berno - przeżyła w sobotę najnych decyzji co do majątku · b. gwałtowniejsze od . lat manifestacje
PZPR nastąpi w _ ciągu najbliż w tym zwykle spokojnym kraju, 35
(PAP) tys. młodych ludzi wyszło na ulicę,
szych dni.

Z"„R'D

b PZPR za kilka dni
"

ku roku 1990 o;padaja w tej koleice
na clalszy- plan I w ?estawieniu za
lut.v znajd11ja ~le na 4 miejscu za
Turkami, Ju~osłowlanarnl, Lihań
czykaro! Ogółem wnioski o azyl

OSOBY
Z ZABURZENIAMI MOWY
MOOĄ KORZYSTAC
Z TELEFONU

ZVCIE
PO

ROZPOCZYNA SIĘ
PJĘ('OZIFSI Ą TCE

Wielu Finów twierdzi, że dopiero po ukb6rzeniu 50 łat rozpoczyna się uaji;z1•ześlłwszy O·
kres życia, w kt6rvm 'Doęa
speł 1 i ., dę ich marzenia.
Z badań przeprowa•h„nv.cb
przez [nstytut Gallul)a ._.-ód
mil's-zkańt'ów Finlandii w W•eku od 50 do 6S lat wyni1ta że
80 proc. badanych wier'ZV zdecyi!owaułe w to, iż są, pożytecz
ni dla społeczeństwa, a 70 p,roc.
jest przekonan:vch, :il" dokn11llją .jeszcze bardzo wiele. „ Oziecł są już dorosłr i nir wvmaail~T.l'dł cza~ . bv
gają oplrki
zaja~ si~ tym. na co ni~ było
czasu w młodośri - podrói.owanlem, nauką języków obcych,

W Japonii opracowano system łącznośel telefonicznej dla
ludzi z :i:aburzeułamJ mowy.
Wystarczy wybr-ć na tarczy
telefonicznej określoną kombinację cyfr, aby włączyć •pecjalny konwertor zainstalowacentralf
ny w automatycznej
telefonicznej, kt6ry błyskawfoii
nie przetwarza przekazaną za
pomorą cyfr Informację w sygnały 11:losowe (mowę), ·słyflzane
przez rozmówcę.
Nowy system łącznoŚllł wzbudził duże zainteresowarue osób
z wadami wymowy.
Nl:GATYWNY

WPŁYW

GIER WIDEO NA DZIECI
80 proc. gier wideo dla dzieci, ,które produkuje przemysł
amerykański, zawiera elementy
przemocy. Badania 11rzeprowa-

Wyboi:em 9-osobowej Rady Pola- zorga. i '·'· -'ln y z inicjatywy sekcji
ków, na czele której stanął Tade- polsb:1 ~ j
Qbywatelskiego,
r ·o~ uru
usz Wantuła, :i:akończył się w so- zlot Pofa.knv w Czechosłowacji. U300
nim ponad
botę późnym wieczorem pierwszy. c:z:estnicz~·łtJ 1·1
przedstawiciel i wszystkich 6 działających aktualnie w CSRS .organizacji 60-tysięcznej polskiej mniejnarodowej oraz obywateli
szości
RP, których !osy związały z Czechosłowacją <r.ale:!:ą clo nich np. posiadacze pes-.;port6w konsularnych).
Zjazdowa dyskusja ujawniła ocznel po ,,spontanicznym" wiecu. grom i mnogość problemów wvmaktóry zwołano dla zaprotestowania gajacycb szybkiego uregulowania w
przesiedleniu kilkuset duchu Helsinek, a więc 'Przestrzenrzeciwko
Turków meschetyńskłch do Parken- gania praw człowieka. Polacy tu.
zwłaszcza mieszkający na Zaolziu
Korespondent telewizji w Tasz- - przez ostatnich kilkad"iiesiąt lat
kiencie poinformował, że ekstermiś· byli często nie tylko dyskryininowaci rz.ucali kamieniami na milicjan- ni, ale nie mieli. praktvrznle rzecz
Stwierdził. że byli zabici i biorąc,
tów.
możliwości mówienia o
ranni .-po obu stronacłl. Natomiast wszystkich swych -sprawach. Stąd
żaden Turek nie doznał obrażeń.
bardzo zły stan polskiego siko nlmeschetyjscy zostali w ctwa (n!l skut<>k Dociągnięć admi·
Turcy
1944 roku deportowani na rozkaz
nistracyjoych jedynie 45 proc. zaStalina z Gruzji do Azji Srodko- olziaków posyła swe 1ziecl do szkowej. Ponad 50 fy1. Turków opuści ły polskiej). trudno5ci z egzekwoło Doline Fergańsk~ i inne miejsca waniem zasady
dwu Jętycznoścl,
zamieszkania po fali gwałtownych nadal nie przywrócony mały ruch
wystaJ)ień przeciwko nim w czerw- o?raniczny, ograniczenia w n1mce recu ub. roku.
ligii itp.
łPAP)

by zaprot.:stować przeciwko pań
stwu policyjnemu lub - jak chcą
państwu".
.wścibskiemu
inni się
Była to reakcja na ciągnącą
już od tygodni afer~ polegającą
nienowych,
na ujawnieniu wciąż
kt6·
zbyt legalnych kartotek, w
policja odnotowywała kryrych
obywateli.
tycznie ńastawionych
Wiadomo że w tych kartotekach
znalazło się co najmni~j 900 tys.
ogromna
„podejrzanych". liczba
jak na kraj liczitcy 6,11 miliona mieszkańc6w. Dlateto padają określe
nia: „mania . kartotek", „paranoja
Szczyrku, a także w Zwardoniu, policyjna'', „państwo policyjne",
KoniaRajczy, W.iśle, Brennej i
kowie gdzie kursowały wszystkie
O ile przed pałacem konfed~a
wyciągi narciarskie. Niestety ceny cji w Bernie
manifestacje przewygórowane, np. za
-były mocno
Mina górniczych „orczy- biegały spokojnie, to przed
przejazdy
i
Sprawiedliwości
kach" w górnym Szczyrku trzeba nisterstwem
tiyło .zapłacić aż 1500 złotych.
Policji . przybrały niezwykle gwalNajtaniej, bo po 600-800 zł kosz- tow:ny
charakter. Zamaskowani
z wyciągów
towało korzy?Stanie
Turystycznego osobnicy ·przewracali samochody,
Przedsiębiorstwa
do budynku,
nawet
„Kotarz" w Brenn~j oraz Przed- wdairll się
siębi1>rstwa Turystycznego „Sota•• w skąd ekradlł dokumenty.
Zwardoniu, gdzie dla uczestników
proc.
wczasów obowiązywały 50
Policla - mimo ~ycia
zniżki.
wodnych i
łzawiących armatek
plutykowyeh kul - nie panowała
Przy siln;r.m wietrze wiejącym 1 nad sytuacj11 Za.n!·m manifestacja
.eprędkością 16-18 metrów na
Swl- przybrała tak 1wałt1nvny eha.rakter,
~undę porty w Szczecinie I
rnotueję
ofrall!czonym
w
pracują
jej uczestnicy przyjęli
noujściu
zakresie 4 bm. prowadzono prze- domagającą słę pewołanla ęecjal
ładunki przy 7 jednostkach. Wstrzymany jest ruch barek przez Zalew lleJ komisji f)a.rlamentarneJ, kt6- ra· wy!wletll pozostałe ciemne stroSzczeciński na Unii Szczecin
Swineujście. Bałtyccy rybacy nadal ny afery 1 kartotekami
przebywa~ w swych lądowych ba(PAP)
zach.
(PAP)

........""'......... .................______
~

Dziś

mamy

marca.

Słońce

ponil'działek,
wzeszło

5
o godz. ·

6.14, zajdzie zaś o 17.22. Do koń

ca roku pozostaje 302 dni.

Adrian, Fryderyk, Oliwia

zaległości

Kto wybrał się ostatnio do Zakopanego zastał prawdziwą zimę.
Wczoraj na Kasp!"Owym Wierchu
11
minus
temperatura wynosiła
75
stopni. a pokrywa śniegu cm. Czynne są wszystkie kol.?jki,
na wet w Kotle Goryczkowym.
narty.
Pogoda wymarzona na
złożyło w lutym 1041 Polaków, lecz
szanse uzyskania rzeczywiście pra- Jednakże w Tatrach ruch turystywa azylu są dla nich niemal rów~ czny niewielki, nawet na Kasprone zeru. Bonn nie widzi najmniej- wym frekwencja wśród narciarzy
aby patrzeć na średnie.
szego powodu,
• • •
przybywająęych Polaków jako na
Nawrót zim:r w 8.?skidach sprapolitycznie. Po
,prześladowanych
miejscowości
tamtejszych
do
że
wił.
tutaj coraz barprzyspieszanej
dziej procedurze rozpatrywania ta- sportowo-rekreacyjnych zjechało 4
kich wniosków zostaną oni nie- bm . wielu amatorów zimowego wychybnie odesłani z powrotem do poczynku I wort6w zimowych.
w
plllllował
tłok
Największy·
kraju.

czytaniem k,iąźek, pra<ll\ na
to najczęściej podziałre" \l•tanaJ'\ce się od11owiedff Fi·
nów po pli:ćdziesłątce.

NA STR. 8)

Powstała Rada Polaków na Zaolziu

W górach zima odrabia

Coraz mniej polskich·
azylantów w .RFN
Jeszcze do niedawna w publikowanej przez tutejsze MSW comie-

CIĄG

(DALSZY

mieszki w Uzbekistanie

Decyzje dotyczące majątku

.. w Urzędzie R Ą dS'
4 tna r~a
b~lo
w War.sz'łv.'i"
Ii uitró,
spome posi\ldZffi;e
si ę kolej!le
komisji rządowej ds. majątku parprzewodnitii politycznych pod
szefa URM
ctwem min-istra . Jacka Ambroziaka i komiiiji Rady
N'.łczelnej Socjaldemokracja RP ds.
aby rozpocząć majątku b. PZPR pod przewodniW .Koszalinie
sprzedaż zapiekanek w przyczepie ctwem członka Centralnego Komitrreba urzędowi f!liejskiemu przed- tetu Wykonawczego i skarbnika
stawić 15 różnego typu załączników. SdRP Wiesława Huszczy.
zdobycia tychże załączni
Koszty
ków i innę wydatki zwfązane z oKomisja RN SdRP / prz.edłoi:yła
trzymaniem zezwolenia na postawienie ulicznego punktu gastrono- szczegółowy wykaz swyc!1 potrzeb
na działalność statutolokalowych
micznego wynoszą przeciętnie„. 7
mln zł Mimo tak wysokich opłat wą na terenie całego kraju kieprzyczepy ruj ą Q się zasadą posiadania w każ
jednemu z właścicieli
przyznano zezwolenie na prowadze- dym województwie co naj.nn ·ej
obiektu, w n iektórych
nie sprzedaży zapiekanek tylko na jednego
2 miesiące. Cży w tych warunkach miejscowościach wraz z npl~Lem
może rozwijać się przedsiębiorczość technicznym. Stanowiłoby to o!tofo
- pytają ci, którzy chąc coś robić? połowy ogółu obiektów wyburiowanych z fundJSzów b. PZP:il.
(PAP)

sięcznej statystyC'e osób, lttóre przekroczyły granicę RFN z zamiarem
ubiegania się o azyl Polacy figurowali na pierwszym miejscu wśród
kllkunastlJ narodowo~ci„ Od począt·

be;!e dta niego oraz trenera Ełwarda llatall, który towarzyszył mu
na r-i ~ .\.;„11 w tej walce.
Gdzieś tam w głębi ducha Uczy•
llśmy na dobry wynik polskiego
skoczka, wszak nie tak dawno ustanowił rekord Polski juniorów - 2.34 i widać było, że od początku
sezonu halowego był w bardzo dobrej dyspozycji. Wall~a jednak z
zawodnikatili w tej
najlepszymi
specjalności lekkoatletycznej to zuTrzeba mie6
pełnie co innego.
· wielką odporność. psychiczną, trzeba się skoncentrować, trzeba wreszcie „fruwać'' nad tą poprzeczką l
to wyżej od rywali. A tymczasem
od poczĄtku konkursu w pięknej
hali w Glasgow nie było powodów
do optyl\lizmu. · Artur za pierwszym razem przeskak•1je 2.24, do:.
piero w drugiej próbie 2.27. Powoli ubywa stawka rywali do medali. Rewelacją jest Hiszpan Ortiz,
który 2.30 ,,bierze" za pierwszą
oróbą. Moekenburg i Nagel z RFN
dołączają do tych, którzy mah na
IWym koncie również taki sam re-

EMMIWA&

l

Papież

•

mieszka

dzone pue:a psychoiogów s uniwersytetu w Illinois wykazały,
że długotrwałe obrowanle z łe
ro rodzaju grami wywołuje u
chłopców agresję, a o dziewczynek depresję. O ue11:atywnym oddziaływaniu gier wideo
na psychikę dzieci mówi r6wamerkańskld crunleż raport
py przeciwników przemocy w
telewizji. Stwierdza dę w nim.
ie z ok. 200 inajdujący"b sie \
na rynku ame.ryłca6~\IYQ gier
telewizyjnych dla oa,1tt łois'lych
należałoby

wycofać

ponad

••zów

•••

~·

w· dniu clzlslej1Zym przewiduje
następują,cą pogodę clla Łodzi:
rozpogodzeniach
rannych
po
wzrost zachmurzenia do duzego
ai do wystąpienia opadów desz·
czu. Temp. maks. 6 11t. Wlałr
umiarkowany J dość silny, okresami silny i porywisty zachod-

nt

Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
1001,8 hPa (751,5 mm), tempe-

rałura

3,7 st. C.

1569 - Znmunł August wciewoJew6dzłwa
la do Korony
podlaskie, woły6slde I brał'ław
tkle.
dekretu o
Cefalęcle
19l!J millłaryzacjt polskiej kolei.

Im więcej tl1t pije, tym wię
ksze aię ma p~aplenJe.

.

75

proc. jako szkodliwe dla dzieci.

POLE GOLFOWE W..• PGR

PGR w Kamieniu
(woj, szczeclńskił')
ziuablaó równłe:!l
postanowił
na... grze w golfa. Podjęto już
z kontrahentem w Szwecji roZ'
mowy dotyczące urządzenia na
terenie kombinatu p61 golfowych. Kierownictwo PGR pragw przyszłości oferować
nie
swoim gl>śclom - amatorom
golta - także godziwy wypoczynek w dobrże wyposażonych
obiektach.
(Opr. 111)
Kombinat
Pomorskim

•

1-Ie!nl Yan&o s biakarty ltardso l•bl bawłó dę s 7-mełroWJ'm pJio·
Jero 0plelnm.
nem. Wa~J li ks 111t„ ma .łrl• lał
CAl'-D

„

q

-

Oa b7 alę w clomu n.t tasabawę nigdy nie odwałył!
I

„

/
I

/

I

konferencji· w 1es~e • ~ sta1ową w 1"
„Ce•tropfawiOa w Polsce" "2~~~eJ~~""~s!a~~~~~~i~ M~r~
Zakończenie .

woj. tarnobrzesldm odkryto zblo- ną w &j.erpnlu 1944. roku przywoWOIOl'aJ &U:ońcs7ła •• w Poz- czeniowym polak141j 1e111woprawlc7 rowe miejsca mordu stalinowskie- tono p~szł• ofiary odkrytą cięża
naniu dwudniowa konferencja o- m6wiono
zapoazą,ł<k<YWała go NKWD przeprowadzoneeo latem rówką do przysiółka zwanego „las-

'br&dUJl\ca pod hułem „Cellitropra- jednak procea_ ~bllianfa się głów
włea w Pol-". W drugim dniu nych nurt6w tej orientacji.
obrad toczyła lift dyskusja plenar(PAP)
na; sebra.nl wysłuchali relacji z
obradujących w minionym tygodniu trzech zeepq,J6w problemowy~h
omawiających idee i warto'°! ;>od~
stawowe, epra.wy gospodarcze i
zafadnienia polityczne. W dyskusji
podkreślono, że to pierwsze poW Buka.rencie na placu Victorii
wojen.ne spotkanie reprezentantów odbyła się manifestacja 1 udziar6tnych nurtów prawicy i ~cn łem ok. 1000 osób. Demmaj;rowały
trum działających w naszym kra- one przeciw Seeuritate, przeciw
ju było niezwyikle potrzebne i po- komunirzmowi, za pełną -demokrażyteczne;
ujawniło ~ r6ilnorodność tyzacją ~ycia: w Rumunii, prawem
ilrodowisk i poglądów a zarazem chłopów do ziemi, a nie tyliko
zaakcentowało
potrzebę
szukania działki przydomowej, którą
im
wspólnej
płaszczyzny
działania· daje nowa
władza.
Manifestacja
Pomańska konferencja nie ; miała była spontaniczna,
a wśród jej
być I nie była kongresem zjedno- uczestników była grupa młodzie-

1944 roku.

klem na Krokwi", gdzie dokonywaJ ak poinformowali reportera PAP no egzekucji.
mieszkańcy Jastkowic, po zajęciu
Dokładnie
nie
wiadomo Ile
:zwłok kryją groby. Wymienia się
liczbę od 200 do 1000 osób. Pan Stefan Pyz z Jastkowic pamięta miejsce w swoim obejśclu, gdzie żoł
nierze NKWD WYkopali 8 dołów w
których więziono przyprowadzonych
iy, która 21 grud.nła zap~zątko z różnych stron ludzi tak wólskowych jak i cywilów.
Po kilku
wała rewolucję ~w Bukareazei•.
Wokół 1ledz!1by rz~u na placu dniach przesłucha!\ w starym doV·l_c torli podjęto szczególne 'rodki mu, aresztowanych wywożono do
bezpieczeństwa.
Gmach otoc::ono lasu na rozstrzelanie, ~zęść trafiapierścieniem
poja2ldów opanc~m:'3- ła na tyły frontu a p6zniej na SyTylko 1;1ieliczni po latach~
nych oraz
wojska. Sprowad:.r:ono berię.
wrócili do domów.
też oddział poldcjl konnej.
W tym polowym więzieniu obok
Na placu Wolnej Pruy vr Bu- Rosjan i Niemców, najwięcej było
Polaków.
Być może mogiły w
kareszcie trwa rozipoczęty w sobo- ,.lasku na .Krokwi" kryją prochy
tą w poŁudnie demontd pomnika miejscowycb żołnierzy Armii KraLen.Ina. Do godzla popołuda1ławych jowei bowiem wielu z, nich z okolic Stalowej Woli zniknęło w tym
w niedizlelę 7-tonowego mDalumen- okreale bez śladu.
tu j~c:r.e ole zdjęto 1 cokołu.
(PAP)

w Bukareszcie . znów·

Stłumiono

demonstracje

kolejny · "bunt
na Filipinach
Ostrzeżenie

trum miasta, biorl(c jako za!kład
ndków Florendo I dwóch iego
mpólpracowników. Santo.I i Inne
osoby zabaryikadowall a.141 na druo 6wicie pMez zawieszonego gu- gim piętrze hotelu.
bernatora prowincji Cagayan, RoZawieszony gubernator Agub.aldolJo Aguinaldo i kill!;.w;et uzbrodo I jego uzbrojeni :r:wolennlt'y
jonych jego zwolenników.
, ~cznik wojskowy oświadczył zbiegli i pozosta.~\ _ na razie na wolw Ma.nili że wzięty przez bun- ności.
tow~ków jako zakładnik gen. Oscar
Florendo· został zabity. Poinformował, źe uwolniono
natomiast sekretarza lokalnego rządu Luisa
Santosa i innych funkcjonariuszy.
Florendo i Santos udali się do
Tugegarao - stolicy prowincji Cagayan, by przekazać decY'2\je sądu,
w której oskarżono Aguinaldo o
udział w nieudanej próbie zama(DOKORCZENIE ZE STR. I)
chu w dniach 1--9 -grudnia oraz
zabójstwa. Wcześniej siły Agui·naldo otoczyły hqtel ,.Delfino" w cen- wagę na pogłębiające się w Ło
dzi bezrobocie, mówiono też o konieczności zajęcia przez „S" stanowiska w tej sprawie, powinno
dojśó , do spotkania
l rozmów z
przedstawicielami
Minisłf!rstwa
Przemysłu. Jak trudna j~t syt;.1;tcja Łodzi i przemysł1,1 lekkiego n~e
krył równiei w swym
wystąpie
niµ nowo mianowany wiceprezyWszystko wskazuje na to. że dent Grzegorz Palka, którego na
„konflikt celny" w Odessie został WZD powitano owacyjnymi brazażegnany, Jak
przekazał nam 'z wami.
tego, portowego miasta
konsul
Za jawne lama.nie statutu „S" uAnllotol Tajgunów z konsulatu generalnego RP w Kijowie, dobiega znano na WZD d.zljałanie lokalnej
końca załadunek na trzy wag.,ny komisji „Solidarności" w Sieradzu.
towarowe 70 ton bagażu, przewo- która · wa.szła w spółkę z PHZ i w
jednym ze sklepów
prowadząc
żonego przez 280 turystów z Krakowa, powracających z rejsu po handel alkoholem wJ·korzystywała
Morzu $r6dziemnym na radziec- -r;nak graficzny „Solidarności". Zobowiązano komisję
do wycofania
kim statku „Estonia".
ostry
Wczesnym wieczorem w niedzie- się zei spółki i wyrażono
wszelkiej podoblę pOciąg specjalny, składający się sprzeciw wobec
z trzech wagonów towarowych i nej działalności.
sześciu osobowych miał wyruszyć w
•Dyskusja programowa
lllie nstronę granicy polsko-radzieckiej.
kończyła
się jednak
w sobote
Władze radzieckie kategorycznie przyjęciem
stosownej
uchwały.
oświadczyły, że robią wyjątek i że Gdy ją zakończono i policzono !'ł:>
w przyszłości nie będą tolerowały sy okazało się, że na sali je-;t, :uż
takich sytuacji.
tylko 180 delegatów (35,J oroc ), a

przed inwestow~niem
w Euro-e wschodniei

J'liJ.l.pińskie wojska rządowe zdobyły w niedzielę
w południe 6-p!ętrowy hotel w mi~cie Tugue1a.rao (Filipiny pólinocne), zajęty

