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Kilkueł 1rebrnych monet, dwie moneł1 złote, · bw. podróin&
Ikona, wykonana prawdopodobnie 1 pozłacane10 nebra albo nawet 1 csyatero złota (wcEOraJ nie było Jeszcze ekspertyzy) to tylko częś6 skarbu, odkrytego pnypadkowo w łódzkim ratuszu przy pl. Wolnolcl,

Bez wcześniejszego publicznego
uprzedzenia Powszechna Kasa 0finansowe
zaostrzyła
1iczędnołcl
wyma1ania dla otwierających nowe kaiąłeczki i korzystających z
ju:t posiadanych. Minima.Ina kwodo zalo:tenia k~ią. ta nieibędna
łeczkl oszczędnościowej ,wynosi od
1 marca 10 tys. zł, a jednorazowa
][wota wpłacana na istniejącą ksią
łeczkę nie me>że być mniejsza nił
5 tys. zł. Taką też sumę należy
pozostawić na książeczce nie chcąc
• jej zlikwidować.
Podniesienie limlt6w jest n&turalnl\ konsekwencji\ inflacji · i PKO
wi~e z tym nadzieje na zmniejszenie tłoku prized ka.sami. (PAP)

"

grupą

operacyjną.

W

skład

pocią

gu wchodziły m.in. 3 wagony towarowe, wiozące bagaże naszych
turystów, którzy na pokładzie rastatku pasażerskiego
dzieckiego
,,Estonia" odbyli rejs z Gdyni do
· portów Morza Sr6dziemnego. Uczestnicy tej wycieczki, pochodzą-

.

m6wl rze- Jak wiadomo cznik prasowy WUSW w Łodzi,
kpt. Adam AntC?:ak - ratusz, w
którym mleścl si«; archiwum pań
stwowe, jest od dłuższego czasu
reme>ntowany. Gdy w kolejnym
pomieszczeniu zdemontowano stojące pod_ ścianą regały z archi-

A.

Słowik

waliaml, na t pecie pokrywajl\t'ej
jedni\ ·ze ścian, na wysokości ok.
2,!I metra C>d podłogi, dał 1 ł ę zaC>dcisk drzwic-z:ek.
uwdyć jakby
Nacięto więc tapetę I rzeczywiś-:
cie - w ścianie znajdował się n'e(DALSZY

CIĄG

N A STR. %)

na posiedzeniu Vl'KO

Odbijanie

piłeczki

Wydawało się że odpowiedź może hyc
Okazało się jednak iż mo:te brzmieć Jeszcze:

Jak

Polacy czy celnicy radzieccy
wywołali. konflikt w Odessie?

Wczoraj o godz. 13.30 na Dworzec Główny w Przemyśi u w k
z Odessy,
pociąg
chał specjalny
który przywiózł ok. 280-o~pbową
zrr_.
grupę uczestników wyciecz~;
ganizo.wanej prze;i: Biuro Po1rMy
i Turystyki Związku Nauc?y<"clstwa Polskiego „Logos Tour" w
Krakowie. W Przemyślu oczekiwała już na nich ponad 20-<>sobowa
grupa celników, wzmocniona tzw

Wolności

Stawiał

CIĄG

NA STR. 5)

o poniedziałkO'Wym posieCDU
prezydium
dzeniu
Kohl
Helmut
kanclerz
uznał za wskazane złożyć
na zaimprowizowanej kon!c!'encji
prasowej wyjaśnienia w związku
z prawdziwą burzą, po piątkowym
oświadczeniu rzecznika rządu, uza·
ostateczne uznanie
leżniającego
zachodniej od
polskiej granicy
spełnienia przez Polskę dwóch warunków: rezygnacji z odszkodowań
wojennych oraz gotowości traktapraw
zagwarante>wa.nia
towego
mniejszości niemieckiej.
Kanclerz dodał wyjaśniająco, ż e

dąje

Kto szybko
dwa

,

•

Kohl wy1asn1a •• ~
IP'

cy z różnych stron kraju, odmówi·
li w Odessie opuszczenia · statku,
co określono tam mianem „buntu"
Nie podporządkowali się decyzjom
radzieckich włądz celnych, które
nie zezwoliły na zejście Polaków
(DALSZY

jące

warunki czy nie?

~azy

bynajmniej nie wprowadza tu jaiunctim. Ostateczny ch'lkiegoś
rnkter polskiej gra.nicy zachodniej
nie budzi wątpliwości. Kohl uważa
dwie
wspomnian~
iż
wszakże,
s-prawy: reparacja i mniejszości
mają tak duży ciężar gaLunkowy
w stosunkach wzajemnych, ·że powinny również zostać ostatecznie
wiąż ą co, uroczyście potwierdzone.
Dlatego nie rozumie on „zdumienia" wyrażonego przez polskie~o
premiera. Usunięcie najmniejszych
wątptiwóści we wszystkich :.rLech
sprawach: granicy, reparacji, mniejKohla we
według
leży
szości ,
wspólnym interesie RFN i Polski,
Kan clerz wyraził przekonanie, że
we wszystkich tych sprawach znajdz:e z rządem premiera Mazowieck iego satysfakcjonujące obie strony

rozwiązanie.

Nawiązując

kilkakrotnie w trakc!e spotkania z dziennikarzami do
swego pobytu w Warszawie I dokonanych tam uzgodnień, kanclerz
jednoznacznie zapewnił, Iż jego
uruchamia- zdan iem także zjednoczone Nie:ncy nie będą zgłaszały wobec Pol(Z. Cb.)
5ki roszcz;eń terytorialnych.

daje

już informo.waliśmy konkuruŁodzi ze sobą dwie struk-

w

tury: Łódzkie Porozumienie Obywatelskie i Wojewódzki Komitet
Obywatelski rozmawiały ze sobą za
Zarządu Regionu
pośrednictwem
„Solidarności" Ziemi Łódzkiej. Ty·
dzień temu ŁPO przyjęło proJ>ozyeję ZR by wspólna komisja wyborcza, powołana w celu zorganlzowanla i przeprowndzenia wyborów do samorządu · terytorialnego,
miała składać się w równych proporcjach z przedstawicieli ZR, ŁPO
I WKO. Wczoraj tę samą propozy.
cję A. Słowik, szef łódzkiej „S",
Po
przedstawił członkom WKO.
dyskusji odpo·
trzech godzinach
wiedz WKO brzmiała: tak, ale.
Przegłosowano bowiem większością
głosów by przyjąć propozycji; utworzenia wspólnej komisji w podanych wyżej proporcjach, ale by
decyzje przez nla por' l„te zapadały na zasadzie consens11qu , co zdaniem wielu członków WKO zapobiegłoby zdominowa niu TJrac komigłosy ZR l
sji przez połączone
.
ŁPO.

tylko: tak lub nie.
tak, ale.
W tej sytuacji cała sprawa musi wrócić znów do Zarządu• Regl.onu i ŁPO, gdyż przedstawiciele obydwu tych struktur byli propozycją taką zaskoczeni, nie mieli też
żadnych upoważnień by dyskuto·
wać nad zupełnie nową sytuacją,
jaką wytworzyło stanowisko WKO.
•rak więc piłeczka znalazła al• teraz po stronie ZR I ŁPO.
lt. K.

z bronia ·w,reku
na sta~e CPN

Oby pomoc ta była
po 7
(L'lllF. WŁASNA). Wszelka
musi na jak na: rzadz.iej!
moc, aby była skuteczna,
W niedzielę wieczorem dwóch zato
oddaje
Lapidarnie
być szybka
maskowanych l uzbrojonych męż
maksyma. którą od lat kieruje się
czyzn napadło na pracowników stałódzki Polski Czerwony Krzyż cji benzynowej przy ul. Wrocław
kto szybko daje, dwa razy daje.
skiej w Opolu. Bandyci uzbrojeni
Dowodem są choćby bardzo dobrze
w karabin maszynowy typ • 43" po
przeprowad?.one akcje pomocy posterroryzowaniu i zw!ązaniu dwóch
przy
szkodowanym na Retkini I
pracowników CPN, zabrali cało
ul. Nawrot. Aby pomagać . tn:eba
dzfenny utarg - pon11d 20 milio- Skoro tak wygląda j e dy n a
komu i gdzie.
jednak wiedzieć
nów zł I zbiegli.
Dlatego też wczoraj sekretarz Zana Okęciu reklama specjalDzień wcześniej karabin maszyno- Stanirządu f.ódzkicgo PCK
tego typu zrabowano stra:inlko- nego połączenia autobusowewy
Mf ni:>trowie spra w zagranic.!!ly cb sław J\Jarlejewski podp' ał z Koba wl jednego z zakładów w Kędzie
obę I rynek pochłaniał to
- Pracownicy naszego C>ddziałl.
U IHadu Warszawskiego •natkają s: ę mendą Wo~wódzką Strą ży Pożar·
w 7~ ryn l u (w t konińskie)
k }potu. Dzi) 1ą dni, ,ie sprz~da- rzyn.fe-K'oź~u. Zachodzi podejrzenie, go do Łodzi, trudno się dzi17 :":a rea w P• ad:w , _ p :ed:·s !i.V<!h
m l<i'n e. a łtlc r~ (I. cht'ieli wierzyc, ze nlltL nil! k
•
iż 'właśnie li\ broni( p.:i1łui1lł się wić, 'ie autobusy nie są byku to w!i ć rózne aspek ty i cdno~:i.e• reg.:i ek ipy strażackie, z reguły jaje rajstop - opowiada _dyr. ZPP
(DALSZ1:' CIĄG NA STR. I)
bandyci.
nia Niemiec:
na „Feniks" M. Kwiecień. - Przyko pierwsze zjawiające się
najmniej oblegane przez paWśród tematów oma w anych na miejscu większych wypadków i kamówili wieźcie je do n'U sażerów.
spQtkaniu w Pradze powinna się tastrof, będą informować
służby to sprzedamy całą ciężarówkę. Za(bar)
dla PCK o rwmiarach tragedii i przegwarancji
znależ.ć kwestia
Ku·
e>kazało?
się
co
I
gran icy nlemiecko·polskiej.
widywanej pomocy. Natychmiasto- wieźliśmy.
WACH
A.
Fot.
jest
Także ministrowie spraw zagra- we
PCK-owskich piooo kilka par„. Sytuacja
uruchomienie
spot- magazynów i transportu pozwoli bardzo trudna: Zdławiono inflację,
nic.znv ~h 16 państ.w NATO
kap ' · r. a początku kwietnia w zaopatrzyć w pościel, odzież, ko- ale zdławiono także całkowicie poBruk,,.;.• by przedyskutować mi-:- ce ludzi, którzy stracili dach nad
d·nn arc:lo we aspekty zjcdnoczeni d głową lub swoje
mienie rucho- pyt. Do niedawna fabryka produkowała 340 tys. par rajstop na
poinformowano w po- me.
~ie in !e c <PAP)
n:eqz 1a ł2 k w Brukseli.
(INF. WŁASNA). Interesującą i de wszystkim z udanych operacji
spe- wydłu.żania kończyn) i Fiodorowa.
pożyteczną formę turystyki
łódzkie Biuro (znakOOlltego okulisty). Biuro bę
cjalnej proponuje
P'odróży „Tour-Retour" Wojciecha dzie .pośredniczyć w ustalaniu terMarzyńskiego. W ofercie tego biu- minów wizyt ł pobytu, zajmie się
.Z US rozpoczął 1 marca wypłatę zł, ryczałtu energetycznego do 15 OOO ra znalazły się 6-llkłniowe wy- regulacją należności w złotówkach
I
jazdy chorych do klLnlk światowej
i. rent zł.
podwyższonych emerytur
Dziś mamy wtorek, 8 marca.
plus
Kombatantom - emerytom I ren- sławy profesorów radzieckich - Co~oło 75 tys. zł za de>bę
.pracownii;:zych (oraz z systemów po(jm)
chodnycb1 a także świadczeń dla cistom. odznaczonym orderem lub lłlzarowa (chkurga znanego prze- koszty podró:ty).
rolników indywidualnych - . po- tytułem honorowym zosta:aą przeprasowy kazane w marcowym terminie płat
rzeez:iik
informował
adresa- ności świadczenia pieniężne za
większości
Do
ZUS.
R6źa, Wiktor. Felicyta, Jordan,
podV)7yższo· 1990 r. w kwocie 206.600 zł tzn.
już
dotarły
tów
Koleta
roku
w
płacy
przeciętnej
równe
płacone
ne emerytury i renty
każdego
dnia
5
i
l
ubiegłym.
za.zwyczai
Już jutro. w kioskach·
mies i ąca Niestety kilka oddziałów
Emerytury i renty przyznawane
„Ruchu"
spoma 1-2-dnlowe opóźnienia,
MON MSW i MS, a zleco•
w dniu dzisiejszym przewiduje
wodowane zbyt krótkim 'czasem, prz.ez
nie
ne do realizacji przez ZUS
dla Łodzi następującą pogodę:
j~ki pozo~awiono na przygotowa- mogły być ze względów organłza
nie podwyzki Wypłaty dokonywa- cy jnycb poddane pełnej podwyżce
zachmurzenie duże z większymi
przejaśnie'.niamL Opady przelotne w p6żniejszycb terminach płat w marcu Zosta:aą
jedynie
one
ności ' powinny docierać bez opóź
ne deszczu lub deszczu ze śnie·
zwiększone o zaliczkę 200 tys. zł.
nień.
giem. Temp. maks. w dzień ok.
a w nim:
Jej rozliczenie nastąpi w kwietniu
st. Wiatr umlarko"".any dość
8
Szar!ata.n czy cudotwórca
br. wraz z wypłatą zwaloryiowanych
W drugiej połowie marca
silny przejściowo silny i pory- czyli pierw.sza w Pol
rolnicy indywidualni będą otrzym,y- świadczeń.
wisty zachodni.
sce rozmowa z Anatolijem
wal - oprócz podwyższonych do
256 tys. zł emeryt.ur i rent w podKaszoirowskim.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
również
wysokości pta wowej
RTI Pl. US - now<>śei i
994,8 hPa (746,1 mm),' a tempeproc.
102,78
o
zwaloryzowane
kwoty
·
nie<ipodzlanki. •
ra.tura 7 st. C.
od l stycrnja br. różnych składni
13 programów · satelita.r·
tych
Wypłaty
ków świadczeń.
nycb.
W Rejonowym Urzędzie Spraw
do 10
iwiększeń ZUS zakończy
Dekolferowa p:ramlda.
w Szczecinie nie
Wewnętrznych
kwietnia br
WĘGRY. 'I os6b 1rlnęlo podczas wyb11chu, kt6r1 nasłl\Pił I bm.
Bity z satt>llty.
Bezpfecze6stwa. zakładach metalurgicznych w Ozd.
Razem ze zwaloryzowanymi eme- ma Ju:ł Słu:łby
1333 - Zm. król Władysław
Kiedy Astra 2?
Nz.: pracownicy usła.laJ1t zakres nk64 na terenie zniszczonego za·
ryturami I rentami osoby upraw· Jak poinformował szef Wojew6dzł,okletek.
Spraw Wewnętrz kła.du.
otrzymają podwyżki zasiłków kiego Urzędu
ni<>ne
telefoto
AP
CAF
1898 - Otwarto „Dom Ma.tej
a także
i dodatków· dodatku pielęgnacyj. nycb w Szczecinie - generał bry·
ki", gdzie zgromadzono pamląt·
ogłoszenia i reklamy <nie tylnegn I dla sierot zupełnych oraz gady Jarosław Wernikowskl słu:!:
Id po wielkim malarzu•
k<>l satelitarne.
76 800 I ba .ta została w ty.m urzędzie zllzasiłltu , oi<>legnacyjne~o do
1928 - Polska orzpjmujl' zbio·
(PAP)
zł, ZMlłku pogrzebowego do 1536 OOO ~w1dowana.
Rapperswilskiej
ry Biblioteki
•(Szwajcaria).

NATO i UW
o zjednoczeniu
Niemiec

Z „Tour - Retour"
do llizarowa i Fiodorow~ r1·1·1n"9;:1

ZUS

ll[fjjq

płaci

Szezecin bez SB

,„

Bezrobocie wczoraJ•

pobiela rekordu I dostania 1ię
do księgi rekordów Guinnessa.
Po prostu, nie mogą wytnymaó dłużej ze sobą, jak r6w·
niei I bez siebie.
KOMPUTER? DO KllOW!
,

RAZEM - :ZLE,
OSOBNO - GORZEJ."

Jak ujawniła prasa ameryw zawieraniu
kańska, rekord
malte6między sobą , związku
para
1klego dzłerty w tTSA
Jack i Edena Morgan z Seattle Pierwszy z"'·iązek- <awarlf 27
Od tej po1 y
lipca 1937 roku.
ciągle się rozwodzili, .Aby •statmernlo pobra6 się po raz
clr:lł'Sty.

Wyznali, ie nie

robił\

le10 dla

Pod koniec maja br. w oborze Wojewódzkiego Ośrodka Pow Starym
Rolniczego
stępu
Polu (woj. elbląskie) komputer
tywlenlem
iterował
będzie
kr6w. 'Na szyi każdej krasuli
pas, uzostanie umłeszez"nY
zbrojony w czujniki wyregulowane stosownie do kondycji I
co
zwierzęcia,
1>rodukcyjnoścl
paszodecyduj!', o potrzebach
wyrb. Na syitnlł wypływający
z tego pasa „wydawane" będą
nolecrnla dotyrZl\Ce dawki pokarmowej dla danej krowy.
Sy$tem taki pozwoli optymalizować zarówno wykorzysta.nie
pa1z7, Jak teł olł1urane efekt1

w postaci wydaJnolcl mleb I
jego składu, a więc zawartoicl
białka i tłuszczu.
PRACUJĄ

KROTKO

ACZ EFEKTYWNIE
Szwecja. należy do crupy na3bogatszych państw na 6wlfctt!.
Jej ludność żyje dostatnio. Okazuje się przy tym, że c1.as
pracy w Szwecji Jest najkrótszr w Europie.- Stl\d wniosek,
źe pracnjl\O kr6tko mozn'a jecl·
noczemle robl6 to skute'JZnle.
Ponadto Szwecja ma obecnie
bezrobocia.
najniższy ws~aźnlk
,
w Europie.
w Szwecji w
Zatrudniony
skalf rocznej pracuje o tydzień
mniej w stosunku np. do Duń
czyka, dwa tygodnie mniej ·od
miesiąc
Fina I aż o ponacl
mniej od Japo6esyka.
Opr. (kp)

Różne Ili 1zaounkł czekającero nas ,bezrobocia: od 400 tys. do 1,7
mln - według ocen B:mk~ Swiatowego,. Na razie mamy .ponad 100
tys. b~zrobotnych. InteresuJące więc moze być sięgnięcie do „Małego
Rocm1ka Statystycznego 1939", aby zobaczyć jak to było w talk
'
często przywoływanej II Rzeczypospolitej. '
Według spisu z grudnia 1931 r. beltrobotnych po z a ro 1 n i c twe m
na ich
pozostającymi
osQba.m!
z
(wraz
tys.
było w ~o~e 603,4
ut~z;ymanrn liczba ta wynosiła 1339,6 tys.). Plaga t'a nękała najbardz1eJ górnictwo, gdzie bez pracy pozostawało 518 · tys. osót>.
„Mały Rocz1,1ik Statystyczny ~939':. oprói:z ogólnej liczby bezrobotnych,. w oddzielnej tabeli pC>daJe, Ilu z mcb było zarejestrow;mych
~ pobierało zasUki. Cyfry różnią się, pomeważ tylko część pozosta·
J:tcych bez pracy korzystała z zapomóg. I tak w 1929 r., kiedy
hczba bezrobotnych wynosiła 185 tys . .zasiłki otr'-ymywało jedynie
80 tys. W 1931 1'. na 313 tys. - korzyatało z nich 150 tys., w 1933 r.
tylko SS tya. na 343 tys. nrejef5Wowanych w 1935 r - 71 tys na
·
•
•
403 tys.
W. 1937 r. było za.rejestrowanych 470 tys. bezirobotnych co stanowiło najwiękstą liczbę w okresie 1931-1938. Dodajmy, ż~ 'ludność
w tych latach wzrosła o S mln I wynosiła 35 mln.
"!' 1932 ~· ~rzebadano budżety bezrobotnych. Roczne spożycie
mięsa, wędhn 1 ryb wynosiło 26 kg na jednosbkę konsumpcyjną
(wedł_ug sposobów obliczania stosowanych wtedy 4 osoby stanowiły
3,15 J.k.~. ~ m.1esię<'znie stanowiło 2~ kg; chleba 115,6 kg rooznie,
czyli mie&1~nie 9,5 kg, dziennie 30 dkg; jajek 20 &ZWk rocznie.
Główne pozyWienł~ stanowiły itemniald - iłł ltg rocznie a więc
'
20 kg miesięcznie.
.Takt bęcizM jadlospia wspólczesnycti bezrobotnych. _y czas pokate.
ADAH KóWALSKI

Jeśli nie możemy czynió tak
· Jakbyśmy chcieli, to musimy
uynló tak, jak• możemy.

. Burek, ł tr ciągle myilla:11 t
1pacerkul

Mistrzostwa iwiata w łyżwiarstwie figurowyni

G. filip.owski ...: czwarty,
W
kanadyjakiei
miejscowości Halifax roapoczęły 'ci• nUstrw.twa
iwlata w Jeldzi• fLcurowej pa lodzie. J~o pler 111 na 16d wyjechall IOliłel. Il zawodników pa:ez
kilka 1odzln krełliło ficury aboW:hplcowe, a najbardziej precyzyjn1e robił to reprezentant RFN 26-letni Blebarł Zaiuler~ Zachodn;onlemłecld
lyżwi.a.r:r.
wyprzedza

ciem mistr.11o&tw Kurt JkownłDć.
W ostatnim czui~ solidnie trenowałem. Dopinc własne! publiczności na pewno pomaga, ale I nakłada na mnie
poważny
ciężar
odpowiedzialności,
Postaram 1ię
nie zawieść sympatyk6w łyżwiair
stwa figurowego, których przecież
jest bardzo dużo w · moim k!'!lju .

&ł6wne10 ll:andydlłta
cSo złotego
Spory za wód apra.wił brąLowy
medalu Kanadyjczyka Kurta Brow- medalista mistrzostw Europy z Le-

niqa i aktualnego mistrza Europy .Wiktora Płetrenkę (ZSRR). Na

ningradu Wiaczesław Zagorodniuk.
Po figurach obowiązkowych zost;ił
eswar&ym miejscu 1klasyflkowany on 1kla1yfikowany na 10 n.iejscu,
.test Grzepra Fłlłpowwkl, który w co pozbawia go szan• walki
o
ponled1lalek pojechał na miarę miejsce na' podium. Grzegon:owi
1wołela motllwoścl.
Filipowskiemu ubył jeden z rywali ale brązowy medalista :mNa trenlaau
najkon:ystniejeze strzostw świata sprzed roku bę
wrażenie
pozostawił
zawodnik dzie miał z kim rywalizować. KoWiiktor PJ.etrenlco - reprezentant mentatorzy agencyjni w
gronie
ZSRR oraz Amerykanin Christop- najsilniejszych najczęściej wymieher Brownman będll najgroźniej niają nazwiska Browninga, Browszymi .rywalami w walce o złoty mana, Pietrenki, Petra Barny i
medal mówił przed rozpoczę- Grzegorza Filipowskiego.

• Polska.- Jugosławia w Łodzi • „Gucio"_ strzela
bramki

FUTBOLOWY KALEJDOSKOP
.Tak poinformował rzecznik PZPN normalnym czasie wynik był retowarz1Ski mecz
międzypanstwo misowy 4:4. W -półfinałach Północ
wy Polika - Juaosławia (28 mar- pokonała
Kożuch 8 :2, a Kapsel
ca) r02:e1rany ZOltanie nie w War- zwyciężył Vulkan 4:1.
szawie, jak planowano, a w Łodzi.
Stadion Lecll, na kt6rym miało
Najskuteczniejszymi
strzelcami
się .odbyć to 1potkanie jest częScio byli Janusz Dziura (Kożuch) i Iwo w remoncie. Mecz rozpocznie reneusz Sarnecki (Vulkan) - po 8
się o todz. 10.15, a poprowadzą go bramek. Najlepszym piłkarzem uzsędziowie węgierscy.
nano Jerzego Cudzińskiego z Kapsla, a najlepszym bramkarzem A Krzysr:tof War:i;ycha niemal w Bogdana Zemeczka (Północ).
każdym mec:r.u &reckiej ekstraklasy
strzela bramkę. W spotkaniu 23
.ł. W Szczecinie zakończyły się
kolejki, w kt6rym Panathinę.ikos halowe mistrzostwa Polski w pił
Ałeny pokonał ł:l Panionios, pohki ce nożnej kobiet. W spotkaniu denaputnlk już .,,- ł min.
u:z:yskał
prowadzenie dla lidera.
Kolejne cydującym
o pierwszym miejscu
bramki zdobyli dla gospodarzy Sa- Stilon Gorzów poko!lał Czarnych
ravakos, Kolew z karnego i An- Sosnowiec 2:1. Obie te drużyny zdotoniou•• Goście odpowiedzieli jed- były w finałach po 4 pkt, jednak
na bramką Zakkasa. Meczem dnia
było spotka.nie Olympiakosu Pireus Stilon . miał korzystniejszą różnicę
z AEK Ateny. Wygrał Olympiakos, bramek. Trzecie miejsce zajęło Roktóry występował w roli gospoda-, dło Złot6w a czwarte - AZS Wrorza. Jedyną bramkę strzelił w 78
'
·
min. Apostolakis. w tabeli lider Pa- cław. Dalsze miejsca: 5. Kolejarz
nathlnalkos wy'Przedza o 2 pkt. O- Ł6dź, 6. Piastunki Gliwice, 7. Podlympiakoa i o 3 pkt. AEK Ateny. górze Krak6w, 8. Rekord Szczecin.
" W ŁQdzi zakończyły się rozgrywki turnieju 7 Mistrzostw Polgki w 'Piłce nożnej 5-~sobowej. Trofeum zdobył zes-pół Północy Chnan6w, który w finale
zwyciężył
Kapsel FC Opole .3:2. Tr:z:ecie miejsce zajął Kotuch Witek Grotków.
który rzutami karnymi (3:2) wysrał z Vulkanem Warszawa.
W

W SKRÓCIE
.I. W płerwHym półfinałowym meC11u mlstr1101tw iwi.ata w piłce ręcz
neJ Polska pri,egrata z lł1~zpanią, 17:Zł
(10:13).

Polak Janusz Olech zajął <1rug1~ WU!J•Ce w· tiun1eju »Z&billitów w
••J!.lluncrze, zaucii:anyw t.u puu„•aCJl
~u~aaru :s .... 1a.a. w unale 01ecb pizegral i ł\,lrijenką tZSRR) 1:2 (3:5, 5:2,
1;51. w pojedyn1rn o trzecie mteJSCe
Boroa (Wę&fYI zwyciqżył BecKera
•

(RFN) Z:O (i:S, S:l),

Jan Jlowal został mistrzem PoiliKI
na lirtdnieJ Krokwi lizyskując 22~,ł
pkt. za skoki 79,5 i 79 metrów. Mistrzem łUnlorów został Stefan Habas
z not11 177,2 pkt„ skoki· 70,5 i 69,3 m.
.ł.

.,. szeać miast kandyduje do mia~
na go11podaria
zimowych Igrzysk
011mpijsl!.ich w 1998 roku. Między
narodowy J,<.omitet Olimpijski otrzymał zgłoszenia Aosty (Włochy), Jacy (Hiszpania).
Nagano (Japonia),
oestersundu (Szwecja), Salt Lake Clty (USA) I Soczi (ZSRR). Zi,mowe
igrzyska - 1992 odbędą się w Abertville ,a następne, w 1994 r. w Lillehammer.
"

.,. w Cannes zaltończył się mię
dzynarQdowy festiwal brydżowy
z
udziałem
czołowych
zawodniczek i
zawodników 6Wlata. W silnej stawce
rywali w turnieju par bardzo dobrze zaprezentowali się Oppenheim
i Witek z Marymontu
warszawa,
którzy z 64,0 proc. zajęli pierwsze
miejsce. Polacy zwyciężyli w dwóch
z trzech rozegranych sesji. W turnieju par mikstowych
najlepszy
okazał się duet z Francji
PalauPalau 67.0 proc. wyprzedzając Mouivtell (Francja) i Tuszyńskiego
63,5 proc.
.,. Bt1dą mieli o Co rywalizować
w wiosennej rundzie rozgrywek oczywiście poza walką
o punkty
piłkarze Il ligowej Pogoni Szczecin.
Szef miejscowej firmy
zajmującej
się produkcją I montażem anten satelitarnych -- Zdzisław Prętkl przekate klubowi trzy anteny satelitarne. .Jedną ' nich otrzyma najlepsiy plłkan szczecińskiej
Pogoni.
dru!!a trafi - w drodze losowania
- ~ jednego z sympatyków tego
zespołu.
trzecią
otrzyma zwycięska
drutyna
jednego z towarzyskich
spotkań

Zdzl•ław'

Prętki

oferował

równiet. dla piłkarzy Pogoni 19 pioraz komplet getrów, spodenek

łek

i koszulek.

..,. Motor Lublin skorzysta z oferty tube!Sl<lej
agencji
detektywistycznej „Miro", dotyczącej zapewnienia t!pokOju t bezpieczeństwa podczas trrn,rez sportowych.
Według
wst.-.pnyeh ustaleń prywatni detektywi mają J!tlnowa~ ·ponądk u podezu t-llcowych ST>Otkań piłkarskich
I tułlow:veb. Detektywi bedą „bramkarzami" i:>T'ZY
wejściach na stadion
bed<1 pnebywał> wokół boli;ka I na trybunac)i wśród najbardziej
nle11tornych kibiców.
Przy
pra.c:v korzystat będą z pomocy kamer Video. .retell umowa dofdzie do"
~kutku. t,.i deteitt:vwl !'<'>Jawią sie nalubelsklm stadionie 10 bm„ podczas
meczu piłkarsklt!go: Motor - GKS
Katowice.

t
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A Inaugurację sezonu piłkarskiej
ekstraklasy we Wrocławiu kolejarze będą pamiętali bardzo nieprzyjemnie: 3 bm. pociąg relacji Poznll'f\ - Wrocła"'l• który wjechał na
peron Dworća Głównego PKP we
Wrocławiu o godzinie 8.35 rano,
wyglądał jak po„. przejściu tornado. ' Kilka wagon6w zostało we
wnętrzu uszkodzonych m.in. wybitych zostało 17 dużych szyb. Nieznanymi sprawacami jak się okazało z relacji podróżnych i kolejarzy była ok. 150-osobowa grupa rozwydrzonych pseudokibiców, którzy
wywoływali także liczne awantury.
Sprawców zdemolowania wagonów
11ie udało się wykryć, gdyż w momencie dojeżdżania składu pociągu
na perony Dworca Głównego we
Wrocławiu, w biegu 'Pociągu powyskakiwali z wagon6w.
·

Cztery wagony osobowe z powybijanymi szybami przez pseudokibiców klubu Zawisza Bydgoszcz zostały wycofane na okres ~ilku dni
z eksploatacji. Karygodny wybryk
chuligan6w wymaga teraz kosztownej naprawy (straty wstępne oceniane są na blisko milion złotych).
A W kolejnych meczach piłkar
skiego Pucharu Narod6w Afryki w
grupie „A" Algieria pokonała Nigerię 5:1 (1:0), Wybr:reze Kości Sło
niowej - Egipt 3:1 {0:0). W gru'Pie
„B" Zambia wygrała z Kamerunem
t :O (0:0). W drugim meczu t-ej grupy Senegal zremisował z Kenią 0:0.
O:ll.
(sz.)

GDYBY TAK U NAS•••
30 mln dolarów
postanowiono
przeznaczyć na sport.
Ale nie u
nas, bo „zielonych" nadal nie zbywa, przede wszystkim polskiej gospodarce, ale w USA.
Komitet Olimpijski Stanów Zjednoczonych postanowił zwiększyć
dotacje dla wszystkich bez wyjąt
ku organizacji sportowych. Skąd
pieniądze na sport! Głównie z opłat stacji telewizyjnych. Koncerny NBC, CBS, ABC 1111płacl\
za
trans lsję sportowych impres okrl\l!l'łll sumę 30 mln clolar6w.
Pieniądze

będą

podzielone proporcjonalnie pomiędzy olimpijskie
I inne orfanizacje ł stowarzyszenia
sportowe. Nie zapomniano tak:te o
sporcie inwalidzkim.
Ano, jak się ma pieniądze (przede wszystkim dolary)
sport nie
musi by~ ubogim krewnym. Gdyby tak można było w Polsce.„

List pasterski
Zmiana Warty
prymasa Polski na linii Odra - Nysa?
W &Wil\zku a Wl.elkim Postem
prymas Polski kard. Józef Glemp
wystosował list pasterski. Przypomina w nim Istotę Wielkiego Postu, jako długiego okresu umartwień
i wyrzeczeń związany~h z przygotowaniem do przeżycia
cierpień
Chrystusa.
Prymas
zadaje w swym Iiśde
niewygasłe pytanie o sens cierpienia Chrystusa i ludzi nam współ
czesnych. Ostatnio - pisze - pod
wpływem
wolności
prasy odżyły
bóle, wywołane świadomością kaźni
dokonywanej na rodakach.
Na tle rozważań o cierpieniu prymas formułuje zadanie na Wielki
Post: każdy złączony z Chrystusem
powinien naszą rzeczywistość, nasiąkniętą cierpieniem, przenosić na
obszar męki i cierpienia Chrystusa.
Postarajmy się zmniejŚzyć cierpienia zadane ludziom złośliwie lub
z nieuwagi. Nie zadaw:i.jmy cier-

pień zwierzętom
zakończeniu

- pisze prymu w
awe10 wielkopostnego

listu.
(PAP)

Wyższe

W bońskim mini.&terstwie spraw
wewnętrznych racwa:ta się przellllli~ie 3.500 pracownik6w
federalnej ałuiby aranlcznej z ara.nicy

opiaty skarbowe

Do opublikowania w Dzienniku
Ustaw zostało &kierowane podpisane już przez
ministra finllflsów
rozporządzenie nowelizujące
wysokóść opłat
skarbowych. Nowe
zaczną obowiąz)l'Wać w 14 dni po
ogłoszeniu
w
Dzienniku Ustaw
Będl\
one
przeciętnie
6-krotnie
wyższe od dotychczasowych. I tak
n p. za sporządzenie aktu małżeństwa opłata WY"niesie 30 tys. zl, :z:a
usta le nie br:unienia albo pisowni
nazwiska lub imienia - 7,5 tys. zł,
:t>odobnie adresu poszukiwanej oso-

międzyniemieckiej
gdzie n •
mają już czego szukać na granicę na Odrze i Nysie. Informują•

o tym, „Bild Zeitung"

pisze, ii
kontroli na cranicy niemiecko-polskiej nie można poza&tawić wojskom granicznym NRD, które Sil
znienawidzone przez Polaków za
ich szykanowanie. To samo dotyczy celników NRD - pisze iazeta.

by - 1000 zł Opłata za zaświad
czenie o podję'tiu działalności gosFederalni
strażnicy
graniczni
podarczej
wynosi - ..60 tys. zł. mieliby być rozlokowani takie na
Bardzo wysokie, bo sięgające 10 granicy NRD z Czechosłowacją.
mln zł, będą opłaty :r:a zezwoleniP.'
na ctworzenie b&nku. Tyle samo
kosztować będzie otwarcie przedstawicielstwa w Polsce firmy zagranicznei- Zmalały natomiast opłaty ska•rbo.we
od weksli. Za
kaidy 1 mln zł" wartości weksla
płacić się będzie 1 tys. zł. Kasyno gry
,,kosztuje" 5 mln zł,
Arcybiskup Managui, kardynał
kantor 600 tys. zł.
(PAP)
Miguel Obendoy Bravo
zaprosił
papieża Jana Pawła II do odwiedzenia Nikaragui.

Papież

.zaproszony
do Nikaragui
Jan

PREZYDENT WOJClECU JAKl,,:t;t;l.SK.l mianował: -. Tadeusza Olechowskiego na stanowisko ambasadora
nadzwyczajnego
I
pełnomocnego
azeczypospoliteJ Polskiej w Wielkim
Księstwie Luksemburga. Tadeusza de
Vlrlon na stanowisko ambasadora
nadzwyczajnego i pełnomocnego azeczypospolltcj Polskiej w Zjednoczonym Kl'ólestwie WielkieJ Brytanli i
Północnej Irlandii •
NA
ZAPROSZENIE radzieckiego
kierownictwa przybył do Moskwy z
wiZy~ą premier NRD Hans
Modrow. Przeprowadzi rozmowy
z
Michaiłem Gorbaczowem, które
Jak się oczekuje - skoncentrują się
na perspektywach beapleczet\&twa t
handlu po zaplanowanych
na
18
marca, wyborach w NRD.

W 28 okręgach wyborczych, gdzie
pr:.:eprowadzono powtórne głosowanie,
wybrano Jeszcze 26 deputowanych do
nowego parlamentu republikJ. 11 z
nich popiera „Sajudis''.
DELEGAC,JA LIGI ARABSKIEJ odroczyła wizytę w Moskwie,
podczas
której miano przedyskutowae kwestie związane z exodusem żyd6w radzlecklch do Izraela.
PONAD 47 TYS. OSOB zglosllo jut
formalna deklarację do socjaldemokracjl Rzeczypospolitej
Polskiej -

W PRZEPROWADZONYCH

Podatek drogowy
K. Szaniawski
przed Trybunałem Konstytucyjnym

Zakład z Radomska

godny zachodnich
1nwestyc11••

Tańsze

drewno

3 mld zł strat
w wyniku sabotażu

Przemysłu Bawełnianego

lwolnienia

KRONIKA WYPADKOW

z podatku dochodowego

Rozporządzeniem z 27 lutego minister finansów .zwołnil z podatku
dochodowego dochody osiągani!
z
tytułu prowadzenia aptek, świadczenia usług lecznictwa uzdrow·il·
kowego oraz wykonywania usług
rolniczych związanych z produkcją roślinna i Z\Vierzęcą oraz % naprawą ciągników i maszyin rolni(PAP) czych.
{PAP)
-----------------~-----

Komunikat.

so· RP

Na zebraniu Zarządu Oddziału Łódzkiego SD RP c-mawiano m 1'n
·
n astępujące sprawy:
Przyjęto informację o przebiegu :i;:'rezydium ZG; ara:z: o pr.zygotowaniach do plenum Zarządu Gł6wnego. W sytuacji gdy SD RP nie
może być stroną w sporach z pracodawcami, a zagrożenie zawodow.e
dziennikarzy dramatycznie narasta, plenum będzie rozważać możl!wość przekształcenia śię SD RP w związek zawodowy dziennikarzy
bądź zainspirowania kolegów do równoległego
powołania takiego
związku.
.
.
Po wszechstronnej dyskusji uznano, że protesty sygnowane przez
Zarząd Oddziału, a opublikowane w części łódzkich gazet w dniach
26 i 28 lutego, były zredagowane w sposób niezbyt szczęśliwy 1 w
konsekwencji zostały odebrane w niezgodzie z Intencją zarz11du. Dla
uniknięcia podobnych przypadków ustalono, że delegując kolegl>w do
redakcji publicznych wyst11pie~, Zarząd Oddziału będzie każdorazowo
zatwierdzał ich treść.
Stoimy na gruncie uchwały Walnego Zgromadzenia potęplająeeg"
weryfikację dziennikarzy, choć przeciwstawiamy się też kontrweryfikacji .dokonywanej na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej.
Zarząd Oddziału postanowił udzielić pomocy red. Paulinowi Pło
mińskiemu w jego wystąpieniu do Sądu Pracy.
Przyjęto sprawozdania z Balu
złotych na tundusz premiera

lion

pierwszy
marcu
innych

Zmarł

Skarb w ratuszu

„Doltex" w Bogatyni (woj. jeleniogórskie).
Nie zna.ni dotychczas sprawcy dostali się do zakładu, gdzie US7.<kodzili sześć osn6w z nawh)·iętymi
nićmi bawełnianymi, oraz
system
specjalnych nici sterowanych komputerem
wymaczających
dese~
tkaniny.
Straty oszacowano wstępnie na
318 mln zł. Co najmniej mi.asięcz
na przerwa w produkcji przyniesie
szkody na ponad 2,5 mld zł.

Nikaraguę

. podczas konferencji
prasowej Leszek Miller.
państw
latynoamerykańskich.
NOWO MIANOWANY szef misji Obecna wizyta odbyła.by się w odRP przy Wspólnotach Europejskich mienionych
warunkach
polityczJan Kulakowski zło:l:ył listy uwierzynych - po zwycięstwie
wybw.telnlające w Radzie Ministrów EWG.
czym
(25
lutego)
Narodowej tTnil
DECYZJĄ
ZarzącJu
Głównego
Związku
Pisarzy czechosłowackich Opozycji ł pani Violety Chamono.
organizacja ta od 31 marca br. zaprzestanie działalności. Utworzono ko(PAI')
misJę likwidacyjną do rozstrzygmęc1a
związanych z tym kwestll prawno-majątkowych.
Opr, kp
poinformował

w niepowtórnych wyborach ·do Ra~
dy Najwyższej Litewskiej Repub!llt1
t'
socjalistycznej ruch społeczny „SajuJak dowiaduj.a
się dzienriika'l'Z wego zolltał zakwA& 1onowany przez
dis" umocnił swe zwycięstwo, odnie- PAP, sposób wprowadzenia w ży- rzeczni.ka
praw
obywatelskich.
sione w pierwszej turze H lutego.
cie tegorocznego podatku drogo- Uważa on, że narusz.ono
zasadę
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - praworządności i kilka
innych.
Wystąpił w tej sprawie
do Trybunału Konstytucyj.nego.
ltrgumenty rzecznika: uchwalenie przez Sejm 28 grudnia ub. r.
ustawy (o zmianie ustaw reguluka, w latach 1925-1934 urzęuował jących
zasady
opodatkowania),
(DOKOŃCZENIE ZE S'l'R. 1)
ówczesny
kierownik -archiwum kt6ra po jej ogłoszeniu 30 grudByć
może
więc
zgromad.zone
w
nia
praktycznie natychmiast wewielki sejf. Poniewl}i; nie moż'.1a
było go otworzyć, poproszono
o sejfie przedmioty były jego włas- szła w życie - nie dało zmob.-v.
.
„
zowanym
szansy na decyzję, czy
pomoc naszego eksperta mech9.no- noscią. Dlaczego nie zabrał ich ~. chcą np. wyrejestrować
samo(!h6d.
skopii z wydziału kryminalistyki porę? Plotka głosi, że pewnego
dnia;
w
tym
właśnie
pokoju
palZmiana
prawa
dotycząca
ich inwusw.
tcresów nastąpiła bez wprowadzeW skrytce znajdowały się d,W>ł nął sobie w łeb.„
0 rangę odkrycia zapytaliśmy nia tzw. przepisów przejściowych.
płócienne
woreczki,
zawierające
Ro7.po:ządzenie
zaś wykona ~cze
kilka kilogramów srebrnych i mie- dyrektora Muzeum Archeologii I. ministra
finansów (ma zastosowadzianych monet, pochodzących z Etnografii w Łodzi - doc. dr hab nic od początku roku pod'atkoweXVIII, }tIX i pl}czątków XX wie- . Andrzeja Mikołajczyka.
g_o, choć zostało ogł~one nieco
ku, wspomniana już: ikona ~ tryp- Jest to bar~o ciekawy zaby~, p:iżnlej\, ·zec~;ik traktuje- jnlto natyk :z: wyg aw&rowanym bp iXAu
.... powie-O.ział d;rr. :viikołaj- ruszenie zasady,
iż prawo nie
rosyjskim napisem „Policmajstro- czyk - z punktu widzenia numiz- działa wstecz.
wi Malanowiczowi - załoga IX matyki klasyczny skarb. Mam napj3ząc
do
rzecznik
komisa.riatu" i datą 1905, banknoty dzieję, że w przyszłości trafi w stwierdza, że trybunału
gdy po
ogłoueniu
sprzed i z okresu I wojny świa całości do naszego muzeum. De- nowych stawek podatku drogowetowej oraz wiele innych przedmio- cyzja należy jednak do wr.jewó- go tysiące
osób zgłosiły się, by
t6w. Były np. fragmenty srebrnej dzkiego konserwatora zabytków.
złożyć do depozytu
dow6d i tabiżuterii, dawne medale i odznablice rejestracyjne - dowiedziały
cżenia, ale także dagerotyp starej
(aM
się, iż czasowe
wyrejeirtrowanie
(z XVI lub XVII wieku) mapy
samochodu nie zwaLnla ich od '!!Sziemi łęczyckiej, czy też jakiś popłacenia podatku drogowego, albolicyjny okólnik w języku flawiem nie skorzystały z tego pramandzkim. No i dwie duże złote
wa przed koń~em 1989 r. Rze~~
monety - austro-węgierska i tunik uważa, że w ten sposób p:arecka. Więcej szczegółów poznawo stało s:ę pułapką.
(PAP)
my, gdy zakończy pracę komisja
inwentaryzacyjna.
- Czy wiadomo, w jaki sposób
skarb znalazł się w ratuszowej •
skrytce?
- Na razie są to tylk~ przyPo wywindowaniu ceit drewnif
puszczenia. Ot6ż w pomieszcteWytwórnia Mebli w Radoms.ku na najwyższy poziom w lutym br.
niu, w kt6rym. dokonano znalezis- imala.zŁa się wśród około 40 pol- sprzedaż zmalała tak znacznie, że
sk:ich za!tła.dów
przemysłowych Dolnośląskie
Przedsiębiorstwo
uznanych przez amerykańską fk- Przemysłu Draewnego podjęło demę konsultin.gową
Planecon za cyzję o wprowadzeniu bonifikaty
godne polecenia uwadze in \vesto- w wysokości od 20 do 30 proc. dla
rów zachodnich.
klie:itów doko!jujących zakup6w
Eksper ci
Planeco:1
sporządzi : i tarcicy, parkietu, boa.z erii a tak- rodzaj p n ewodnika _ po poi- że tzw. P?dłogów~i. Klienci mogą
skim przemyśle
dla lnwestor6'w dokonywac zakupow bez ogranizachodnich
szukających n ajlep czeń we wszystkich tartakach i
Prokuratura Wojewódz.k.a w Je- szych lokat dla , swoich kapitałów- składach
drzewnych
przedsięleni<o?j Górze wszczęła ~ledztwo w
biorstwa na tererue Dolnegd Sląs
sprawie 'zniszczenia materiał6w do
ka.
(PAP)
produkcji tkanin oraz
uTządzeń
produkcyjnych w Bogatyńskich Zakładach
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1983 roku, obok siedmiu

roboczą,

dzielę

Paweł

odwiedził

Prasy. Postanowiono pMekaza!
Mazowiecki.egQ.

mi-

KRZYSZTOF PASIKOWSKI

Wczoraj zmarł w Warszawie w
wieku 65 lat wybitny uczony pro'f.
Klemens Szaniawski. Absolwent i
pracownik naukowy Uniwersytetu
Łódzkiego. związał się z Uniwersytetem Warszawskim. Autor około 100 prac z zakresu logiki, tf'.:>l'ii
decyzji, filozofii nauki, etyki,
Prof. K. Szaniawski był czhnkiem wielu
towarzystw naukowych i kulturalnych.
Był także
przewodniczącym
Komitetu Porozumiewawczego
Stowarzyszeń
Twórczych i Naukowych. Jeden z
głównych organizatorów Kongresu
Kultury Polskiej, współpracował
z Komitetem Kultury Niezależnej,
uczestnik
ko'lserwatorium
„Doświadczenie
i Przyszłość" oraz
obrad „okr?gł~go stołu".

.,Bizony'' nie

zafoga

idą ·

· na·~"'urlopie

Spadek popytu na kombajny zbo-

żowe typu „Bizon" sprawił, że w
Płockii!j Fabryce Maszyn
żniw
nych wstrzymano produkcję tych
maszyn. Przypomnijmy, iż obecnie

„Bizon-Super" kosz.tuje 75,2 miliony złotych. zaś „Bizon-Rekord" a:!:
89 mln zł.
Zdecydowaną większość · zało&i
dyrekcja fabry~i wysłała na przymusowe urlopy, Nie zdecydowano
się natomiast na dokonanie obniżki
cen „Bizon6w" - aby usunąć od
si~bie

zbliżającą się perspektywę

bankructwa.

(PAP)

Świnoujście

Hadzieccv żołnierze
zwracaia
mieslkania
Swinoujiic:e odzyskało pierwsze
trzy mieszkania zajmowane
dotychczas przez żołnierzy
radzieckich. Jest to efekt pracy wsp6!nej
komisji przedstawicieli władz administracyjnych
oraz miejscowego
garnizonu Armii Radzieck-ii!j. Komisja dokonuje przeglądu mieszkań zajmowa,nych przez radziecką
kadrę wojskową, a wolne
lokale
przeznacza dla mleszkańc6w S;vinoujścia.
(PAP)

A Godz. 1.lo. Ul, Limanowskiego
- al. Wlóknlaray, żuk kierowany
przez Henryka S. zderzył się ze starem. Straty wyniosły GOO.OOO zł.
•
.ł. Godz, 11.t.5. Ul. Piotrkowska ul. Tuwima. żuk klero"-'any
przez
Edwarda K. uuerzyJ w bok autobusu linii so. straty wyniosły 450.000 zł.
.ł. Godz. 18.20. Ul. Piotrkowska
pl. Reymonta. Na skutek uszko<lzenla
zwrotnicy wykolelł się tramwaj linii
19. Przerwa w rucbu tramwajowym
trwała 63 minut.
A Godz. 20„ło. ul. Kilińskiego
ul. Siedlecka. Na skutek złamania
pantografu w tramwaju linii 7 nastąpllo u11kod1enle sieci trakcy3nej.
Przerwa w ruchu tramwajowym trwaSiły zbrojnę NRD rozpadają się
ła
ponad dwie godiiny,
A Swjadkowie potrącenia pieszego w miarę jak tysiące żołnierzy i
przez skodę w Nowosolnej na rynku oficerów występuje z szereg6w arw dniu 12.12.1989 r. o godz. 17.50 pro- nrii, a dyscyplina ulega ~tałemu
źr6dła
sZ"enl 8 1\ 0 z111oszenie się do WRD rozluźnieniu - · t.wierdzą
WUSW w Łodzi, uL Zeromsklego 88, NATO cytowane
or.zez Reu~era.
pok. 101, tel. 3Z-92-2Z w. 33-64.
.I. Swladkowie koUzjl drogowej, w Według zachodnich eksp~rt6w liktórej uszkodzony został fiat 126 p czebność armii spadła ze !73 tys.
na parkingu przy ttl, Sterlinga 26 w w listopadzie ub. roku rlo niespeł
:utego.
dniu z.Ol. br. o godz. 14 proszeni są na 90 tys. na ooczą>lcu
o zgłoszenie się do WRD wusw w Wielu b. żołnierzy stara się o przyjęcie
do
Bundeswehry.
Łodzi, tel. 57-16-82.
M. c.