Prezes Stowarzyszenia
Banków
Francuskich Dominique Chatlllon
przestrzegł inwestorów fra1;1cu1ldch
aby nie ulegali ,,syrenim śpiewom"
rządu, który zachęca Ich do inwes-

• Delegaci wybrani • Na uchwałę
zabrakło quoru_
m•••

Handłowcv zOdessv

wroca zbagażem

SOBOTA, 3 MARCA

... o.os. Na ul. Zgierskiej przy

ul.
Kniaziewlcza nn. kierowca prawdopodobnie kradzionego fiata 125· uderzył w barierkę i wiatę ·MPK. Straty 1,8 mln zł.
·
... 8.00. Przy zbiegu ułic Kilińskie.
go i Tuwima polonez zderzył się ze
skodą. Ofiar w ludziach nie
hyło,
straty ok. 8 mln zl.
.., to.os. Straż Pożarna wezwana została
na ul.
Pierwiosnków
23 a,
gdzie paliło się mieszkanie należące
do Ry;zarda G . straty oszacowano na
5 mln zł. Przyczyną była nieostroź
ność osób llorosłych.
... t3.05. Przv zbiegu ul. Limanowskiego I al. Włókniarzy Józef S. j<ł
dącv wartburgiem spowodował
zile·
rzenie z dwoma fiatami 125. Łączne
straty n<zacowano
na 1.350 tys. zł.
... t.i.45, Na ul. J MaJa ~4/86 spuSZCZ<lny ze• smyczy pies należacy
do
Miro)la M. wbiegł na ,iezclni~ gdzie
potrącony ·wstał przez fiata 126. Sa·

GIEŁDA

NIEDZIELA, ł MAllCA
.,. 13.o-. Przy zbiegu ulic Ustronna
- Rzgowska Elżbieta s. jadąc fiatem 126 SJ)owodowala zrJerzenle z
mitsubishi. W wypadku s os6b zostało rannych. 7 przebywa w
szpi·
talach. Straty ok. 4 mln zł.
..,. Swiadkowie kolizji drogowej jaka miała miejsce w dniu 4 bm. o
godz. 1 na skrzyżowaniu ulic Nowotki i Juhasowej proszeni Sił do WRD
WUSW w Łodzi, ui. Zeromsklego ss,
tel. 57-16-62.
.., Swladkowie wypadku drogowego
jaki miał miejsce w . dniu ZT lutego
hr. o godz. 20'.łO na uJ, Rzgowskiej
32 gdzie . piesza
potrącona
zos~ała
orzez fiata t2S 11roszenl są do WRD
,wusw.
(kl)

SAMOCHODOWA

Tym razem chdałbym zau:>Lt:!a<
czytel:lików ..DŁ" z autobaza·em
w Lubinie Iwo.i le ~ nicki0l rn !;.,.,„ _
nym do najw i ęks~ ;; cb w 1,, ,, „
Minio:iej . ~oboty na· plac pod
stadionem ?.:a głębia Lub:
zj" r-'1 ,•łl około 1000 pojazdów. P ·-.. 0 n1q ża
jąe a
wiekszość
stanowiły
wozy
polskie Za~raniczo:rn ofertr: :lajii ~z 
niei repreze'ltowały volkswageny
golfy. Innych, znanych zachodn-<'h
marek , doliczyłem
się
pojedyń
czycb evemolarzy.
Lubińska giełda uwah'la jest za 1
najdroższą w kraju. Czy tak jest

„

w

mochód został uszkodzony na
coo
tys. zł. Psa przewiHiono do Iecznt.
cy.
.., 19.15. Przy zbiegu ulic al. Włók
niarzy i Obrońców Stalingradu nietrzeźwy
kierowca lady Daniel K.
:.powodowa! zderzenie ze skodą. Straty ok. 1,7 mln 21.
•
... 20.00. W Zgierzu na ut. Nowotki
62 nn. kierowca toyoty zjechał
na
lewą stronę jezdni i uderzył w drzewo. 2ona właśelclela pojazdu Violetta w. doznała obratefl
przebywa w szpitalu. Straty ....: 1 mlll zł.

neczywistości?

Podobnie jak Ili- innych autobaza~ach w kraju, od pewnego czasu obok pojazdów mechanicznych
moź:1a kupić dosłownie wszystko.
Zest-awy meblowe, glazura łazien
kowa i materiały budowlane stanowią podobno tam stałą ofertę.
W Lubinie
bardzo wiele ofert
zawierało Informację:
„Cena
do
uzgodnhmia". Inną cechą tamtego
autobazaru są. oferty w markach
rachodnioniemieckich. Dolara przelic'r.ano do złotówki , jak 1 :9.600.
Oto niektór-:- notowania z ml~·
ue.i soboty.
Fiat 126p · 1980: 4,2 4,'1 5,0
' 2 DZIENNIK ŁODZKI nr 54 (13041)

..

, -

1981: 6,9 1984: 7,8. 1985: 7,8 8,5.
1986: 8,0 10,5 11,0. 1987: 12;5. 1988:
12,0, 1989: 14,5 IJ.4,6 15,0 15,5. 1990:
15,5 16,5.
r<;o 125p - 1980: 6,o. 1984: 8,0
9.5 1985:· 9,3 10,5 14,0 1986: 13,0 14,0
16,0. 1987: 14,5 18,0 18,5. 1988: 19,0
19.20 1990: 26,0 28,0.
Polonez - 1980: 10,0. 1983: 950
(b). 1984: 15,0. 1985: 16,f. 1986: 19,0
2!,tl 29,0. 1989:
2.200 (b). 1987:
3.200 (b). 1990: 33,o.
Wartburg - 1983: 9,0, 9,%.
Skoda - 1983: 10,2. 1985: 1600 ,(b).
1987: 2.150 (b).
.
Dacia - 1983: 9,0.

więc
czący

brakuje quorum. Prze.vcd,iWZD Zeny ICroplwniekl p<>informował, ' że- uwagi
i wniosld
będą w dalszym ciągu przyjmowane przez komisję programową.
Trudno powiedzieć, ezy uda
sę
jeszcze w marcu
przeprowadzi~
kolejną turę WZD.
Jaka będz;e
decyzja na ra7Jie rue wiadomo.
IE.

Ł. )

towanla w
Europie wschodniej.
Zdaniem Chatillona, w krajach tych
nie Istnieją jeszcze żadne zdolne do
życia i wiarygodne struktury, ani
wiarygodni wierzyciele.
Żadne państwo w Euro~ie wschodniej nie „zakończ,Yło, me mówiąc
już o wprowadzeniu ich w ży:ie,
tworzenia struktur gospodarczych i
prawnych, umożliwiających odblokowanie znacznego napływu pie.nlędzy",
podkreślił
Chatlllon w
wywiadzie dla sobotniego dziennika „Lioeratlon". Bankier francuski
ostrzega, że jeśli chodzi o Europę
wschodnią, to „nie wiadomo komu
się tam pożycza, gdy:il aparat pań
stwowy jest w trakcie załamywa
nia się". Fala pożyczek dla państw
Trzeciego Swiatę. w latach siedemdziesiątych przypomina Dominique Chatillon - spowodowana by·
ła w znacznym stopniu gorliwymi
zabiegami władz krajó-.117 rozwijają
cych się, a banki zapłaciły za to
dość drago.
- (PAP)

Nie będziemy

wdawali się wdySkus1e

w

naszych gra me

~.

1

frekwencję.

Centralna Komisja Wyborcza w
RFSRR podała, że do południa
czasu miejscowe.go we wsch1<l01~h
regionach re,publi.ki głosowała już
ponad połowa wyborców. Na Sachalinie firekwencja sięgnęła do połud,nia 61 proc., w obwodzie amurskim 54,8 proc., a w Jakucji 59,5
proc. Na Ukrainie głosowało
w
tym czasie 52,9 proc. uprawnionych, a na Białorusi 49,8 proc.
Pierwsze oficjalne wynjkl . zostaną podane dziś.

Gorbaczow
. . przyjmie

no.mmac1ę

na prezydenta
Michaił G::irbaczow oświadczył w
nied~ielę! że
jest gotów przyjąć
nommacię
nil prezydenta. Odpowiadając na
pytainia dziennikany

w lpkalu wyborcz.ym w Moskwie
po oddaniu głosu na deputowanych RFSRR, stwierdził, że w warunkach rozwijaJących się procę
sów decentralizaeyjnych w kraju
należy umocnić władzę wykona .nczą, nie zmniejszając
roli Rady
Najwyższej.
/
„Sam nie będę wysuwał swej
kandydatury... lecz
jeśli zostanę
wybrany, nie odmówię, to pew-•e
- powiedział. - Moim zdaniern
dla społeczetistwa byłoby niezrozumiałe,
gdybym
wyikorzys~ał
fyWać".

i

zaczął się ,v7.:'J-

Gorbaczow dodał, że wszy-

Czechosłowacja

ł

Słowacka

Rada Narodowa - parlament republiki.
Ta nowa nazwa państwa będzie
przedłożona do
rozpatrzenia przez
Zgromadzenie Federalne Kraju.
Słowacka Rada Narodowa
zatwierdziła nową nazwę republiki. Od tej
pory Słowacka Republika socjalisty.
' czna nazywać się będzie Republiką
Słowacką.

PREMIER FRANCJI Michel Rocard
uzna! za „szkodliwe dla wzajemnego
zaufania
europejskiego"
wahania
kanclerza Helmuta Kohla, jeśli chodzi
się
do
o publlczne zobowiązanie
uznania llnU Odra - Nysa jako granicy między przyszłymi zjednoczo.
nyml Niemcami l Polską. „Nie rozumiem, dlaczego pan Kohl jest tak
ostrożny z powiedzeniem, Iż Niemcy
nigdy nie podważą zachodniej granicy Polski" - .powiedział.
Z WYWIADOW Borisa Jelcyna dla
BBC I Telewizji Francuskiej
TFll
Michaił Gorbaczow
zaczyna się zachowywać jak dyktator, Jest nietołe
i.ancyjny, kocha władze.
Potrzebny
jest silniejszy parlament, aby og~a
niczyć

, WU
gmQCh KC SpO eczenS

władze

prezydencką.

Zwią

zek Radziecki przezywa narodziny potężnego
ruchu Judowego: jeśłl nie
podejmiemy radykalnych działań w
celu poprawy warunków życia może
nastąpić wybuch przemocy tak jak w
Rumunii.
CO NAJMNIEJ 802 osoby zginęły a
2314 zostałÓ rannych w czasie dotych·
czasowych walk między silami chrześ
eljańsklml w Libanie. Krwawa wojna
między
oddziałami
zbuntowanego
generała "Michela Anna I milicją Samlra Dtadży
(tzw. siły/ libańskie)
wybuchła 31 stycznia - terenem "alk
jest tzw. chrześcijańska enklawa w
Bejrucie l wokół niego. Bilans taki
podała w sobotę A;FP powołując się
na tródla szpitalne w llbaflskiej stolicy.
'
PREMIER IZRAELA Icchak Szamlr
(z prawicowej partii Likud) odrzucił
doniesienia prasowe, Iż zaakceptował
on ostatecznie kompromisową propozycję Jamesa Ba'kera w
sprawie
składu delegacji palestyi\skiej na rozmowy pokojowe z Izraelem,
Biuro /
prasowe szamira uznało te donies.lenia za „czystą spekulację".
W WYWIADZIE. dla enerdowskiej_
agencji prasowej ADN szef „Sajudisu" Vytautas Landsbergis uznał za
motliwe proklamowanie nlepodle«lo~ci Litwy Jeszcze w marcu,
konkretnie podc:tas -pierwszego posiedzenia (11 bm.) nowo wybranej Rady
Najwyższej
republiki.
Jednak dla
uzyskania faktycznej niezależności
państwowej,
musimy jeszcze pokonać długą, trudną przede
wszystkim
gospodarczo
drogę
stwięrdzlł
LandSbergls.
(Zlt)

ł

rialnych oraz kształtu projektów ustaw w tej kwestii. Dyskutowano też nad zagadnieniami zwią
zanymi z tworzeniem przez partię
programu apołeczpo-ekonomicznego.
Rada Naczelna SdPR wyraziła gotowość przekazania gmachu KC b.
PZPR na potrzeby tp0leczne.
(PAP)

Oferta z horrorem

W Sopocie w rejonie' ruchliwej
staeji PKP, przechodniów szokuje
niezwykła oferta. Oto Zakład Produkcji Leśnej „Las" w Skórczu poleca klientom ni mnir.·ni więcej,
ty.lko „trumny z w
ażeniem".
Ludzie drętwieją: cką oni biorlł
to „wYposażenie" I - kto to kupi?
PRZEDSIĘBIORSTWO

Zagraniczne
„Tema - Poland" l.ódź, Rewolucji
1905
r.
46
zatrudni
wywczoraj zg 0$Z6n/8
kwalifikowane szwaczki. Bardzo
•
wysokie zarobki.
8901 g_ E
·dziś
ELEKTRONIK
potrzebny
-- . OGł.OSZEN/E
36-71-16.
8900 g E
.
'.:.
·
::::;..POSIADAM wtryska:-ki podejmę współpracę. Kolumna 43-76.
8923
g E
VIDEO, telewizory - pośrednictwo
55-13-92.
19262 g E MONTAŻ boazerlł - zabudowy· nybko - gwarancja, 74-28-94•
SPRZEDAM „Misia" Zakłado896~ g E
wa 114.
19325 1 E
DWUIGŁÓWKĘ kompletną sprzeDOCHODZĄCĄ pomoc domową .dam. 55-50-79.
.
9009 g E
zatrudni11. Referencje pożądane.
Listy 1927'7 Biuro OgłoszeJ\, Sien- ZATRUDNIĘ szwaczkę (dźianina)
Łódź, Widna 10.
8891 g E
kiewicza 3/5.
E
POTRZEBNY szewc. 48-22-47.
ZATRUDNIĘ bl•lł!ł 1zw11czk41 8917
g E
55-23-08 p0 lf
19275 I E
mi dokony'Ya.nym1 pr zez turystów
automatyczn11,
zestaw
zafranl.cznych. Problem ten r~zpa SPÓLKA ponu!iuje lokalu na PRALKĘ
chłodniczy sprzedam. 42-6'5-84.
trywał w piątek
mąd federalny,
szwalnię 20G--l!OO m. 38-57-111.
· 8886 g E
któremu poru~o ze (!
''"'1lę
19297 g E POSZUKVJĘ po~oju nie umeblowacia e!ektywnyeh posu.ni.ęć w eel u STAŁA praca dla szwaczki (teksas)
nego od zaraz. 32-04-36 (10-18).
uporządkowania przepływu tow::Bałuty. LZ.J eprzedam, 86-23-91.
8913 g E
r6w.
19294 g E MARMURKARzy zatrudnię Beskidzka 84.
8881 g E
zamraiark41, pralkę ..._
w~~!t:~:141 {;:~:y"~1'!"7: LOOOWKĘ, 42-42-52.
19~1 g E
wszy&t:kie a.rtykuły spotyweze, napoapn:edam.
je alkohol~e. bielizna połclelowa , ' POSIADAM lokal 140 m, 81-61-99. r;..
19298 g E e - I I
""'I
I , . L, '
galanteria skór.zana, naczynia ema• 6
f I IA,4
I I 1
I I
? ,
. ·R
·1
, _ _•a
liowane, ceraimika sanitarna, broń BO,Ą.ZEI~ -::, bs.::lo:' y, zabudowy CA" -. . .
.• .
43-63-98.
19302 g E
myśliwska, urządzenia eazowe. Zostaną
wprctwadrzone ograniczenia KUPIĘ dziurkarkę, zatrudnie akwi- OVERLOCK, 43-11-10.
na wyw(yz. benzyny w rezel"Wozytora. 65--54-25.
19326 g E
8984 g E
wych bakach i kanlstraeh oraa ic- SZWACZKI - utrudnię. Brzez!J\- CHAŁUPNICTWO, także szycie strumen.tów muzyomych. Zakazy
81-63-24.
19150 g E
1ka a.
~943 g E
dotyczyć będ' r6w.nłri 0116b, kt6re
oficja:lnle wymlenlly
j-izy n
korony, Od chwili obow!lłzywania
nowych przepisów, tzn. od li. mar.ca słu~ba ceLna .zcsl:M!le w•mocKOMUNIKAT , ,
nlona nO'Wymi pracownklami.
P11W ODDZIIAŁ DROGOWY FNOWR'OCLAW
(PAP)
~
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Ograniczenia w wywozie
towarow przez turystów
'1>

Od G marca
~echoslowacja
wprowadza ogranfozenia, zm!erź:a
jąoe do ochrony rynn wewnętn:
nego pr:r.ed nadmdernymi zakupa-

Porzucone dzieci

W Szczeclnie nadal trwają poszukiwanda rod:uiców dwóch killtumiesięcznych chłopców pozoctawi<>nych bez opieki. Jeden " nich jak ustalono 4-miesięcz.ny Mariusz
N. - porzucony został prze.z matkę i jej konkubenta w
domku
kempingowym na przystani węd
karskiej w Dąbiu; drugi 8~mi.e
sięczny o nie . ustalonych personaliach poZ05t111Wlony zo.ttał pl."Zez
młodą kobietę w przychodni przy
uł. Buczka w Szczecinie dzieci
te przebywają w odd11:iale ped!atryemym gzpitala w Szczecinie-Zdrojach.
,
(PAP)
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d. POLAKOWSKA

odb~e Il• na enumtar111
dnia I marca 1990 r. (wtorek),
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MARTu\NNA KJRY!SIAIK
Wyp?owadzenle drogich um
rzym ••kat. przy ul. OgrodoweJ
godz. 11.łS, o czym sawladamla

W wyborach .do rad republikań
skich i terenowych w Rosji. na
Białorusi I Ukrainie
odnotowano
wysOlką

~

PODCZAS II walnego zebrania delega~ów NSZZ „Solidarność" _ Regionu Dolnego Sląska przewodniczącym
ponownie wybrany został 36-Jetni
Władysław Frasyniuk.
BYŁY KANCLEY
JJFN . WlllY
Brandt występując w sobotę na wiecu przedwyborczym socjaldemokratów wschodninniemieckich w Erfurcie powiedział, że żaden rząd na
świecie nie poprze Kohla, jeśli
zakwestionuje on polską granicę.
FEDERACJA czecho-S!owacJa
taką nowlł nazwę państwa
czecho-

słowackiego zaproponowała

RN Sd Rp gołOWQ prze kQZQC'

zainteresowany.mi narodami". Na
pytanie, jak dalece Polska chciałaby integrować się z Zachodem,
premier odparł: „Pragniemy możliwie jak najdalej idącej integra_
cji ogólnoeuropejskiej. Trudno jed-_
3 bm w Warszawie odbyło się
n~k w tej chwili ocenić, ja!'tle„ r::iz- „posiedzenie Rady Naczelnej SdRP.
miary mogłaby ona przyJąć •
Przyjęto m .in. uchwałę bardzo kryW wywiadzie dla obu telewizji tycznie oceniającą ~ydarzenia. marRFN, premier
wyraził
przede ca 68. Odnosząc się .do tera~nlej
wszystkim „zaskoczenie" i „zdu- szoścl uchw~ła . stw1erłiza, ze w
mienie" wypowiedzią
rzecznika Polsce dotknięte.i ~kutkaml kryzyrządu Dietricha
Vogla dodając su, ~o;az więceJ. Jest nlesprawiedjednooześnie, że nie chce posuwać Hwosc1, ksenofob1!, obskuran~yzmu,
się zbyt d.aleko w komentowaniu agresji wobec tych, kt~rzy mysią odtej wypowiedzi poniewa7. kanclerz miennle. SdRP będzie walczyć z
zjawiskami -ktoi chciałby
przeciwsta. przemawiał
. • _tutai. os-0b1śc1e
. _ ~yl- tymi
me
ć i k "d
zako za pośredmctwem rzecz.mka. W 1a I ę az emu,
Niemniej „zdziwiło m a.ie 5 ,czegól- razić nimi życie polltyczn,e kraju.
nie postawienie sprawy mniejszośObradowano równiet na temat uci niemieckiej, bo przecież osiM- działu SdRP w
zbliżających się
nęl:śmy w tej sprawie po roi ::-t""'- wyborach do samorządów
teryto-

od.eula na zawae po
ł.

Białorusi

wRosji, na
i Ukrainie

obecności.
Zbyt ·wiele bezprawia ·s-ło"'~-a·_··---------------------------
doświadczyła Europa dlatego,
że

życiowe interesy rozstrzygano poza

sześc.

wybnry
do ra d
'f'

(DOKO(~'CZE:Vm ZE STR. 1)
nie w Warszawie podczas >VlZJ •Y stkie wrawy związne z nową wgranie. _Ni
może uleg;i.ć Vt t,p" - kan&lerza., a 1nY dotrzymujemy • lą p~ij i
urz~dem prezydenta
wości, że
amy prawo do takiej
' wyjaśni XXVlll Zjazd KPZR.

Z

Dnia 2 marca 1990

W OSRODltU
szkoleniowym w
Kulach k. Częstochowy ł bm. zakoie:sył obrady dwudniowy ogólnoprsedatawlclelł
załóg
pol1kt zjazd
arentów śleclczyeh i zakładów karnych. Spotkanie przeksZtałello się w
zjazd zaloi}'clelski Nlezaletnego samor:ządnego
Zwiąsku
Zawodowego
Praeowńlków Więziennictwa i FunkcjonarluH:y slutby Więziennej,
ZA NIESPEŁNA Z tygodnie roz·
pocznie 1lę wspólny 1jazd stowarzy-

obecną sytuację

, ·•

szenia ' 2ołnłer.-, Al'lllil KraJoweJ I
Zołnlerzy Armil
Krajowej,
w wyniku- zjazdu powstanie prawdopodobnie jedna organizacja AK •
• owskii, której celem pozo&tanilł kultywowanie tradycji l obrona dobrego Imienia tolnierzy AK, upamięt
nianie .miejsc spoczynku poległych
żołnierzy, inicjowanie
badafl naukowych nad dziejami teJ armil.
WOBEC ZNACZNEGO wzrostu CH
węgla rośnie zainteresowanie
tanim,
niepełnowartościowym drewnem uży
wanym na opal, eo sprawia, że w
lasach .nic się nie marnuje, a usuwanie
powalonych pni i auchych
gałęzi poprawia zdrowotność
drzewostanów. Drewno pełnowartościowe
najtaniej sprzedaje obecnie OZRP
Radom - po 2JO tys. zł za
metr
Związku

0

wlelkleco aaenesa C•lowleka na•ego l"uyjaclela.
PRACOWNICY l1 PRZYCBO·
DNI REJONOWEJ, ul. CUllJE·
SKŁODOWSKIE.J

15 /tT.

'
ZOFIA GUTMaNOWA

że

w okresie od 5 marca do 20 marca 1990 r.

będzie przeprowadzane chemiczne odchwaszczanie tór6w kołejowych linii Katowice - :Tc-zew
na terenie w~jew6dztw: sieradzkiego i konińskiego.
·Okres prewencji dla uiywauycłi. środkó\V chemicznych wynosi dwadzieścia jeden dni.
546 k-E

„ •• •
Redaktoir t.eebnlczny:

w
JERZY KLIMA

„

Zrzeszeni prokuratorzy?
~aęło się 19 grudnlia Uib!egłe10 roku: w Gorzowie Wielkopol1kim . sawląxała ~ _ponad 20-osobowa ll"UP• inłcja.tywna prokuratorów i pracow.ników a.Jministracyjnych, sta-riająca
IC>bi~ za .cel
doprowadzenie
do
p<>w-sta'lia
z w litr.ku z a w od owego. Na
-111 lutego ·br. zwołała w Go-nowie
• J • s 4 prr.ed.ttawiclel! załóg pracowntcz:reh prokuratur z ca _l e go
k I'~ J u. UcHiltnlczyli • ni.m prokuriito.rsy .• 32 wojew6dztw. Wyjo~~ na nim Ogólnopolską GruJ)ę
~ruejat:rwną. W jej
skład weszła
r~Qntantka Prokuratu;ry Wojew
iej w.· Skierniewicach - DaJJU~ Drllsler, r. którą p,rzeprowa-

d1li.liśmy krótką

••„„
-

rozmowę :

Jakie zadania postawu pned
SOHOWlki sjazd?

'-

Formalaio zadandem · zja:ldu
118to.uakowanie się do !ni. eja\nry p0-wołanla związku zawodcnreco
oria·n ach prokuratury
oras dyekusja nad „projektem ullła..,y o nnian.ie ustawy o prokuratu.r z•"·

'brto

-„

O eo chodzi w projekc.le u.sta.-

-w:y'!

towantu połttyld kadrowe) w fto1unku do 01ób promowan:rch na
kierowni cze stant>wlsk.a, a więc
proikura·t orów wojew64zkich ł rejonowyeh. Samorz~d ni• m(")że pozost ać
jedyn·i e
opinlodaw ~ym
o.rganem.

odct1&1 nlellawnego proarawu „Inter·
elacje" • · ud1łalem
wicepremiera
łanow1kieso dawonm· rolnicy, pytając
dlaeze10 rzl\d nie bierze się za likwiclacj11 monopoli, także tych l)bsluruJących
rolnictwo. Wicepremier przyto.mnitt odwrócił
!Prawę 1 zapytał dlac.zego to 1amt rolńley
nie blor1t sltt aa smlnno sp6łd1łelnl.e i SKR-y,
skoro mos1t wreneie wzl11ó 1woje .111rawy w
•woje ręec.
.
MogĄ. Ale oz:y nie l!hcą, nie wierzą, czy
wreszcie nie wied:i:ą jak? Kilka dni ternu
przysluchiwałam się wiejskiemu
zebraniu
zwołanemu przez
Gminną Spółdzielnię w
Zgierzu. Było jut drugie z kolei. Pierwsze
nie odbyło się, poniewaś członkawie spół
dzielni nie przyszli. Być może rzeczywiście
winna była GS, nie dopilnownws:ty stoiowneco zawiadomienia. Tego dnia na zebranie
do szkoły w ProbosZezewieach pnyszło niewiele ..osób.
Wleeprezea długo odczytywał
składaJącll. 1111 z kllkud:r.lesłęciu · nazwisk listę
członków. Odliczyło Bię 15 w tym ł osoby
między 30 a łO rokiem tycia.
Mimo tłustego ezwartku spotli:a.."lle trwało
bite 4 godziny, Dostało się mocno star.ej
Radzie Nadzorczej za potakiwanie zarządowi.
Ostatecznie . uchwalono
nawet
wniosek o wotum nieufności dla rad .v.
Moty wem powracającym
nieustannie b y ła
Spł'aV1a
tutejszego sklepu. Retlnicy w alczyli, by była to przyzwoita placówka od l at
co najmniej 30. Bmkuteeznie. żałowali, więc
że 1&moch6d, kt6ry w latach 1łedemd;tie.11ią
tych uderzył w ów pamiętający N:tpoleo:na
budynek nie rozbił co doszczętnie. Mote to
by zmusiło GS · i władze iminy do budowy
noweeo? Długo rozważano dlaczego :-.budowano :kosztowny zajazd w Emili\, zamiast ·k 1apu l innych potr:i:ebnie1szych tutejszym p lacówek.

P

- Jak prokuratorz:r eoenlli „mi
siebie, swojlł dotychczuową działalność także w upekcłe krytycznej opłn.łl •PołecmeJ?
- Jesteśmy świadom:, ie tot alna
krytyka obecnego modelu prokurat u ry i· samyeh prokuratqrów, to
ce na za uzależnienie nas od sił
polit ycznych i stawiania wielekroć
interesów rząd zącej partii ponad
pr aw o. , Zdajemy sobie spr aw.ę z
tego, że prokuratura ~yła iodn;)'ra
z tycll organów państwo·wych, któr a w irult.rwmenta.lny sposób reallzowaia politykę PZPR. Za nlezb11dne uiwaiżamy męc przeprowadania
zasadnkzych zmian, które pozwolą nam odzyskać zaufa.nie i autory.t&t społeczny. Realizowanie postulowa;nych zmfan - kad•rowych
I organizacyjnych - możliwe jest
i:aszym zdaniem tylko wtedy jeże
li
uzyskamy prawo
tworzenia
z wiązku zawodowego J samorządu ,
z prerogatywami, o jakich wce;eś
niej. mówiłam.

~ Uznaliśmy eo :maJ.azło w yraz . w uchw·a le - że projekt zawi.r• rozwiąsa.nia lltanowiące. gwa- Podsumowuj11-e zjazd - Jak
raneje d~okr•tyzaej! d:i:lalalności możemy określić jero myśl prze,
prokur•tuq, poprawę jej ttr:uktu- wodnią?
I
rr .Ol'fanbae~jnej, W11DlOCnieaie po- Jest ona bard~o prosta - uJę
S;t"tJi I aut()a'ytetu prokurllltor6w.
Jednocze~ni• . zgła.uallimy
pro.po- ta w uchwale - aby pT a w o stapodstawę
nasi:ej
t:reje dtlej ldą-eych zmian. Dotycz, nowiło , jedyn11
'
ene przede w&zy.tkim roli samo- d"Liałalności.
rządu prokuratorskiego w kuta?Ro~mawfala: Z. TAR.
'

\

Pytaniom 1 talom nie było końca. Rolnicy czuli się pokrzywdzęni, że ich udziały
są tak niskie. Pl'zed · 30 laty - stwierdziła jedna z kobiet gdy mój ojeiec wstępo
wał do sp6łdzielni, wpłacił udział 300 zł i to
była r6wnowartośó s butelek wódki. A dziś
mój udział wyno.szący 2.000 zł jest niczym.
- Dlacaeso te pleniądH nie były walor)'Iowane? - pytali :i:ebrani. - GS przez ie
wszystkie lata na1 onuk.iwala.
Cóż, faktem jest że udziały n ie są w ya;okie, od 2 do· 7 tys. Ale majątek spółdzielni
jest wart ponad 5 miliardów - - ar gumentował obecny na zebraniu wicepr ezes. Udziały t o d rażli w a kwestia. Członkini Rady Nad·zorczej spółd zielni ogrodniczet, obecna na zebraniu w Proboszczewicach, .o powiadała np„
że w icl~ spółdzielni członkow ie rady inusieli podwyższyć swe udziały do 100 · tys. zł,
ale reszty członków - ogrodników przecież
.- nie można do dziś namówić, by podnieśli
swe udziaąr do 5 tys . . zł.
Sprawa ' jest istotna. Jeśli bowiem rolnicy
podzielić
wielkie spółdzielnie na
mniejsze, usamod'"zielnić je, i:mienić za rządy.
słowen1 wz iąć sprawy zaopatrzenia i pr od ukcji na ws i we własn e ręce , m uszą si2
zas tanowi ć sk ąd wziąć n a to pie nj_
ad.ze. G S
se, w bar dzo <flłej kondy cji finansowej. dodatkowo pogłębione pr zez kosztowne kredyty. Jeśli zatem wiejskie spółdzielnie mają
wystartować tn albo ich członkowie· podniosą udziały, albo zdołają zdobyć tanie kredyty.
. Rzec:i: inna; nie bardzo widać chętnych do
wzięcia się za małe wiejskie spółdzielnie. W
Proboszczewicach. o któ rych była m owa,
młodzi ludzie wybrap i na delegatów na waln e zebranie i do Rady 'Nadzor<'zej l;:onkl11dowal!: „Mie jmy nad ziej ę, że OS weimie ~ię
zechcą

'

,

·za sprawy silepu„." Jaka GS?
Przeciet
zblita się jej koniec! Nikt jednak n ie zapytał o podział, choć v.riedziano; ie wsie Biała
i Gieczno dą:tą do te&o. Nikt nie spytał, co
zo's tanie po pod;iale i czy na baiie teeo uda
się założy~ własną spółd,:ielnię? Zamiast tego
formuiowano żądania i oczekhyańla: ;,GS powinna zrobić", „GS po:wlnna załatwić".
Oczywiście, nie mo:tna niczeg!) wyrokować
po obecności na jednym zebraniu. Jestem
od tego jak najdalsza.
Henryk Tomczl!t,
przewodniczący ZR „Solidarność" RolnikO\v ·
Indywidualnycp jest delegatem na
Walne
Zebranie Zgierskiej GS (wybrano go na zebraniu w Wypychowie). Twierdzi że są .wsie,
gdzie rolnicy intere-sują się losem gminnych
spółdzielni.
SKR, Banków Spółdzielczych.
, Sa też rozsądni młodzi ludzie, dotąd dojeż
diają.cy do pracy w mieście, którzy gotowi
są z.ostać na wsi l wziąć się za małe spół
dzielnie.
- Teraz ..- konkluduje H. Tomczak
trzeba pilm;>wać by 1p6łdzielnie nie wyprzedawały majątku po cichu, bez wJ.edzy i woli
swych członków. Przede wszystkim trzeba
jednak sformułować konkretne pmpozycje,
dotrzeć z nimi do rolników - członków spółIl.zieln i. Wówczas może uwierzą, że nadszedł
cias zmian, w którym -wszystko zależy od
nich samyth. A także od ich ryzyka własny m kapitałem.
·
Czas ucieka. Im szybciej ta prawda dotrze
do .zainteresowanych, tym ' prędzej się coś
zmieni. Zresztą jaskółki innego myślenia chyba się pojawiają. Oto w jednej ice wal, obsług!wanych przl!Z zgierską. GS, zaplanowano
w sklepie lnwentaryzajcę.
Do spółdzielni
zgłosili sie mieszkańcy tejte wsi proponując,
że w t ym cza.s ie · sami zajmą się dowozem
f sprzeda ią chleba z GS-owskiej piekarni...
AGNIESZKA OSTAPOWICZ
,

-
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Rozmowa z Lechem Tulickim, zastępcą dyrektora
Cłó\wnego Inspektoratu -Sanitarnego
~J'acelr._ 8opllea pokutował, więc bił nledżwiedzla",

„Gerwaą sabil

majora w czynie społecznym". „Czy

J'a~k Soplica odkupił swoim postępowaniem winy

popełńione weteśnłej? Uważam, że odkupił, ponieważ 11mienił się nie do poznania po zabiciu Stol-

„Zaścia~ek jest

to :tabozała szlachta, która
byii bogata.
W «Panu Tadeuszu»
·szlachta ta pochodzi z Mazowsza. Jak opisuje A.
Młck.iewicz ....t ei z Mazowsza różni11i się od Litwin~w: mówią swoim językiem, mają wysGkie czoła,
esarne włosy i eczy".
Smlać się czy p!akać? Swiętość literatury polskiej - „Pan Tlideuu" - przerabiana właśnie teraz, w. końcu półrocza nkolnego przez uczniów
klu ósmych jako lektura obowiązkowa, owocl,lje jak Polska długa i szeroka takimi trocinami. Nauczyciele nie płllczą. Przywykli Podobne bzdury
ezytajll przeciet nie tylko każdego kole jnego roku
11Zkolne10, ale i przy przerabianiu każdej obowi~kowej lektury z tzw. kanonu klasycznego, czyli na1wartościowszych
dzieł literatury polskiej.
{Swoją drogą, słowo ,przerabianie" - pasuje
jak ulał). Co więcej - otwarcie przyznają, że
klasyka w ogóle nie trafia do serc i umysłów
uczniów szkól podstawowych. Wymagają jednak
jej r.najomości, choć zdają sobie sprawi;:, że wi~k
szość czyta „po łebkach" bądź komysta z ustnych
strenczeń pilnych koleg6v1 czy koleżanek.
Dob6r lektur dla poszczególnych klas zawsze
był bardzo dyskusyjny. podobnie jak i w ypisy w
pc5dręcznikach do języka polskiego. Najba1·dziej j ą
trzący w tym wiględzie problem upolitycznienie - teoretycznie iuż odpadł, praktycznie jednak
nic się nie zmieniło. Wprawdzie chy~a już nie
grozi uczniom „lekturowa huśtawka" uprawiana
przez 40 powojennych lat, podczas których po kolejifych zakrętach wybitni pisarze t>r<.e;;tawali być
"1ybitni, a marni z dnia na dzień stawali się ge-·
nia1ni. W szkołach obowiązują jednak nadal te
prQgramy, które opracowano zgodnie z odgórnymi
w!kaz6wkami „ekspertów".
Szybka zmiana programów nie jest an i możliwa ,

ni.ka".

kiedyś

mogła

llllll••••••

car

an!. tet w1kazana, bo eo nagle, to po diable. Ponadto - w obecnej sytuacji gospodarczej - przygotOwanie i wydrukowanie mi11onów nowych podręczników jest nierealne; Czy jednak z powodu
tzw. obiektywnych trudności uczniowie III kla$, a
więc •dzieci 9-letnie muszą obewiązkowo czytać
„Czuka i Heka" A. Gajdara, z której to książeczki
dowiadują się, że Moskwa jest najpiękniejszym
miastem na świecie, bo plonie tysiącami czerwo·nych gwiazd, Związek Radziecki najwspanialszym
krajem, a potem zadręczają rodziców pytaniem ~
na jaki rozkaz. W<1tonyłowa czekał w 1939 roku
6w bohaterski komendant pociągu pancernego?
Wbrew pozorom szybka zmiana zestawów lektur
obowiązkowych l uzupełniających teł nie jest możliwa. Niezbędne jest bowiem nie tylko odpoHty·
cznienie. nauki języka polskiego, ale I gener;ilne
przewartościowanie z uwzględnieniem celów naucżani a i możliwości percepcyjnych uczniów. Mało
kto np. protestuje przeciwko „Krzyżakom" jako
lekturze, ale co wrażliwsze 14-letnie dziewczyny
opuszcząją opisy tortur I pogromów. Czy ze wzgl~
du na 0pisywaną szczegółowo brutalnosć dzieło to
powinno być przesunięte do zestawu lektur licealnych czy też w ogóle wykreślone z kanonu lektur

-

Mamy aspiracje szybkiego
do wspólnego europejskiego domu, tymczasem jesz1·ze niedawno
znajdowaliśmy
się w czołówce chor6b „brudnych rą,k". Jak przedstawia się
aktualnie sytµacja. epidemiologiczna naszego kraju?

I

1l

.

obowiązkowych?

Możą więc - _z tych 1 kilku
'>yłooy i:.astanowić się

warto

formą

inn:tch w zglltfió:w ~
nad najprostszą re-

lektur, a mianowicie zrezygnować całkowi
cie z ich odgórnego ustalania? . Po1oni3ci mogliby
przecież sami dobierać lektury dla swoich uczniów.
Oczywiście· galimatias byłby dui:y i zaraz p 0 jawił
by się problem egzaminów i: języka polskiego do
szkól ponadriodstawoWJ"Ch czy na studia ale czy
np. pisemną maturę z tego pn;edmiotu powinno
sprowadzać się do. wypracowania na temat: „Uzasadnij postawy- społeczne Judyma I Siłaczki". A
tak w ogóle - czy postawy społecme Judyma i
Siłaczki nadal ~ najkorzystniejszym! wzorcami osobowośi:iowymi dla współczesnej młodzieży?

torek, zbliża się · południe. Na warszawskim Międzyi;ia
rodowym Dworcu Lotniczym Okęcie trwa właśnie odprawa pasażerów odlatujących spóźnionym boelngiem•767
do Nowego Jork;u. Kiedyś oznaczało tn olbrzymie kolejki r.denerwowanych pasażerów, zmi:czonych celników. Dziś w
hali odlotów ruch wprawdzie spory ale nie ta~i, jak to kiedył

MARIANNA SZYMUSIAK

nr.:z
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\/N

- Jeśli chodzi o
kaźne, w których
decydującą
rolę

Okęciu

mają

poprawę.