-Rozpad sił
zbrojnych NRD?

_.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„
lłEDAKTOROWI

JERZEMU G.ALĘBIE
wyrazy serdeC11Deco WsP61czucla z powodu łmlercl
O J·C A

&TOWARZYSZENIE DZJENNIKAl'IZ".1' RP w ŁODZI,
ŁODZKIE WYDAWNICTWO PRAROWE
RSW „PRASA
- KS~KA - BUCH", ZW. ZAW. PRAC, LWP,

MAREK CISZEWSKI
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(Rozmowa z ks. bp Jerzym Dąbrowskim, przewodniczącym
Zespołu Pomocy . Kościelnej dla katolików w ·ZSRR)

tlę

- B6inie ocenia
Uczb41 ro4ak6w w Zwl\zku Rad:tieckim.
Oficjalne źródła podaJ1, ze Jest
Ich 1,3 mUłona, nieoficjalne
swielokro&nlajlł &e Uczby nawet
do 7 milionów. Nie ma Jednak
wątpliwości ie Polacy Sl\ gruM najszybciej wynaradawiają·
Cłł alę spośród 103 nacji zamie·
1zkująaycb ZSRR. Często nie
snaJJt nawet języka. Jedynym
spoiwem podtrzymującym ich
polskość, Jes& wiara katolicka,
której nie mop wyznawaó s
braku kalęiy, kościołów...
- Nie byłbym tak kategory'czny. Nie było azkół więc

znajomość

języka

podupadł.a.

Ale wśród obywateli rad,zieckich czujących się Pola.kami
pracuje około 120 księży. Jiturg!a odprawia się głównie po
polsku. Prawdlł jest, że potrzeba ich dużo więcej, zwłaszcza
że władze przekazały ostatnio
katolikom 300 kościołów. Zazwyczaj
więc proboszczowie
obsł:igują po kilka 'Parafii, nawet po o&ieml
Wiemy, sklłdl112'd, le blę·
la z Polski Jeidzlll do ZSRR
jako turyści, krewni, na kilka
tygodni I odprawiali msze św„
spowiadali, udzielali sakramen-•
tów.
Tak rzeczywiście było, ale
nadszedł czas żeby o wiernych
w ZSRR zac~ć mówić · głośno.
żeby konkretnie określić Ich
potrzeby. Zwłaszcza. że powstały szanse zawierania dwustronnych umów między stosownymi władzami Polski ł
ZSRR również w sprawie pO·
mocy duszpasterskiej. Taka była łeńeza , '!)OWOłania (pismem

-

-

ks. prymasa Józefa Glempa s
30.12.1989 r.) Zespoł· u Pomoey
Kościelnej dla Katolików w
ZSRR.
- Jak ksiądz biskup. Jak
zespół ocenia te potrzeby?
- Są ogromne - zarówno w
dziedzinie, którą
nazwałbym
•materiałową, ja.k I .w pomoc·y
osobQwej. Materiałowa to: budowle {spośród których większość jest w stanie ruiny), wyposażenia kościołów (więc sprzęty, szaty, naczynia liturgiczne)
oraz
drobne
dewocjonalia:
książeczki d·o na·bożeństwa. Pismo Swięte, katechizmy, szkaplerze, krzyżyki. Krótko mówiąc: od wieży kościelnej po
medalik. · Pierwsze kroki w tej
dziedzinie zostały już zrobione: Polacy b·1dujący w ZSRR,
p0 godztnach
pracy odnowili
kilka kościołów. To zwróciło
oczy wiernych w stronę Polski, skąd oczekują pomocy.
Myślę, że jesteśmy w stanie udzielić tej pomocy, ale powinn.iśmy konkretnie ustalić jej
adres. Co z tego, że odnowimy
kościół, jeżeli wkrótce zacznie
niśzczeć z braku opiekuna?
- I tu dochodzimy do 11omocy osobowej.
·
- Rozpoczęliśmy przygotowanie księży, którzy wspomogliby
w pracy duszpasterskiej ws1'.>omnianych
120
proboszcżów,
księży mających obywatelstwo
··radzieckie. Pod11:reślam szczególnie mocno, że duchowni z
Polski nie będą samodzielnie
administrować parafiami, lecz
jedynie wspomagać proboszczów
zainstalowanych . tam na stałe.
- fiu łeb będzie?

-

powiedzieć.

TrudQO
to zależy . od potrzeb I od umów.
- Czy wyjazdy do ZSRR po·
przedzone zostaną Jakimiś ueae·
cólnymi przygotowaniami?
- Oczywiście. Kandydaci do
wyjazdu będą musieli przede
wszystkim poznać język albo
Języki, którymi mówi się w rejonach gdzie b~ą pracowali, a
więc głównie rosyjski, ukraiński. białoruski. Wiemy bowiem,
że Polakom cżęsto trudno aię
porozumieć w języku ojczystym, ponieważ nie mieli się
gdzie go nauczyć. A nawet jeżeli księża z Polaki będą mówić z rodakami p0 polsku znajomość
miej.scowych języków,
obyczajów potrzebna jest w
kontaktach
z
mie~owymi
władzami i ludnością.
- Rozumiem, ze będzie te
ksiądz-społecznik, żyjący wszy•
stldmi problemami Polaków w
ZSRR. Czy · wielu jest chętnych
do tej pracy?
- Tak, za•i nteresowanie jest
duże. Nie zamierzamy jednak
stawiać k8llldydatów przed koniecznością ostat«:znych w:ybo·
rów, to znaczy wysyłać Ich np.
do Kazachsta.nu z przypisaniem
do tego miejsca, aż do śmierci.
Początkowo ksiądz pojedzie na
trzy Jata. Jeżeli uzna, że tam
jest jej{o miejsce, że potrzebny
jest parafianom przedłuży
swój pobyt na kolejne trzy lata.
- Za księdzem powinni pojecbać do rodaków nauczyciel
Języka polskiego, mote nawet
zakonnica, ucząca dzieci kate.
chizmu, pobklch piosenek.
- Jeżeli
wspólnota, , wśród

1nffll;w-siirjimw

§
§

~

§

będzie pracował ksiądz, §~ I
~

której
uzna taką potrzebę... Powtarzam: więzi, naturalne więzi
między nami muszą powstawać
w sposób zwyczajny. Nie możemy
nikomu
nic narzucać.
Spotykamy się np. z pytaniami
o
powołanie
duszpasterskie
wśród Polaków zamieszkałych
w Zwlązk:i Radzieckim. Powołania są, Ich kształcenie wym.aga cierpHwości.
- Czy, zdaniem księdza bis·
kupa, nastroje w Związku Radzlecklm sprzyjają cierpliwemu
. nawiązywaniu naturalnych wlęzł między
Pol"kamł po
obu
stronach Bugu?
- Zmienia
się
atmosfera
wśród
ludzi decydujących o
stworze n tu formalnych możliwości nawiązywania tvch kontaktów. Nie możemy bowiem
zapominać, że wiele polsko-radzieckich :istaleń praktycznie
omija przepisy o swobodach reHgi.jnych w ZSRR, które pochodzą
z czasów stalinowskich,
mówią raczej o ateizmie niż o
religii. Dużo tu problemów
trudnych, wymagających decyzjl, które uwzględniałyby odczucia
innych
narodowości,
władz lokalnych.
- Tak, Jak na Litwie.
- Na Li,twie Istnieje własna
I kompletna organizacja koście!-'
na. Spory między Polakami I
Litwinami. są to spory wewnętrzne, które
ufam, zostaną

uznanił grań1c7
Iż rozważania o naszej
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BARBARA t'MIJEWSKA
. (Interpress) ,

~
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zy
z owi
Kr)'%ysy mają to do siebie, ze znacznie
mocniej dotykają słabych i beebronnych niż
itllnych I zdrowych. W dziedzinie opieki nad
matką I dzieekiem nigdy nie należeliśmy
do zbytnich ,mocarzy". Tym bardziej dziś,
gdy wokół tak wiele niedostatków i braków materialnych, ta dotychczas i tak zaniedbana sfera zaczyna szwankować jeszcze
bardziej.
Nie będzie zdrowych dzieci, jeśli chorować będą matki. Tymczasem trzecia część
naszego społeczeń.twa mieszka na terenach
klęski ekologicznej, a 1,5 mln osób stale
styka się w pracy ze szkodliwymi substancjami. Dotyczy to taJcże kobiet. Wielkim
problemem ~o Bię wcześniactw°' !· p!'l!ed·
wczesne porody I choć w poTó'IVnaniu z
1988 rokiem wskaźnik umieralności niemowląt zmniejszył słę z 16,1 do 14,8 promille,
tak naprawdę niewiele jest więcej powodów
do radości.
Niedawno l)oddano obserwacji kobiety zaml1'11zkałe w Łodzi. Umieralność noworodków Jest tam znacznie wyższa niż na Innych terena<'b. Powód? Praca stojąca, sta·
łe naratenie na wibracje, balas .1 nadmlern~

wlhrotnośh

Aktvwnoś6

w

przl'myśłe

włókiennl<>zym.

zawodowa knhłrt jest w Łodzi
wleksza n!Z l!dzie indziej. Wyinusza ją ekonomia: w Łodzi nra<'uje 50-53 proc. kobiet.
i>owlnno około 40 proc. Nic jednak nie
wskazuje na to, ze ta sytuacja się poprawi. Prze<'iwnle. Kobiety muszą nracować.
aby .Wl'snrze6 ubogie domowe· budżety Bę
dąc w cląty l)ra„uJą na -zmiany, w szkodll-

wych warunkach. Twarde reguły gry ekonomicznej sprawiły, że przedsiębiorstwa likwidują oddziały
pracy chronionej. Mało
która kobieta może więc podczas ciąży li·
czyć na ' lżejsze warunki pracy dostosowane do stanu Jej zdrowia. Efekty znamy.
Szwankuje też opieka nad noworodkiem.
:Brakuje pediatrów, pielęgnla•rek dziecięcych.
W całym kraju istnieje ty)ko olkoło 20 oddziałów intensywnej terapii dziecięcej. Przy
stale zwiększającej się liczbie dzieci przychodzących na świat z wadami wrodzonymi jest to kropla w morw potraeb. Potrzebujące pomocy noworodk,i transportuje się
nyskami z miasta do lll.lasta.
Szansa . na
sz,rbką f skuteczną interwencję maleje. A
w tej sytuacji czas jest najgoTSZym wrogiem. Im później zostanie ud.zielona pomoc,
tym większa .możliwość kalectwa u dziecka.
Nikt u nas np. nie operuje, co jest po~
wszechne w innych krajach, wad serca u
noworodków w pierwszym dniu życia. W
szpitalach nadal funkcjonuje o:koło połowy
inkubatorów bez sygnałów świetlnych czy
dźwiekowych, co może by6 powodem tlenowej śll!1>oty.
Problemy zd.rowotne dzieci są rozwią.zy
wane fragmentarycznie. Istnieje np. dość
dobrze rozwinięta instytucja bilam;ów zdTO·
wia, które wykonuje Jeka,rz w szkole lub
poradni D, ale zwykle na zakwall!lkowanlu
dzleeka do grupy dyspanseryjnej się koń
czy. Nie ma w zasadzie możliwoścl szybkiej
pomocy wszystkim najmłodszym z wadą
wzroku. słuchu, wymowy czy postawy. A

wszelkich bufetów, stołówek Itp. dzie musiało ode~ć I zrobić mleJ·
M gą orzywiście, istnieć dalej, jeś sce dla tych. którzy decydują ~ie
,a się 20 40 tys. pa.r, a sukcesem li kt •1 ś ?:decyduje się je popra wa· na zmianę charakteru pracy. Część
J"'St o;pr,11da11ie 100 tys · par.
Nie dzić. Fabryki nie stać na dopła od'*1zła sama część dostała wypo·
W ramach posunięć
r•anle co miesiąc mHio:n6w do tej wiedzenie
p :rn1 • ~a on;ilnięde hanrilu, o któ
oszczędnościowych
fabryka likwl
rym •uówi się ie ni.? bierze to- działalności.
duje także hotel którego pracowwaru bo nie ma pieni~dzy ·,Fe·
niks" dawał
rajst"PY w komis,
Wreszcie redukcj.!. 188 osób
z nicy odchodzą w ramach zwolnień
pm~ rfłu,i.ał płatności do !0-15 dni, grupy
pośrednio
produkcyjnej grupowych.
slim prowadził handel obwoźny .
(pracownicy umysłowi, mechanicy, elektrycy , rob itnicy magazy•
Po tych posunlęcla~b udało ~le
Erekt niewielki. 6 mln pa.r za- nowi i transportu) otrzymało wy- obniżyć cene rajstop do 2.800 zł.
pasu wartości pon"d 20 mld ił powiedzenie z · propozycją przejudało się w ciągu dwóch tygod· ścia
na produkcję Zlikwidowano ,Czy to jest dolna granica? - Ja
ni przymusnwego postoju zmniej wsżystkie etaty
zastępców
kie- tego nie powiedziałem - stwierszyi! do 4 8 mln . Rajstopy z „Fe- rowników
{z wyjątkiem szefów dza M. Kwlec-ień. - Ale przy tej
niks~ · do naJdr'lższycb n!.? nalewvrl>iałów)
Podpisano umowy ze
żą
P•odohne z lmpnrtu kosztuja 7.Wla1kami na temat grupowych cenie inamy 200 zł zysku. Co to
1lę
ok 5 tys d
- tutejsze
miały >.wnlnień z pracy
Ludzie są
na znaczy? Powiedzmy, ze uda
maksvrnalną cenę 3 100 zł.
'czy wypowiedzeniu. Wkrótce okaże się sprzedać '10 mm par w ciągu romo7.11~ · sprzerfawal? taniej? Dyrek · rzy podejmą pracę
przy maszy• ku. Dywidenda I podatki pochłonę·
tor KwiP<'ień
podaje 7estawi.?nie nach, czy też odejdą.
łyby wt..?dy c'ły zysk. I jak tu
wuostu cen surowca
podstawo·
wegn i11kim jest elastfl z GorzoPonad sto osób, które mają u- nie mówić o fiskaliżmie systemu
wa We wr1eśnlu ub roku kilo· prawnienia do emerytury, także bę- podatkoweao7
tirarn kns>tował 9 tvs zł, w oaź1?i0rnik11
33 tys zł . w stycz·
ni11 - 611 tys. zł . w lutym - 88
~ v~
Przv tei cen le ta brvka zre·
"'l?~·•w11łll
7 df'l~taw
W6wrza~
<;• ' hn" 'lhnlżvł nnnr7erzke
do
5" tv~ zł 'kil •1?•11m p\f!ct!l11
,moort11 l{os1tnie 7 ~4 ""') Nie za„„m·~0 fmy
7e na CP.nV wnłvw m11
tak7" w1rnst k"~716w enNgii paliw. tran~nortu ltd.
Jak >at"m nbni7v~ cenę? Czy sprze·
dawać ponlż..?i kosztów? ~ Jestem
prze<>iwnlkirm teg() sposobu, czyli
wypr?:erlawanla majątku fabryki ,
trzeba szukać Innych dróg - mówi dyr. Kwiecień - Pierwsze posunięcia mamv juź za sobą . ZJlkwir!nwaliśmv koszty dowdzu ludzi do ' pracy Dotyc1yło to pracowoików
oddziału w Zarynit1
(ok 500 . os6b) . Czv zrnn·!(nu.ią w
ta kim razie z pracv? Na
razie
nie wiadomo
bo sa na url'lpie.
Więks?.Ość zapewne będzie dojeż
dżać ' na własny koszt; Judzie zaczynają trzymać
się pracy.
Po
di.:ueie - przesta.jemy dopłacać do
(DOKOJęCZENIE

ZE STR- 1)
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Fabryka czyni Intensywne sta.ranla by zwiększyć eksport. I
tu
jednak istnieje dylemat: do
jakich granic możni obniżyć cenę?
rruba to robić, ale najpierw trzeba obniżyć własne koszty. System
ekonomiczny, w jaki wkroczyliś
my w nowym roku.
bezlitośnie
obnaży stan przedsiębiorstw pań
stwowych. Na pewno, gdyby przyszedł do polskiej fabryki prywat·
ny kapitał, nie zniósłby takiego
systemu organizacji I za.rządzania.
Jall zatem ktoś by to chciał kupić, od razu zmieniłby ten system,
ograniczając produkcję do wymo·
gów rynku, wykorzystując tylko
nowoczesne, wydajne i energooszczędne
maszyny i zatrudniając
wyłącz.nie
lud7A potrzebnych
do
Ich obllługl
- M6wl pan • tym w trybie
warunkowym; czy w fabryce nie
motecie 1aml tego 1róbić, nie czekając na obcy · kapUał1

Ju:CZfł'

za wcześnie aby'm
na ten temat powiedzi..?ć.
Nie marnujemy czasu. Dyrekcja,
mimo urlopu, jest cały czu
w
fabryće I pracuje . nad nowymi
koncepcjamL"
-

1

my. Zmiany - I to rewolucyjne w przemyśle państwowym nieuchronne.

są

AGNIESZKA OSTAPOWICZ

Fot. A. Zbranie.o ld
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ocznic nam nie ubywa. a nawet wręcz odwrotnie. Najbliższa - to marzec 1968. „POLITYKA" drukuje · omówienie wydarzeń marcowych zawartycłl w autoblo.grafli
Jacka Kuronia. Oto jak dzisiejszy minister oće<ni• kulisy tamtych wypadków~
„Gomułka I Kliszko dowleclziell lłę o niewłaściwej anły.radzieckiej reakcji pubłkznośct na przedstawtenle Dejmka I
kazali zdjąć - do obydwu &ycb panów to poclobne. Może teł
Moczar chciał wykorzystaó łeb decyzję lub Hm J11 nawe'I
spowodował. Ale oznacz• to, te liczył na takle wystąpienia
w obronie .Dziadów". które on będzłl' m6gJ ooprzrc - to młeśriłoby się śwlrfnll' w dołv<'h<'zaęnwej llnił ferro posti,1)11wania
Tylko musiałyby to być wystąpienia naiwnej, pełnej dobrej
woli I apolitycznej młodzieży.

I

II

iZgodnie z poczuciem i
I

I
1'ymczuem do akcji włąc1ylł sł41 lomanclosl I uweł poml.
Jut ~asze przekonania, sdeeydowanJe prnetwatawne na·
rodowemu totalitaryzmowi Moczara - my byllłmy niezależnie
zorganizowani ł politycznie wyrobieni. Po takiej stronie nie.
oiógł on się opowled1le6 - musiał wystąpl6 pq:eciw. Myśl
więc, ie M-0czar jut był w t°gródku, Jut witał ałę a gllSklł,
ale zbior•we wystąpienia lntel1>ktuallstów I atudentów• pokrzyżowały mu plany. Jako symbol brutalnej rozpraWJ ze 1tu·
dentamł stał się czarnym charakterem pollklego tycia politycznego. Nawet więc gdyby sobie- wyobrazić eoi tak nie·
prawdopodobnego Jak ł'!, że pocl naciskiem studenckich demonstracji ma być wykonany manewr nnlany I sekretarza KC,
to I tak Moczar Jut nie m6gł objlłó tego stanowiska. Co wlę·
ceJ, wszystko na to wskazuje, ie wobec .wydarze6 marcowych
aparat zdecydował się nie dokonywa6 węześnieJ zaplanowanej
zmiany Gomułki na Gierka. Morah mote I Mocsar eoś prowokował, ale na złe mu ło wyszło".
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o d spraw wielkiej politY"ld
do drobniejszych
interesów I z rozmowy Wojciecha Załuski z dr. Le·
sławem Pag11, doradeą ministra finansów, zajmującym
się rynkiem kapitałowym, dowiedzmy się, w jakle papiery wartościowe najlepiej Inwestować A oto odpowiedź z
sobotnlo-nied7lelnej „GAZETY WYBORCZEJ":
·
. „Nale:ty uwzględnić trzy kryteria - ryzyko, dochodowość
I tzw płynność, nyli łatwość„ r jaklł mo:iemy odsprzedać ak·
cje lub obligacje w wypadkach losowych, gdy nagli' będzie~
my potrzebowali gotówki. Kał.dy z papierów ma inną płyn.
ność. Np. obligacje emitowane przez skarb państwa można
przeważnie ndsprzeclać be:1 prcthlPmu wkrótce po zakupie. Gorzej z akcjami, gdyi dopiero po pl'wnym czasie wiadomo, czy
przedsiębiorstwo, którę je wytmitowalo Jest dol'hodowe. _
Przykłał\em dużej płynności sa dolary, spełniające dziś roli:
„quasi-papierów wartościowych". Na co drugiej ullcy jest kantor I nikt nie musi się martwić, te będzie miał kłopoty, kłędy
zechce wymienić je na złotówkL
.
Z ryzykiem f dochodowośrfą przeważnie jest tak, te Im bardziej ryzykowne Jest przedsięwzięcie gospodarcze, tym więk
szą oferuje się dywidendę. Jes\ to propozycja dla ludzi o temperamende hazardzistów Bardzo dobrze prosperujące przedsię
biorstwa płacą prze'\\Oażnie nH.sze dywidendy, eferuJąc w zamian ~ewną lokat41 I stabflność".
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Cóż, dyrektor Kw1ecłeA tego nie
powiedział my jednak może

I

1

dzieci z wadami wzrolku jest ok. 21 proc.,
z wadami postawy - 9 proc. Mało które
dziecko ma zdrowe zęby, więcej niż poło
wa wymaga stałego leczenie stomatologicznego. Tylko gdzie. jeśli stomatologów dziecięcych jest jak na l~karstw~?
Bardzo bolesną sprawą jest stale rosnąca
liczba dzieci ndepełnosprawnych. Dziś mamy Ich koło 600 tys., stanowilł 4-'1 proc.
dziecięcej populacji. Ponad ćwierć mll!ona
ma zabu•rzenia umysłowe, 10 proc. cierpi
na dystrofię narządu ruchu, 20 tys. ma wrodzone wady serca, 30 tys. zespół złego
wchłaniania, S tys. cukrzycę. Obecna •ytuacja nle działa na nie uzd.rawiająco. Brak
szkół i
przedszkoli specjalnych, dieta dla
chory b d~eci, która 'kosztuje krocfe, brak
specjalnie_ oczyszczonej Insuliny. Rynek rzą
dzi się swymi prawami. Produlkty dla dzieci są więc coraz droższe, a zdrowie na tym
cler;pl. Prężnie działające organizacje rod12:iców chorych dzieci robią co mogą, aby uchronić najmłodszych przed skutkami zwyżek cen. 1 Niestety, póikl z żywnością dla
dzieci z celiaklią czy cukrzycą są pełne, kupujacych niewielu.
Pora chyba na to, by przestać zdrowie
najmłodszych traktować jako sprawę, którą
można zająć się jutro. Już dziś potrzebne
są szczegółow~ ustalenia
międ.zyresortowe.
Służba zdrowia n-ie może nadal być jak
powiedziała posłanka Maria Bielicka-Graoka
- w sytua.cji ratlerka szarpiącego wszystkich za nogi.
ANNA GOTOWIEC
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Chorują najmłodsi .

zjednoczenie Niemiec, wiążąc• się z tym
na Od.r:zie l Nysie, sprawi_ają,
racji stanu są tematem publi~
kacji piawle całej polskiej prasy. Z tej . bogatej lelttury
wybraliśmy fragment artykułu Stefana Kisielewskiego: „K.omu
potrzebna jest Polska'" zamieszczonego w „TYGODNIKU PO·
WSZECHNYM":
;,Potrzebne mi Jesł Państwo Polskie, w obecnych granicach
układach, oczywiście bez ustroju komunistycznego I bes Je•
go marksłstowsklrh resztek. Niepotrzebne ml Jest na,tomlast
ani Księstwo Wara:aawskie, ani Królestwo Kongresowe. ~
Generalne Gubernator!ltwo. NlepotrzebJia ml jest też Polska
Jagiellonów czy Wazó·" '· z LUwą, Bla~orusią I Ukrainą. Nic:
potrŻebna ml nawet (choć Ją kochałem) Polska 20-leci.a , l\l·
werenna do absurdu, lecz wciąż 1&groźona tajemńic:Q1ścią
nieufnością sąsiadów, brakiem europejskiej równowagi, zaś oćl
środka niecbęcla mniejszości · ukraińskiej czy niemieckiej. Mimo
tez, te była to Polska z naszymi ulubionymi, historycznymi
miast::.mi Wiln~m l Lwowem.
Potrzehna mi Jest Polska dzisiejsza, ae Szczecinem, Wrocła~
wiem, Opalem, Polska o logicznych granit·acb, 1 morzem, ze
spławnymi rzekami, z obfitym rolnictwem, Polska nie roz·
dwojona czy roztrojona wewnętrznie. "olska zdolna do iycia
w bogatej Europie. Polsk.a, która nie byłaby ani ,,Jlawlem I papugą" narodów, ani Chrystusem narodów, ani tylko sercem, Jak
u Wyspiańskiego. („a to Polska właśnie").
· .
Tylko Polska otrzymała Jaka taklł rekompensatę za utracone
(ku samobójczemu zarhwytowi' aliantów) ziemie wschodn•e.
Tak więc, Jałta była dla nas ofe tylko Wtrąceniem · w poll·
tyczną niewolę, ale także umieszczeniem w sensownym · poło
żeniu geograficznym. Tak dwuznarmfe I nie całkiem moralnie
działa częstokroć blstoria: wszak jeśli pakt Błbbenłrop-Mołotow ogłasza się dziś za nieważny "od samego poczllłku", ło
Wilno i Lwów winny od razu wróció do PolskL (••. ) Tymczasem komunizm upada, a granice pozostają. Wiemy, czy nie
wiemy, pamiętamy czy nie pamiętamy, ale Jesteśmy dzieckiem ,
Jałty. Dzieckiem nieprawym, nie chcianym, lecz s nieprawych
dzieci wyrastają czasem wspaniąli Indzie.~"
.
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a zaikończenie zacytujemy z ostatnich „SZPILEK", jak
zwykle dość przewrotne, spojrzenie Kłaksona na g0 •
spodarcze powiązania Pnlonil z macierzą:
„(.„) lodzie na Zal'bndzle w ogóle Jeźdzą. Jeidł1t nad
ciepłe morza, żeby •lę opalić, lub w góry, aby na nie popatrzeć, do Nowego Jorku łub Paryta, aby w nim by6 I do
Londynu odwlP-dzić ciocię.
·
Dla Judzi polskiego pochodzenia Polska stała 1141 jednak tym
miejscem, gdzie przyjeeba6 najbardziej warto, bo tylko tu
można się dowartoś<'iowa6. Tvlk'O u nu mołna zyskać pod·
w}'bzone 1amopoczur.łe, tylko tu fabryk1nł wykałaczek spod
miasteczka w poludnfowrj Francji otrzyma słudzenhi. te cotó
w świecie znaczy. Tylko w Polsce moina by6 prayjętym przez
prawdziwego wl<'emlnfstta. Tylko w Warszawlr za obład . w
hoteln ' Marriott clzt„nnikarz da wzmiankę w „Expressłe Wieczornym" ie przyje«!bał wybitny biznesmen 1 małZonklł. kt6·
ry chce pomóc Polsce, wfęc myślf o neśelu funda('ja<'h. ~ na
razie ofiarował mn1eum regionalnemu nem! kaliskiej nota&n.Jfl
swojego ojca, nieboszczyka, z zapfskamf prowa zonyml, kiedy
tatuś był kapralem 17 kompanii u Maczka
Potem w tym Jakimś francuskim czy kanadyjskim grajdoł
ku można 'znajomym I • sąsiadom pokazywać trofea z Polski.
Widzicie, włdzłr.le, powtsda pani domu - mówicie, te mój
Karolek Jest nud1iarzem na emeryturze, którego zimlł nie staf
na włączenie ogrzewania. a Polska go docenia Jako wybitnego
finansistę, eksperta gospodarczego i wpływowi\ osobistość z
Zachodu. Kiedy Balcerowicz omawiał z Karolkiem plany dalszego pednoszenła stopy łycloweJ Polaków, Karolek go pouczył, że." itd. itp."
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Nietuzinkowy debiut

„W Drodze" na „Wysoki brzeg"
„W
oficynie wydawnic?.ej
Drodze" ukazała się książ
ka Stefana :Niesłolowsllie!fo
„Wysoki brze~"· Autor, skazany w 1970 roku na 7 lat więzie-,
nia za działalność w niepodległoś
ciowej organiucji „Ruch" poznał
dobrze obyczajowość więzienną podczas długiego wyroku, odsiadywanego w różnych PRL-owskich wię
zieniach. Książka ta to co~ znacznie więcej niż wspomnienia czy reportażowy zapis: nie brak tn świet
nych analiz ludzkich charakterów,
opisów tragedii ocierających się o
tarsę, nie brak głęl:>okięj refleksji
nad polską rzeczywistością. Ksiażka
jest bardzo „gęsta". odsłania Polskę lat sześćdziesi~tych i siedem-
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COTYGODNIOWA NIEZALEŻNA KOLUMNA PRZEDWYBORCZA
tÓDZKIEGO POROZUMIENIA OBYWATELSKIEGO

Lewica

centrum

prawica

soc.;a.iKo.mwytworzy się
tetów obywatelskicll
socjaldemokracja
właściwa
jakaś
1z)azd warszawski poci i;zyl<tem „.i;ios
mierze
bYl w tej
Solidarności"
dosyć wymowny).
do politycznej
.;Jectnak
Wróćmy
mapki Łodzi na dzień dzhieJsZY. Na
tej mapce POLITYCZNE CEN'l'RU~
stanowi c;brześcljańslr.o-Demokratycz
ne Stronnictwo P:\'acy. Tuż obolr., juł
NA PRAWO, i;ytuuje się ZJednoczcpartia
nje Chrześcijańsko-Narodowe,
polityczna o najbardziej moun zda'
niem wszechstronnym, ip6jnym
perbpektywicznym programie, a zaprzekonywająco
razem najbardziej
nawiązująca do swej tradycji.
uDość trudne do preeyz)' jnego
geomieszczenia w tej politycznej
grafii są Konfecteracja Polski N iePolityki Realnej.
podlegleJ i Unia
dwie te partie
'f.. całą pewnością
mieszczą się na prawicy: przekonustosunek
je o tym pełen szacunku
do polskiej tradycji jak i zdecydowanie wolnorynkowy program gospodarczy, Właśnie ze względu na opw
cję i;ospodaTczą są one bardziej
prawo 011 Zjednoczenia chrześcijań
względu na
sko-Narodoweg~, ale ze
obecności
dystans wobec
pewien
Kościoła w życiu publiczno-instytucjonalnym są one bardziej w lewo,
Tuż obok Zjednoczenia
niż ZChN.
plasuje
Chrześcijańsko-Narodowego
się na prawicy Polskie Stronnictwo
pełną konsekwencją,
z
Ludowe,
godną uznania odwagą i rozsądkiem
kontynuujące politycZ··
politycznym
PSL Stanisława Mitradycję
ną

właściwą parti<:
:ialążkową
bazie cz~•ci
styczną, zaś na

polityczna Łodzi postrzecam1 Jeśli
umamy wamość naszej polityjtórej
tradycji, do
anej
niezbędnymi · modyfl•
JlaWil\llUje nasza mleda,
llacJamł odladsaJllca 1tę clemqkracJa, to urOwll• w 1kall Polski jak Łodzi naj.
Iepl•J postutyC 1lę osil\ lewica-centr111D-Pr•wlca, Wl>rew twterdze•iom
realllość
demasocow,
lewleow)'cla
nie
l aał111a!Dołł tych podziałów
aktualnoicl, co wlę
atraclła Dl• u
et.1 - •w)'pukla slę w miarę upJy.
wa . . . . I poatęp6w demokracji w
SIĘ
ltBYSTALlZOWANlE
kraJW.
O
TYCH PODZIAŁOW SWIADCZY
S'l'OPNIOWYM DOJRZEWANIU NASZBI DBMOK&ACJI,
Ma SltaAJNBJ LEWICY \Ullltici!bym
satem kr)'płollomvnłstOw, tych, któdzień
• dnia na
H)' doatownte
PZPR-u na
się z
pnemlanowali
soejaldemokr&eJfl RP; na .UJ sameJ
llłll:raJ••J lewicy tlmleścllbym biurokra&ycan)' kaOJl OPZZ. Ta „socjaldemokracJa" Jeat tak bard.ff jesscze
pod1z)'ła SO~JALKOMUNĄ, I! nazywanie 1lę pillez nią właśnie „socjaldemolaacJI\" uwat:am sa spore nadeopatla

G

.Il\

ałowa.
UMIARKOWANĄ

Ui)'cl•

tworzy
LEWICĘ
l!locJaldemokratyczna (FiszbaUnia
Par&la Socjalistyczcha) t Polska
na, ale w Łodzi obydwa te ugrupowania •Il zsota marginalne. Sądzę,
te te dwa marginalne ugrupowania
wraz a mcliłtl\ orientacją polityczną repreaenłowanll przez Wojewódzki Komitet Obywatelski stanowią autentyczną bazę dla przyszłej WŁAS
o
CIWEJ SOCJALDEMOKRACJI ile wc:ieiniej przywrócony zostanie
w Polsce system lr.apttallstyczny I ugruntuje się pełna demokracja polityczna. Socjaldemokraci bowiem wy.
innych
spośród
się
t6tniają
upupowa6 politycznych m. in. tym,
t.e nawołują do dużych wydatków
na świadczenia społeczne,
pałtstwa
„sprawiedliwym poeo nazywaj\
·podziałem dochodu narodowego".
nieważ socjalizm zbankrutował wla$nle dlatego, że przestał wytwarza<:
dochód uarodowy i pogrążył kraje
socjalistyczne w zadłużeniu I chaosie gospodarczym - sensowno~ć soprzywrócona zostacjaldemokracji
w
nie dopiero wtedy, gdy będzie
ogóle co dslellćl Jak pokazuje domają
„co dzielić"
ilwladczenle kraje kapitalistyczne i dlatego powiedslel: można, że warunkiem autentycznej, nie demagor:icznej socjaldemokracji Jest autentyczny kapitalizm. NlewykluCEone też, źo w przydziś
marginalnej
sojuu
szłości
Unii Socjaldemokratycznej z równie
marginalnym PPS-em da nam jakaś

fikować

na razie

lonycb;

na zachodzie

Myślę, że byloby Jr.rokiem zbyt pochopnym niejako automatyczne zalina
czenie kolejnej partii, obecnej
Stronłódzkiej mapce politycznej nictwa Narodowego - do prawicy.
w
akcentowanie „narodu"
Samo
programie nie stanowi jeszcze d,ostatecznie znaczącego wyróżnienia pradzialałnosc
wicowości, zaś skromna
polityczna SN jak dotąd uniemożli
wia jasną ocenę.
Dość trudno byłoby także zaklasy-

PRZED ~
,.Nie tylko
Kolumn~
"'YBORAM1" zredago' ali: Marian
Gustaw Romanowski,
Miszalski.
Andrzej Terlecki, Zbigniew Wll~zy1iskl. Telefony od czytelników
przyjmujemy w każdy WTOREK
32-98-63)
11-15 (tel.
W GODZ.
w
oraz w każdy C:ZWARTEK
godz. 10-15 (tel. 57-79-24). Zapra~zamy Czytelników do współreda
gowania.

'----------------...:

Czy chcą

, '?
sol1'darnosc.„.

przekreślić

es

my .sądzić
członkowie

Kupcy

Baluck,i Komitet Obywatelski, wbreVv
plakatr>
przystąpił ·do
te~ uchwale
wania dzielnicy afiszami sygnowany.
Sohdar
mi „Komitet Obywatclsk i
ność"

O ile wiemy, aż efo tej chwili nic
w tej ~prawie żad11" 11cl1wa

zap:.dła

zarządu
noś(:'' Ziemi

ta

Regionu NSz7,
~-ódz"le.l

Trochę

.5nhdar

o

rzetelności.„

41

w1ęce1

Informacja podana w łódzkiej wlr.lat!ce „Gazety Wyl>orczej" z dnia 23
lutego dotycząca wyborów na osiedlu Retkinia·Sródmieście („Przegrana
na Retklni") jest nierzetelna. Protokół l zebrania stwierdza, że nawet
w ostatniej turze wyborów wzięło udz1a1 znacznie więcej osób, niż
podano w ,,Ga-zer.ie Wyborrzej", Osob)• związane z Wojewódzkim Komiwypróby przerwania
tetem Obywatelskim wielokrotnie J>O<le.1mo,\a,I
że wsrhćl delegatów )VYbranycJ1 na
borów. Z &abysfakcja .i11formujPJńY,
Walne Zebranie Priei'vawirip\i nit• ma ludzi obciążonych działalnoSclą
w b. PZPR ani w staq•cb strukturach sp()tdzieln! - wielu natomiast
sympatuje z Polskim rorozum1emem Obywatelskim.
RYSZARD W.OJCIECHOWSKI
(w imieniu członków Rally Osiedla i Przedstawicieli na Walne Zebranie Przed tawicieli osiedla Retkinia-Sró<lmieście).
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pani„.

użycie. Slou:o. to wprowadzil
do literatury polskiej wybitny poeta polski żydowskiego pochodzenia,
Jul.ian Tuwim, zresztą kiedyś lo(.,Ile
dzianin, w wierszu „lle ..• "
geszeftów zrobi! z Niemcami Kor}anty ..."; Korfanty byl poslem na
Sejm przed wojną). Szkoda ie autorka nie dopowiedziała do końca,
czym to ja nasiąknąłem za mlo„geszeft".
du; że używam słowa
Chyba nie chodzi pani o literaturę
polsko-żydowską.? Niech pani dopowie, łaskawa pani, śmialo, żebym
nie musial się. domyślać. Bo na
razie muszę się domystać, że nie
lubi pani języka niemieckiego (ge·
nieszeft to stowo pochodzenici
mieckiego). co jest dziwnym uprzedzeniem: od rzemyczka do konicz·
ka, najpierw nie lubi się języka
jakiegoś narodu, potem ... Niech się
to
Dziwna
teraz pani domyśla.
fobia, jak na osobę zatrudnioną w
„GW", gdzie rozmaite nieahęci na•
(m)
rodowe są zajadle ścigane.

1 jego

Słabsze

• •
nie ruszycie l m1e1sca„.
•

c

W Polsce go§.~ił niedawno \VY- p:ó;:i wydobywania się z l!OS;>odei'b!tny francuski ~kspert od ;>ro- czej zapaści. Sorman powiedział:
- Prcgram antyhflacyjny Bll 1blemów Trzeciezo :i>wiata, eko:tocerowicza jes; dobry, ale pod wamista i publicysta „Le Figaro" runkiem, że rozpocznie się szybko
Guy Sorman. Jest on m.in. auto- szeroka
i głęboka prywatyzacja
rem książek „Amerykańska rewo- majątku paiistw.owe"go. Te kraje,
lucja konserwatywna", „Rowiąza·
mininie liberalne'', „Pal1stwo bogadwo naromum" i „Nowe
dów". Ta ostatnia op'.suje ptóby
podejmowane przez rozmaite kraje
wydostać
Trzeciego $wiata, aby
się z ubósfwa. Sorman podkreśla,
że tylko trzem krajom spośród ponad d·wudziestu ten zamiar posą to Korea Połud
wiódł się niowa, 'l'a}wan i Singapur; gospoduki tych krajów systematyczni11
rozwijają się, a poprawa życia ludności jest widocrna. Te trzy kraj{'
wariant
odrzuciły
zdecydowanie
interwencjonizmu
rozbudowanego
wybiepaństwa w gospodarkę rając w~riant libera.lny. Na za.koń
czenie wizyty w Polsce popros!który spotkał
Jiśmy S11>rmana się in.in. z Lechem Wał~są, llronina zwalczaniu
tóre poprzestały
Tadeuszem
Geremkiem,
sławem
prywatyzacji, ponowWojciechem Jaru- inflacji bez
Syryjczykiem,
Pr.Yo nie popadły w ślepy_ zaułek.
zelskim i Jerzym Urbanem watyzacja daje konku:-encję, więc
opinię na. temat naszych poiskich
potanienie produkcji, większą ope:a~ywność, szacunek dla pracy i
JeJ rzetelne opłacanie. Oczywiście

Sorman

specjalnie

dla kolumny

„Nie tylko przed

ł

wyborami"

,,Społem"

rząd

- io także ograniczone bezrobocie. War~o jednak pytać: czy lepiej mieć dobru• rozwijającą się
ograniczonym
przy
gospodarkę
czy lepiej upadają
bezrobociu cą przy pełnym zatrudnieniu? Co
dostatek lepsze, zróżnicowany
nędza?.„ Myślę,
.~zy wyrównana
ze o wiele łatwiej łagodzić skutki ogra:iiezonego bezrobocia przy
rozwijającej s:ą dynamicznie 0"OSpodarce - niż przy gospodarce zamierająccj ...
~or.man p!sze obecnie książkę o
zatytuło
dbswiadczeniu polskim,
„Jak wyjść z socjalizmu".

';Vaną

(m. m.)

Puste ·strychy
pusty.śmiech
Jak każda „akcja·', tak i akcja
,.Strych - na mieszkanie" (prowadzt.na od kilku lat w kraju) nie
najleps.:ych efektów: w
przyniosła
lata wydaŁodzi przez ostatnie 2
no tylko... jedno zezwolenie na adaptację strychu ... ·
(U)

opiatami podatkowymi,· korzylitaniem
z kredytów, dostępu do hurtowni„.
że w dzielnicow~·ch
Skarżono się,
wydziałach handlu udzielane są na•
Komitet
der sprzeczne informacje.
Zalożyctelslti Związku Kupców zoboprzedstawienia pakietu
wiązano do
spraw Wydzi,ałowl Handlu U;<.I, Wydziałowi Spraw Lokalowyc!i i Izl1ie
Skarbowej '
" · !lłutk P Jr.a. jeden z.e ~irspółźalc;l
życieh Zl<. mówi:
- Nasz związek jest otwarty dla
Chcemy
l!atl.dlowców.
wszytkich
społeprzyczynie sie: do złamania
mowskiego monopolu. Mote powoła.
my też Fundację samopomocv ...
B. WAGNER
owołany przez Łódzkie PoOl)ywatelskie
r02umienie
Komitet do Spraw Zbrodni
informuje,
Stalinowskich
że uruchomił 4 punkty zbierania
Informacji i gromadaenla materiałów; mieszczą sic one:
- w lokalu Konted,racji Polprzy ul. Piaski NiepodlecłeJ
secznej 3 (boczna od Rzgowskiej)

P

Dokumentujemy
zbrodnie
komunistów
-

w

każ!ly

wtorek i

piittek,

godz. 13-20;
- w lokalu Stronnictwa Pracy
przy uL Składowej 25
- w sali kongresowej kościoła
Serca Jezusowego
Najświ~tszego
środy,
(przy ul. Retkii1s'<lej) podczas dyżurów
godz. u-20;
Poleskiego- Porozumieczłonków
nia Obywatelskiego;
- w siedzibie Solidarności Rol.
Rzgo-,
nik6w indywidualnych w
wie, ul. Rawska a (poniedziałki,
godz. 10-14).
(ar)

W,,Studenckiej"
już
„studencka" (tak nazywają
potocznie ł(\dZianie księgarnię przy
niepl. Wolności w podcieniach)
mal co dziei1 oferuje przynajmniej
kilka czytelniczych nowości. astatmononlo można tu było kupić
grafię KGB pióra Marka Ciesielczyka, 8wietną satyrę obyczajową Sergiusza Piaseckiego „Zapis.ki oficera
Czerwonej Armii' '(boki zrywać ze
wznowienie przedwojenśmiechu! nego wydania). czy wreszcie Józefa
Mackiewicza, wybitnego 1 tarliwego antykomunisty - „Sprawę puł
kownika Miasojadowa" (warto dodać,
te, Józef Mackiewicz, jeden z najwybitniejszych pisarzy Polskich kandydował do literackiej Nagrody Nobla). Ostatnio była tu takte do nabycia ksiąfka Dariusza Fikusa „Pseudonim-Łupaszka", poświęcona bohaterskiemn fołnierzowi Armil Krajowej - majorowi Zy~untowl Szendzielarzowi. Można tu też nabyć najnowsze numery paryskiej „Kultury"
i londyńskiego „Aneksu".
jedno z nielicznych
Na zdjęciu:

miejsca polityki rzl\dowej

Zjednoczt>n'.a
oświadczeniu
W
cz.v:aChrześcijańsko-Narodowego
my:

0

s..

Bez prywatyzacji

contra

monopol ,.Spolamać
krohandlu: właściwym
kiem w tym kierunku jco"t powoła
który chce
nie Związku Kupców,
się zając obroną interesów prywat.
nych właścicieli sklepów I dotychczasowych ajentów. Zebranie założycielskie Związku Kupców miało burz·
liwy przebieg: najbardziej zagrożo
na je:;t przyszłość ajentów. Na ''idzewie na przykład .,Społem" postawiła• im taki warunek: kto cllce kuple sklep na własnosć - musi zaza
płacić cwierć miliona złotych
metr kwadratowy! Dotyczy to skleArmii
ul.
przy
pów położonych
Czerwonej, ale chyba nie dlatego ta
pytania: Jaka
Padały
drożyzna?...
przyszłość czeka ajentów? Było wiele wątpliwości: w 'związku z przej1 mowaniem
na w!asnośt,
sklepów

my,
tym działaniu
, .Solidarności" szanujący

(mwrl)

CM; więc ma-

~y
G'~

Niełatwo

łem"

o

Jest,
własnego Związku?
uchwały
uzurpacja tym barto polityczna
dziej wyzywająca. że przewodniczący
ZR NSZZ .. Solidarność" Ziemi Łódz.
Andrzej Słowik dopiero co
•:icj
mediację grzedwyborzapowiedział
L,ódzklm Porozumieniem
czą między
a Wojewódzkim KoOb~watelskim
mitetem Obywatelskim. Samowładne,
symbollk,ą .. Solidarno•awłaszczunle
Sci„ wlaśn!e '' takie.l chwili 741przecz;i samej idei solidarności.

•tnJącym
udzielać
mogą
Związku
cło wyborów samorządowych ciałom
dp używania
obywatelskim prawa
symbolu „Solidarności„. Tymczasem

z ·e-

MARIAN MlSZALSKI

Próba uzurpaCJi Czy

KrajOwej
ucliwałą
Przyp~mnijmy:
„onusJ: Wy1wnawczej NSZZ „Solltylko zarządy regionalne
darnośc„

Partię

,.zieloni 0

się generalnie na lewicy.
na
kompromitacja lewicy
boka
wschodzie czyni „zielonycll" w krajacl1 Europy wschodniej ostrożniej
w przejawianiu politycznej
szymi
orientac.li, toteż ocena Polskiej Partii Zielonych winna raczej bazować
1111 11raktyce . tej partii, niż na jej
programie. W Lodzi PPZ jest uczePorozumienia
Łódzkiego
stnikiem
Obywatelskiego, które ma charakter
CENTROPf<AWlCOWEJ.
KOALICJI
nie pretenduje,
tek•t
Powyższy
porzecz jasna, nawet do miana.
bieżnej analizy politycznej geografH
dzisiejszej Lodzi, to raczej „rekonewstępne
rozpoznawczy". Za
sans
przyjąłem
rozpoznania
kr~·terium
stosun„k poszczególnych partii 110
jak
takich zasadniczych wartości,
religia katoetyka chrześcijańska.
licka, tradycja narodowa, nąród, ro-·
Chociaż
dzlna, własność prywatna.
życia codziennego
trudne warunki
nie sprzyjają ożywionemu życiu po.
litycznemu, zwłaszcza w biednej Ło
dzi, sądzę, że mimo wszystko warto jednak rozglądać łię w ODRAI
DZAJĄCYM SIĘ, NATURALNY"
POLIŻYCIU
SPONTANICZNY~l
TYCZNYM NASZEGO MIASTA. Podczas mozolnych i ciężkich Jat wydobywania sie z tej wielkiej ruiny,
jaką pozostawiły nam ponad 40-Jetsię
nie rządy lewicy, odradzaja~e
życie polityczne nabierać będzie znaczenia dla naszej codzienności.