-

Jakiego rodzaju
zatrucia
·
- Bakteryjne zatrucia pokarmowe stanow.ią ok. 90 proc.
wszystkich tego rodzaju zatruć.
Na ok. 35 ty"s. pr.zypadków z;at ruć pokarmowy ch w 1989 r .
30,5 t ys. to salmonellozy. Res~ta - spowodowana prz~ grookowce i in ne bakterie.
:.... Tymczasem . nie zwatajl\c
na zagrożenia kupuje się mięsct
z samllchodów, z taboretów na
ulicach, w kurzu, w br11dzłe ...
Co na to t'aństwowa Inspekcja
Sa.uitar111a?
· ·
- Jesteśmy niestety, w pewn ym sensie ograniczeni w dzJałaniu. Nasze zakaz)" nie spotySI\ najczęstsze?

odgrywają

szczepionki ochronne, a "'ięc:
Heinego-Me!iina. bło ni.ca, krztusiec, a częściowo dur brzuszny,
sytuacja jest do.'bra. Rzadko kto
7.apada na te choroby.
- Czy to samo można powiedzie~ o innych
zakażny<"h . chóroba.ch, w tym takżę o po, karm6wych zat.rliC"iuh bakteryjny<'h? · -. Niezi:pełnii;, np. w por ównaniu . z mnym1 krajami europejskimi częściej zapadamy na
wkusowe zaipalenie
wątroby ,
nada•l problemem są biegunki
dziecięce , jak również:
~nane
powszechnie zatrucie. pokarmowe. Wprawdzie 'po raz pie-rwuy od wielu lat nastąpił w
1989 r. spadek liczby
zatruć
bak'te?yjriych. - w 1988 r. było
ich ok. :40 tys„ w ub. r. - ok,

kają

1

n a

....:. Prz3czyny są dwie mówi
Gnegorll Doma.laki, z-ca dyrektora
Celnego Port Lotniczy. Po pierwsze zima, nawet· ciepła ,
Jto tt!e sezon na podróże. Proszę popatrzeć
na tę listę: dzisiaj do
Frankfurtu odleciało 71 osób, Lontiynu - 58, Wiednia - tylko 25
pa~żerów. Tak ·samo na przylotach - z Londynu mieliśmy, tylko 25 pasażerów, z Frankfurtu zaledwie 20. Dziennie odorawiam:v
ok. 5 tys. osób. podc„as J:(dy latem
"Przez port lotniczy przewija '!lif'
każdeJ:(o dnia 11-12 · tys. odlatuja
cych i przylatujących. A druJ:(i po·
wód? No cóż. wysokie ceny biletów
i nowe przepisy celne.

o"

wprowadzenia t,ych ostaJnlch
właśnie dwa miesia<'e. Nowe orzepisy budza wci2ż wiele
krytvcznych u.w.a g. ~le nie wydaj"
sie, aby wpł,vnęły zbyt bamuiri co
na wo!aże naszych rodaków. NiP
ustał też orywatnv irnnort. choĆ'
terllz nrzenlfl~l ~i e d<' ruchu t.ow'ł
rowego, Co sie orzywo.,.i?
To co
t1rz:vwoziło się . do te j pory. choć
w nieco nmiejszvch ilośC'iacb. Dla
poró"tl,•nania Ponatrzm:v na jeden tydz.leń gcudnia ub: roku' i jeden tYdzleń stvcznia tego ~oku : telewizory 139 i 29. radiom 1u~n~tofony 111 i 9, kamery wideo - 40 i 7_
aie z drugie.i strony komputery 7 ! 15. tkaniny 2200 m i 3000 metrów, odzież - 2-920 szt. i a:i:. 14.970
sztuk. Kierunki te same iak zwykle - Tajlandia, Dubaj, Singavur
minęł.v

W , ruchu

:podróżi;iycb

pobrano , w
ci ą gu dwóch miesięcy ok. 200 mln
zł cła, w ruchu han1lowym - aż
lłZe~ć millardów, · Tego. , ostatniego·
byłoby" 1 .pewnością znacznie wię0

0

cej, ale powstające (za zgodfl GU<;::)
jak ,grzyby po deszczu -;kłady celne cła nie płacą, gdyi: wszystkie,
sprowadzane !W olbrzymich ilościach
towary przeznaczają n~ reeksport,
najczęściej do ZSRR.,.

zrooumńeniem.

- RzeC"Lywiście sa już sygnały zach<>rowań.
W stycr.niu
odnotowano 23 przypadki, podczas gdy w analogicMym o•k re•
1.. sie 1988 r. 1nie było ich wcale.
Na pod<.itawie jednego miesiąca
nie można jednak wycią,1tać jakichś daleko idącyeb wmask:ów.
- Czyżby zatem 'a.6111twewa
Inspekcja Sanitarna by1a bezsilna?
- Inspekcja kontroluje, narlzoruje, wydaje na<kaa:y, stosuje
kary. I to wszystko. Nie jest
natomiast od spnątania brud•
nych sklepów, zapleczy kuchennych
czy
przepęd.unia
. hand.l a•rzy mięsem„.
:Rozmawiała:

BA:RBARA BERL~SKA

męm1•

zastąpi

Maszyn a nie
od

zl

strychn.łnozę?

mniej pracy, ale...

I

Urzędu

się

Próby zlikwidowania
takiego
handlu p["lez tereno1we „sanepidy " nie daja efektu. Praco·w nicy z Inspekcji
Sanitatnej
spa.tykali. się z groźbami a.gresji tak ze strony handlujących
jak i. kupujacych.
- 8~ chyba przepisy prawne
regulujące te sprawy?

•

•

- :prawo
jest jednoznaczne
(id 1928 r. Przepllly m6wilł
m,in.
o tym, że nie
wolno
sprzedawać pewnych
łrodk&w
spożywczych, w tym mięsa
i
przetWOl1'6w, a · także tłuszczów
zwiel'l:ęcych, w ha.ndlu okręż
nym, tzn. zarówno w formie
obwoźnej
jak i obnośnej,
- M6wl się teł o tym, te
ostatnio wzrosła liczba za.chorowań. na włośnicę, czyll Inaczej
już

ba, a sytuacja z jednego roku
nie daje gwarancji na stabUną

choroby żazwalczaniu

~-=-w11m14~~4!Zli1H'

Celnicy na

35 tys„ a w i ęc
5 tys. mmeJ.
J est to nad al ba r dzo dwZ:a Ucz-

wejścia

1

1nan1li1Fn z•l6Ulll!!

bywało.

Bez zrozumieni dla zakazów

dłuższego

,•ezuu nie stempluje
- Czy to znaczy, ze mMzyna za·
walutowych, od po- •tl\piła. nos eelnika?
nad trzech lat funkcjonują tzw. zie- ·Nie, oczywiście, :i:e nie, !Ile
lone linie - przejścia dla osób nie
śmieje się
posiadających nic do oclenia. - Czy wyraźn i e go odciążyła nie •powodowały ene awiljkszenia dytektor. - Nasi celnicy obserwulic!>lby pr6b przemytuT - pytam ją te . zielone przejścia i od nasu
Brak kolejek t~ nie tylko kwestia
do czasu · coś wychwycą.
dyr. Domalskiego.
mniejszego ruchu, s;;iowodowanego'
wyższymi opłata.mi c&lnymi •i ceTakie „wychwycenie" kończy się
nami biletów. W nowych przepi·
- Raczej nłe. Na odlotach d'fla- najczęściej wytoczeniem sprawy
sach nie ma np. ceł wywozowych. łają trzy aparaty do prześwietla karnej z.a próbę przemytu. Od poco znacznie usprawnia odpraw1; nia bagażu, dzięki którym .w wa- czątku roku wytoczono , ich 22
(prz.wpomnijmy - mo1;na wywieźć lizkach praktycznie niczero nie da (wszystkie z zielonych Unii), s czeupominki wartości do 200 . dolar6w). się ukryć.
go 16· to próby nielegalne10 wywozu przedmiotów wykonanych
przed 194!5 r. Były m ~lównłe ikony, obrazy , wyroby ze srebra,
sztućce,
porcelana. W przywozie
sprawy karne dotyczą w zdecydowanej większości niel egalnego impÓrtu artykułów elekkoniczny ch.
się książeczek

nosa

w ątpliwości bagat. wędruje na ' sąsiednie stanowlako, gdzie
sprawdzany
jest
włune>ręcmie
przez celników. - Jedno z ta'kich
urządzen
chcemy już niedługo
przenieść na przyloty, teby tam tet
usprawnić obsługę pasałer6w - dodaje dyr. ~omalski.

W razie

pobytu w Polsce, od pasaier6w zagranicznych, wciął Jednak żąda
się..• ·potwierdzenia przywozu daw!Ź, kt6ry tO dokume'at \neba pozostawi.! *;rjeźdżaiąc a naszeao
kraju. Czy:tby Ministerstwo Finan·
sów, w ferworze wielu zmian .prz„
pi1ów, nie tylko celn:rch, upom•
Na razie jedynymi osobami, które mają prawo by! niezadowolone niało o tym ucią~liwym ł bel!lllenz odprawy, są cudzoziemcy. Wpi;a- sownym drobiazgu?
wdzie jut jakiś czai; temu zniesioJERZY S. DĄBSKI
no obowiązek wyminny odpowiedniej Ilości de,Wiz. na każdy dzień
Fot.: A. W ACH

Zwi ększenie przepustowości r.nacznie zmniejszy ło liczbę :i;eklamacjl i zażaleń na pracę ceJników.
Ob!!cnie jedyne sporne kwestie mo~
gą dotyczy~ grańicy 200, dolarów
na przy;óz bez cła upominków
zakupionych za granicą. Dośw i ad
czeni turyści unikają takich sytuacji dysponując paragonami lub n/
clt~nkami ze $klepów.
Pa trzę

przez chwilę na pracę udo prześwietlania bagażu. Na dwóch monitorach (kolorowym i czarno-białym) oko doś
wiadczonego ce~.nika rozpozna właś
ciwie wszystko e<> jest w walizce.
rządzenia

.

Wątpliwości dotyczące zawartości bagażu wyjaśnia się

najpierw_przy

nt,onłtorach„.

„

.a

jeśli

to nie

po-może,

jego

trzeba

zawartość

otworzyć bagaż

i pokazać

celnikowi.
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Kiedy rozkwitnie handel
CLy drzewom potrzebny monopol? na
placu
„Juventusa''?

ledawno Informowaliśmy, ie
ze.pół ekologiczny
'.l:owa ·
rzystwa · PnyJacłół „Powścluliwości I Pracy" oska~ia Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze o „ekologicmy sabotaż", polegający na o inanlu całych koron
drzew i krótkim . ,strzyżeniu" krzewów zamiast Ich tzw. przl)Świetla·
nla. Przedstawiciele TP "PIP"
twierdzą. że takie postępowanie jest
dla przedsiębiorstwa korzystne 'finansowo.
Z ŁPO otrzymaliśm§- w tej sprawie pismo, z którego dowiadujemy
1ię, że .,krytykowane „cięcia na
krótko'• wykonuje się w sporadycznych przypadkach", a poza tym
„po każdym tego rodzaju cięciu
dnewa odbudowuj!\ korony i jn:i
w tym samym roku dają dużo nowych pędów. Podobnie jest z krze-

dzewa cąc na

Andrzej Krawozyk, pizło:l:onym wniosku: „Akceptuję propozycje
zawarte we
wniosku. Wyrażam zgodę na pnekazanie opiekł i pielęgnacji zielem
w dzielnicy firmie wskazanej przez
„PiP" na zasadach parku 3 Maj"
(park ten r;ostał swego cza.su odda·
ny w ajencję - red.). Warunkiem
Jest niesłosowanfe wyższych een ullług od ŁPO oraz wy·i:sza jakość
OlłłUlt"• .
,
Jeśli
„PiP" nie znajdzie "Odoowiednlej firmy - mówi B. Porwisiak - sprawą zajmie się tworzona właśnie agencja usługowa towarzystwa.
ŁPO jest
zaniepokojone takim
stanem rzeczy. We wspomnianym

TP

clzłenilic

prześwietlenia

około

100

clrzew, podczas gdy ta sama grupa
ludzi jest w stanie w 'varunkach
miejskich „na krótko'' ścir.ó 6-7
szt. drzew. Z prostego rachunku
wynika, że za prześwietlania zarobilibyśmy 4-krotnie więcej nit za
„cięcia na krótko".
Czy takie wyjaśnienie przekona
ekologów z TP „PiP" - 7.obaczymy. Póki co, domagaj!\ się oni rozbicia monopolu ŁPO na opiekę nad
łódzką zielenią •. Szef zespołu ekologicznego towarzystwa - Bogusław
Porwisiak
poinformował, że do
dwóch urzędów dzlelnicow:rch skieTowane zostały wnioski o przekazanie tejże opieki prywatnej firmie (firmom?), wskazane} przez TP
, PiP", które ze swej strony zagwarantowałyby
wysoką
jakość
świadczonych usług. Władze Sródmleicla
odrzdcił:ir pono6 ofertę,
przystał na nią zaś naczelnik Wi-·

Dyżur

eksporterów
„.oraz zainteresowanych rozszerzeniem działalności
eksportowo-importowej Biuro Usług Zagranicznych TNOIK w Łodzi organizuje bezpłatne szkolenie. Wśr6d omawianych kwestii: regulacje prawne eksportu I importu, rozpoznanie
rynku i nawiązanie kontaktów , procedura I dokumentacja transakcji
sposoby finansowania rozliczeń w
handlu zagranicznym, o;pa1ycja, cło
ubezpieczenia Itp. Zainteresow11nvcb
odsyłamy na Piotrkowską 123 (Biuro TNOiK), tel. 32-32-29. 32-32-37
Termin zgłoszeń upływa 15 marca.
(ao)

·poselski

Dziś w budynku
urzędu Miasta
Łodzi
(ul. Piotrkowska tOł, front,
piętro, pokój t21AI
w go~lnacb

l

•

ł

czytamy: „To, eo ńę obecn.le proponuje. to maozy ayatem
przekazywania parków w ajencję,
napawa nas troskll o etan zielem
miasta. Uwdamy, te błędy popeł
nione w utrzymaniu zieleni dziś, to
11rr.ykre następstwa Jutro:•
Przedsiębiorstwo
zastrzega 'lię
także, iż nie jest monopolistą, bo
~prawuje pieczę zaledwie nad poło
wą terenów zielonyl'h w mieście reszta należy do Łódzkiego Pai::ku
Kultury i Wypoczynku, spółdzielni
mieszkaniowej, PGM ltd.
Niech będzie połowa. Jeśli Jednak
na tej połowie od lat dzieje się
nie najlepiej, to chyba nje ma nic
złego w szukaniu Innych rozwiązań.„
{ab)

Ola potencjalnych

od u do 16 będzie pełnić dyzur poseł MAREK BARTOSIK.
Jutro w siedzibie Urzędu Dzielnicowego
ł..ódt-Widzew
(ul. Armil
Czerwonej 30) w godzinach do H do
n pełnić będzie dytur poseł BOG·
DAN ŁUKASIEWICZ.
Zapisy zainteresowanych od godziny 13.

(wstęp 'wolny), drugi zał jutro
•
godZ. 19 w Muzeum Historii Miasta
Łodzi
przy ul. Ogrodowej 15
(w
programie m. In. utwory W, A. Mozarta, L. v. Beethovena i J, Francaix).

... PROBLEMATYCE ZD:DNOCZE·
NIA NIEMIEC
poświęcone będZie
jutrzejsze
spotkanie kh1bowe
w
sledZlble ŁK SD
(ul. Piotrkowska
99, l.I p).
Wprowadzenie do dys... „Sł.OD~ NAM
'tlil i.oni" - kusji wygłosi wiceprezes ZW Stowana kolejną lmprezę z tego
cyklu rzyszenia „Wlsla-Odra" - T. Menzaprasta dziś o godz. 21 łódzki Klub delskl.
Nauczyciela
(uL Plottkowska 137). wolny. Początek o godz. 18. wstęp
Gospodarzami wieczoru· będą
jak
zawsze. Eltbieta Adamiak i Andrzej
... OSRODEK MUZYCZNY
ŁDK
Poniedzielski, a dzisiejszymi gośćml zaprasza miłośników poezji śpiewa
- Danuta Kin I Wojciech Walasik. nej na koncerty
gdańskiej
grupy
Bilety motna kupić W CJI{ (Ul. Za- „Bez Jacka". y,rystepy grupy odbę
menhofa 1/3) lub w klubie
przed dą slę jutro o godz. 17 I 19 w sakoncertem.
li kinowej ŁDK (ul. Traugutta 18).
..,. AKADEMIA
MUZYCZNA
W
zaprasza na dwa koncerty
studencklego Holenderskiego Sekstetu Fortepianowego. Plerwszv z nich
odbędzie się dziś 0 godz. 17 w sledzibie AM przy ul. Gdańskiej
32

... NA WYSTAWĘ
„MAKRAMY
LtLlANY ANDRZEJCZAK„ zaprasza
Dk „Na żubardzkiej" (ul. Zubardzka 3). Ekspozycję motna bglądać do
końca
marca
- w poniedziałki,
środy ł piątki w godz. 14-18.

ŁODZI

l.:aJI

'

koło

Już piśmie

'Od lat podejmowane
są 1bez- ·
skuteczne próby wykorzystania do
celów handlowych spQrego, nie!te
położonego i wyposażonego plac.i
sąsiadującego przez ul. Sienk'.ewicza z „Juventusem". Jak :lotąd,
nie u.dało 1lę ożywi~ tego cniej.;c a
anl
uspołecznionym
potentatom
handlowym, a.ni też pod:?jmuJątym
to samo ryzyko ajentom.

Kiedy w zeszłym roku przekazano pechowy teren p~ze:isięl:;ior
stwu Państwowemu , Targowi"1ta
Miejskie", wiele wskazywało na
to, że tym razem wszystko jest na
dobrej drodze - niemal natychmiast powstały plany szybkiego
zagospodarowania placu. NiPstety,
i one nie zdążyły się ziścić.
Okazało się bowiem, że kolldu!ą
one z innymi pla,nami. W związf(u
z tym, że w pobliżu ma stanąć w
przyszłości gmach filharmonii, plamami
ł nagrodami
książkowymi . cowi u zbiegu
W zeszłym
roku śródmiejskie
al. Mickiewicza i
jednostki Obrony Cywilnej w Ło W gronie tym znalazły ąię jedn'lst- ul. Sienkiewicza wyznaczono persdzi wykonały wiele prac &połecz  ki z „Textilimpexu" Spółki z oei. pektywicznie rolę tzw. ciągu pienie użytecznych, których wartośł w Łodzi, PSS „Społem" Oddz.iał szego. Ponieważ
jednak budowa
to jednak sprawa
przekroczyła 7,6 mln zł. Mówiono Sródmieście, Przedsiębiorstwa Wo- filharmonii,
o tym w czasie dorocznej narady dno-Kanalizacyjnego Okręgu Łódz
kiego, ŁódQ:kiego Przedsiębiorstwa
~ódmiejskiej OC.
Robót Inżynieryjnych,
Łódzkich
Wyr6żniające się jednostki OC w Zakładów Kinotechnicznych
„Pra.Sródmieściu uhonorowano
dyplo- xer" i ZPDz. „Iwona".

wami".
Dalej czytamy, że wykonywanie
cięć „na krótko" nie jest bynajmniej bardziej intratne, albowiem
,,pracownicy
zakładu
wykonują

-

•

.