Proszę odpowiedzieć, łaskawa
stu·
l:,6dzka wkladka „Gazety Wybor- milionów zlotych na „prace
nadal z uporem dialne". No, jak tak, to daleko jeczej" utrzymuje
Zamiast
interesu...
tego
do
szcze
pod
że
godnym lepszej sprawy,
lotni. zapewniać nas, że będzie lotnisko i
Łodzią będzie wybudowane
sko. Z zadziwiającą jednak umie- zamiast zarzucać władzom miasta,
unika nadal ·odpowiedzi że przegapiają „interes", rzetelność
jętnością
na trzy zasadnicze pytania: KTO je dziennikarska nakazywałaby napisać
nam z
u:ybuduje, Kl BDY rozpocznie bu- net przykład „Wiadomo
nam WA- pottfnych źródeł, :i:e pewna korpodowę i J·AKIE stawia
zainteresou·ana
amerykańslta
rac.ia
RU N KI. w zamian ::a zainwestoii:ajest„. Rozmowy tru:ają ... etc".
nie 15 milionów dolarów?
·
Żeby nie przed!ttżać tej polemiNa pytanie KTO? - „GW" wraz
z poslem J. Dlużn!ewskim odpo- ki: póki co uwierzymy „GW" na
wiadają zagadkowo: „jedna 2 11aji poczekamy, aż podpi$awększych na świecie .korporacji in- słowo westycyjnych ze Stanów Zjednoczo- na zostanie stosowna umowa pod
nych". Na pytanie l(lBDY? - „GW" tę inwestycję.
w ogóle nfe odpowiada! Potwierdza
I jeszcze jedno. Nie wiem, dla(i
natomiast nasze obawy pisząc
czego autorce notatki polemicznej
Dłużniew
mówiąc ustami po.!la ./.
słowo
się
podoba
w „GW" nie
mnie
karci
„geszeft"
jużrx _, 100
przeznaczono t"
że~~-11'*1
skiego),
_
_ _za
___
_____
_ _ _ _i,.. ,dlaczego
~ _
- - . . JllR'.:

Polską

tuują

kołajczyka.

strony, która jeszcze .patriotycznej „Wolność i Nlepodletylko zapoznana.
<>lość"
Bog~ctwo losów ludzkich, zapreChociaż „Wysoki brzeg" to lite- zentowane w książce i przeniltllracki debiut, autor .1ie jest nowi- wość
Niesiołowskiego jako ucz:ecjuszem pióra. Z zawodu biolog stn ika i obserwatora powodują, te
(adiunkt na Uniw.ersyteci~ Łqdz „Wysoki brzeg" staje się psycholokim) dał się poznać jako przeni- giczno-socjologiczną analizą nie tylkliwy i celny publicysta, pisują ko więziennej społeczności i obycy m.in. w „Tygodniku Powszech- czajowośt:i;
.więziennego"
także
nym", „Tygodniku .,Solidarność" a światka PRL-u.
na lamach prasy podwcześniej We wstępie wydawca pisze m.in.:
ziemnej. Spod jego pióra wyszła też „W swoich wspomnieniach autor
(pod
roku
1985
w·
bodaj
wydana
(...) chce opowiedzieć o tym, co
pseudonimem Ewa Ostrołęcka) mo- czyr.iło
wyrok niemożliwym do
nografia niepodleglościowej grupy przeżycia, a co pobyt w więzieniu
„Ruch", pierwszej organizacji wal- czyniło ludzkim".
czącej jawnie o wolną Polskę od
(s. p.)
.;zasu rozbicia przez UB organiza~ji

Polska w oczach francuski.ego eksperta

Kto jest gdzie?
Jak

dziesiątych od
do dziś bywa

uwzględni

te

głosy?

Polaków, udzielającyeh
żenie, że rząd wykazuje 'zbyt da- niepokoje
leko posuniętą uleglio"ść wobec eks- poparcia rządowi premiera. Mazopertów zagranicznych, nie rozu- wiecltiego, lecz nie bezkrytycznie,
proble- a w konfrontacji z rezultatami pomiejących podstawowego
(m)
mu naszej gospodarki i mecha· lityki rządu.
nicznie odwołujących się do przykł.ad6w rozwiązywania problem6w
inflacji i zastoju w krajach tak
zasadniczo różnych od Polski, jak
np. Bolhvia.

-;,Wyrażamy nasze najwyższe zasposobem realizacji
niepokojenie
programu
Wykonawcy
reformy.
za.pominać, że kryzys
zdają się
przede
ma
polskiej
gospodarki
wszystkim przyczyny strukturalne.
Zapowiadane przemiany własnoś
ciowe, 11olmdzanie przedsiębiorl'zoś
że
ci oraz ·likwidacja monopoli n ie są
Istnieją uaasadnione oba wy,
realizowane w polityka ta okaże się antybodźco
realizowane lub
i
przemysłowej
predukcji
dla
wa
hamuje
Nie
stopniu.
niewielkim
rodzimej
zwłaszcza
się w sposób skuteczny patologicz- rozwoju
Czy konserwacją wiejskiej zieleni:
nego zjawiska uwłaszczania się przedsiębiorczości, rujnująea dla
Brak też rolnictwa i rzemiosła oraz powo- parków, ogrodów - muszą konieczdawnej nomenklatury.
przedsię
zajmować się ociętare
nie
widoeznego postępu w tworzeniu duj~ca zbiednienie. rod1in praco\v- biorstwa państwowe? Moźe i tu udewarunków dla powstania normal- niczych- Nie zrekompensują tego rzyć w państwowy monopol?
nego rynku kapitałowego.
żadne kredyty za1ranlczne.
ł6dzlllego oddziału
Z inicjatywy
oraz
Jak dotąd polityka rządu konI ·Pracy"
Kredyt nu!ania społeczneeo dla , Powściągliwości
centruje się na hamowaniu impor- cbec.nego nądu jest ogromny. Nie Sr6dmiejskiego Porozumienia Obywaten
przełamać
próbowano
tekkiego
tu towarów (lecz niekoniecznie ·na wolno go nadużyć polityką, kt6rej
ale
pobudzaniu eksportu), hamowaniu Wittpliwym sukcesem ~d1Je po· monopol na terenie Sr6dmte§cia,
Urząd Dzielnicowy nie zgodził się.
wzrostu płac w zakładach stvno- goń za równowa1, rynkowi\ przy Zgodził się natomiast na taką prówiących własność polską oraz na coraz
niżs?ej bę Dzielnicowy urząd na Widzewie
eenach.
wyższych
państwa. pr<>dukcji
budżetu
równoważeniu
i rO!ną~ym ubóstwie i 1 marca podpisano stosowną umoniepaństwo
wę między urzędem a
Podporządkowana jest temu poli- '!lołeezeń.stwa".
tu
tyka wydatków państwa, polityka
Wydaje się, że to sta.nowiako wym konserwatorem zieleni. I
pierwsza jaskółka konkurenpodatkowa (w tym celna) oral: po- Zjednoezenia Chrześcijańsko-Naro więc
ejl„.
!ityka kredytowa. Odnosimy wra- dowego wyraża &iobl'ft wcpólne
(ar)

.„

Komu się lepiej

. I_en1 .„.

za~1e

I

co

dzień nowość

zdjęć

majora Zygmunta Szendzielarza - „Lupaszki" - zamordowane.
lutego 1951 roll.u w
go przez UB
więzieniu na Rakowarszawskim
Wieckiej: mjr z. Stendziełarz - w
środku. (Fotografia z archiwum Da'
riusza. Fikusa).
(m. m.)

------------------- ----

Samorzadność

obvwatelska
Porozumienie ObySródmiejskie
watelskie: intorn1"CJi uctz1„ia s<.:nre(tel. 32-23-02~
tarz, Tadeusz Szarski
w bprawac11 inu:rw godz. 116-20.
prosimy kontaktować-'
wencyjnych
się z kol. kol. Andrzejem Róźyc- ·
kjm (33-68-96), Wacławem Gromkiem
lub Bogdanem Porwisia(74-3J-9l)
" iem ('18-33-44).
Porozumienie Obywatel·
Poleskie
o
skie zaprasza w środę, 7 marca
godz. 19 do sali kongresowej koś
cioła Najświętszego Serca Jezusowetematem
go przy ul. Retklt1skiej:
- Rady osiedlowe i nad~c ,„rn1a
zorcze w spółdzielniach mieszkaniozwłaszcza no~ule w1dzianJ
W ,·cl!
wo wybrani do rad osiedlowych 1 na
Przedstawicieli członków
Zeuranie
RSM „Polesie" l „Osiedle Młodych".
Poleskie Porozumienie Obywatelski•
zorganizuje szkolenia dla nowo wy.
branych działaczy samorządowych 1
pomoc prawną ·
Obywatelskie KoziPorozumienie
ny ukonstytuowało się 2 marea. zelS
branie wyborcze odbędzie się
marca o godz. 18 w .sali Kombinatu
„zaKomunalnego
Bu.downictwa
c11od " ul. Kasprzaka 6a. Informacji
udziela Walci<!mar Kik (tel. St-20-04).
Baluckrn Porozumienie ObY\Yateluskie zawiadam ia że spotkanie
o
czestników odbedzle się 7 marca
godz. 19.30 w sali im. Jana Pawła
II pr~y kościele &w. Antoniego (ul.
Antoniego 4). Członkowie zarządu
spotykają się o godz. 19..
(ar)
Wkładko

„Nie tylko przed wybora.

tni", sprostuj! ....

„.że kongres założycielski ZjednoChrześclja:dsko-Narodowego
odbył się nie w styczniu 1991) a w
październiku 1989 •••

czenia

Mea culpa. prostuję ...
Kon... że zastępcą szefa okręgu
federacji Polski Niepodległej w t,o.
liderami
że
i
Pogoda,
dzl jest Alina
KPN-u są także dr Rafał Krawci:yk
i dr Andrfej P..oJ(lpczyk„.
Prostuję,

prostuję„.

Pociag 11ten towaru

(DOKO~CZENIE ZE STR. 1)

4o \eco portu wraz z baga±am',

IXlaniem tamtejuych
lłesllCYmi fflnlk6w - ponad TO ton; wzbud1lło to podejrzenie, te więkuoU
to•ar6w może być odsprzedana
miejlcow7m handlarzom.
PAP
korespondent
PI'Hmy&ki
rozmawiał tuż po przyjeźdz.ie pociągu z polskimi turysta.mi.
programem wy- Zgodnie z
eieczki - o.świadczyli - mi eliśmy
wraz z bagażami dojechać pocią
a iem do I.Jwowa, a stamtąd au\1>karami do Polski. Tymczasem w
Odessie zaskoczono nu komunikatem, że zmieniły się radzieckie
przepisy. de>tyczące ruchu tranzytowego 1 ql&t ego możemy zejść n a
l ąd _tylko · z.„ r~znikiem i s zcz 'Jteczką do zębów, zaś cały nasz
bagaż zostanie przewieziony wagonem towarowym. Później stwierdzono, ie możemy wziąć bagaż o

przyzwoitości;
war w &iranicach
„rekln6w",
grupa. prawdziwych„.
którym w dtJiej mierze zawqzlę
cza.my nuze per;rpetle.
„pociągu · pod
Po przy.jetdzle
apecjal.nym nadzorem'', peron III
przekra~nlu
przy
sprawdzone
wutości do 100 rubli. Nie wyrana dworcu w Przemyślu przypoziliśmy na. to zgody, obaw i ając się polskiej grani.cy i wówczaa wszy- minał obficie zaopatrzony magaodbyłoby się zt<>dnle z prze- zyn, w którym piętrzyły się niestko
o los 'n .aszych bagaży i postanopisami. •ro, co na.<1 ęotkało, po- spotykane stosy bagaży, · wśród
wiliśmy nie opw;zczać statku. '.ioW poniedziałek, 5 marca, około godz. 14. notowano w Łodzi:
winno być przestrogi\ dła innych.„ ni.eh głównie zakupi.ona za granimagając .się aby zostały on e przePKO Bank Państwowy płacił za bony 9.000 zł, dolary - 9.400. zł,
cą odzież, palety z pastelami do
wiezione wagonem pocztowym, odW r ozmowach z wieloma ucze- powiek i gumy do żuci a. Celnicy marki RFN - 5.570 zł, franki s~wajcars'kie - 5.340 zł, funty ag1elzabezpieczonym. I to
powiednio
stnikami . wycieczki - wiozącej ta- przystąpili
do pracy, informując skie - 15.930, szylingi austriackie - 790 zł. Sprzedawano: dolary. P<?
był właśn ie ten nasz „bunt''. Po
ką ilość bagaży, która zaskoczy- dziennikarza
że kontrola 9.600, frankd szwajcarskie ipo 6.4::!0, ful)ity angielskie po 16.270, szylingi
PAP,
pertrak~a
dwa dni
trwający ch
pN:emyskicłl może potrwać nawet
-do godzin po 810 zł.
cjach spełnio n o wreszcie nasz po- ła i zdumiała nawet
Na czarnym rynku sku powano ' dolary po 9.500-9.600, !Sprzedawano
stażu pra- rannych dzisiaj. Wtedy dopiero bę
stulat i po opł~en iu przez „Logos celników o na.jdłuillzym
'
usłyszał
dzie można podać ogól ną wartość po 9.700-9.800 zł.
Tou r " -9 tys. r ubli za specjalny cy - dziennikarz PAP
Oficjalny śrtdni k u rs dol ara wynosił 9.500 zł (kupno - 9.310, sprzeza znamienne zdanie: Wśród nas są przewożonych towarów oraz w yopłaty
i wniesieniu
pociąg
- tacy , któ- sokość nałożonego cła, któr a zap:i- daż - 9.690 zł).
przewóz części b agażu, mogliśmy trzy rodzaje turystów
W sklepach „Pewe"u" stosowan o następując y p.r ze li czni k d ol a".'a:
rzy chcieli tylko zobaczyć kaw.1łek w iada si ę rekordowo, o czym popowróc ić do k raju. Uważam y , że
Aust r ia 100 szlingów - 8,08 dol. USA.
przywieźli to- informujemy.
(PAP)
wiezion e p rzez n as towar y tranzy- ś wiata : tacy, którzy
Francja 100 franków - 16,81 dol. USA,
te!U prze z terytori u m ZSRR, poRFN 100 marek - 56.89 dol. USA
w10ny zost ać s pisane przez raW związku z tym i innymi zaSzwajc aria li!O frari.ków - 64,77 dol. USA ,
firn:utami stawianymi IJ\Ojej
a n astępnie
dzieckięh celn ików,
Szwecja 100 koron - 15,74 dol. USA,
mie mam tylko jedno pytanie:
Wielka Brytania 1 funt - 1,62 dol. USA,
czy Spółdzielnia „Westa", której
0,73 dol. USA.
Włochy 1000 li-rów udr.iałowcami są m. in. Urzędy
(WIT)
Dzielnicowe (pieniądze państwo
we), byli sekretarze 16d_zkich instancji partyjnych i inni promiCZYTELNI KOW
WAPNO "workowe rumuńskie, cenoq,encl, to jest Spółdzielnia
głę „Max" w kl. 100, cena 2 900
Polanica, trylogia, żona, kwas, a.g.amen.Jrlaturowa, czy jUź nie?
z ł sztuka dostarczam, 16-47-01.
Dodam, że o udziałach Urz~dów
wa, szmat, Włast, Klara, ot.wór,
(gdy
sekretarzy
b.
07.,ielnicowych,
9103 g E
11
racja, wyrok , wilga, atak, kopa,
byli
udziałowcami
stawali
się
produkcJa,
olejowe GRZEJNIKI
klamerka, patelni a, sto, tratwa,
. sekretarzami\ puurzędującymi
dosta wa do domu sprzedaż kraksa.
Prezes.
bli~nie informował Pan
9101 I E
78-36-64.
Kalewala
szpara,
PIONOWO:
10gazety
także
a
Baranowski,
PANIE
SZANOWNY
„IlJEAL'', sz t r y kopy, elastil sprzeawizo, staw a, motek, szyba, pokalne i krajowe.
REDAKTORZE?
dam. Konstantynów, Lutomierska
gromca, apar a t , żart, ssak, łu·t, rój,
Pobieważ prasa łódzka była u9105 i E
39.
VIDEOODTWARZACZ. v ideo sprzeW pańskiej poczytnej gazecie,
Warszawa, ręka, Rawa, celownik.
opublikować prywatny
przejma
19394 g E KłiOJCZEGO, szwaczki - · ?:atrudJ, Baranowskiego
pana
dam. 55-13-92.
pogląd
w dniu 1 marca br„ zamieszczowarkot, atrapa, terma, klasa, kuno obszerne sprawoldanle z konnię, Łagiewnicka 53, HI piętro.
mnieo nowej spółce „\Vars",
HELIOSA, Jowisza, Elektrona
pon, patyk.
w „Weicie".
ferencji prasowej
mam, że moje prywatne poglądy
9149 g E
19394 g
sprzedam. 32-33-07. .
TALON W ARTO.SC! 5.000 zł, uZostMy przytoczone wypowlt!dzi
o Spółdzielni „Westa" mają rówLódź,
zatrudnię.
WYTWORNICĘ pary WW 10 nowe SZWACZKI
„Cenfundowany ~ przez łódzki
Janusza
prezesa „,Vesty" pana
ujrzenia światła
szanse
nież
9147 a E
81-90-75.
259,
Kolumny
sprzedam. Listy 19393 Biuro Ogło
Ma.ria MISA
tral" wylosowała
dziennego.
Baranowskiego, 111nlej lub wię
sprzedam.
ODTWARZACZE
5.
3/
szeń Sienkiewicza
cej dot; u~ezplecze{l.
poglądy
1-3
A to, że wygłaszane
Kochano wskiego
Łódź, ul.
9145 g
16-50-42.
PZ KARIMEX zatrudni inżyn ie rów,
Nałety podkreślić, ie jak zwyprzez prezesa „Westy" nie · mam. 187.
kono
eloktroników. Zgło MONTAŻ boazerii, zabudowy
qczciwą
;r.
zapomniał
nie
techników
wEpóJnego
Prezes
nic
Pan
ją
kle
Odbiór n agr ody w SDH „CenPZU. Tym razem nie podoba. się
to już zupełnie inna
kurencją 9143 g E
87-29-61.
szenia osobiste, al. Kościuszki 132.
tral" w Łod zi pokój n r 801 (VIII
sprawa.
Panu Prezesowi nowa spółka .,nosprze550 k E OVERLOCK przemysłowy
p.). Przy odbiorze prosimy okaudziałem Panz
menklaturowa"
dam, Umińskieg o 2A/ 27J.
....._____
STĘBNÓWKI „Textima " kupię (ka).____________________________________________
T .'\DEUSZ BĄKOWICZ
zać powyższy wycinek prasowy.
stwowego Zakładu Ubezpieczeń.
9096 g E
19389 g E
34-98-76.
przyjmę, ZAKŁAD murarski wykonuje muSZWACZKĘ (kurtki) 9142 g E
ry, tynki. 87-75-06.
19383 g E
87-45-33.
uu
n a 111
u
HM I
Hl
ZATRUDNIĘ szwaczkę. 57-30-86 po VIDEO „Toshiba", „Niva" - sprze42-48-47.
16,
po
43-97-50
dam,
E
g
19390
13.
Wielka miłość (" .d. )
18.50 „997"
91'1 g E
kronika kryminalna (wyda.ule ZATRUDNIĘ chałtLpnic2'Jki, stębnów
!
~
CYKLINO W ANIE 52-08-00.
ka - overlock. 81-48-24.
I
specjalne) (ł.)
w I
I
9140 g E
19391 g E
Ą
19.30 Studio sport - mistrzostwa
I
I
I
I
•
św:iata w piłce ręcznej mężczyzn SZWACZKĘ na stębnówkę chałupni- FRANCJA - wolne mi.cjsce 87- 94-00
a
9139 g E
19385 g czo zatrudnię. 43-46-90.
20.00 Przeboje Bogusława Kaczyi1krótkie ZATRUDNIĘ szwaczkę d-0 zykzadzianin
„ Podróż do Mediolanu" FARBOW ANIE
ski~o przeBukowania , chałupnika do
terminy, wszystkie kolory,
odc. sta" . 22.50 Radiokomputer nocą. 23.27 (I)
„Odprawa posłów tureck ich"
bierania łatek skórzanych
dy Wandalińskie I/Wiskitna.
21.00 Wywiady Ireny Dziedzic
Wiad.
w programie. 23.30
23.20 Muzyka naszyc h czasów. 23.55 Jutro
19393 g E
9137 g E
Kwiatowa 29, 16-52-46.
21.30 Panorama dn ia
23.35 Radiokomputer nocą.
Glosy, inst r umenty, n astr oje.
•.STAMPA" oferuje naszywki PaK. Irzykowim.
21.45 Studio
9136 g
2.
32-33-07
sprzedam.
Przedwiośnie
Panasonic
sażera,
VIDEO
- film
skiego - ,.Przewodnik"
TELEWIZJA
PROGRAM 111
19394 g E UKŁADANIE glazury. 52-41-95.
p~od. poi.
9095gE
.
pomoce
kucharzy,
ZATRUDNIĘ
2'l '.!5 K o m ~, ta rz dnia
PROGRAM I
W
I l.OS Foll:lor w pigułce. 11.25
kuchenne. 32-15-42 Traugutta 6.
„polo" - produKOŁNIERZYKI
12.00 Serwis
stylu koncertującym.
9094 g E
19482 g E
kuję, 32-12-14.
Trójki. 12.05 W tonacji Trójki. 13.00
8.35 Domator - O wtb~ach pra(torsprze- szw ACZKĘ
doświadCZOlll\
ZYK-ZAK przemysłowy Jan Kraśko „Tunel". 13.10 Powtórka wie wszystko
by) lub kaletnik - chałupniczo
dam , Kotarbińskiego 7. 9235 g E
z rozrywki. 14.00 Wielkie koncerty
8.50 Domowe przedszkole
skrzypcowe. 15.00 Serwis Trójki. 15.05
9093 g E
SZWACZKĘ chałupniczo zatrudnię,
zatrudnię, 74-06-07.
9.15 Wiadomości poranne
Polityka dla wszystkich. 15.10 Przy9097 g E .,SONY" 29, tele311zeta, Piotrków,
42-83-61.
9.25 •.Kir Royal - z życia repominamy zespół Supertramp. 15.40
WTOREK
wypoczynzestaw
g E
9091
ATRAKCYJNY
47-17-11.
(6
wa rto. 16.00 zapraszamy portera kroniki towarzyskiej"
Posłucha ć:
kowy sprzedam. Piękna 35/ W m . MARMURKARZY zatrudnię Besdo Trój ki. 17.00 serwis Trójki. 18.05 - ost.) - serial prod. RFN
SKY ONE
9090 E
9129 g E
kidzka 84.
58.
Klub
18.15
Informacje sportowe.
10.25 Domator
za- SPRZEDAM meble: dwa segmenty,
SZWACZKĘ wykwalifikowaną
Trójki. 19.30 Złote lata bluesa, 19.50
nowożytnej
Europie
W
11.10
d la
SHOW
7.00 DJ KAT
tapczan. lodówkę . pralkę, telewiMarian Brandys „Opowiadanii.". 20.00
(Górna), 57-88-60.
trudnię 20.30 Sta r t ku nowoczesnej cywilizacji dziec i. 9.30 Pan el Pot Pourri
Reggae - piesni wędrowców.
9130 g E
9078 g E
zor „Ei", 33-59-19.
16.20 Proiram dnia - telegazeta teleturnie j.. 11.00 Nowa cena jest PILNIE sprzedam i·n terlock „Texti- M-4 sprzedam. 33-59-19.
„Czy Jałt a by•a nieuchronna?". 20.45
9077 g E
16.25 Dla dzieci: „Tik-Tak"
Punctus contta punctum, 21.30 ,.czy
teleturniej. 11.30 Mtowłaściwa misia SPRZEDAM syreni: 105, 86-93-20.
do
ma" or az interlock
Cąb.o
o~? "
.
16.50 Ki no „Tik-Taka": ,Opo •- ~i lekarze - serial. 12.00 · Przeg E
9075
(baranek) szer. 146, „Maxi-Pile",
liy a nret!~~~~.~z~~y ~a
·
ci byczka„ - serial
13.00 Inny
gląd wydarzeń dnia.
silnik merced~a 200 D, Zgierz, ZGUBIONO pieczątkę: „Lnstalator22.45 Opera tygodnia:
17.15 Teleexpress
się
serial. 13.50 Swiat
świat 9153 g E
stwo Elektryczne Janusz PlaŁęczycka 94.
W. A. Mozart „ scanio in Alba",
17.30 Spojrzenia
serial. 14.45 Kochanie kręci cek, Rajdowa 7 m. 79 tel. 86-93-20".
SPRZEDAM przędzę bawebnianą
23.00 24 gQ.dzlny w 10 minut. 23.10
17.55 Klinika zdrowego Clłow 1 eka serial.
15.15 Kąc ik porad osobiEmSoul - muzyka duszy. 23.50
9074 I E
9151 g E
42-05-25.
18.15 Program publicysty.:z·1v
„Emmanuelle I " .
manuelle Arscan
serial
stych. 15.45 Tu Lucy
18.45 „10 minut"
2ł.OO Między dniem a snem.
komedia. 16.15 Nieznośny Denis łańcuszkowa
STĘBNÓWKĘ
19.00 Dobranoc ~ „Leśna apteka'' serial.
16.45 Tajemnicza wyspa.
9073 I E
kupię. 87-60-01.
19.10 „Plus - minus" - program 17.00 Godzilla (kreskówka).
17.30
ostrowłosy.
ZAGINAŁ foksterier
po
W dniu z marca 1990 r.
PROGRAM IV
pu blicystycz.ny
komeBcaver
to
it
New Leave
ciężkiej chorobie odeszła
9231 g E
Nagroda. 86-52-50.
19.30 Wiadomości
dia. 18.00 Młode talenty na estraU .Oo Wiad. 11.05 „Dom 1 Swiat".
20.0l> Spotkanie z ministrem Jac- dę. 19.30 Sprzedaż stulecia - te! . ł P.
Po12.30 Audycja muzyczna, 13.25
+ "?""'I.·
.,,. ~, • • f,--w
13.50 zaczarowa- kiem Kuroniem
południe Jl.Uodych.
leturniej. 20.00 $wiat Franka . Bor...; l 11 ·r 1 ; ; , _..., M, •
ne dźwięki. , 14.00 Magazyn „Między
20.15 „Kir Royal - it życia re- ugh. 21.00 Opowieść o Jayn.a Ma.nsa
~
'I
J
I
I
r
I
I
•
_
.
KAMIŃSKA
' I ~ , ••
l ~ I
-.. , I J
I '
nami". 14.50 Program Rozgłośni Har- portera kronlk1 towarzy&kiej" (6
t·
cerskiej. 16.20 Symfonika klasyków, - ost.) - „Kariera" - serial prod. field. 23.00 Publicystyka. 0.30 Niewidzialny człowiek serial.
z d. CHOJNACKA
17.10 Język polski - .,Mistrz epist'ębnówka. Zawiszy
OVERLOCK,
stolografil". 17.40 W ludowych ryt- RFN
awłok odbędzie
Wyprowadzenie
19511 g E
21.15 Spotkanie L. Balcerowicza
RTL PLUS ·
25/ f;.
mach. 17.47 Radio Artel. 17.50 Stuna
się na cmentarzu rzym.-kat.
9201 gE
rolnictwa
nt.
Dziś
pytanie
Dziś
dio Ekspertów·
87-34-33.
SZWACZKA
br.
marca
C
dniu
w
Radogo1zczu
- „Jeździmy bezpieczodpowiedź
2UJO Listy o gospodarce
12.30 Muzyka w południe. · 13.00
zaczym
o
lZ,
codz.
o
(wtorek)
nie" - aud. z tele!onicznym udzia22.05 Sport - superliga w tęni Butik. 13.30
California Clan
wiadamia
słuchaczy tel.: 28-48-35, 28-10-12
łem
Jugo- seri al. 14.15 Springfield Sto.ry
Polska ROD!ZINA.
sie stołowym W bolesnl\ rocznicę śmierci naczynny od godz. 16-18.30. 18.25 Ję sławia
Bill
wujek
Kochany
15.00
serial.
szego ukochanego Męta i Tatu&1a
zyk niemiecki. 18 50 z płytą przez
23.00 Kinomania
serial. 15.30 Spiel mit 16.00 Ultraświat. 19.00 Widnokrąg: Własne rze$. t P.
man - serial. 16.30 Komputerowe
czy wiedzieć obowiązek. 19.~0 Wiad. 23.35 Język rosyjski (20)
z głębok'm :talem za „i.tdamiaPROGRAM U
19.35 Lektury „Czwórki": Jan Badzieci - serial. 17.45 Menschenskinr.
1990
marca
ł
dniu
w
te
my,
Robespier„Maksymilian
szkiewicz
16.55 Język angielski (50)
d~r helft den Kindern. 18.00 DokZBIGNlENA
ukochany Ojciec I
zmarł nu2
re". 19.45 Jazz naszego wieku. 20.00
17.25 Program dnia
- serial. · 19.15
Haspital
tors
Dziadek
Opinie. 20.10 Wokalny panteon. 20.25
prze;zło$c·ą··
z
17.30 .,K'lub ludzl
Tod20.15
11exial.
Rider
Knight
piolubiane
Znane.
20.40
Reportaż.
18.00 Łód1kie "iadomości dafa
kryminał
liche Schlag:reilen
S. t P.
senki. 20.50 NURT: Edukac ja moEKONOMISTY
18.30 Modlitwa wieczorna r. sank- franc. 22.45 Mascara - Nachtclub
21.10 Refleksje i rezonanse
ralna.
~e
Mogi
w
Krzyża
św.
tuarium
i
thriller.
muzyki
der Exzesse
muzyczne. 22.09 Wieczór
Łódzkiej Cenpracownika
byłego
ROSCISŁAW
,.Spór o Oktawiana Augum yśli:
trali Materiałów Budowlanych.