I

przyszłości, a mu~Jsc
do handlu
brakuje teraz, postanowiono wi:ócić do zaniecha.nej w zeszłym roku koncepcji.
W drugiej połowie
lutego PP
„Tairgowiska Miejskie" otrzymały
zgodę władz Sródtnieścia na zagospodarowanie terenu na okres k1lku lat. Nowy gospodarz zawierza
tu postawić estetycz.ne pawilony z
aluminium i szkła,
vr których
sprzedawano by mięso
z ub:iju
gospodarczego, wędHny, drób ; J~
go przetwory,
nabiał , pieczywo,
ryby, a także inne artykuły wożywcze krajowe i zagnn:cc1e.
Dzierżawiące teren „Targow1s;ta
Miejskie" planują udostępni ć (be7płatnie) uspołecznionym i prywatnym handlowcom
dokumenta c ję
pawilonów ł adresy ich wytwórców.
W podQbny sposób ma by~ wykorzystany drugi plac {z doprowadzeniem wody I energii), przekazany
ostatnio
„Targowiskom
Miejskim"
do zagospodarowania.
Mieści się on przy zbiegu ulic Nowotki 1 Kilińskiego.
qm>

Rozmaitości

• •

MIĘSO - ZNOWU W DOt.
Łódzkie Przedsiebiorstwo
PrzeW miniony piątek w UrzędT.ie
Miasta Łodzi odbyła się uroczy- mysłu Mięsnego obniża od dziś ceny zbytu niektórych
gatunków
stość dekoracji zasłużonych. działa
czy łódzkich ·obrony Cywilnej · od- mięsa i wędLin. Dziek! temu, w
sklepach
poza
Sródmieściem
mniej
znakami „Za zasługi dla Obrony
za wieDrzowinę
Cywilnej", Minister obrony narodo- będziemy płacić
{boczek,
golonkę,
karkówkę,
schab
wej - gen. armil Florian Siwicki
wołowinę
(mostek,
w uwaniu zasług dla rozwoju i i żeberka),
umocnienia Obrony Cywilnej przy- szponder i łatę oraz karkówkę), a
znał
złotą
od-z,nakę
„Za zasługi także za par6wkl I serdelki. Z uwysokość marż
dla Obrony Cywilnej" - "l\'ra1Jci· wagi na różną
przez
szkowi Dud21ie,
Janowi Piotrow- handlowych stosowanych
skiemu, Waldemarowi Podczaskie- dzielnicowe oddziały „Społem", ceny detaLiczne wymienionvch wymu, Piotrowi Tołłoczko.
robów nie będą jednakowe w róSrebrną odznakę „Za zasługi dla żnych rejonach Łodzi.
Obrony Cywilnej" otrzymali: ZdziOstatnio zakłady mięsne z Łodzi
sław Głowacki, Lechosł11w MiJcza. I Rawy dość znacznie obniżyły ceJ'ek,
Zygmunt Majchrzak, Js.n ny zbytu mięsa oraz
wędlin i
Markiewicz, Wacław
Majcw~ki, chwała Im za to.
Warto jednak
kmdr Leszek Marzec, Jerzy Sp!· wiedzieć, ie zarówno rawskie, jak
kowskl, Zdzisław Włerzbłcld, ppłk i łódzkie przedsiębiorstwo przestał)'
Ryszard Winiarski, Stanisław Wło doliczać do cen :r;bytu koszty trandarczyk I Jan Worpus.
(J.kr) sportu, którymi obciążono handl<>wc6w. Ci zaś muszą je uwzględ
niać w swoich marżach.
TOW A.JlY Z BIAŁORUSI
Pod koniec zeszłego roku Oddział „Społem" Sródmleście
p >dpisał umowę o wymianie hand!Jwej :r; przedsiębiorstwem
h'lndlowym w Orszy
na Białorusi. W
myśl kontraktu,
opiewającego Pa
ponad O,ll mln rubli, w pie. wszej
połowie tego roku w
„społemowCIEMNOSCI
NA UL. 30-LECIA PRL

W Wiśniowej Górze jest ul.
30-lecia PRL. Jaki§ czas temu
w posesji nr 55 wybuchl pożar,
kt6ry strawil czość
instalacji
„
elektrycznej, pozbawiając w ten
sposób prądu dziesięd rodzin.
Lokatorzy skarżą się redakcji,
że Urząd Gminy obiecywal naprawę, ale słowa. (skargi odbieraliśmy w ubiegłym
tygodniu)
· d t
ł Dl
? T
d
nie 0 rzymiai. Chaczego.
rukno powiedz ei;.
yba nie cze 11
na kolejną rocznicę„.
W. M.

AbSO wenc1•

I

z NR D

W eserwcu ma odbyć się ogólnopolski zjazd Polaków - absolwen.
tów uczelni NRD. Absolwenci tych
uczelni mieszkający w Łodzi I reglonie
salnteresowanl uczestnlcz9niem w zJddzle powinni przesłlkt
pisemne zgłoszenia
(Imię l nazw!sko, adres, rok ukoiiczenJa studiów)
pod adresem Łódzkiego Domu Kultury: 90-11! Łódł, Trauinitta li
a dopiskiem „absolwenci Nl\D".
(wił)

rynkowe

skich" sklepach
S ródm :e~.::: !l., a
przede wszystkim
w „M:igdżb",
pojawią się m. in. takie towary z:
Białorusi jakt prześcieratiła i inne
rodzaje pościeli, narzuty na tapczany, odzież dla dzieci itp.
Sród:miejski
Oddział „Spelem"
wyśle natomiast do Orszy te artykuły, których nie brakuje na naszym rynku. Będą to m. in.: kosmetyki, wyroby rzemieślnicze (np.
okulary przeciwsło.neczne), trochę
artykułów tzw. chemii
gospodarczej itd.
Właśnie w tych dniach
dotarła
do Łodzi ·Większa dostawa towarów z Białorusi.
(j.m.)

Kapryśna w ostatni weekend aura
zapewne niejednemu z nas popsuła
humor, ale na pewno nie udało się
jej wyprowadzić z równowagi działaczy Towarzystwa Przyjaciół . Wilna l Grodna - organizatorów premierowego
w
Łodzi wlleńsltiego
„Kaziuka". Program imprez został
wypełniony,
choć nl~tóre z nich
trzeba było przenieść pod dach goś
cinnego LDK. Były więc czynne zapowiedziane wystawy, stoiska handlowe, odbyWały
się zaplanowane
występy artystyczne, projekcje fil·
mowe, spotkania I uroczystości kośclelne. Zbierano równld datki
na
ksią:tkl dla naszych
rodaków
na
Wileńszczyfnle i Grodzieńszczytnle w skarbonce nie brakowało banknotów
IO-tysięcznych.
Handlowymi
przebojami okazały
się wileńskie
palmy, regionalne „wypieki"
oraz
reprinty planów Wilna, Grodnla
I
przewednlka po zabytkach
wileńskich. „KazlUk" cieszył się sporym
zainteresowaniem łodzian (zwłaszcza
w niedzielę), więc w przyszłym rt>ku ma być bis.
(jm)

Nasz czytelnik - wynalazca
w 1978 roku otrzymał za swój
wynalazek 500 tys. zł, a cał
kiem o.ledawno - za podobny
- 8 mln zł, czyli
lł
razy
więcej. Tyle tylko
te za wynagrodzenie spr:r.ed 12 lat kupił wartburga Ea
155 tys. tt;J
(stać go było na trzy). podczH
gdy teraz za 8 mln nie kupił
by nawet połowy malucha.
Słowem re · na złote,
by ktoś nie
ro.

zamienlaJąr
uważajmy
zfob!ł nas

namocno, ,
na sza-

Korespondencja międ'Zy dwiema instytucjami:
„Niniejszym
przekazu,emy
stażystkę ob. L. wraz z przelaniem na wasz zakład bezpieczeństwa ł higieny pracy zawodowej.
Wraca snobizm na dobre pochodzenie. W „2:yciu Warszawy" ogłasza się plastyk maluJ!\l'Y herby.
Drobna uwaga 4la przyszłych
herbowych - pilnie zwaiaÓ, s
jakiego herbarza malarz czerpie wzory. Bo m<1źe się zdarzyć, że zamiast fłgarowaó w
„Herbach rycerstwa polskiego"
PaJtrockiego znajdziemy 1lę w
„Liber chamorum", nyll k'sfę
dze chamów,
podszywającyrh
się pod szlachtę I wstyd przed
znajomym] gotowy,
Z listu:
„Jak będę płacił tyle
za
mies-zkanie, to Jlie stać mnie
będzie na alimenty I z jednego
będę mu-siał z.re'l:ygnować". ,
Z ogłoszenia
w tygodniku
„To i owo": „Dysponuje- szesnastoma uczciwymi sposol;>amł
zarabiania pieniędzy
cena •
przekazem zwykłym t:!.000 zł".
I tak poznaliśmy sposób siedemnasty. Na temat uczciwoścl
nie wypowiadamy się.

Stare a dobre.
Ogłoszenf.e.
matrymo·r tialne w prasie z ·lat
sześćdziesiątych:
,,Amerykanin,
Pola·
wysoki,
szczupły,
blondyn, oczy szaronfobieskie.
bez nałogów,
wysportowany,
dużo podróżujący, lnżynlęr konstruktor lotniczy, skUtklem n
wolny śwtat<>wej Impotent, poszukuje towarzyszki :l:ycis
'f'olkl do lat 3!>, dobrej prezen.
cji,
szczupłe, ,
lntelf.gentnej,
znajdującej
się
w podobnej
svtuacjl aby nie było pretensji I wzajemnego talu".

7{Q././././././//.////./////.////.// //.IY./////l'/l'.l'i'ff//"/r.r/„y///// ././././H./././/'r////././/////.////' //././/.//H/07.U///H/.//.//.U/. //./H./././././.U//.////U/././/./. /././//././././/.////./.U///////////. //// ,//////.b.////,Q

S

Pogotowte dłwlgowe

~
~

14-8,-88, 74-40-łl

TELEFON ZAUFANIA
981
w dni powszednie w godz. 15-7
w dni wolne od pracy całą dobę.

TELEFON ORIENTACJI l
PORADN1CTWA
ZAWODOWEGO
nr 33~88-61 czynny od poni•·
działku do piątku w godz. ts-.

(GdańSka 13) godz. 11-17
(Gdańska 107) godz. 11-17

° MUZA -

SPORTU ł TURYSTYKI (Worcella 21) godz. 11-111
POLSKIEJ WOJSKOWEJ Sf.UZBY ZDROWIA
(Żeligowskiego 'l)
aodz
10-13
.
'
OSWIATY (Wólczańska 23) ,godz.
10-lł

,

19,

WAŻNB r~LEFONY
999

.l'O&OlOWle Ratunlmwe
Po1otowle MO

988

Pomoc

95ł

dr~&owa
1łutby

kole~owa

36-55-5S

Informaiija PKO
Informacja

38-32-ll

telefoniczna

113

I

Informacja PKS
Dworzec Centralny

S
'-""

31-97-06

111rormacja trulturatna
33-tZ-Zt
Pogotowia wolloc11101we
llł
pogotowi" enercetyczne
. ł.ódł Półnoe
',·-!~-3151
0
ł.ódt Południe

•-~ -

Pogotowie gazowe
'

supergiełda -

Bazar -

„Fala"

w dni wolne od praey codz.
O-tł

zoo -

czynne od •ods. 9.30 do
„

l'S.30 '(kasa do godz. l\30)
OGROD BOTANICZQ
nl•
czynny

TJ<;LEFON DLA . RODZICOW
nr 986
czynny • od ponledzlalku do piątku W godz. 13--

PALMIARNIA poniedziałków

74-55-U, Tł-6ł-H, 11%

czynna oprócs
godE. f0-11

JUNA

POGOTOWIE MmSZKANtOWE:
sp6łdzlelcze

komunalne
osiedle Widzew

3!-48-31
36-33-95

74-28-13
H-26-00
74-29-55
SCHRONISKO dla zwierząt ST-88-42
USŁUGI

w

POGRZEBOWE -

33-73-00

TEATRY
nieczynne

BAŁTYK

- Fllm 1>remterq.wy
- „Predator" - USA od lat
11 11odz. 10, 12, tł, 18,
18, lO

RUCHU REWOLUCYJNEGO (uL

12

ł..DK „Old Surehand" (RFN)
cz. t f It godz. 11;
„Karate
Kld" (USA) od lat 11
godz.
l'7 111 19 30

· • ·

PRZEDWIO!INIB - „tnd\ana Jones"
(USA) od lat 1' godz.
111.30; „Mlstlc :Pizza" (USA) od
lat 11 godz. lT.30, 19.30
POKO';J

„Gllntars s Bever1y
(USA)
od lat 111 ·
1odz. lT; „Ludzie' koty" (USA)
od lat tł gods. 19
-

n"

(USA)

STUDIO - „Nietykalni"
od lat 11 g_odz. 1'1, 19

SWIT - „Krokodyl Dundee :rt"
(USA) od ,lat 12 god1. 18, 20

WOLNOSC - „Wlllow" USA od
lat 12 godz. 16; „Czarownice z
Eastwlck" (USA)· od lat 18 godz.
ta
Zł.OTA .JESIEię „Szklana pułapka" (USA) od lat. 18 godz.
18

STYLOWY

_
STUDYJN'B
·i.Człowiek . w ogniu" USA od
at 18 •godz. 16, 17.45, „Emmanuelle" - franc. od lat .18 godz. 19' 30
WISŁA - „Grek Zorba" - greckl od lat 11 godz. 18, 19
Wf.OKNIARZ „Sekstelefon"
USA od lat ta godz. 10, 12.lS,
l4.30, lUI,

Dąbrowskiego

IT,

149,

Bratyslaw-

Sadowa to,

Konstantynów -

Armil Czerwonej I,
Łowicka

81,

D11bro'l1'1klego tl,

OZOrk6w -

IWANOWO - „Remo - nlebe1pleczny nie uzbrojony" - :USI\
od lat
11 godz. 111, 17.lB,

TATRY KAMZRALNJI ,;_ ,~!X"
(USA) od lał li gods.
lt.JO,

Chirurgia urazowa im. Skłodowslde.f-Curle

MŁODA GWARDIA -

SACRll;TA - „Klli11ł• w Nowym
Jorku" (USA) od lał l i 1odz.
)s, 17, „Protektor" (UllA) od lat
111 goda. 11

„EmmanueIle" franc. od lat ta goda._ 11,
tT, 19

.

15.30, 11

Armil Czerwonej 81

D~Y

Parzęczewska

SZPITALI
Szpital
(Zg!era,

35)

Neurochirurgia

-

Telefoniczny Punkt tnformacyJ..
ny datyczący choroby AIDS _
czynny od ts do T telefoa

a2.a1-2s

Ko~clUszkl 4,

Aleksandrów -

TATRY ,Nocne
jastrzębie"
(USA) od lat 11 godz. e.30, 11,
- 19, 18.30

I

· Laryndologla dziecięca - 8_....i•
•
zp
!::j ~j Korczaka (ArmU Czerwo,
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
Szpital im. Skłodowsklej•Curle (Zgierz, Parzęczewska 35)
Lar~ngologl.a
_ szpital
Im.
Barlickiego (Kopcińskiego li)

Wenerologia ·
Przychodnia
Dermatologiczna
(Zakątna .łł)

aka la, Gorkiego 2la.

Zg!ers -

Chirurgia
dziecięca - Szpttal
im. Korczaka (Armii
czerwonej 15)

APTEKI

89, Lutomiersk~

G'°wno -

-~

19

Płotrkowtlra

Pabianice -

Okulistyka - SZpital tm. Barllcilego (Kopatń.sklego 22)

Toksykologia
- Instytut vedycyny Pracy (Teresy •~
'

GDYNIA - Kino non lltOD - od
godz. 10 do 21 „Rybka zwana
Wand11, czyli jak odzyskać lup"
ang„ od lat -111

io.30

!lfUZEA

POLESIE - „Winnetou W Dollnle
Smlercl" - RFN od lat 11 - ·
godz. 15.30, 17.30; - „t.uk Erosa"
pol. od lat tB -'Codz.. lt.30
ROMA - „Gliniarz z Beverly
Hills Il'' USA od lat 15 godz.
10, 111,
1'1.tS, 19.30, „Ostatni
dzwonek" pot. od lał 1ł gqdz.

H!lls

U.

zdrowia
36-15-11

JnformacJa

• • •

ti-ts.

strat Po:tarna
Informacja

I

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z clątą problemową czynny w
dni powszednie w godz, u-zz
nr 57-40-33.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi z problemem alkoholowym - 57-31-42. ponłedzl I k
a e - PII\ tek (7- 20) •
••t.ODZIP!ZOWY TELEFON ZAUFANIA nr 98'
czynny od
poniedziałku do piątku w gods.

„Wlllow" - USA od
lat 11 CodZ. 18; „Dom przy Carroll Street" - USA od
lat
lS goda. 18
l MA.JA „Lałllrynt"
ang.
b.o. 1ods. 11,
18

llzpltal tm.

Skłodowskiej-Curie (Zgters,
raęezewSke 35)

Pa-

-

Interna dla dorosłym ul. stenklewicta 137, tel. 36-31..00 w Il

i
.

~

I
§
~

~

§

- gabinet chlrurgll dzteclęcej ul.
Armil Czerwonej 111 CZJ"?UlJ'
. całą dobę 74-14-14
- gabinet
pedlatrll
ul. Armlt
Czerwoi:ie' 5) czynny od 15 do
T w dni wo.lne od pracy czyn.
ny całą dobę tel. 74-14-14
- gabinet stomatologtcany (ul.
Zapolskiej 1) et:ynny o<t goda.
19 do 7; w dni wolne od pracy
przez całą dobę -'3-39-'fl

- gabinet olruU~czny - Ul. zapolskiej 1, czynny od
gods. ·
17 do 7; w dnl wolne od pra..
ay całą dobę.

I
~
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DZIENNIK t.ODZKI" - dziennik Robdtniczej Spóldzielnł Wydawniczej „Prasa-Ksłąłka-Ruch". Wydawcl': Ł6d-ikle Wydawnictwo PraSO'We, Udź, ul. Sienkiewicza 3/5~ Druk:
Prasowe Zalłady Graficzne w t.odzl. Redaguje kolegium. Redakcja: k-od 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9. Adres pocztowy: „DŁ" Ł6dź, skr. p0czt. ' gg·. Telefony: centrala 32-93-00
(łączy t wszystkimi działami) Redaktor naczelny: Henryk Walenda: 36-45-85; zastępcy redaktora naczelnego: 32-98-65 I 33-07-26; sekretarz odpowiedzialny i II sekretarz: 32-04-7!1.
Sprawy miasta: 33~41-10; 37-17-47; społeczno-ekonomiczne: 32-28-32, 33-10-38, 3Z-89-ł7, 84-06-15; fotoreporter: 33-78-97; kultura I oświata: 36-21-60; sport: 32-08-95; dział łl\C7l1loki
z czytelnika.mi: 32-98-~3; , Interwencje, Telefon Usługowy ; 33:~3-04; sprawy terenowe: 32-23-05; (rękopls6w nie ~m6wionych · redakcja nie r:wraca). Redakcja noc.na: 74-71-01
I 7'-71-30. Ogłoszenia i nekrologi - Biuro Reklam ł Ogl:Jszen, Ł6d.ź, ut Piotrkowska 98, tel. 36-49-70 I ul. Sienkiewicza 3/5, teL 32-59-11 (za treść ogłoszeń redakcja nie odPO·
wlada)
Warunki prenumeraty podają oddżlaly PUPIK RSW „Prasa-Ksląłka-Ruch" ora.z odpowłedn.fe · urzęd1 pocztowe.
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i UWAGA!
OBNTRA.LNY

PRZEMYSŁU

i
I

~ §~

UWAGA!

OSRODEK
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I

osęW a.mlenne cło rumu6aki~h ma.nJn nyJłłcyc::h
om
f-my Textlma (m. hl. n~łe, {lrM151>orteiry, płytkl
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§

~

91-420 Łód:!, ul. Północna 27/29, tel.

~

E:
E:

Inf<>=acje:
541-k

§

33-05-65 telex 886854.

E

91-4115 Łódt, pl. Wolności 1i

=

:
:
...
~

BIURO pośrednidwa
lokale,
działki,
mgr
Matuzalski , mgr Kuźmiński,
22 Ltpca 12,
32-18-08.
17278 g
smaiialnię MIESZKANIA,
domy
PRZYCZEPĘ
działki - handlowe po_'
-" 43-03-82.
19102 g
średmidwo , porady mgr
Barycki 36-04-42 Koś
STARY
obru
~pię.
cius.Lki 93
Oferty
218 z opiaem,
Biuro
Ogłoszeń.
01sztyn, PartyJ:antów 71.
177-k

E
5

SPOWZIELCZY OSRODEK

PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY

S
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SPRZEDAM działkę budowlan-, IS2-23-87, Rojna 127.
'19139 g
POSR>EDNICTWO 86-20-79
18184 g

Spółka z o.o.

oprogramowanie, porady, szkolenia
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Pnyjmqjemy do realizacji inn. zamówienia.
ł.el. ł!l-02-11 wew. 606.
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ofernje do sprzedaży:
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CHOROBY sk6r7 l weneryczne dr Waszczykowska.
Nowomiejska
2/28, 52-13-84
pon!.?działki, pią.tki 17-18,
środy 1,5-16.
701'7 '
GABINET
stoma'tologiczny. 86-31-41

~

§ Sprzęt komputerowy typu IBM: ~
§
~
- serwis - k1>nserwacJa
i · --S§ -- naprawy
receneracja taśm do drukarek
'-'
§ - sprzedał sprzętu kilmputerowego S:
akc~soriów
~
;s~ - iinterfejs
telek!@WY ITS !OOO
§

DZIEWIARSKIEGO

po cenach zbytu:

PC HELP

5
5

BADAWCZO-ROZWOJOWY

t.ODZ, uł. P10TRKOWSl[A l1tł
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typu LZ3 nym,

ryglówkę
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po remoncie ka,p ital-

..typ CS1652 1()1-A

gierska,).
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s p.r ze da
maszyny szyją~:
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Telefon: 33-48-79 lub centrala 32-82-16.
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„ARKA" - 78-l5-00 Pogotowie lekarskie.
7198 g
POGOTOWIE
lekarzy
specjalistów, także EKG
51-27-13
7836 g
GINEKOLOG
Piotrkowska 204/210 Kl. I, ponie-

/

działki,

I ;,;'
f ' , I \ " '. i ..C
~

środy,

7907 g

EKSPRESOWE szycie spodni. Lim1mowsltiego 190.
8179 g
ZAKŁAD Usług Konstrukcyjnych,
Wdrożenio
wych. 84-53-97, Poznań
ska 51, Łódź poleca usługi w zakresie
naprawy
krajarek krawieckich wszelkich typów, innych
nietypvwych urządzeń mechanicznych.
7962 g
V !UEOFILMOW ANIE
-87-92-64.
207 g

piątki

17-18. 81-97-56.

TELEWIZOR.
magnetowid - kupisz sprzedasz. 51-23-09.
zamrażarkę
7316 g/7338 TVC,
spr~am 51-43-58.
teleYIAGNETOWIDY,
•19138 g
wizory,
sprzęt gospodarstwa domowego, 'tu- VIDEO, videood,t warizacz
46-03-32.
rystyczny - pośrednic
two 57-22-00
19102 g
15534. 126p nowy, kubki jednorazowe, sprzedam
RTV, gospodarstwo
do87-75-55 wieczorem
mowe. samochody
8771 g
pośrednictwo 52-82-07
•
15957 g PRALNICE p.rzemysłowe
Epidian 230, BudowlaGLAZURA
terakota
na 17.
19104 g
(i'mport Włochy, Holandia). Sprzedaż detalicz- BAWELNĘ 18 tex. Konstantynów,
Sawickiej
na i hurtowa. Duży wy10 (12-16).
bór. Spóbka „ELPOL'',
Piotrkowska
148/150
191015 g
XII piętro pokój 1213, OVERLOCK
„TeJ\tima"
teł. 36-38-33 w. 2425.
42-85-69,
19050 g
19140 g
TELEWIZORY,
video- DES~I szalunkowe, krooodtwarzacze kupisz kw1e. drewno wykoń
sprzedasz, wymiana viczeniowe, 51-81-21.
deokasct. 57-52-12.
5470 g
64159 g OD\WARZACZ
i Wieżę
sprzedam.
Tel.
84-79-35.
TELEWIZORY, videood19199 g
twarzacze,
gospodarPRZEDSIĘBIORSTWO . stwo domowe kuuisz sprzeda tanio blac11r osprzedasz. 57-52--12.
cynkowaną, 31-99-08.
64159 g

FRANCUSKI 1!2-23-48
876~ '
SZWACZKI potrzeqne 87-09-15.
19114 g
ZATRUDNIĘ
azwaczki
rencistki do praoowni
55-76-73.
8813 K
SZWACZKI zatrudnię 8721 g
84-52-78. .
SZWACZKĘ zatrudnię Bałuty teksas 87-91-!!6.
88UJ g

MATEMATYKA, 151-74-lÓ
13118 g
NIEMIECKI 78-58-02. Żuchowska.

959 g
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OMEGA - USG - se.rea.
brzucha,
ciąży,
móz.gu,
stawów
biodrowych. Testy uczulenk1we. Kardiol02ia . intetna, urologia, dermatologia,
laryngologia,
ortopedia.
Masaż
33-22-12 Pii<l'kkowska 33
19359 g
GINEKOLOGIA codzien11ie 18-19.
Kościusz.ki
97. Kubasiewkz.
8379 g

.

.

tel.575555

CI{I.RURGIA
8l-84-08.
MEDIX

62614 g
ULTRASONOGRAFIA dr Dyrkacz, Batalionów Chłopskich 4. Zgło
szenia 86-74-65
10 g
ANALIZY lekarskie. Piotrkowska 200.
18243 g
„CITO"
Pogotowie Lekarskie. 74-98-56.
6306 g

plastyczna,
324ł

I

elektryczne
odciągacze pokarmu wypożyczalnia,
32-35-03
1&875 g

I

BOAZERIA, solidny mu:.~aż, . aprzedai
55-43-98
wieczorem.
19111 g
PRZESWIETLANIE drzew
57-29-36.
8718 g
USŁUGI
murarsko-tynkarskie, 87-48-87.
8680'
ELEKTROINSTALA •_.
- 42-81-26.
8690 '
ELEGANCKĄ bitut<'. , ~ ~
powierzonego złota wykoauje stata, renomowana pracownia Nawrot 23 (w pod 71or z;i)
godz. 13-18, Pawlak:.
5Z92 g
SITODRUK
Jarowa 30.
74-88-17.
69ł6 g
HAFT maszynowy „MlLUSZ", Stokrotki 12.
12989 •
KROJENIE tkanin, dzianin. S;zczytowa 15. •

WYPOŻYCZALNIA

/

OBRONA PtRACY OOKTORS'KIEJ

WYPOŻYCZALNI ,\

boazer~.

drzwi19035 g
22 Lipca
22,
Łapiński.
3113 g M;3 do wynajęcia (Zgierz) USG •erca, brzucha, cią
16~51-74, 78-45-35.
ży
EKG
wysilkowe.
PUSTAKI
sprzedaję.
8766 g
K<łrdiolodzy,
urolo1,
Brzezińską. 27 A.
ATRAKCYJNE
oferty
psychiatra, o.nkolog, n,.e8346 g
sprzedaży
mies.z.kań
urolog. 33-73-2.'I
„DANAJKORZYSTNIEJ
kudomów, działek. ,,LO~
MED", Piotrkowska li.
.
4524
g
pisz rury ocynkowane
KAL"
5-1-26-91 ' Knia5/4", skay imp. ubrazi~wicza 36 (13.'.....17).
- choroby unia ocieplane robocze,
7598 1 GASTRO
kładu
pokarmo'wego:
- oraz papier III kl. off- SPRZEDAŻ nieruchomoUSG, RTG, 1astroskopie,
setowy
i maszynowy , ści. najem lokali orgarektoskopie, ko'llSUltacje.
format
A-4, A-3, A-1
nizacja spółek -..'. Neul
Kniaz!ewicza
1/5
l B-1 - 74-89-61
gotium 81-!H-95, Rzgowte-1. 51-60-11, wewn. 405
18947 g-P
ska 34
3126 g
17"98 I
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PROGRAM I
Koncert. - 11.30 Aktualności
kulturalne. 12.05 „Z kraju 1 ze ,;wiata". 12.25 W Ameryce o Polsc.<.
12.36 Muzy ira .
12.45 «:;ielone Echa.
13.00 Komunikaty. 13.05 Radio kierowcqw. 13.30 Z iancem przez wieki: W ki·ęgu suity. 14.00 Wiad. 14.05
Magazyn muzyczny. 14.55 Pięc minut
o książce: 16 OO Wiad. 16.10 Muzyka
i aktualności . 17.00 Nowości Hungarotonu. 17.30 Wektory. 17.50 Kto tak
pięknie gra
18.00 Wiad. 18.05 Problem dnia. 18.20 Koncert dnia, 19.00
„z kraju I ze świata". 19.30 Radio dzieciom: „Córka wodnicy" część słuch . 20.00 Wtad. 20.10
Sladem interwencji. 20.15 Koncert :tyc zeń 20.40 Przezorny zawsze Ubezpieczony. 20.45 Opowiadania W. Odo21.05
_ jewskiego. 21.00 Komunikaty.
Kronik a sportowa. 21.30 Granie jak
z nut. 22.00 Wtad. 22.05 Rozwatania
po capstrzyku 22.15 Kroniki Franciszka Liszta. 23.00 Dziennik. 23.15
P an0rama świata. 23.30 Do słuchania
we dwoje. 23.40 Do Ciebie o mnie
- „Chłód dla dwojga" Paul Celan.
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PROGRAM n
Muzyczny non stop. 11.411 Kurlows~ie pieśni leśne. 11.55 Portrev twórców ludowych - Katarzy„
-ia Gawronowa. 12.05 Muzyczny non
stop.
12.30
Miniatura
Ifteracka .
Wiersze .Janusza Stycznia. 12.40 Pol•ka · współczesna muz. chóralna A.
Błoch . 13.00 Wlad
13.05 Serwis
inrormac:v.fny (Ł). t3.t0 Felieton Jaroslawa Warzer.hy. K. Na~slowsklej
(Ł). 13.20 Muzyczny seans filmowy 1 !.OO
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Promotor: prof, dr hab. Zygmunt Swiechowski.
Z pracą doktorską 1 opmiaml recenzentów zapoznać się można w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki „Odzkiej.
533-k

'
OBRONY PRA,C DOKTORSKICH
Dziekan I Rada Wydzia-lu Lekarskiego Akademn
Medycznej w Lodzi podają do . wiadomości, że w
auli Rektoratu Akademii Medycznej w Łodzi, u.
Kościuszki
4, odbędą się publiczne dyskus,Je naa
rozprawami doktorskim!:

72~0

TELEN·APRAWA _ :Zar~
no-białe, 32-91-77.
7284 g
DNIA U 1\IARCA 1990 r.
KINESKOPY - regeneracja 57-33-DO.
63225 I
mgr URSZULI SZKUDLAREK 12,t.
GODZ. 11 ,.Mecnanizm działania hipoksji na przepływ kr~1 ABONENCI - wymiana
_ kineskopów - Jowisz
przez przysadkowe naczynia wrotne".
Promotor: prof. dr hab. Władysław Traczylt.
Helios inż. Paprocki'
Warszawa
12-01-89'
mgr HANNY PISAREK pt. „Ocena
GODZ. 12 19-58-73.
37 k
wpływu mesuierginy na wydzielanie prolaktyny, zmiaLODóWKI
naprawilłlltt
ny adaptacyjne receptorów D1
dopaminowycn
pr:zerabiam na zamra~
i morfologię komo1·eJ!; prolaktynowych przysadkl
szczura w warunkach in vivo 1 in vitro".
za.rk1, Inz:
HaJdrych,
Promotor: doc. dr hab. Henryk Stępień. ·
W1ęcko'IV'Skdego, fO.
GODZ. 13 lek. ZBIGNIEWA KRAWCZYKA pt.
5869 g
„Wpływ
1-amantadyny na wydz!elanie prolaktyny,
proliferację oraz stan
funkcjonalny receptorów D2 PRALKI Wiatka, Polar
dopaminowych komórek prolaktynowych przedniego
- naprawa. 34-23-03.
płata przysadki szczurów w warunkach przewlekłej
8409 ł
hiperprolaktynemi".
.
MALOWANIE 32-27-70
Prqmotor: doc. dr hab. Henryk ;Stępień.
4900 „
KOMINKI,
sztukateri;
DNIA n MARCA lt30 r.
Ciesielsld
36-30-29.
·
52-70-03.
8089
WYTŁUMIANIE,
zabezGODZ. 12 - mgr BARBARY w ALCZEWSKIEJ pt.
pieczanie
dr .
„Wpływ histydyny, argininy I kwasu glut.aminowe36-40-4ll
zwi.
7269 I:
go na kształtowanie się wskatników gospodarki 11- , WYCISZA.NI
•
.
E
drzwi,
p!dowej u szczura".
Promotor: · prof. dr hab. Henryk rtaralsld.
87-81-58. Arbajter.
Prace doktorskie oraz oceny recenzentow wyłoto76ll'T
1
ne są do wglądu w Blbllotec. AM w Łdtlzi, ul. Mu- PODCISNlllNIOWE p~a2
• sz~ń~~~gg_ ~ozpraWF wolny.
nie dywanów. 14-22-28
. 114-k
t'ł-111).
7487 c
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17.Z5 Proaram dnła
17.30 Antena „Dwójllł•
17.45 „Ojczyzna - pol11:z:czyma"

i

wspomnienia: Marek Hłasko - „Pięk-1 Trzy kwadtanse ja:i:zu. 21.30 Ksią:tni dwudziestoletni" - odc.
lS.00 ka tygodnia: ,,Lem w oczach krytyAlbum operowy. 15.30 Nowości inu- , ki światowej". 21.45 Forum Młodych
zyki reggae - aud.
16.00 Przebój Muzyków. 22.15 Powiełć w wydaniu
na dzień dobry (Ł). 16.05 Związko- dźwiękowym: Teo".lor Parnicki „Kowe sprawy - aud. (Ł). 16.25 Rary- nlec „Zgody Narodów". 22.411 Opera
tasy dla dwóch pianistów - aud. w11o<1nta: wo1t11an11 Amadeuas Mo.(L). u.oo Aktualności dnia (Ł). 17.15 zart „Ascanoi in Alba". 23.00 2ł coFllhatmonia radiowa. 18.15 Alistair dZłny w 10 ml.nut, 23.10 Ostatni seMacLean „Tabor do Vaccares"
ans !llmowy. 23.IO Emmanuelle Anodc. 18.25 Reklama. 18.30 Klub Ste- can „Emmanuelle l". H.00 Między
reo.
19.30 Wieczór w filharmonii. dniem a snem.
21.00 Wiad. 21.05 Felieton kultura!ny. 21.10 Piosenka jest dobra
na
PROGRAM IV
wszystko.
21.20 Wieczór literacko-muzyczny. 21.25 Studio Form DQ- · 11.00 Wiad. 11.01 „Dom 1 jwllit".
kumentalnych. 22.00 Słuchajmy ra- 12.30 Audycja muzyczna. 13.25 Popozem. 23.00 Juliusz Dankowski „Od- ludnie Młodych. 13.SO Zaczarowane
prawa posłów tureckich"
- odc, dtwięki. 14.00 Magazyn „Między na23.20 Koncert polski.
24.00 Glosy, ml". lł.IO Program Rozgłołni Harinstrumenty, nastroje.
cer&klej. lł.20 Słynne kwintety. 1'7.10
Język polski „Z p.amlętnlk6w
.Tędrzeja Kltowlc;a". 17.40 w ludowych
PROGRAM m
rytmach.
17.IO studio Ekspertów.
18.35 Język rosyjski. 18.SO Z płytll
11:01 l'olklor w pigułce. 11.21 W przez łwiat. 19.00 Widnokrąg. 19.20
kręgu muzyki. 12.00 serwia Trójki.. Poradnik Językowy. 19.30 Wlad. 19.35
12.05 W tonacji Trójki. 13.00
Jan Lektury „Czwórki":
Jan Baszkie, Kraśko „Tunel". 13.10 Powtórka
z wlcz
„Maksymilian Robespierre".
.rozrywki. 14.00 Koncerty skrzypco- t9.45 Jazz naszego wieku. 20.00 Oplwe. 15.00 Serwis Trójki. 15.05 Pol!- nie. 20.10 Wokalny panteon.
:o.25
tyka dla wszystkich. 15.10 Rock po ~ra o przyszłość. 20.40 Znane, lu1 polsku.
15.40 Sportowa Trójka. 16.00 b1ane piosenki. 20.50 Reportat. 21.10
I Zapraszamy do Trójki. 17.00 Serwis Akademia muzyki. 22.00 Wieczór muTró.1ki.
18.05 Informacje sportowe . zykl i myśli: „samorząd terytortalj 18.15 Kl 'b Trójki. 19.30 Złote nagra- ny". 23.20 Hollywood śpiewa: Frank
n!a. 19.50 Marian Brandys „Opowia- Sinatra.
13.27 Jutro w programle.
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I taaud..- 14.20
Folklor na mapie łwia- dania". 20.00 Bielszy odcień bluesa.
magazyn. 14.50 Pamiętniki
i 1 20.30
Ojczyzna - obczyzna.
:&0.45

I

•

i

Publicystyka
0.30
człowiek serial

Niewid:z:lall\Y

RTL PLUI
18.IO Uclslde wlaclomoKI clnl.a
9.10 - Springfield Story.
18.30 „Zmagania o Polsktf' (9) - ·
„Państwo robotnicze" serial :lok. - Dr Who - serial. 11.00 -

I

1

g

tnt.

Sląska".

1
•rMa.....l..............