li-

Rozwiązania krzyżówek
• za lutego

•

•

tło ,

• ••

u
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• •
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WTOREK, I MARCA
PROGRAM I
Koncert. 11.30 Migawki kulturalne. 12.05 „Z kraju I ze świa
12.45 Rolniczy
ta". 12.:n Muzyka.
· 13.05
kwądrans. 13.00 Komunikaty.
Przeboje
13.30
Radio kierowców.
mistrzów; Maurice Ravel. 14.00 Wiad.
14.03 Magazyn rrtuzyczny. 14.55 Pięć
minut o teatrze. 16.00 Wiad. 16.10
Zyć w 01!.-ztyńskiem. 17.00 Na rockową nutę. 17.30 Spotkanie z Bello· ną. 17 50 Kto tak pięknie gra. 18.00
Wiad 18.05 Problem dnia, 18.20 Koncert dnia. 19.00 ,.z kraju i ze świa
„Córka
ta. 19.30 Radio dzieciom:
wodnicy•• cz słuch, 20.10 Komunika20.15 Koncert tyty Totalizatora.
20.40 W kilkU taktach. · 20.45
czeń
Opowiadania Wł. Odojewskiego. 21.00
Komunikaty. 21.0S Kronika sportowa.
:OZ.OQ
21.30 Klasycy 5etki.
.
lfilSłftlm
N a r6t?i n
2'2.05
23.15
22.15 Wieczory chopinowskie.
23.30 Jazz dla
świata.
Panorama
wszystkich. 23.SO Myśli przed koń
cem. dnia. 23.55 Północ poetów: Andrzej Grabowski.
11.00

PROGRAl\f

----------

D:E:.

POZIOMO: wątek, układ , Opel,
rzep, osad,
1óra.l, t.oń, aromat,
znak, post ać,
buta, diak,
ró w ,
szy.tr , kadr, Izyda, Diana.
PIONO~O:. wigor, terpentyna,
kul t, słon, idea, :rokoko, że.nada,
se11pentyna, dysk, błąd, iloraz, kotara, karma, ćwik, Rzym wsad
Nagrody książkowe wyl~sowali:
Jó1&ef BŁAsicZYK Łódź, ul. Józ..:
!a 7[50, Mieczysława BLADOWSKA
Łódz, · ul. Sukiennicza 7/147, Eugenius~ PAWLIK Opoczno, ul. Kopernika 17/'JJJ.
Nagrody czekają do odbior u w
sekretariacie naszej redakc ji.
z Zł lutego
POZIOMO: szkoła, szopka,

- -- ---·-POCZTA
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wcz,oraj zglosz~eie
-dzis
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~- OGŁOS~EN'!_
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ll.40
Muzyczny non stop.
Portrety
balladowe. 11.55
Pleśn i
Muzyczt2.0S
t wórców ludowych.
ny non stop. 12.40 Polscy laureaci
konkursów mumięclZynarodowych
zyćznych. 13.otr Wiad. 13.05 serwis inforinacyjny (Ł). 13.10 Punkty widzenia. - komentarz Jana Bąblńsklego
Radio(ł..), 13 20 sztafeta Orkiestr
14.50
wych. 13.50 Koncert na• bis.
Marek
l wspomnienia:
Pamiętniki
dwudziestoletni" „Piękni
Hłasko
odc. 15.00 AlbUm operowy. 15.30 Polski rock - premiery, debiuty, wspomnienia. 16.00 Przebi)j na dzień do- mal bry (ł,). 16.05 Takty ; fakty
gazyn (Ł). 16.40 Sciśle jawne - aud.
17.15
(ŁJ.
1r.1. 11.no Aktualności dnia
18.15 Alistair
Dz ieła . style, epoki.
MacLean „Tabor do Vaccares'"
·odc. 18.25 Reklama. t8.30 Płyty dla
kolekcjonerów. 19.30 Wieczór w filharmonii. 21.00 Wiad. 21.05 Felieton
kulturalny 21.10 Piosenka jest dobr.a na wszystko. 21.20 Wieczór literacko-muzyczny. 21.25 studio Form
Dokumentalnych. 22.00 Słuchajmy razem. ia.oo Juliusz Dankowski
Il.OO

JA'NfNA

dnltt 2 marca 1990 r. zmarł ~ warszawie po ciężkich cierpie,niach, przeżywszy 82 Iata, nasz ukochany Tatuś, Dziadziuś i Brat

S. t

Z

głębokim talem zawiadamiamy, :te

w

dniu I marca 1990

Urodzony 18.06.1908 r. w Ozorkowie. Wy bitny działacz PPS I
dzielczości Ziemi Kaliskiej i Łódzkiej.

Spół

Uroczy1to$ć !ałobna odbędzie się w dniu 8 marca 1990 r. (czwartek) o godz. 14.30 w kaplicy cmentarza na Dolach, skąd nastąpi
wyprowadzenie zwłok do grobu rodzinneco. pogrątenJ w głębo
ki.n smutku:

DZIECI, WNUKI, SIOSTRA, BRACIA z RODZINAMI.

KUPCZ"YlK

r,

LAT 75

zmarła

IKRYSTYINA KARWiCKA

P.

JAN KOWALSiK•I

pracownik Gro.lnneJ Sp6łdzle1nt „SCh" · w : Łodzi, aktywna 4zlała
czk.a llatl.y NadsorcaeJ. Odznaczona Honorową Odznaką Miasta Ło
dzi. Za1łutbny Dalalaca Ruchu Spóltl.zlelczeg_°i. zaslutony Pneow.
nlk Handlu i Usług oraz Złotym Krayzem za11Ug1,
Pogrseb odb,dd.e 1lę • marca lłSO r. (wtorek) o godz. lUt na
cmentarzu katolickim na Mani, Wyrazy aerdecznego współczucia
·
Rodzlnłe ZmarleJ akladajl\:
RADA ŃADZORCZA, ZARZĄD, ZW, ZAWODOWE oraz
l KOLEDZY z GMINNEJ SPOI.DZIELNI
KOLEżANKI
„SCh" w ŁODZI.

...„ ...„„...„„„„„„(

Pogrzeb odbędzie się w dniu 1
marca 1990 r. (iroda) o ~odz. 1ł
z kaplicy ementarza pw, Matki
Boskiej Nieu1tajl\Cej Pomocy w
Łodzi przy uL szczecińsklej • .

z głębokim ża.lem zawiadamiamy, że dnia 1 marca 1990 r. unarla po dlucieJ i ciętkiej chorobie, prze i ywszy lat 55, nasz.i n&Jukochańsza Ma.ma, Teściowa 1 Babcia

z

klem u.w1.aoiam.la2 marca ~o r.
n.,.le na11 ukochany M:iit,
Tata 4 Dziadek

zmarł

te dnia

!. t

ł.

P.
1

z

gł,boklm

talem zawiadamiamy, ie w dniu 2 marca 1990 roku

t P.
TADEUSZ JIIIUC2lER

•I•

f :marca ltł<I r. (środa;
Uroeeysto•ci pocuebowe odb'4:11
" godz. 12 w kaplicy cmell.tarza nym.-kat, przy ul. szczeeliisklej.

Wssystkim, kt6uy okazali wiele współczucia i pom,cy w
klch dla nas chw!laeh • powodu łm.l&rcl 111&s:aeco kochanego
1 OJea
ł.

łwlęta

!.

sa dusz•

t

P.

PROF.

J.\fi'CHAŁ CZFSŁAW
CZVŻEWSKI.
Pocrzeb odbędsle •i• f marca
1990 r, (w jro4•> o god1. U.Jo
na cmentarzu nym.-kat. przy ul.
OcrolloweJ.
- ZONA l!l SYNEM, DZIECI
WNUKI.
Prosimy o. nieskładanie kondolencJ1.

STAN\IS·Ł'.AWA

NOWAIKA
w
odbęclzl• się
(środa) o
łódzkiej.

1990 r.
tedrze

dnilu T marca
godz. 11 w kaRODZINA.

ł

WŁAIDZI~KmGO

składal!l

święta

w

tntenejł

Zmarłego

ollbęd.z1e

ale I marea 1990 r .

ł.ODZL

Pogrzeb o4bę4zie si• w dniu 6
ma.rea 1194 r. (wtorek) o godz.
1' w Zgłer:ru na eme.ntarzu puy
ul. Spacerowej.

ł

P.

IDECZYSŁAiVł

M":tA

w

1"łza

~

współcsuCia

ZWIĄZKI
IUllROWNICTWO,
ZAWODOWE oraz K.OLEZANKl I KOLEDZY z ZW LOK

:tONA 1 l!IYNOWIE.
(wtorek) o aods. 17.IO w katedn1e fódzkleJ.

przeżywszy

CIESLAK

•erdecnego
s powo«u •mleret
wyrazy

P.

Dnia 3 marca 1990 r. zmarł po
clerpienlacn,
I ciętklch
lat 75

długich

ZOFH

c i ęt
M~ta

JERZEGO ZBIGNIE'\YA

M~DTCYNY

SYN, SIOSTRA, RODZINA, GRONO PRZY.JACJOL,
kondolencJI.

nieskładanie

Msu

P.

Koletanc•

koncentracyjnych, wieloletni pracowndk łódzkiej
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi s k•,
plicy cmentarza rzym.-kat. przy ul. Ogrodowej w dniu Il mare&
~990 r. (wtorek) o godz. u.30.
żON'A BOŻENA,

:tONA l CORK.I.

IJYN, SYNOWE I WNUCZKI.

wlęz.ień eboz6w
$łutby zdrowia.

Prosimy o

P.

• domu TORBICltA.

$.

LEKARZ

ł

HELENA KUNEOKA

KRYSTYNA KAJRW IGKA
z domu ZYCHNOWSKA
łączniczka AK ps. „Lotos".
Odzuaczuna Krzyżem Armii KrajoweJ, Złotym Krzyżem Zasł;ig1,
\tedale .i1 40-lecia PRL, Honor~w• Odznak• Miasta , Łodzi i licznymi odznacaeniaml resortowymi. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu św. Antoniego (Mania) w dniu $ marca 1990 r. (wtorek)
o rodz. 13.30, o czym zawiadamiają:
SYN. SYNOWA, WNUCZĘTA.

t

Msza św. za spokój Jego «uszy
zostanie odprawiona w kościele
Serca .rezu,owego
Najświętszego
- Retkinla, ul. Retid1ilka dn;a
18
8 marca 1990 roku o godz,
(czwartek), na którl\ zapraszają
Rodzinę, Przyjaciół I ZnaJomycn

l WNUlt.

gł,boko!m

my,

$.
Z gł,bokim talem zawiadamiamy te w dniu z marca 1890 r. zma.rła przeiywszy H la.ta naSiZa kochana Mama i Babcia

ZIĘC

CORKA,

~:i!lCSaamm„„„„„„

zmarł

...

=•o'

DW·ORNIKA

W

1

;„
'J{" •

STASIAK
pognel!owe rozpow dniu 7 m_rca t t JO r.
o godz. 15.30 na cmentarzu rzym.-kat. przv ul Ocrodowej. Pogrążone w smutku
ŻONA I POZOSTAŁA RODZINA•
Uroczy~tości

i:zn"

stę

(środa)

DZIENNIK

ŁODZKI

nr 55 (130łl) I

sprze- FOTEL roz.kładany Jru'Płc.
33-10-52.
6851 g
POSREDNICTWO audiowideo, komputery
87-31-1%.
8196 g
PRZEDSIĘBIORSTWO za„Interfrom" SPRZEDAM
graniczne
srebr,zyste ,
oferuje do sprzedaży
lisy 36-46-05.
17105 g
ph
.
tort rozdrobniony
TVC. 51-90-96.
5738 g
5-5,5 luzem r w wor- STÓŁ Swa·rzędz, Kon-Ti90-lltrowych
kach
kl. 36-08-38.
Sprzeda wtryskarki h~
19117 g
drauliozne tłokowe 100 DZIAŁKĘ 2.700 m rzel 150 g, rozdrabnia.rkę
mieślniczą, 11-14-48 po
do 'tortu lub materia19164 g
'
16.
łów sypkich. 74-16-67.
OVERLOC,K. 43-85-67.
19112 g
19166 g
GLAZURA terakota (im- pZIANINĘ „miś". 84-22-74.
port Włochy, Hola~dia).
19137 g
detaliczna i ELASTIL „30", 72 X 2.
Sprzedaż
burtowa. Duży wybór.
~9197 g
'87-22-33.
„Elpol'', Piotr- SPRZEDAM wideo, teleSpółka
148/150, XII
kowska
fon grzecznościowy piętro, pokój 121a, tel.
.86-82-16 (18-20).
36~38-33 wewn. 2425.
19200 g
19050 ,g TELEWIZOR „Rubin'', ła
magnetoTELEWIZOR,
wostół, kuchenny robot,
- sprzewid kupisz
19203 g
· oka.p. 52-89-54.
dasz. 51-23-09.
51-61-16
kompletna.
LZ-3
'7316 g
19182 g
(po 16).
RTV, gospodarst wo domowe. samochody - po- TRZYPOKOJOWE, Łódż
Warszawa 39-97-97.
średnictwo 52-82-07
19183 g
5957 g •
SQSnowy
PARKIET
\łAGNETOWIDY. telewi42-06-50,
19205 g
zory, sprzęt gospodarstwa domowego, tury- TARCICĘ, blachi: trapezową - pośredniestyczny
12-19-13.
5534 g
two 57-22-00
8821 g
rELEWIZOR, •video, gos- SPRZEDAM overlock podarstwo domowe, au31-93-94; 57-18-<il. 8826 g
kup- TVC. 57-20-49.·
to-pośrednictwo 8833 g
no - sprzedaż . 33-10-32
806 g 'JABLONEX - biżuterię
Mltelsztet.
(hurtowo). 43-39-02.
8687 g
TANIO wideoodtw.ar zacz.
8689 ~
43-39-02.

anglel~TEMATYKA,
lltacfit dys- UMIENIP; st.N budow•ld. 74-86-57.
nictwo 47 m, telefon na
4778 g
8737 g M-3. 31-84-łO 19396 g-E
WTRYSKARK!; pionową KUPIĘ mieszkanie w sta- INFORMATYK poszuku1'7119
Listy
pracy.
je
~rzedam, 81-05-63.
rym budownictwie. LisBiuro Ogłoszeń, Sienkie8740 g
ty 5681 Biuro Ogłoszeń.
PLAC aprzedam, za.miewicza 3/5.
TKANINY Dubaj. 81-40-99
Piotrkowska 96.
nię na mieszkanie · 8844 g LOKAL, pawilon •klepo- SZWACZKĘ zatrudnlit 55-37-69.
84-27-79.
TVC „Sony", wldeoodśródmieście wy 5688 g
17139 g
kuplę, wydzierżawię. Lisprzedam.
t-rza~ SPRZEDAM działkę bu'78-22-94.
sty 5730 Biuro Ogłoa;zeń. MŁODY podejmie · pracę,
powierzchnia
dowlaną
chałupnictwo.
chętnie
Piotrkowska 96.
8745 lt
'760 m, ogrodzoną w
SILOS 88-50-2'1.
Listy 5745 Biu.ro ospnedam.
M-3, M-4 Pęczniewie (sieradzkie).
szeń, Piotrkowska 96.
g
8746
(13--17).
51~26-91
Wiadomość - Pęczniew .
betoniarki:,
SPRZEDAM
'7597 I
Urbaniak - tel. w Ło
wibracyjne
za.trudnli:.
stoły
GOSPOSIĘ POSZUKUJĘ lokalu (Badzi 57-14-10.
5937 g
33-26-75.
Las,
Tuszyn
krawiectwo.
nowe.
łuty)
17096 g
,
19165 g PRACOWNIKA sitodruku
57-74-73.
Cbirobrego 6. 81-54-77
POSREDNICTWt> 86-20-79
48-81-72.
zatrudnię.
19243 g-P ZAMIENIĘ M-3 bloki i
18184 !!:
19115 g
pokój z kuchnią star~
lodówkę, zamraDUŻĄ
rzemfoślnlczą
DZIAŁKĘ
budownictwo na 3-4- SZWACZKI zatrudnię (gwaranpralkę
tarkę,
propozy&przed.am Wiskitno 42-41-80.
pokojowe. 81-28-73.
cja) sprzeda,m. 42-42-52
cje. Listy 8702 Biuro
19116 g
19191 g
19217 g-P
Piotrkowska
Ogłoszeń,
DWA ra.zy M-2 - zam ie- SZWACZKI zatrudnię (tep
96,
„TOSHIBĘ" 48-33-28
43-83-22.
ksas).
nię na M-5. 55-18-Ql.
19233 g-P
19154 g
8823 g
WIDEO nowe sprzedam.
72 m, cen- P. Z. „JURAL" w RzgoMIESZKANIE
55-72-83.
tel.
w;e, ul Leśna 5,
trum, nadające si ę na
8707 lt
na
14-10-16, zatrudni
sklep - sprzedam. LiZŁOTY zegarek „Cyma"
korzystnych warunkach
sty 8731 Biuro Ogłoszeń,
- .sprzedam. 36-38-42.
POSR'EDNICTWO kupna
płacowych konstruktora
Piotrkowska 96.
8734 g
- aprzedaiy. 11-17-59.
p
oddziału
-krojczego
HELIOS , PA'L/SECAM 17148 g
konfekcji (z dużym doteM-4,
KOMFORTOWE
8747 g
43-22-84.
FIRMA oferuje tkaninę
wysoko
świadczeniem) ,
lefon sprzedam. 43-10-30.
ŁUCZNIK 421. 51-26-22.
stilonową surową szer.
8700 !!
kwalifikowane szwacz8775 g
(na · kresz).
m
1,10
ki. fachowca-kaletnika
SPRZEDAM TVC Ne~tun BIURO Handlowe „Parc84-24-64.
z umiejętnośc i ą mode- mieszkania,
-dom"
8846 g
~05. 52-1.3-84.
'7493 ~
Zapewniamy
lowania.
ni eruchomości.
lokale
SPRZEDAM tokarnię · i
TELEWIZORY, magnetodojazd do pracy i posprzedaż.
K upn~
Inne maszyny oraz drewidy. Kupno - sprzew rót do domu. Przed33-71-32 Gdańska 31A
wno budowlane. Łask .
daż. 32-48-p.
siębiorstwo wy płaca 13
7387 I
8802 g
tel. 27-52.
\
18707 g
pensję i dodatek urlopowy,
$CIĄGACZ bistorowy o19161-g-P
ferujemy. 86-49-51.
zł miesięcznie
400.000
6089 g
pe>trzebna. Lisgosposia
WYDAWNICTW A kartoty 19163 Biuro Ogłosz eń
graficzne - ma.py tuNADWOZIE „125" kom- SZWACZKI zatrudnlc
Sienkiewicza 3/5
rystyczno - krajozna w5-19-37.
5
.
51-05-97.
et.
pl
cze I samochodowe, pla8845 g
19141-g-E SZWACZKĘ przyjmę nany . przewodniki poleca
części.
na
125P 13011
PRACY dorywczej potv chmiast, Sienkiewicza
rzemieślniczy ,
ZAKŁAD
51-03-07.
księgarnia, ul. Obr. Sta-1
szukuję. 87-22-33.
ffl.
lingradu 46, tel. 32-35-17. t.UPIĘ znaczl.J 32-78-34
zapas surowca, produk19288 g
19198-g-P
19189-g-P
5951 g
18879 g
6697 g 126P
od 18
cja. 52-41-10.
sprzedam WYKWALIFIKOWANE
(1987)
ZATRUDNIĘ stolarza 8797 g
81-48-92.
wykończenie domu.
szwaczki (jeans). RaPOLONEZA (1989) sprze34-11-12.
dogoszcz, 31-95-56.
SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
8742 g
dam. 55-75-93.
19179-g~P
19169-g-P
w ŁODZI, ul. PUSZKINA 82
SPRZEDAM trabanta TYNKARZY zatrudnię, PRZEDSIĘBIORSTWO
· OGŁASZA
52-14-05.
'
32-69-07,
zatrudni
Zagraniczne
8790 g
PRZETARG NIEOGRANICZONY
19153-g-P
emeryta lub renc~stę
na
poloneza
SPRZEDAMY
wykooana sprzedaż nw. pojazdów:
·
bez nałogów w chara- STOLARZA gwarancji. 33-48-17.
wcę ram do sitodruk1J
- żuk, rok prod, 1986, cena wywoławcza 7.030.000 zł,
kterze · nocnego dozorg
19174
.
55-64-19.
poszukuję,
cy. Listy „8627" Biu- Zuk, rok prod. 1976, cena wywoławcza s.100.000 zł,
duży
GARAŻ blaszak 191311-g-P
·ro Ogłoszeń, Piotrkow- Star - beton„ rok 'prod. 1977, cena wywoławcza U.325.000 zł,
(Wid.zew - Rokicińska).
.NAPRAWY, remonty
96.
ska
- Star - beton„ rok prod. 1973, cena wywoławcza 6.456.000 "zł,
łada 1500 (1977) do · reinterlocki, skarpetkowe,
p
- Star - beto-n, r-Ok prod. 1978, cena wywoławcza 8.070.000 zł,
montu blacha. 33-02-55 SZWACZKĘ zatrudni~ saneczkowe, 84-22-74.
5724 g
- Jelcr 3W317, rok prod. 1983, cena wywoław!l4 23.112.000 zł,
. 19136-g-P
Bałuty, teksas. 87-91-86.
PRZYCZEPKĘ sprzedam.
- Star C-28•. rok prod. 1979, cena 8.730.000 zł,
8819-2-P MASZYNOPISANIE. zleI?
18776
7+.86-35.
cenia telefoniczni.:i
- Star C -28, rok prod 1976, cena wywoławcza 7.857.000 zł,
kaletnika,
GARAŻ blaszatfy sprze- ZATRUDNIĘ
przyjmę. 74-05-27
- Star C 28, rok prod. 1977, cena wywoławcza 10.980.000 zł,
8692-g-P
74-72-47.
,
51-06-01.
dam.
19059 I
- Star A -28, ro-k prod. 1977, cen& wywoławcza 7.137.000 zł,
po- ZA TRUDNIĘ
19000 I? AKWIZYTORÓW szwaczki.
- Star A-28, rok pro·d . 1974, cena wywoławcza 9 058.000 zł,
FORDA SKORPIO sprzezamoce szkolne
Zgierz-Chełmy 33,-50-38
- Star A 28, rok prod. 1974, cena wywoławcza 7.686.00ll zł,
dam. 51-63-34
trudnimy, 52-41-10.
19245 g-P
- Star A 28, rok prod. 1973, cena wywoławcza 9.607.000 zł,
8698-g-P
19222 g-P
zł,
22.400.000
wywoławcza
- Star W 200, rok prod . 1978, cel\&
SZWACZKI zatrudni• - Star W-28, ri.k prod. 1975, cena . wywoławcza 13'.077.000 zł,
78-52-26,
8701-g-P
- Star W-28, ·rok prod. 1974, cena wywoławcza 10.834.000 zł,
- Ursus C · 385, rok prod. 1976, cena wywoławcza 30 161.000 zł,
SZWACZKI przyjm• 36-39-40.
- Star ZS 4AZ, rok prod. 1980, cena wywoławcza 14,000.000 zł,
!'EL-MED Pogotowie . le-1
8705-g-P
M-2 ,f..6dź-śr6dmJeścle
- Star K ·407B, rok prod. 1979, cena wywoławcza 21.840.000 zł,
karskie. '78-29-46.
sprzedam. Zduńska Wo- MATEMATYKA. angiel- Polan ZK 161, rok prod. 1977, cena wywoławcza 36 288.000 zł,
8162 ł
ski. 87-37-31, Pawłow- GABINET atomatologiczla tel. 24-98.
- Kop. gąs . KM 602A, rok prod . 1!}76, cena wywoławcza 24.111.000 zł,
5678 g
aki.
5617 g
ny - leczenie, prote- Spych. DT 75, rok prod 1977, cena WY\Voławcza 31.350.000 zł,
zy. 9-19, Jaracza ii
- Spych. OT 75, rok prod, 1980, cena wywo WCZf' ~.3~J:łlMOD zl.
18105-!'
33-61-62.
- Przyczepa P0.6. rok ptod. 1962, cena wywoławcza 1 785 OOO zł,
W dniu JO 1tyeznla 1990 1• sma.rl nar;le w
- -Przyczepa D 46 A, rok prod. 1984, cena w)'lvoławcza 2.835.000 zł,
wieku 7ł lat
- Przyczepa cyst., rok prod. 1988, cena wywoławcza 7 875 OOO zł,
- Naczepa Q 68, rok prod. 1976, cena wywoławcza 1.922.000 zł,
L ł P.
- Naczepa N 2030, rok prod. 1977, cena wywoławcza 3 OOO OOO zł,
- Nacltepa NL· 180, rok prod. 1978, cena wywoławcza 4.,420.0(}0 zł,
- Kop . spych. BX 025, rok prod. 1977, cena wywoławcza 15.818.000 zł,
JÓZEF KOPER
Przetarg odbędzie się w siedzibie SPB·- sop w Łodzi, ul. Puszkina 82
10.
godz
w dniu 12 marca br. o
ADWOKAT
W przypadku niedojśc i a do skutk u r,. przetargu. U p r zeta rg odbęd zie s i ę
w dn iu 13 marca br. 0 godz 10.
wieloletni członek t kierownik Zespołu AdwoWad ium w wysokości 10 proc. ceny wywoła wczej n alei:y · wpłacić w kakackler;o nr 12 w Łodzl. w Zm'll'lym Adwoil'lltura Łódzka straciła serdecznego Kolegę, dosie SPB SOP w Łodzi. ul. Pu szk ina 82, najpó źni ej na 2 godziny przed
świadczonego prawnika, obrońcę w wielu pro.
rozpoczęciem przetargu.
cesach przed sądami wojskowym.i t powszecnWymiany i uzupelnieft stanu technicznego oraz braków w wyposażeniu
nyml.
GINEKOLOGIA codzienKOLO
DZIEKAN
pojazdów nie dokonujemy.
nie 18-19. Kościuszki
ADWOK.ATOW
I OKRĘGOWA
Za wady ukryte w sprzedańy ch pojazdach odpowiedzi alności nie przyjKubasiewicz
97.
EMERYTOW
RADA
mujemy.
8379..g
36-65-65 .
I RENCISTOW
ADWOKACKA
LODZL
W
ORA
ŁODZL
w
przy.
podania
bez
przetargu
od
stąpienia
od
Zastrzegamy sobie prawo
„INTER.MED" - całodo.
~m
bowe, apecJaJ.Lłcl
ul. Puszkina 8%, tel,
~ ierownik ZTiS,
Bllt~zych informacji udzieli
34-10-7'7. .
sma.rl
r.
1991
1tyczn.ta.
za
dniu
w
8~35-g
43 33 69
7'704-•
PŁYTKI
daję.