...

~~~~•-•111t1m•Q•„•r~2i9ilta1111:1•n„„„„.rr.•111111„i.i.-.•

7~ ~ 2

.. , g.
netowid6w. 51-8 -:i:..
18109 li
MAGNE'l'OWIDY,
,
tory wypożyc ai„:a ,
81-05-86,
Jęa r z ejew.-:i;;
50-l "
m;~'?DERY
PAL
Niz10, 74-22-23.
3258 I
PAL - dekodery, Le:c·
n'.iprawa, 87-44-20. SDS
Sikora.
. 6716 K
PAL - wideo
UKF
przestrajam.
43-95-04
• Nowakowski.
81-65-87.
7926 g
'l'ELENAPRA W A 43-28-67.

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa 1 Architek tur~·
Politechniki Lodzkiej podają do wiadomości,
,;iia Io marca 1990 r. (czwartek) o godz, 12 . l~
w aud. B-11 Łódź, al. Politechniki 6 (pawilon tiu'" ' ' ''"twa ), I p1ęuo - odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr EWY LUKAS-JANOWSKIEJ nt. „Płyta komemoratywna i epitafia ze stojącą postacią ludzką
z północnej części Dolnego

•

LISTWY,
czki -

vd-

twarzaczy, ·87-92-64.
206 E
WYPOŻYCZALNIA magne~owidów 74-82-92.
.
9134 g
WYPOŻYCZALNIA magnetowidów. 51-42-10.

-~ czy!!ZPODCISNIENIOWE
czenie dywanów, tapicerki,
Rutkowski
86-45-70.
·18635 g
SEKRETARKI telefoniczne, drzwi ~armonijkowe,
zamki. 43-27-74.
oferuje ws_:ystłitłc .
4040 g
TEX-LEX spółka z o.o.
padmiotom gospodmqlfl
oferuje w krótkich terpo cent1clr zbyfl
minach: boazerię, usłu- · :
gi stolarskie, prace reatrakcyjne obuwit sportowi
montowo-budowlane, rejestracja nowych firm ,
obsługę prawno-finansoWI\, doradztwo podatkowe, prowadzenie księgo
wości rozliczanie podatków, pośrednictwo 55-62-79.
6720 g
DOMOALARMY. 51-26-70
(18-20).
6250 g
• UPROSZCZONA FOIMA ZĄIUPU
ŻALUZJE. Ceny konkuIROZLICZEŃ,
rencyjne. 14-33-52, . Pi• DUżARóżNORODNOśtMODłitr
lecki.
8321 g
POLĄ.CZONAzNOWOCZl:sMł
ZALUZJE,
g,rzecznościo-1
STYLISTYKĄ,
wy 42-59-74.
• NAJWYl.szA JAlośt OPAITA
16741 I
oWLOSllE TECHNOLOGIE
ZALUZJE
awaralllCja,
IMATERIALY,
1!1-39-58.
63688 g
I> ROZMIARY o:l 3' -46.
PAR~ETY, .schody, boa1> CENYjażo:lll51JS.d.
zerie
zakładanie,
cyklinowanie.
Pos,iaWIELOBRANŻOWA SPÓLDZIELNIA
dam materiały 74-73-24
EKSPORTERÓW I IMPORTERÓW
Bohdzi\Ji!J.
7050 g
50-320 WROCLA w, ... NA SZAicACH 4
PARKIETY,
cyklinowa.... ~114, fu 221-195, dl 71Wl
nie, l&kier0<wanie. SchoDlJAL HANDLOWY QJ91W„ •16
dy - montaż. Troszkieui. 21~. 21"'7, :w.m
wicz 33-80-66
5041 g
Marże
wynikowe grHr'1łtjf
PARKIETY
- układanie, cyklinowanię, la/ sukcesu f1110lłMIWIJO
kierowanie, 86-49-95 Twojej firmy! '
Marciniak.
18813 g
,,..,,..,,..,,.."ł-'ł-11-•••
PARKIETY:
wyrób, układanie. cyklinowanie,
ALAHM, . „Alet" - społ
lakier o wa;nie. 81-52-79.
ka z o.o. Łódź, Tarao4517 ,
wa 9A. Instalacje pnePARKIET; układa1nie, cyci
wwłama.niowe - domklinowanie. 86-42-53.
ki, mieszkania,
war6086 g
sztaty
.rzemieślnicze,
MONTAŻ
boazerii, szaf,
kasy, hale pr()(lukcy}pawlaczy, 51-85-20, po
ne
przedsiębiorstw.
16.
8166 '
szybko, tanio. profnjoCYKLINO W ANIE, la.kieo..alnie 74-81-l5fl
rowanie.
Andrz~jczak
7049 I
42~81-17.
~
5077 g KOI.;OR - naprawa
55-24-56,
Muszyński. ·
KoCYKLI.NOW ANIE
745'1'
I
walsk>i, 55-37-10.
4344 Il ANTENY 81-91-85
581'7 I
CYKLINOWANIE, lakiecyklinorowanie 51-77-10
Jak- UKŁADANIE,
wanie, .
lakierowanie
aon
1298 g
parkietów. 48-16-74.
CYKLINO W ANIE, lakie7460 I
rowanie tanio,
PARKIETY
- układa43-14-48 Polka .
8254 g
nie, cvklinowan:e.
CYKLINOWANI E 52-li l-l:J.
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MUZyka przed p6lnoc11.
.

23.IO

TELEWIZJA

PROGRAM I

16.20
18.25
ków
17.15
17.30
l7.55

Telega.zeta
„Luz" - program naetolat-

Teleexpre9
Gorące linie
W"""r6wld dałekle ł bHs,...
kie:• „Opowieści Alhambry" - film
dok. prod. his:c.
16.35 „Spór o pałac" - rep.
18.45 „10 mlnut"
·
19.00 Dobranoc _ „Drzewo i ko~ka"
llJ.10 W lle}mi• l l!le11aete
19.30 Wiadomości
20.05 Teatr Tełewizji: Sł:!.womlr
Mrotek „Indyk" ret.
M3clej
Wojtyszko
unkt"
21 ·35 s"K 0~t rapk
.k
,_,,_ t
. 22
. ·05 po roni a m,...,.-1.os w
sw1ata w piłce ręcznej mętczyz:'l
I (póHinał)
'
· 22.45 WiadomoAcl wieczorne
j 23.05 Język francuski (4) _ (powtórzenie)
·
,
PROGRAM D

Ul.ff

Jęytt

anfłe:i.kł

(30)

10.M
Hei•
matmelodie.
12.30
Muzyka
kla19.30 Nan laureat
syczna. 13.00 Butik. i3.30 - Cali20.00 Allto Mote Fan-Xlub
fomia Clan seria.L · 14.15 Springfield Story - ~rial, 15.00 20.30 Osądźmy sami
Kochany wujek Bill - serial. 15.30
21.15 Rozmowr o eierpłeruu
- Spiel mit. 16.00 · - M11&k - serial. 16.30 - Dei.- Sechs - Millio2'1.30 . Panorama dnia
nen - Dollar - F,r au _..J al.
1
21.411 „Heimat • (8) - „A.nHyka- 18.00 - Doktors Hospital aerial.
nin" - serial prod. RFN
18.45 - . Aktualności. 19.15 - Pazi23.30 Komentarz dnia
fik - Geschwader
214 - lleriaL
20.15 - Der Chef - serial kł'yml
nalny. 21.00 - Die nackte Bombe komedia USA. 23,00 - Magazyn dla
mężczyzn.

IKY ONZ
Dll, N. MED.

'7.00 DJ Kat ahow -

dla dzieci
teleturniej 11.00 Nowa cena jeat dobra
- teleturniej 11.30 Młodzl lekarze
- aerlal 12.00 Przegl14d wydarzeń
dnia 13.110 Inny '•lat - 11r!al 13.50
$wiat lłę kręci - 1erlal H.411 Kochanie - seria! 111.15 Kącik porad
osobistych 15.45 Tu Lucy - serial
komedia 16.15 Niesforny Denis serial
16.45
Tajemnicza wyspa.
17.00 Opowieści Alfa
17.30 New
Leave it to Beaver Show - komedia serial 18.00 Młode: talenty na
estradę 19.30 Sprzedał: stulecia _teleturniej 20.30 Alf. - serial ko.media 21.00 Kondomhlum (2) 23.00

9.30 Panel Pot Pourrl -
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1

'najserdecmlelJZ•
czucia s powodu

w„.ras„ wą6ł·

łmtereł

O .J C A
~ki a dat

ZESPOŁ

PIELP;'GNIAREK
1
LEKARZY
ODDZIAŁU
IN•
TENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SZPITALA
im, N.

BARLic,KIEGO,
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ŁKS

GkS Katowice

0:1 (0:1)

własna

z Katowic)

G:l - Podulski (38 min.).
,
GKS: Joj1rn - p, Swierczewaki, SnwcSYk, Piekarcvk, Le1iak
Szlezingllr (od 46 min. Walczak)1 Nawrocki, Grzesik - H. Swierczew·
•ki (od 75 min. Haładyn), Kubisztal, Strojek.
J,KS: Woźniak .... Różycki, Chojnacki, Wenclewski, Ogrądowics
Podolski, Leszczyński, Wieszczycki (od 80 blln. Pawlak), Ziober
Stefaóski (od 85 min. Grad), Cebula.
(
Żółte kai;tki otrzymali: Nawrocki (GKS) i Stefaflski (ŁKS).
Piłkane LKS wygrali zasłużenie
I zdobyli dwa punkty. Tego faktu
jui: oikt n' e może negować. Spi:a·
wili swyru ~ympatykom miłą niespodzianki;. , l zdobyli tak potrzebne ligowe .,oczka ". Moim zdaniem
- warto podkre ~ I ić jeszcze je<lną
rzecz ..W tym momencie ~rocnę
atatyst~ k 1, Je<lenastka z Katowic
w sezonie 1989/90 poniosła jak do
tęj pory dwie porażki i to wła~
nie t. podopiecznymi Leszka Je.
ziersklego. Na ioaugurację jesien nej i teraz wiosennej rundy rozgrywek. Było to tei: pierwsze zwycięstwo łodzian od:iiesłone w historii występ6w ligowych na tym
hoisltu. Ma to swoją wymowę i
warte jest więc podkreślenia. Najbardziej chyba jednak to, że na
boisku zameldował sit: . kolektyw,,
który wszelkimi, dostępnymi oczy.

wiśrie

pragnął uzyskać
jak najlepszy 1·ezultat. Podziwiać
. więc trzeba było piłkarzy za am„
bicję, waleczność do ostatnich minut meczu oraz niezwykłą agrti•
sywnęśó. Goście wytrzyma.Ił również 90-minutową
walkę
bardzo
dobrlle. pod względem kondycyj .
nym. Byli ponadto szybsi w ~tar
ta.eh do piłki, dzięki czemu 11rze·
chwytywali wiele podań i w spo-

środkami.

sób ..bardzo umfoJętny organiiowali kontrataki. Uwidaczniało dę to
swłaszcza
w pierwszej pofowie
li:łóra moim zdaniem była lepsza
aniżeli 1łrttgle 45 minut tej rywa
llzacjL
Często piue się o tym, że zawodnicy bądź · nie zrealiL>wali
bądź wywiązali się z wypeł11'eui~
założeń
taktycznych. Uczestniczyłem w odpraWie przedmeczowej i
wiedziałem jakie• role przydilelo·
no poszczególnym piłkarzom. Dalekl jestem od hurraoptymizmu do
stwiel'dzenia że wszystko działało
jak w szwajcarskim zegarku, ale
przyznam
.,.._..
.... ._..._ szczerze, że, potrafili oni

_____

n

liga

piłkarska

HulDlk na ~czele
Piłkaru II

'ligi rozpoczęli wio·
rundt: rozgrywek. Oto wyniki
20 serii spotkań:
Górnik Wałbrzych
Polonia
Bytom 3:2 12:1), Bałtyk Gdynia Odra Wodzisław 2:1 (1 :Ol,
Pogoń
Szczedn - Igloopol Dębica
0:1
(0:1\ Resovia - Hutnik Kraków
0:2 (0:1), Stiilon Gorzów -·
Stal
Rzeszów 0:1 (0:0), KS Jelcz - , Stal
Stocznia Szczech~ 3:1 (2: I), Stal Stalowa Wola - Siarka Tarnobrzeg
2:1 (0:1), Gwardia Warszawa
Mied7. Legnica 1:1 10·0). Gf{S .Jastrzębie - L.?Chia Gdańsk 2:2 (1:1),
Szombier;ki Bytom - Zagłębie Wał
brzych 1 :O (0:0).
1. Hutnik !'.{raków
30 26-9
2 $tal St. Wola
28 23-10
3. Górnik Włb
25 22-15
4 Zagłębie Włb.
24 21-13
5. Tgloopol
24 26-20
6 Polonia
24 18-12
'i Gwardia' ,
23 25-21
8 Szombierki
22 26-21
9 Siiirka
22 21-20
to Odra
21 26-24
l l Stilon
w 20-18
!,Z. KS .Jelcz
19 17-18
13. t„erbia
18 20-23
14 ·Stal Rzeszów
18 14-20
IS Jastrzębie '
18 16-24
16. Pogoń
17 20- -24
17 Miedź
15 15-21
1.8 Bałtyk
14 16-26
rn . !lescwia
13 1~-'20
2fl s•at Stocznia
5 7 -33

senną

PU!\ARSKICH BmSK
ltFN, (23 kolE'Hrnl· Saint-Pauli !Tą"lsruhe 1:1. 'Werder Brema ..:.
FC ffomburll' O·O. K"i~er~1a11terr Ha:n'w-v.er SV 1:3. Fl:!!ver Leverkn ·
sen - FC Koeln 0:2, Borll~la Dort
m.,.~.i - BMu~la Mocnchengla~ha··h
3·0 l<'o!"t""'I n"E'S~eldorf - N°"~
"f!n..,~rl? 0:0, .„TfB St·1ttl'!11rt. VfT .
~"~hum t '.0. Ravein n,,. 'dingen - ":htra,_cht Fl'i!"'l<fnrt 1·t, °R'lvern Mo„ ~„<i!nm Waldhl'lf
J\łqnntieim

H.

.

C~ołci-"11,a

t'tbell: Bavaro Mn""
chhlm :i2 .l)kt.. Eintracht 31. FC
Kol'ln ~o. · Aa:ver Leverkusen 29 nkt.
A Piłkar:te stają 1i~ coraz droż
si. Szc>:ecińska Pągon z-atnteresow:ana by?a :i:awodnikiem tU-ligoweJ?"
E:hemika Police Władysławem 'Kor·
naklein. RoimoW:v nkon(!zyły ~ie
:riodaniei:p ttwl't:V - rckomoensatv
za . -przyjęcie. Kor..nak był wvroż·
J'l.iałacym sie. kiedyś "awocinikiem
Vf ,tI Udze. Cz:v jednak lIL-li!!owie!':
wart jest aż 200 mln 'l:~otych?

DU.żY LOTEl<

wypełnić niemalże w stu procen·
ta.eh to co było zafożone przed
meczem. I efekt jak widać przeszedł najśmielsze oczekiwania. Po
cichu marzył się jedenastce 1' Ło
dzi remis, a tymczasem zainkasowała dwa punkty, kt~re tym bardzie} poprawiły nastroje w dru•
i:ynie.
Jedyny gol meczu padł w 38
minucie ·spotkania. Stefański po
kilku zwodach przekitza.ł piłkę na
pole ka.rne i Podolski efektownie
uderzył ją głową I przez moment
nie wierzyłem własnym oczom, że
wyląduje ona w bra.mce. Zatny.
mała się jednak w siatce! 1:0 dla
LKS i w doskonałych nastrojach
goście uda wali się na: przerwę do
szatni.
Po pr~rwi~ łodzianie ńie popeł
nili już tego błędu, który zdarzał
łm się w innych wyjazdowych spotkaniach ligowych. Potrafili nadal
bronić się, cboć czynili to w sposób
bardzo
umiejętny.
Dwukrotnie
Wieszczycki był bliski
uzyskania
kolejnego celnego
trafienia.
Po
rajdach Ziobra dochodził do piłki
I niestety M
powodzenia.
Za
pierwszym razeln - jak to piłkarze
t)kreślają -:- niedokładnie „skleił"

22, 26, 29, 34,

~1

4,21,32, 41,47,48

l
' I

DZrEKNIK ŁODZKI

.'

polskiej
siódemki„

Ili'

54 (1304U

piłkę,

zd w drueim pm.ypadltu o
sekundy się :z: nią rozminął.
Uproszczeni.mi sprawy byłoby
stwierdzenie, że myśmy 1.rali
a
przeciwnik zuypial 1ru.uki w popiele. Katowiczanie mieli równieł
doskonale okazj.J 11kzelec.kie,
ale
szwankowała
akl!teczno&ć.
Doty•
czy to zwłaszeza Strojka I Szlezin•
&era, ~tórty :z: kilku metrów nie
potrafili oddać. celnego st.rzalu. A
było to w pierwszej poło-wie meczu przy staniol
0:0 i nielicznej
grupie łódzkich sympatyków przeszły w tym momencie ciarki
po
plecach. Gospodarze atakow:11li, ale
w moim odczuciu czynili to zbyt
chaotycznie. A może po prostu, przy
tak kqrzystnych
dla nich wyni·
kach, obliczali ile to już punktów
przewał!
będą mieli nad n11-jgroż
nlejszymi rywalami do mistrzostwa?
Sukces łódzkiej
Jedenastki to
bardzo dobra postawa całej dru•
żyny, Nieco wyższe nol.y przyznał·
bym jednak Wożniakowi, który grał
doskonale I był przeszkodll nie do
przebycia oraz Różyckiemu, zwlasz.
cza za pierwszą połowę meczu w
Katowicach. Gdy opuszczałem sta·
dion jeden re śląskich ldbic6w w
te słowa zwrócił się do kolegi: Widz~z! Nie doceniliśmy
rycerzy
wiosny .„ I nic dodać i nic ująć.
W~jście ' w sezon LKS ma bardzo
dobre i trzeba tę dyspozycję utrzymać do końcą , bo wbrew poo:orom
walka o ligowe punkty. ta.k potrzebne do utrzymania, się w fidze,
trwa
nadal MAREK ŁOP~SKI

ułamek

-

POLSKA - Japonia 25:17 (12:11).
Bramki dla Polski zdobyli: Dziuba 7, Subocz 5, Wenta ł, Leble·
dzlńskl 4, Skalald ł, Mokrski L
Mecz „o wszystko" . trzymał w
napięciu tylko do przerwy. Ambitni i szybcy Japończycy dotrzymywali kroku polskiemu :zespołowi
i nasza drużyna schodziła na pauzę zaledwie
:z: jednobramkowym
prowadzeniem.
Losy meczu roz·
str:z:ygnęły się jednak niedługo po
gwizdku wznawiającym grę. Pola·
cy w- wyniku 12:11 „od!koczyli" na
14:11, a potem na 19:14 I byfo jns·
ne, że nie dadzą już sobie odebrać
zwycięstwa.
W naszym :z:espolf'
tym razem plerwszopla::i.>wą postacią był rutynowany
rozgrywająry
Dziuba, (zawodnik łOdzkiej Anila·
ny), a obecnie grający w szwedzkim
IF Saab. Sekundował mu
dzielnie
skrzydłowy
Wybrzeża
Gdańsk Plechoć, który nie „błysz
czał" w poprzednich spotkaniach.
Zwycięstwo Polski"
dało upragnione 3 miejsce w grupie elimlna·
cyjnej i awans, cho9 bez żadnych
punkt6w, do półfinału
i możli
wość gry o miejsca 1-12. Pol:!.cy
rozegrają pierwszy
mecz półfin!l
łowy :z: Hiszpanią w Bratysławie.
dzisiaj.
Z pozostałych
rozstrzygnl~ć na
uwagę zasługuje wyelimmowanie w
grupie „B" Sżwajcarii, która tak
dobrze rozpoczęła imprezę (zwy.
cięstwo nad gospodarzami) a także bezapelacyjne
zwyci~stwo w
grupie „C" Hiszpanów, którzy bę
dą niezwykle groźni
w turnieju
olimpijskim w Barc~Ionie.

.....--------·------------.,-----------Lublin 0:0

~~---------

Widzew

Motor

WIDZEW: Zajda - Kupka, Wewi6r, Ła.plósld (od 46 min. Pawe,
lee), Cisek - Szulc, Podsiadło, Iwanicki, Putek - , Micbalewh:z,
W raga.
l\fotor: Opolski - Fiuta, Kuras, Wójtowic1, Dec - Brzeszc:z:yński,
Komor (od 83 min. Zych), Curyło, Prokop - Banaszek, Omelluslk
·
(od 46 mil4 Grzesiak).
Inauguracja wiosennej ru.n<ły na
stadion.ie Widrewa przy u iosłu »141
wszystko. Zwątpienie, śmiechy na,
trybunach,
gwizdy
najbardzi.?j
zniecierpliwionych kibiców )Pdenastki z uL Atimil Czerwąnej
I
wreszcie wielkie nie spełnione nadzieje. A było ich naprawdę duż:>.
Już w 6 min. mogło być 1 :O dla
gospodarzy,
lecz piłkę z pustej
braniki wybił obrońca Wójtowicz,
nie mówiąc o tym
że •wcześniej
sędzia A. Libich z Warszawy m6gł
podyktować: rzut karny.
Tak się
jednak nie stało.
Lodzianie jak
lew sptagoiony zwierzyny rzu.cili
się na przeciwnika, ale z biegiem
minut, zwłaszcza pierwszej poło
wy, wyszły na jaw stare grzechy.
Kompletna oiem'hiejętność rozegrania ataku pozycyjnego, a w momencie kiedy Szulc, Putek i '~ła
szcza Iwanicki otrzymali aniołów
stróżów, nie było praktycznie ani
jednego zawodnika, który potrafiłby wziąć na siebie ciężar walki
Po meczu Paweł Kowalski pe>w!e,
że

przespaliśmy

pierwszą

część

gry. I to jest być może orawda,
ale nie zapominajmy, że jeszcze w
27 mi•n. mogło zapalić się nad boksem drużyny widzewskiej zielone
światełko.
Iwanicki dośrodkował
piłkę (po rzu.cie wolnym) na pole
karne, a Podsiadło z najbliższe.i