-~

.)

~astrlko

16-53-21.

k6w, dnidu.rk~ 42-52-54.

tel.575555

· STANISŁAW

ul ZACHODNIA 12a

OGŁASZA

"

PRZETARG N!EO<iRANJCZONY
na ~prieda ż samc rhod0'V:
.
Nysa. nr siln!ka <!311010, nr P""'''; ozia 183332. stopień zutycla 75 pi::oc„
l'l'T!:J 'l\I V"'ol 1W<' 'ła. łl m 'n ·1.i r u4 prod. 1977.
Star A 28 nr silnika 135105, nr podwozia 104949, 'stopień zutycla 30
•
pror •. 1·ena wywolawna 16.8 mln zł, rok prod 1986.
P · >ehir?. ,.,rlhcthłp ~ie l!'i marca 1990 r o godz 12.
p . i;i 1civ mn7na oglądać w przeddzień przetargu w godz. 10-14, t.6dt,
u' ~ei?l;ina 3/5.
· Warlium w wy~okoścl 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić w ka'
~ i e •nól"łlłplni w cin iu przetare:u do godz. 10.
s,.,óln1ipfnia nie uzunE'lnia braków w osprzęcie oraz zastrzega prawo
18999-i
""'""'".;." :P,.,l;:i ,nr7Pt;ir1!'11 be1 Pf?dania przyczyn.

Pr1etarg odbędziP . się. 14. marca 1990 r. o godz. 10 w klubie „Watra",
ut K::imiPnnn<'Ór•ka 34a . '
Odewlarki można oe;lądai' w f-mie .,Maks" - t.6dt, · ul. Z2 Lipea 85, w
prnmi rilrn ?ałruou odhi6r 'l f .odzl.
7.a•tr1eP.amv sobie prawo efo wycofania .maszyn lub uniemożliwienia
pr1etar{(U he? oodanla orz:vczyn.
Wadium w wy•oltości to proc ceny wywoławczej nalety wpłacić w ka527-k
•ie 1akladu pr7.Pd rozpnr1er lem przetargu.
PRZEDSIĘBIORSTWO WJEI.ORRANZOWE ,,POLMATEX"
Ł<mZ.

. .
ul. WOI CZAIQ'SKA' 55/59
Qr.t',AS7A PR7.ETARG
na sprzedał samochildu Polonez, data produkcji: listopad 19116 r„ ńopłd
zutycla 25· proc.. cena wywoławcza Z3 mln zł,
Przet11 rit odbędzie· !lię w dniu 13 mtlrca br. o godz. 10 w słed:r:ibłe przedsiehinr•twa .
Wadium w wy~nk nś r i to pro.c . ceny wywoławczej należy wpłaca~ w
got6wre w ka;ie pr7.e1 o'ch lor stwa najp6źniej na dzień przed przetargiem.
~n iaz d można n~ladat · w god ~. 8-14 , przed . siedzibą przedsiębiorstwa.
O~las znjący i)rzetarg nie udzWa gwarancji oraz nie odpowiada za wad v fizvczne sprzedawanego poja\du.
· Zastrzega si ę prawo wyboru oferenta oraz prawo odwołania przetargu
19070-g·
bez nocia n ia nrzvezyn.
.

• DZIENNIK ŁODZKI m 55 (1304!)

SZEW'CZ"YK

wieloletni członek Zeapołu Ailwokaeklego w
Skierniewicach. W Zmarłym Adwokatura L6dzka straciła serdecznego Koleg, I dośwladczo
nero prawnika.
KOLO
ADWOKATOW
EMERYTOW
I RENCISTOW
ORA W LODZI.
~ aimt

. I

DZIEK.AN

OKRĘGOWA

RADA
ADWOKACKA

.w

M·1'i"2M'

ŁODZL '

czea c.

C?.. lL

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie z po·
wodu łmlercl naszego zasłużonego pracnwn1ka, odznaczoner;o ,Knytem Kawalerskim

TADEUSZA KOWALSKIEGO

OGŁASZAJĄ

'"'

P.

ADWOKAT

ZAK' 'OV PRZF.MYSŁU DZIEWIARSKIEGO .,WA'fRA"
5'ł-42fl LtTB.\WKA wo.I .JEI F.NIOGORSKIE

PR7.ET ARn · NTEOr.RANICZONY
na ~przedaż·
rłz',ewlarl'k łT'lt1>rlock O t8 f-my Tl'diina,
maqivn ovnlorków kl !!514 I 8515 f-my Teidlma,
m&!l'liYn lltębnówek płaskich kJ. 8332 f.,.my Te:dlma.

ł

S.

MIĘDZYWOJEWODZKA HANDLOWA SPOŁDZIELNIA INWALIDOW
ŁODZ,

~~ic:::,:~

SPRZEDAM

1kłada1'
łtOLE:tANKl

I KOLEDZY 11 . PRZED·
ROBOT INSTALAC'Y.J·
NYCB w ŁODZL .

8IĘBIORSTWA

'

Wyruy glcboklego wtp61czucta dyplomowa-

nej plele&nlarce

TERES·FE
1

~OMOROIWSK'JJEJ

powodu trar;lezneJ
.

śmierci

MJl;ZA

lkla.d•Jlł: .
WSPOŁPRACOWNICY
BIEGA!lłSKIEOO '

hBł

z•

w

SZPITALA

ŁODZL

rroresor

JADWIDZE

J~OWSKTEJ

'

wyrasy wsp61czucta 1 powodu •mterel
MJl;ZA ·
·
skladaJą1
ORDYNATOR t ASYSTENCI ODDZIAŁU
CHIRURGU DZIECIĘCEJ W PABIANI•
CACH.

GASTROSKOPIE, rekto•kopie, choroby odbytu
- 81-84-08.
11670-1
USG aerca, brzucha, cią
próby wysiłkowe.
ży,
Interniści
rektoskopia,
kardiolodzy, Jeksuolog,
endokrynolog, 33-73-25
Piotrkow„DA MED",
ska li.
f525-g
ŻYLAKI, przepukliny leczenie - 51-33-33.
672 I
,CITO" Pogotowie Lekarskie. '74"'98-56.
'6306 I

OMEGA - USG - Nrca. brzucha, ciąży, mózgu, stawów biodrowych.
UCZULENIO'TESTY
WE . .Kardiologia, interna urologia, dermatoloila, luyngologia. ortoped.ia. MASAŻ.
PiotrkO'WSka
33-22-ll
10350 g
33
ŻYLAKI - operacje pl.atylaków
styczne
32-49-60, Komuny Paryskiej 1/4. Poniedziałpiątki
ki, środy,
15-17, Kabza.

7896-c

ARKA" - '78-15-00 Po., gotowle lekarskie.
7198 c
81-84-08.
OKULISTA 668-f

Tylko w punkcie skupu pieczarek w Łodzi, przy ul. Świętojańskiej 23 można nabyć:
atrakcyjną grzybnię .1 francuską firmy Somycel (na
prosie),
środki produkcji,
uzyskać poradę w zakresie
uprawy pieczarek,
sprzedać po atrakcyjnych
cenach pieczarki.
Punkt całoroczµy czynny w godz. 8-Jl.
Przy wlększyćh Ilościach odbieramy
pieczarki własnym transportem.
Informacja na miejscu lub tel. 88-10-ZO
wieczorem.
. 19062-~
~H./././/./////H.//././///./././././//./././././U./.H.UL

~

~

Przedsiębiorstwo Sprzętu

~

i Transportu
'Wodno-Melioracyjnego

~

~

§
§
~
§

w KONST ANTYNOWJE ŁODZK.IM,

~

!§
§

ul SREBRZYRS·K A 5/7

~

Wydzierżawi

~ . p,omi~zczenia

biurowe o pow.
464 mkw.

~

u.dzieła dział

~

adm.-gosp.,
Informacji
~el. 11-15-16 w godz. 7-15.

§

§.
~

§
~

~U/.MW/HU'Hb7H/~}))7~

•

•

Agency
Columbus
Wycieczki: USA ,.KANADA
. ·

,

Wily: FRANCJA, RFN, NORWEGIA,
W-'Ya ul.Targowa1.o/'68a

SZWECJA

18·98·85
PRALKI ~ wiatka, polq
- naprawa. 34-23-03.

8409-t

WYPOżyCZALNIA

mag-

netowidów 78-30-66
5506 g

AUTOMATYCZNE pralki - naprawa. Tomczak, 81-99-43.
847'7-C
LODÓWKI - naprawa.
Pawłowski, 86-16-88. '
8554-f
.
MALOWANIE, tapetowanie. 74-11-75, Luota.

szybko
SOLIDNIE,
zamki, bl<>kady, wycipani• drzwi 51-95-42
6627 g
RFN a ~Ja~LUZJE
7943-.ł
3-.l'et- ~wANIE, ta.petowa•tyc~j taśmy nla awarancja. 42-03-62
nie. Rytczak, Sporna e.
Zamyslowski.
ll92G-8
KROJENIE tkanin, dzia- TAPETOWANIE
ni.n. Szczytowa 15.
33-l!ł-16.
7907 I
&618-•
NAGROBKI, krótkie tk- MALOWANIE - tapetożeirom•klego
mlny.
wanie. 87-1'7-41.
103/42 (18-20).
8832-1-P
8112 I UKŁADAM glazur,, Si·
DEKODERY PAL, video
nlar1kl, 51-87-24..
- przestrajanie. Gwa8087-•
AZP Electric. TANIO montd boazerii.
rancja
57-55-80; · 84-17-50
81-96-37, 43-91-04.
52705 g
8318-•
WYPOŻYCZALNIA mag- WYRÓB boazerii manetowidów 74-82-92
~rial klienta. 86-25-33.
' 8134 g
8696-g-P
DEZYNSEKCJA, deraty- PRANIE dywanów. tapipodciśnienio
zacja - rachunki.
cerki '74-80-19. Sała.j.
wo. 81-113--04.
T113-a
łl704 I
NOWO otwarty zakład DYWANY, tapicerkę 1)04•
metalizacji próżniowej
piorą ciśnieniowo
43-07-13.
łwiadczy usługi w zakresie metalizacji -two8151-t
rzyw sztucznych, me- DRZWI stalowe, drewniane, kraty, bluz~
W u I szkła. Zapraszaharmon iik.
tapicerki,
my: Łódź. uł. Tęczo..
8140-g
52-11-46.
wa 5a, 57-71-13. Cen:r
MONT Aż drzwi dodatkokonkurencyjne.
tapicerki
wych .
18888-a
87-57-64.
USŁUGI hydraulicznf' :810ll-g
84-13-09.
8.'17!1-2 WYCISZANIE, zabezpiedrzwi harmoczanie
HYDRAULIKA, 115-45-70
zapinki
nijkowe.
8388-1!
8614-1
HYDRAULIKA, T8-35-78
86-29 10.
19152-!!:-P WYCISZANIE drzwi azlrlarW:YKŁADZINY,
87-81-58 - Arbajter.
8371-e
7657-g
stwo. 42 19-74.
ZAKŁAD dekarski l)l'lleWYCISZANIE, taluzje ca usługi, 81-76-88.
87-21-18.
454'1-2
.
851-g
PROJEKTOWANIE rlmn- WYCISZANIE drzwl 5714-e
48-10-10.
k6w,
blokady
zamki
AUTOALARMY, 81-77-43
33-69-04.
181114-c

WIZV - Europa Zachodnia.
Przefazdy do Wiednia i RFN.
„INTERTOUR"

ni. Piotrkowska 73175
Tel. 32-65-38, 32-91-57.
18914-g
H
M
FI IM Hl F
(.6WH/....WU-H~H./HH.a9'H/H/H/~

~

Ozdobne opakowania do

.~

~

oferuje firma

.~

S

„HANi\fAR"

~ kwiat6w z folii metalizowanej ~

§
~
~~

S

~

,§

PABIANICE,

u.I. KONSTANTYNOWSKA 19,

tel 15-92-72.
Gwarantujemy wysoki\ Jakołl! oferowuych W11'0bów oraź konkurencyjne
een1 zb1tu.

~

~
~
~~
~
~

§
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. Z~!. Ę~EIGD'~OTW/W·Ow ~ . -T'V711'
HURTU.SmP
LI0 .uuJ.
.c...1.·n : u

:
::

sprzedaje w hurcie
spożywcze, krajowe i z importu.

Turystyczna Agencja Usługowa
„TAU"
proponuje wyjazdy:
UWAGA! do
Grecja 30 marca 1990 r. sprzedaż
miejsc z bonifikatą,
Budapeszt, Budapeszt
Wiedeń. <.forinty poza U.mit em k s1ąz. waIu t)• ,
.

::

0 0

0

artykuły

~

E §
§
=
§ ~
~
§ .~
~
§ ~

:

s•

warunkach uzgodmonycb z odbiorcą
55-85-41
Informacja: hurtownie w Łodzi 52-79-13; Zgierzu - 16-23-50; Pabianicach - '
15-33-48, 15-54-89.

Zapłata na

§
::
;;
-~

=

Zapraszamy także
kiem firmowym

.§i
§

§ ~

§
g §S
S ~
::_-

do naszych sklepów ze zna-

::;

~
§IS
IS
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RADA PRACOWNICZA ŁOD2'JiUCH
ZAKŁADÓW. KINOTECHNlICZINYCH
,,PREXER"
OGŁASZA

~

KONKURS

przedsiębiorstwa.

n
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W GÓRY, PO SŁOŃCE
TYLKO Z N AMI!!!

:;
:
:
:

luksusowe ośrodki wczasowe i sanatory~~. wie,o~aio~~: w_bMem', n_up.f.
i zaplecze rekreacyjne.
Szczyrk, Wisła, Ustroń, Karpacz,
Bierutowice, Zakopane, Korbie16w,
Polaałca, Duszniki, Krynica.
TERMINY DOWOLNE.
NA SWIĘTA WIELKANOCNE

-

=·
·=
E
:

--=- ·

Biuro 'I!urystyczne
„PANORAMA"

=

gwarancją

udanego wypoczynku

:

7, IO, 1ł1DNI.

:
;
-

ZAPRASZAMY!
Ul. Wrocławska 111,
tel. 57-78-65 9-17.

=
=

"8254-g

pień,

niepłodnośe

męską,

Skwarko.

,..

li

•

--

.kurencyjne,
Garstka.

ŻALUZJE

I

...,,

2007-g
51-Z7-64

13467-P

FR mf

Spółdzielnia Pracy
Usług Motoryzacyjnych

7878-g

~

WIDEOFrLMOW ANIE 51-92-~.

18302-g

WYPOŻYCZALNIA

od33-73-61.

twarzaczy 7528-g
.
POSREDNICTWO wymiawideoka!et. Obr.
ny
Sb.llngr.adu •6 (kgię
garnia).

641~-g

KINESKOPY - regeneracja, 57-33-00.
18442-g

\~

I~
S

~

Bie-

mm

§ • (/)
~ • (/)

. TELENAPRAWA

=--

§
~
§8

S
~
S
~
S
~
S
S

§

S

I8

S

BIURO

7999-g

,

7011-1

•

•

e·

·

ŚWIADCZY USŁUGI:

przyjmowanie wniosk6w paszpo.rtowych _

Ł6dź i województwo,

.

ważności czasowej i terytorouzerzan1e
r· lne.
J,
l8
wystawianie mproszeń do WKS.

NASZ ADRES:
Piotrkowska 182, parter - klatka nr 8,
Manhattan, blok nr 1),
(łódzki
9-18 }
-..1
, te • 36-76-17.
W guuz.
8525•g

~

I§

TELENAPRAWY
17-07-92, Zawitov;ski.

~
~

§
~

~

••
PRZEDSIĘBIORSTWO

wynajmie w centrum

~

-

-

\;,
8~

I

~

powierzchnię biurow, -

:;;.·~:C:~zd:e~~i:~iru
powierzchnię produkcyJnll

§:

m kw.
wJ"POUionit w
I clepłownlcq.

~

~

~

S
~

· luję.

<11-16).

Mllll-g-P

~
§ ~=·

n

.

§~

Łąkowa

włóczkę

informację..

angażu~ do głównych ról

~

~

3/5

S:
§;

~

. puszczy „•
.
f"l
1 m „ T aJemn1ca

§S:

Spotkanie w dniu 7 marca
(środa) o godz. 15 przed Wytwórnią Filmów Fabularnych
w Łodzi, przy ul. Łąkowej 29.

~

~

~

~

~~/H/.UH~l;_,t~
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~H.N7HH..H//"//07/07H./b7/Ub'~

po ce.nach

~
~.

~
1 9181 _! ~

ZPW „w,I osNA Lunów"
ul. Żeligowskiego 3/5

d>ytu.

-

zątrudnią pilnie:
zastępcę dyrektora ds. han-

I

7
§ ---••1?•1111iiaii•ill
dlowych,
" §
§ -----·
S - kierownika i pracowników §
~
· ł u mark etingu,
dzia
•~, 9
MAK .......
S
~ -- Zagłówki·
S
9
Łodzie, kaJaJd.
§ - Sprzęt 9l)Ol'łow7 § - radcę praW11ego.
S
i turyałycm7.
~ - Zabawki
z i~rtu § Informacje (szczegółowe) - te~

Sklep oraz kom.is,
Boj. Getta 6.

~

lefony: 33-35-63, · 33-35-69,
32-07-23.
19234-st li

§

686ł-r ~

-------.-•

ZV.///~.U.69/H.JW'"H./H/.IW"'///..m'.hi
PFS I
Z
R R

SKLEP
S:PECJALlsTYOZNY

Przedsiębiorstwa

Zagraniczne
„TOREX" i ,.,JUGOPOL"
oferują do sprzedaży

,,KOBO"

95-100 ZGIERZ,
ul. DUBOIS I

ek.

-

oferuje

zamki bb'skawiozne,
.... k.1 <umoda e· gum

złote),
=!:~!1,~~ppa,

_

łaśmy noine,
pasmanteria, szelki.
Z Ap RAS Z AM y !
1901.,

po atrakcyjnych cenac zbytu:
•
> meble łazienkowe,
iii" meble przedpokoJowe,
.,.. listwy profilowane, boazerie,
karnisze i galanterię drewnian,.
1111"
Zapraszamy do obejrzenia i dokonania
wyboru w naszych zakładach w Janowicach k. Piątku codziannie w godz
7-1!5, tel. 44-51 Łęczyca. Zapewniamy
788-Z-g
transport do domu klienta.

iii" meble kuchenne,

wan!

ul.

-

ofertę;

w wieku 16-18 lat

~

•
k up1sz

800 m kw.
maras111ow1t powier11ebnlę

nr 6609 Biuro Ogłosze6,

.e

,

•

[" ~

W ,,VIGOPRIMI [

IO

eleldr1cm"

reklamę,

87-07-68.

lI
•'•••••••z••z••••••••••••••••-i•;;.;..........„ ...„ ....