odległości uderzył\
ją wprost w
bramkarza. Ale mogło być gorzej,
bowiem na kilka
minut prżed
przerwą, jeden z na,lepszych zawodników na' bolskt\ 'Prokop,
gdyby ciut. ciut lepiej
nĄStawił
celownik, to wówczas Zajda mu~lałby tylko odprowadzić
piłkę
wzrokiem do siatki.
Po przerwie widzewiacy nie ma·
j ~ c nic do stracenia ruszyli ostro
do przodu. Ale zn6w ta niesamowita nieporadność. Brak dokład
nego. prostopadłego podania p'>mię
dzy dwóch obrońców przeciwnika.
To była szar11a.n!na, a ni& gra w
o i łkę, Wszystko w jednym tempie,
b~~ zbędneg~
przyśpieszenia, nie
mówiąc o' tym, że nadal 'I'' walce
tego żespołu pokutuje r.as.'lda': jn
do ciebie ty do mnie. Ale jeżeli
doda się jesz,,cze do tego, 7„ w wie111 sy:tuacjacb nwodnlcy poda;ąe
ni!k~ do rywala wykopywali ją„.
na aut, więc nie ma
się cTemu
dziwić, że na trybunach wzraS'!;ało
zniecjerpliwienie. Przeclwnlr!y zorientowali się, że przecież nie n:iu•
s~ą występować w roli chłopca do
biela. To oni w1:aśnfe odpowiedzieli ataf!:iem na atak i w 60 minucie

Brzeszczyński
rozegrał dokładnie
piłkę z 'Bana$zkiem,
ten ostatni
znalazł się 12 metr6w prsed ZJ!.i•
dą, oda ~ ? s!lny strzał (~a wcześnie)

i pUka odbiji;jąc się
cd piersi
łódżkiego bramkarza
wyszla w
!,)Ole. . Ciuki J>rzegzły po plecach
ne.jwierniejszym sympatykom Widzewa ..•

A. pó~hiej załamywaliśmy ręce z
roz:paczy patrząc jak marnowane
były sytuacje za sytuacją. W
73
mb. Szulc minimalnie przestrzem,
.---------------~~91 75 min. Wragil mając ~zed sobą tylko
bramkarza
I odk·ryt"l
ttolumnę przygotował:
część bramki posłał ją ~Iową na
ANDRZE.J SZYMAięsKI
aut. 7.n6w minęły dwie mhm';y I
w doskonałej sytuacji znalazł ,;lę

tł,

Awons

c
(Korespon~encja

[ł]

• •

.

Pa,welee. Nie potrafił „skleić pił
ki" (widać piłkarski „butapren"
jest w cenie) i szczęście, które było niemal / w zasięg\,l ręki mi~ło
bezpowrotnie. Na 6 minut z ko el
przed zakończeniem spotkania
ewi6r i Cisek, którzy opadli już :z:
sił, nie potrafili dobiec do bezpań
skiej piłki. A pe>tem był już koń
cowy gwizdek sęd%.le10 ! przya~ła
pora na· refleksje.
Ważne, że tego meczu gospodarze
nie. przegrali, ale porównujl\c wy.
niki z innych boisk ~e ma się z
czego cieszyć. Rozumiemy, źe za.wodnicy cały czas W~lczą obciąże·
ni psychicznie. Brakło jednak, ~
mo wszystko w tym meczu, niezbędnej agresji I woli walki.
W
niektórych momentach zawodnicy
posiadający piłkę rozkładali rece,
pokazując że nie ma do lł.ogo Jej
zaadresować. I to td dowód
na

to, ze piłkarze nie szukali\ dla słe
)?ie dogodnej pozycji, graji statycznie, w myśl zasady, że jllkoś to
będzie, że się w . końcu uda Nie
tędy droga panowie! Faktem bylo,
te Widzew grał oołabio.ny brakiem
4 zawodników: J, Bayera (kontuzja), Waliczka (najpra.wdopodobniej
przejdzie operf!.cję łąkotki), Przybysia i My$lińskiefo (żó!;!;e kartki).
Oni nadal nie będll wspierać kolegów (oprócz Przybysia), a walczyć
i zdobywać punkty trzeba. I powiem· na :z:ako:ó.c:z:enie. jedną rzecz
(bo muszę), nie chct: być w niezgodzie z kibicami, kt6rzy przybylł
w niedzielne południe na atadlon
przy ul. Armii Czerwonej: nieste·
ty kilku piłkarzy
(na ra.zie nie
wskazuję palcem) ma Ju:ł
szczyt
kariery za sobą i lepiej juź grać
nie będą. Powiedziałbym, że nawet
gorzej.
Opty!llistą
jest · jeQynie
Ma.rek Pięta, były piłkarz I obecnie człónek zarządu: Zawsze
Widzew grał źle na początku sezonu i potem dawał sobie radę.
A może panie Marku zastąp:ł'iy
pa. po prostu którego4 .t. kolegów
na l>oisku?.„

WYNIKI 18 KOLEJKI:
Górnik Zabrze - Ruch 8:0 (0:0).,
Sląsk Wrocław - Zawisia 0:1 (0;0), Jagiellonia - Zagłębie S0;1nowiec 1:1 (0:1), Lech - ·zagłębie Lubin 3:1 (0:1), Stal Mielec
- Legia 0:0, Wisła - Olimpia 1:1 (1:0), Widim\' - Motor 0:0
I GKS Katowlce - ŁKS ,0:1 (0:1).
l. GKS Katow1':e (1)
2. Zagłębie Lubin (2)
3. Lech Poznań (5)
4. Górnik Zabt"ze (7)
5. Zawisza Bydgoszcz (4)
6. Legia Warszawa (6)
7. Ruch Chorzów (3)
8. Olimpia Poznań (8)
9. Wisła kraków> (9)
10. Stal Mielec (10)
11. ŁKS (ll)
·
12. Zagłębie Sosnowiec (12) /
13. Jagiellonia Białystok (13)
14. Motor Lublin (14)
15. $ląsk Wrocław (15)
18. WIDZEW U6)

16 24 8 (2).
16 22 8 (1)
16 21 7- (3)
16 21 9 (J)
16 21 7 (3)
16 20 6
16 18 1 (4)
16 18 4
• 16 17 6 (2)
16 14 4 (1)
16 13 4
16 11 2
16 11 2
16 11 3
16 9 3
16 5 a

6
5
5
3

2.

3
4 (1)
3 (1)
.4 5
9 1 (1)
3 6 (3)'
10 2
3 7
5 7
8 8 (1)
8 6 (1)
9 5 (2)
8 :1(3)

1!>--T

22-14
25-17
23-15
20-12
18-12
25-19
17-13

19-21
l.2-16

17-22

12-18
11-19
7-17
4 9 (1) 12-22
4 111 (3) 12-ZT

W następnej 17 kolejce (10-11 marca) grają: ŁKS - SlĄ&t
~rocław, Ruch - Widzew, Motor - G:6.S Katowice, Legia Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin - Stal Mielec, Olimpia Sosnowiec - Wisła . i Zawisza - Jagiellonia. ·

Z~głębie

W SKRÓCIE
- ... W Sanoku · z&koAcsyły się wie.
loboJowe mistrzostwa
Polsld
w
łY:lwtarstwle
szybkim. W rywalizacji kobiet ·zw:ycietyla :I. Bor·
kowska łOlilnpla Elbląg), zaś w ka·
tegorll mętcz)"Zn J. Radke (Pilica Tomaszów),
... Polscy h1>keiicl na trawie uczestniczący w mlędzYJlarodowym tufnleJU w Indiach pokonali w niedzielnym
meczu Kenię J;d (O:O)
I zajmują
czwarte miejsce w tabeli. Prowadzą
llldie.
... Pol•k& le~a,tlet.U. wanda
PłJl.tll wygrała bieg maratoński
w
Nagoi rezultatem - Z::ll.Oł wyprze.dzając drun na mecie Arakt (Japoni&) o ponad minute.
·
· ... Rittner (RFN) wygrał 11alom specJalny w Veysonnaz (Szwajcaria) zaliczany do punktacji Pucharu Swia·
ta wyprzedzając Włocha Tombę I
Austriaka strolza. Natomiast szwed
Nyberg wygr&ł slalom gigant wyprzedzając
Austriaków Strolza I
Kroella.
... Na mlędsynarc;idowych mistrzostwach w tenisie stołowym \A. Grubba prawa! w lwlerlflnalach 11n1la
•• 1wrm pntnerem · deblowym
-

Lech,

Francuzem Gątlen, który
w łinale.
Duet

zwyciężył

w

następnie

polsko·

odpadł
pólflnałacn debla
prsegr:rwaJąc ze Szwedami . Waldne-

-francuski

rem I Appelgrenem.
... Strzeleckie mistrzostwa Europy 1
broni pneumatycznej Jerzy Pietrzak
zdobył ·zloty medal
w konkurencji
strzelania z pistoletu pneumatycznego
- 685,8 pkt. (SSS plus 100,8). J. fle·
trzak Jako . pl.erwszy z polskich strzel.
ców zdobył prawo startu w lgrzys •
kach olimpijskich w Barcelonie. .
.,. Podczas mlstrzosłw Kaiiady w
pływaniu na
25-metrowym basenie
Tewks)iury uzyskał najleput wynilC
na łwlecie w wyścigu na 50 m st.
Poprzedniego dnia
gri;b. - 25,06,
p.tzeplynąl on 100 m tYlń styleni
w
czasie 53,89 co także Jest nieoficjalnym rekordem świata •
... Dwa rekordy świata juniorów,
w rywalizacji drutynowej ustano·
wili reprezentanci ZSRR w Arnhem,
w rnlstrzostwach Europy w strzelaniu z pistoletu
pneumatycznego.
Juniorzy ZSRR
wygrali wynikiem
t.715 pkt. przed Węgrami 1.698.
Brązowy
medal zdobyli reprezentanci Polsld. którzy
,wystrzela:t"
także 1.898 pkt„ a więc tyle samo co wleemlstrzowle Europv. Natąmlast rekordowy rezultat lunlorek
ZSR'ł - · to 1.130, p'kt.

.

PolfOetałych 8 &e~ów pI'zyst@uje
w 1ysternie play-off do w.llrl •

i w oetat.oitD ~ przed roe>o
jryw.kami
play-oU .utrakl44y
kouykare.k Wlóknia?'S Pabianice
(aktualny mi•trz Polski) apotkał
się w Poznaniu • taantejazym Lechem. Zakońcsył .i, ou swycięa
&wem podopiecznych trenera Henryka Langlerowłllza 11:86 (35:38).
Najwięcej punkitów
dla pabianiczanek zdobyły: GU.sc1yńska 26,
Urbankowska 17 I Sidoruk lł, zaś
dla Lecha: Glaplalt 17, Kła.tł 1ł I
Barańska 11.

tytuł mistrza Pe>lski.
(1 miejsce) 1potyka •ię

Płom ie~

pokonał

Wl11ła Kraków 47;91 (30:17), Spójnia
Gdańsk Olimpia Poznań 64:62
(26:34), Stal Brzeg - Slęza Wroc.
ław 95:83 (80:80, 36:4%) Start Lu·
blin - Polonia Werszawa 90:93
(47:55),
Lech Poznań - Włói<·
nlarz Pab. 66:'11 (33:35).
1~ WŁOKNIARZ

2. Olimpia
3. Spójnia Gdańsk
4. Polonia
5. Stal ·
6. Lech Poznań
'I. Wisła Kraków
8. Slęza Wrocław
9. start
10. Stilon
11. ROW
słów

IT
36
33
32
~1

31

:io

28
ff

;is
22

o tym

Wl6kniarz

w najblii-

sz11 6rod• na wyjeMzie ze Slęz11
W.rocław (8 lokata).
Rewanł W
Pabianicach.
'

WYNIKI: ROW Rybnik -

Kilka

e

ŁKS
W lidze alatkarek od.była ~
przedostatnia seria mistrio.w s}doh
Z wielkim zaiillt~wa;.
piem oczekiwaliśmy na nied~lelnf
pojedynek dwóch czołowych ieepoł6w naszej
ligi
Płomłf!ni•
Sosnowiec I ŁKS. Mecs ten llł•
przynlósł
sukcesu podcrpłcomym
trenera Marka Makarskiego. Ło•
dziankl przegrały po pięcio.włoweł
wa.lee 2:3 (11:15, 17:J.6, 7:15, 15:10,
13:15), Moona rzec, ie ta :pora!ka
spowode>wała, te łodzj~kl, któr•
w cstatn.Jeh spotkaniach
siebie :z: Kolejanem Katowice
Stalą Bielsko.Biała, nie mają
.
praktycznie tad.nych szan.t na i~•
tul wicemistrza Polski. Mogl\ co
najwyżej pokusić
się
o zajęcie
trzeciego miejsca l tym samym
zdystansowanie krakowskiej Wisły.
Nie poWiodlo 1lę r6wnłel ał&ł·
karkom Startu, które przegi:ały 1
Płomlenlem
0:3 (6:15, 4:15, 7:18J,
spotkań.

1815-1311
158()-12~'1

1508-13'97
1588-1511
1604-1630
148()-1540
154G-1501
1458-1480
lll3S-1Sll
1353-11199
1215-1608

irait\J

apotkanfo.,

Było ono zacięte i nie stało na
najwyższym poziomie. Poezątkowo,
przewagę miały pabianiczanki, które przeważając wzrostem pod koszem potrafiły
to zdyskontować.
P6żniej ·jednak do głosu
dom!dł
zesp6ł Lecha,
który zakończył
pierwszą połowę zaledwie ze stra-

tą

dwóch punktów
do mistrza
Pol-ski.
Po przerwie, ku radoścl
swych kibiców poznanianki, wywalczyły nawet kilkupookto~11 przewagę, ale to było
w
zasadzie
wszystko na oo było je stać. Na
5 minut przed 7akończen1em tej
ligowej rywalizacji stdoro'k trafi•
la ,,za trzy punkty" i Włókniarz
z kolei 'uzyskał wyrawe prowadzenie, któ::-ego nie oddał j~ do
końca.

Po zakoń<:zonym · ~otka.nlu w
drużynie mistrza
Polski zapan-0wała ogromna radość.
Nadszedł
bowiem
meldunek
z Gdańska.
Spójnia pokonała Olimpię
64:62
(decydujący
kosz :został zdob.yty
na 10 sekund przed zako:óczeniE'm
pojedynku) .f tym samym pabianiczanki uplasowały się na pierwszym miejscu w tabeli, co stwarza
temu zespołowi bardziej uprT.ywllejO'Waną sytuację w rozgrywkar.h
play-off.

Do d.rug!ej lłgł zdagradoiwany uizespól ROW Rybnik
(wcześ
niej wycofały •itt
1 rywal!zac;ł
Czarne ze Szczecina),
natomiast
lubelski Start i Stilon Gorzów (9
i 10 lokata) będll musiały s~oezyć
mecze barażowe o pozostanie w lidze :z: wicemistrzami grup II ligi.
stał

B•
WYNIKI: Stal Mielec dowlani Toruń 3:1, Willla Kra..
k&w - Czarni ~łupsk 3:2, Kolejarz Katowice - Spólni• Gdańllll
3:1, Stal Bielsko - Gedanla ł:l,
AZS warszawa - ŁKS o:a, Pło
mlefl So:mowleo - Starł
Ł6dł
3:0.

Stal Mielec - czarni 111, W\Budowlani 3:0, Kolejar1
Gedania 1:3, Stal Bielsko
Warszawa Spójnia 3:0, AZS
Start %:3, Płomień - lJKS 3:1.
1. Stal Bielsko
1'1-1 35 13:11
2. Plomlefl
15-3 S3 48:18
3. Wisła
14-ł n
45:23
'· Ł'K.s
tli-I n ł3:ZI
5. Czarni
11-T Ili łi:ai
6. Gedania
S-9 2'1 38:31_
7. Kolejan:
8--10 H 32:3'
Ił. Stal
Mielec
'1-11 %S 30:ł1
9. Budov.Jant
7-11 25 29:41
10. Starł
ł-lf ZI U:„
11. AZS Warnawe
3-15 ł1 2l:M
Uf Spójnia
0-11 li 8:tł
sła

Ba'łucłd

zesp6ł

pokonał

~

AZS Warszawa 3:2, ale ten wynOr
nie dał mu tadnych aza.ns na obt'OI>
nien.je pierwszoligowych pozycji.
Start obok Spójni Gdańsk I akadęmicozek z Bielan mus! tlfPU~ci4
ekstrjikluę. W se>botnlm spotk&nł11
ŁKS pokonał AZS Warszawa 5:0
(1:1 :2, 15:2, 15:10).

-~

.(DOKOięCZENIE

ZE STR. 1)

zultał

jak Hiszpan. Tymczasem 21·
·letni łodzianin wystawia nu na
wielką próbę. Za drugą próbą pę·
ka mu sznurowadło przy pokonywaniu tej wysokości. Dopiero za
trzecim razem podniesibna w geś
cie radości ręka wyjaśnia wszystko. Czwórka kandydatów do meddli. Teraz , zaczęły się „schody".
2.33! Kto spodziewał· się, te na tej
' wysokości rozstrzygnie sią wszystko?! Ortiz, Nagel trzykrotnie strą
cają poprzeczkę. Do próby przygotowuje się Artur. Partyka. Chwila
koncentracji, szybki rozbieg l... jest
iut po drugiej stronie. Poprzeczka
drga, ale nie spada!
Srebro juź
mamy. Pozostała jeszcze jedna próba Moekenburgowl.
Strąca. Jak
nieład,nie cieszyć idę :z: niepowodzenia Innych. To fakt.. Ale po chwili uświadamiamy sobie, te Artur
Partyka, zawodnik LKS został mi·
strzem Europy I... mieszka w Ło
dzi. Cóz wl~ceJ mohla dod,ać? Sami
państw~ to widzieli!
Drugim medalistą w tym dniu
został średniodystąnsowiec , krakow~klej Wisły - Zbigniew Janµs.
W
finale . biegu na 800 m zajął on

biegu na 1500 m Małgorzacie Byd1
z Budowlanych Częsta<:h;>wa. 1'!ą
ta z!llWOdniczka
ubiegloror.:mych
halowych mistr20St.w Europy, VI
Glasgow uplasowała się w półfi·
nale na czw&rtej pozycji z i:zasem
dużo gorszym od :rekord.i
tycl:iwego ..:.. 4.22,7!5 i nie z:ikwaliflkowała się do walki o me<lalc.
W skoku w dal
.Jofanta Ba.rt•
czak (Start Łódz) nle zdołała. wcis•
Dl\Ó się do czołowej ,,szóstki", cho·
ciał w swej sportowej kolekcji ma
Juz brązowy medal sdobyty w 1981
roku w Budapeszcie, w halowych
mistrzostwach Europy. Gdyby slkoczyła tyle, co podczas krajowyc~ ·
mistrzostw w Spale (6,62), byłaby ,
czwartą w konkursie w Glasgow.
Uzyskała jednak
(1 to w przed·
ostatniej serii) tylko 6,4:1, co dało
jej siódmą lokatę. Na poddum stanęły dwie zawodniczki ZSRR. Na
najwyższym
stopniu Czistiako.wa
- 6,85, a obok niej Kokonowa 6,74. Brąz0>wy medal zdobyła Ht'l-ł
ga Radtke (NRD) - 6,66.
Helmut Krleger (Chem'k Kęd:z:le- ._
rzyn) był zapewne myślami przy
żonie, która $podziewa się dziecka,
bowiem• w G!dgow „nie czul" w
ogóle ,,telastwa". Pchnął kultt na
odległość zaledwie 18 m, 57 cm. co
dało mu ..• piętnaste miejsce. Wygrał niespodziewanie Austriak Bo·
denmueller,
dobrym
wynlkłeiqi
21,03. Aż -0 60 om Wj"p1'%edził utytułowanego Timmerman..,a :z: NRD.
W Glasgow przerwana :z:QStała
złota passa holendeizklej sprjntei·ki,' Nelli Cooman, która przez pi~.\
la:t z rięc;iu zdobywała tytt1JY halowej mJ.s,tmynl ĘW'opy. Tyzn razem musiała zadowolić się brą.zo~
wym medalem. W ~iegu na łlhn
niespodzianki .nie było, cllociat się,
na nią zanosiło,
a to za spi:;awą
Włocha Pavoniego, który w eli·
minacjach uzyskał najlepszy czas
- 6,61. W
f inale zwyciężył ku
wielkiej radości kibiców rep!"ez'mtant W . Bry tanii, Christie - 6,~.
Włoch był drugi, z wynikiem gorszym o 0,03 ~k. Halowy rek{lrdzl..:
sta Eurol>Y
na tym dystunsie Mar~a11 Woronin,
któremu PZ~

trzecie miejsce z wynikiem 1.47,37,
co jest jei:io noitym rękordem życiowym. O krok od medalowego
miejsca był Toniasz Nagórka., kt6_ry był czwarty w flnale biegu na
60, m npł„ ale w p6łfinale u~tanowił rekor4 Polski - 7.58. Trójskoczek A. Grabarczyk zajął 6 miejsce z wynikif:xn 16.52, ale na skutek
kontuzji oddał tylko jeden *ok.
W pie~ c:Ll)il,\
wystąpiło .
dwóch zawodników i dwie zawo.dniczki. Nie zawl6dł jedynie Zbtgniew Janus z krakowski!ej Wisły.
który w pięknym stylu zakwallfikowal się do finałowego biegu na
800 m zajmując w swej eliminacyjnej serii drugie miejsce z czasem 1..49,7'5, za Jug.osłow!.a.n~em S.
Popovicem, a pTZed Hiszpanem J;
Arco.nadą W półfinale pobiegł jeszcze szybciej, zwyciętaląc z wynikiem 1.46,43, kt6ry jest jego rekordem życio:wym, lepszym
poprzedniego o O.lD sek.
:
pow1en;ył funkcję menedżera, ąNle powiodło słę . natomłast .'"-w ~l\dał swych kolegów s tryb.tbll,. ••

od :

j