'lh////,4'///////////////////////////////////'/////////// ///ff/NM

•

852.8-g
Reklamę, do której wraca się
REMONTY telewizorów
codziennie.
- wymieniamy kineskopy, kanały, lampy
Składanie zamówień na reklamy i inMontaż dekoderów PAI:
formacje w ksiązce telefonicznej przyj-.
87-Zl-07, „Swiatowid'
muje Biuro Wydawnicze, tel. 81-90-56.
ART Video Service 67-Cz.
klub
wypożyc:i:alnia,
RJ q J
U H
i I
I
uwymiany· kaset,
wideodźwiękowianie
kopiowanie ~//H///HH.m"/////////////HHA9.b
filmów,
~
powierzo- ~
materiałów
~
Dziewczęta i młodzieńców
~
nych przez klienta ~
~
74-47-51, Tuwima łtJ/19

_

Ofert1
Piołrl{,pwska 96.

na:

8681-g-EP

19146-g-P

ek.

lnst&taeJę

.

DEKODERY PAL ln.ta-

-

200

codziennie
MILIO~ OSÓB .

26.

43-72-95.

moiUwoicilł kOl'zystania z telelon6w,
I
k I

~„

będzie używało

miasta Łodzi i województwa
najlepsze miejsce
łódzkiego -

150 mkw.

powierzchnię magazynową -

TELEFONICZNĄ

'KSIĄŻKĘ

6946-g

.......................171

Łodzi

.

Naszą

.• EUROPA" - pośrednicprzewozowe two

m kw.

-

• z

NOWA KSIĄŻKA
TELEFONICZNA

--' I

~~

'.'/////////.h9"UH.4VUH////////////7//.D~

40-Z

I
I

Pd

8847-g ~

„LUCYNA" 68-205 Ku nice, skr. 2 - kojarzy
krajowe
małżeństwa
zagraniczne.

WH..m".h9"U'U'/~HH//U///hW'H~

~ I

~

~

zatrudnię.

8820-g-P

~

·

nienia w przedsiębiorstwie. Inforrr;iacji udziela dział zaopatrzenia, tel. 57-94-23.
19020-g

ar

Tel. 55-62-44.

BLACHARSTWO samo-spą.wanie
chodowe minimagiem. 81-40-99.
8843-g-P 1
.

12 w gat. St3Sx (gładka), ~
14 w gat. St3Sx (gładka) §
22 w gat. St3Sx (gładka) §
20 w gat. 18· (}2 (żebro) ~
22 w gat. 18· G2 "(żebro) ~
16 w gat. 34 GS (żebro) §
18 w gat. 34 GS (żebro) §
6 do r/> 10 (gładka - . ~

j § Ceny•konkurencyjne do uzgod-

81-07-03.

„WfMP.EX"
PASZPORTOWY1CH

USŁUG

siyńska

~

10-12 mb

różne długości)
~
S oraz stal kształtową.

~U/HU.U///////////////////////////////////////H///////M~

~

• (/)

~

~

~ PA;k~ECAM; ,:;g,~e~ ~
~
~
, Pakulski, '43-13'-37.
~
ał1a°" ~

sprzedaży

(/)

~

SITODRUK - atrakcyjne ceny. Rzgów. Tu-

~

'
oferuje do
nw. :in;ęty zbrojeniowe w dł.

·~ . •

do pracy w CSRS, RFN

CENTRUM Łodzi (pięć •
pokoi, telex, tetefo~)
prOJ)Ozycfi,
oczekuję-- .
tel. 36-45-12.

w STRYKOWIE,
ul. BATOREGO ~

• r/>
r/>

~

83Z7-ii
Jr;rowa 30.

74-88-17.

~

z praktyką

~

~

8512-g

SITODRUK,

, .,.,

Elemen!6w Budowlanych

I~ •

~ KIEROWNIKA BUDOWY ·~
-

Wólniak

~

KROJENIE tkanin. Wólczańska 37 m. 11.

8585-"

Przedsiębiorstwo Produkcji

e r/>
§ e (/)

....ru///hV///U/////////,9"'/U//U//U/Um

Ztf

81-71-71.

n

ma PtDW"ł" 1snan11 n a

~

Piotrkowska 111,
sklep nr 2.
8413-g
ANTENY.

iJll:s:D·•

ń

•

gazowej.

••

~

13106-g

19081-g

Zapraszamy!

~ik

teł.

7.bytu,

Zaprasz.a my także na giełdę,
gdzie w godz„ 9-16 na ul.
Wróblewskiego 40 oferujemy
do sprzedaży art. przemysłowe
i samochodowe, włóczkę oraz
wiele innych atrakcyjnych to724:ł-g
warów.

19H2-g
,,,.,,,„,,,,,,,„,,,,,,'4

A•

dział

-

84-78-03.

broni. amunicji

..

S
S

84-U-89, 32-31-46,

wydzierżawi

••
u zze-----

~

Zapewniamy mieszkanie - pok6J z kuchnią. Wymagane referencje.
Listy nr 19084-g Biuro Ogłoszeń, ul
Sienkiewicza 3/5.
1 RDP
1

~
§

14023-1

uwedzkie -

TELEPOGOTOWIE
51-:/.Q-26.

warsztatowe,
pomieszczenia
magazynowe i biurowe, tel.

~

W'///////H.h9".h9"#HHh09"./Z'H~

74-13-17,

TELENAPRAW A lawny, 86-37-49.

57-86-81.

I

przeciwsł-011eczne

ner-

~
~

zatrudni
szefa kompleklU gastronoń1icz
nego w całorocznym ośrodku
wczasowym 50 km od Łodzi••

I

8515-1
ceny kon-

ŻALUZJE

wice zaburzenia snu i cborobv przewoau
pokarmowego u dzieci, cukrzyca.
Wlzvtv domowe t w gabinetach. Wólcnt11ka 23 (róg ZiPlnne.i), tel. 33-R2-54 (8-181.

•

57-03-21.

żALUZJE

ZESPOI LE&ARZV SPECJALISTOW

- LECZVl\fV M.IN :

-

8836-g
żALUZJE instaluję.· Stę-

badania. poradnictwo, korekta wad wy·
mowy, zajęcia wyrównawcze. psychoterapia Indywidualna I crupowa terapia mał

MANUALNA, MASAŻE.

~

SPÓŁKr'\

CYKLINOWANIE, ulda- •
danie mozaiki, 42-78-86

RRH U

(chirurga),
pediatry,
KONSULTACJE:
psychia(dziecięcych),
neurologów
trów (dziecięcych), laryngologów, dermatologów, okulistów, lnternlst6w, gastrologów diabetologów , seksuologa. specJall~tów rehabilitacji w chorobach n. ruchu w <akresle cboróh kręgosłupa. schomózgowego poraże
rzeń ortopedyrznych
nia dzierlęcei;o poraten 'pastyeznvch ,
TERAPIA
wad postawy.
niedowładów

~

§

87-21-09.

żeńska

-

•

CYKLlNOW AN.i.E,
·
ro wanie
43-14-48, Pe>lka.

::

Zgłoszenia

l.ODZ,
ul WOLCZA1ęSKA 137
Tel 36-81-64.
Krótkie termin)'.
Wysoka jakość
Ceny konkurencyjne.

przedstawienie na piśmie koncepcji działania i rozwoju przedsię
biorstwa, którą należy złożyć wraz
z dokumentami.
Termin składania ofert - 14 dni.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadom:eni indywidualnie.
Informacji o przedsiębiorstwie i konkursie udziela przewodniczący Rady
Pracowniczej. tel. 74-!59-14 wew. 317.

4203-g

ZESPOL PSYCHOLOGOW - LOGOPEDOW
- PEDAGOGOW

-

.„FOX"

siębiorstw,

32-05-07.

'L n
„AZET"

~

~

preferowany 10.Jetni staż pracy,
w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym,
_
dobry stan zdrowia,
dobra znajomość działalności przed-

WYCISZANIE drzw,i, blacha, blokady, zamki,
zapinki. 36-59-87 Przybylski.
4832-g
CYKLINOWANIE

1111łIIJ111 i Ił llll lllłlllllł 1111111111111 I lłlllllllłllll llff

'I

§

wyższe wykształcenie,

3382-g

18632-g

wykonuje
PRZEDSIĘBIORSTWO
POLIGRĄFICZNE

Wymagane kryteria dla kaindydat5w:

GW A.R.ANCJ Ą za bezpieczenia, kraty rozsuwane drzwi stalowe. Wykonujemy ogrodzenia,
bramy, słupki, kraty
ozdóbne. ZM „Sławi
nex·•, Lódż, Listopadowa 50E.

_

=

wraz z komputerowym
składem tekstu

PRZEDSIĘBIORSTWA

CYKLINOWANIE

.

=

--~I

ksero -

k0J1kurs na stanowisko
.DYREKTORA

n n

oferuje
do natychmiastowej ·sprzedaży
włóczkę maszynową na szpulach tex 42 X 2 wełna 50/50 ·
anil. kolory różne; tex 32 X 3
wełna 50/5_0 anil. kolory różne
po cenach zbytu.

wielok-Ołorowe

OGŁASZA

•

aa n •ilJ&1

1t

§
§"''
~

Łodzi,

w

r6wniei na papietach
I kartonach
kredowanych

w LODZI, ul. A. CZERWONEJ 101/103

kwestionariusz. osooowy z fotografią i iyoiorysem,
opinie z ostatnich 5 lat pracy,
uwierzytelniony odpis dokumentów stwierdzaj~cych po·
slada.ne wykształcenie.
Oferty należy składać do:
Rady Pracowniczej ŁZK „Prexer", 90-203 Łódź, ul. Nowotki łl, 1 dopiskiem „Konkurs" w terminie 14 dni od u•k annia się ogłoszenia.
Zastrzegamy sobie prawo do nieskorzystania z oferty bez
17850-g
podania przyczyny.

Czesankowa
„POLMFRTN'O"

metki, broszury
papiery firmowe

RADA PRACOWNlCZA
Przedsięb1orst wa
Projektowania i Dostaw
„PROTECIJ"

•
•
•

Przędzalnia

ul. Wróblewskiego 19

S·P,RZEDAŻ

Oferty składane przez kandydatów
. powinny zawierać:

•

.

Informacji udziela „TAU", Łódź, ul.
PiotrkGWSka !7, tel. 33-08-30, 33-08-31,
19!13-g
Ux 886775.

techniczne lub ekonomicme
iii" 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniCZYIJlt '
'
iii" preferowany wiek do 50 lat,
iii" dobry stan zdł'owia.

.

samoprzylepne

~

wyższe

wykszłałcenie

~
§
~
~
§

~

ORGANIZUJEMY: wycieczki, wozaśy,
kofonle w kraju.
WynaJmuJemy autokar - stawki kon-

Kandydaci przystępujący do konkursu
' powinni posiadać:

>

nalepki, etykiety
wszywki jedwabne

~
~
W/HHH///////HH/HH///.IW"'//H////Aa

na stanowisko
dyrektora

~

~

~ kur~cy.Jne.

§S
§

~

Berlin Zach. - cotygodniowe wyjazdy weekendowe,
duży wybór wycieczek do
1
NRtD i ZSRR.

~ ~
/liM
~
=
_ _ _
E §
8517.!

~-nram•RPfl'~

,

••••ma •

••aa..

DZIENNIK ŁO!>ZKI nr 16 (13Nll f

•

--D

••

z

ziś

rozpoczyna się w Łodzi doroczna elełda zabawek, w
której ud:r:iał zapowiedziały 82 firmy i>rodukeyJne i t>O·
nad 100 handlowych. Wartość oferty oszacowano na D3
miliardy złotveh. Wśród zabawkarskich -potentatów i>ro·
d ukcyJn.v ch znalazły się: ponad 30 11o6łdzlelnl · praey, spółdzielnie .
inwalidzkie. rzemieślnicze i uspołećznione zakłady wytw6reze.
Będa oczywiście i · spółki.
.

a

SESJI RN M.

Budżet

Czy ha ndlowcy wśród których' prze'Wodzą WPHW z całej
.Polski i ,Arpis" przyjadą tylko i>obawić się, cey przy okazji
też coś ku pi ą - okaże się . w tych dniach.

·na„. przetrwanie?

Nhllatwe sadanie mieli wczoraj r adni Rady Narod;iwej Miasta Łodzi. • Po kilkurodzinnej d7skusji na sesji RN w końcu uch·
walili budiet na 1990 rok w wysokości 2.268.708.522 tys. ~ł.

Jak stwierdził prezydent Łodzi
Waldemar Bohdanowicz we wpro·
Giełda. otwarta będzj.e od dziś do czwartku wlj\cznle, 'W ro·
wadzeniu do głównego tematu ob·
dzlnach 13-18 id la zwiedzających), w Hall Sporto\vcj przy al.
rad, budżet za;wiera obciąż~nia kry·
Politt-rhniki Ola najmlod111ych będtl bajki na wideo oraz- kon.
zysu ·w jakim
znajduje się· cały
kurs na na .i ładnlejszą zabawkę. Warto sprawdzić swój (i dzieckraj. Jest to więc budżet na .•• przeka) gust · gdvi pr zewidzlano interesujące nagrody. Pierwsza, to
trwanie. z nadzieją
że w roku
peugeot -;terowany radiem, ufundowany przez . włoską firmę
przyszłym będzie lepiej. Prezydent
„Reelttn,· ,; "' druea - .•Miś kler" - od Łódzkiego Porozumienia
Łodzi mówił m.ln. o tym, że środ·
Z a h:nvlrn r~ k ·iq•o i trzecia .Pluszowy miś" od Zakładu Usłu-'.
ki, jakie przewidziano w budżecie
gowo P ···,r!11kcv1nego ,Poltoy" z Łodzi. Już testawienle nagród
na wydatki, p()Zwolą jedynie na
mówi ~amo za siebie : każdy oferuje tyle, na ile go stać.
pokrycie
najniezbędniejszych po·
W.M.
trzeb. I tak np. udział wydatków
budżećie terenoc-~~~'llll...,...1llll!,.....,.....~P:''e\llllll:-.„„„„„„„„„„„„„„llii na inwestycji! w
wym naszego wojew!>dztwa zmalał
z 16,4 proc. w 1989 roku do 5,6
proc. w roku bieżącym, a wydat·
ków na remonty z ·4 do 1,9 proc. w
tej sytuacji na zadania kontynuowane przeznaczy się 90 proc., a na
planowane
zakończenia
w tym
roku - 'l2 do
proc.
środków przewidzianych na 1,mdownictwo inwesty·
·
Od jutra, po k ilku la.t.ach, prze·
- Była to decyzja kolegium pre- cyjne.
staje obowiązywaó zakaz parko- zydenta miasta - mówi dyr. Wilk.
'
Przeważającą
część
środków
w
wania •na ul. Piotr kowskiej - po .- Podjęta została bez pytania nas
stronie wschodnieJ od al. Mickie- o zdanie. Wyd~iał od początku był budżecie zarezerwowano na inweswicza do pl. Wolri •>sd, po st.·'lnie jej przeciwny, musieliśmy jednak tycje i remonty w • gospodarce koNa dalszym miejscu
zachodniej od pl, \Volności do realizować postanowienia zwierz- munalnej.
ul Roosevelja.
Dzięki temu w cl:mików. A że decyzja byia błęd· znajdują się .,zdrowie i opieka spocentrum Lodzi przybqdzie okJfo na - przekonało nas samo życie. łeczna" , „oświata i wychowanie".
300 miejsc postoj uwych, a są,;e:i Po pierwsze - wiele samochodów W ·gospodarce komunalnej budowa
nie ulice staną siQ, być może, choć nadal parkowało na Piotrkowskiej i r~monty ulic oraz inwestycje ciepłownicze pochłoną dwie trzecie
trochę luiniejsze
(głównie na chodnikach, utrudniaprzewidzianych na gospo·
Skoro zniesienie
zakazu ma jąc ruch pieszy),
albowiem nie środków
darkę
komunalną.
W budowie
przynieśc same- konyści, to f?O co było komu 'egzekwować przestrze6w uikai swl'g•• ~zasu wprow.itl7..)- gania zakazu. Po drugie - ci kie- dróg jako priorytetowe będą prono? - zapy t <i l • ś 1 n y zastępcę dy· rowcy, którzy nie chcieli jawnie
rektora
Wyd„ ialu
Komunikacji go łamać, szukali miejsca na są
UML. Ueoryka Wilka.
siednich ulicach, gdzie zresztą parkowali . również
nieprawidłowo,
blokująe
znaczną
czi:ść
jezdni.
11
Krajowy Klub Miłośników Kultury
Zwróciliśmy się więc do kolegi :Jm
prezydenta z propozycją przywró- Dalekiego Wschodu, działający przy
cenia parkowania na ul. Piotrkow- ŁDK, ma kolejne propozycje. w śro.
I 1oboty będą się odbywd zaję
skiej, co tym razem spotkało się dy
cia seminarium „Hatha Yoga - hinz aprobatą;
·
duska droga sdrowla", a dla mllos.
nl~ów opowieści 11 podróży w każdą
Tyle dyr. Wilk. My zaś mamy trzecł:ł środę miesiąca o
godz. u
nadzieję, ze w przyszłości wszel- przewldaiane są spotkania w „Herbaciarni"
ŁDK
(ni.
Traugutta
18). są
kie istotne dla mieszkańców mia· Jak pas poinfy rpował rzecz11ik sta decyzje będą podejmowane po tam zaproszeni takte wszyscy, któ.
rzy chcieliby
podzieli~ się swoimi
WUSW, kpt. Adam Antczak, pre- wysłµchaniu głosu fachowców.
wratenlaml z podrófy I przedstawi~
zydeni l:,rldzi pr1.ekazal izbie WY ·
slajdy. Szcaeg6łowe lnformaeJe
o
trzeźwień dwa samochody marki
Imprezach klubu - teL 33-98-oo.
(ab)
„Nysa··. k'óri> od godz. 17 do 5
(rs)
rano ,wyrv·nJ<1" milicyjne rad10wor.y w dow11i.eniu do uego przy~·
bytku
p1jak6w
„zebrany~h"
t
łódzkich ulic.

Parkowanie na Piotrkowski ej

Od jutra_ legalnie

Hatha Voga

Do . 11żłobka
lłcvwuna" nvsa

- Jest to dis nas b'1.l\1zo ~J3.żne
mówi kpt . Antczak - bo do
tej pory załoga radiowozu, dristsr·
czającego delikwenta do Izby wytrzeźwień, była
wyłaczona (wrai
z samorbodem) ze służby nawet
na trzy gndzln.Y
trMba było
sporządzić
protokół.
.tsystowat
prz} przeka1ywaniu rzeczy w depozyt itd A w ciągu nocy dowozi
się orr.ecież do Izby niejedne~o pij.ska . Tera1 do pracy w „wyja, .
dowy('h" zespołach izby wytrzeż.
wień delegujemy l>O prostu dwóch
pracowników.
W ciągu dnia, gdy
pijaków
na ulicach rnniej, a funkcjonariuszy i radi 11 w'JlÓW więcej. transpor·
te.m t.Y<'h któny przesadżi!i
w
n' ciu, naj " J zajmuje si~ milicja
(ab)

lgub3 w·sklepie

do.

sualne
perwersje w Chicago"
, (Od lat 18)
POWSZECHNY - godz. 10 „Pio·
truś Pan"
MUZYCZNY - 1odz. Il „Pino.
klo"
.
STUDY.INY - godz. 19.15 „Ceremonie tałobne"
ARLEKIN - godz, 17.30 „Tryp.
tyk Staropolski" (od lat 11)
FILHARMONIA (Muzeum Historii
m. ŁodZi
ut ogrodowa 15)
godz. 19 - Koncert kameralny
- holenderski sekstet fortepla·
-nowy. Konserwatorium w En·
schede. W programie: w. A.
Mozart. J. Franca!x,
L. van
Beethoven, L. Thuille
M.
Geelen

fELEFON ORIE'NTAC.11 t
PO·
RAnNICTWĄ ' 1 ZAWODOWIWO
nr 33-88.łJ csynny od poniedziałku do piątku w •odz. l&19• .

' ELEFON

ZAUFA~IA dla kobiet
1 elążą problemowa czynny w
dni powuednle w 1odz. 11~!1
nr 57 .40. 33.

• NnNtMOWI Al,ltOHOLICT
teJ. dla ludzi z 11robleme111 al·
kobol<iwym - 57 31 ·4!, · ponie·
działek piątek (7·' ·20),
• Ol>ZIF.7.0WT TEU:FON ZAU·
FANIA nr tR7 . - czynny od
popiedz1aJku do piątku w 1ódz.

t!
W~ 1.NI'

P•illlJIOWlf'
,;trał

POl'llt>ł'

fEt F.FONV,

Ratunkowe

~

"10

!Ił'•
99~

Pnłarna

1nrnrm„rJa

1154

zdrowi"

111Ułby .

38·U· l9

rnr11rmarJa koteJowa

38

tnformar.ja PltO
tnrorm11r1a
1nrorma<'j11

IA.

.

r<:LF.FON DLA ·. RODZICOW
nr . 9U - czynuy • od poniedziałku do plątkn w codz. 13ts.
•lCHlTOWJE

dro11tnwa

!pt\łdzlelen

38-32·11

tu

PK8
<'enturny
St 91 Oli
1n111t1nArJ• k11•t1ua1na
33 92-~I
Port„towłf!
wn1tnt'h\ngwe
8H
Pń2oto•• tr
„n.-raetyesnt
LMł POlnoe
ł.6df
Pt1ID„nle
Pocnt.ówłe car.owe
7ł

55-U. U -16-9&, 992

Po1otowle d!wt1t1-

tł

11· 11.

. '

Tł-40

41

TELEFON ZAUFANIA
łSI
w dni pownednle w Sods. tS-1

3ł n·~

T4 28 13

'

.;CHllONISltO dla
USLUGI

14-at oe

• 14 .29.15

- U.TS-90

TEATRY
WIELKI l@s„

godz. 19 „Mefistofe.

NOWY - &Od!!. 11.lS , „Dotywocle"
MALA SALA - &odz. 18 „Sle
koch&my"
.J<ARACZA - rodz. 19 „Gwiazdy
na porannym niebie"
MAI.A SCENA - codl!. ·11 „-Rk-

REWOLUCTJNEGO (Ul.
lS) .godz. tt-1'1
107) Sodli. 9--1'1

(Gdańska
(Gdańska

ODDZIAŁ

RADOGOSZCZ (Zgierska 147) godz. t-16
ARClł&Ol OGICZ'NE I ETNOGRA·
FICZNE (PL Wolnołcl 14) codz.
10-t7

SPORTU I TURYSTYltl (Worcella ~1) godz. 11:....11
·

zwlenąt S7 · h·ł2

POG·Zl:~OWE

Dwl\r&t'<

RUCHU

MIESZltANJOWEI
3' ff.li

1u1mun11lne
osiedle Widzew

s~ 5.~

t~1„rnninna

wadzone roboty związane z przebu~
dową układu komunikacyjnego w
rejonie Dworca Kaliskiego. Na inwestycje ciepłownicze przeznaczo·
no łącznie 13,B mld zł, częściowo
kosztem budownictwa komunalne·
go.
W tym rokil odda się do użytku
350 mieszkań komunalnych. W budownictwie wielorodzinnym, którego inwestorem jest spółdzielczość
mieszkaniowa, trudno dziś powie·
dzieć stwierdził prezydent Ło·
dzi - ile mieszkań zostanie odda'nych do użytku do końca roku. W
budowie jest ok. 6,200 mieszkań, są
też warunki, aby rozpocząć budowę budynków w stanie surowym
(ok. 3,6 tys. miesz~ń).
Ważąym przedsięwzięciem dla wo-

-------------------------------

HISTORII MIASTA ŁODZI (O&rodowa t&> codz. 10-lł
WLOK IENNICTWA (Piotrkowska
!SS) godz. t-lł
SZTUKI (Wlectrowsklego Ml) .godz. tG-17
POLSKIEJ WO.JSKOWEJ SLUZ.
BY ZDROWIA (żellgowskleio '1)
godz. 1s-1a
OSWIATT (Wólezaćska 23) godz.
Ul-14

MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskie.
co 11) 1odl!. 10-11
MIASTA PABIANIC
(pL
Obr.
Stall1!gradu 1) codz. 16-lS

Nie dość, te za r6ine świa - ·
czenla płaci się coraz więcej,
to cora:a wytsie q taktł' opła·
ty manipulac:!!Jne. Aby 1lę ja,
kOi ratowa6. mieszkańcy pew·
nego do'Dlu przy ul Spornej w
f.odlil nawłj\zall porozumienie
SllSledzkle i coraz to ktoł Inny
1błera
pieniądze
od naJblitej
mieszkających
aby 111.nleść je
wprost do kasy spółdzielni mle·
szkaniowej, czy tez do Zakł-a· '
du Energetycznego.
Prawdziwych sl\Slad6w poznaje się w hiedzie!
W pewnej łódzkiej instytucji
dyrekcja - zdenerwowana o·
gromnymi rachunkami za telefony - poleciła zdjąć tarcze z
wszystkich aparatów. Tylko je.den aparat - w gabinede dy·
rektora - ocalał z pogromu.
Pracownicy, po długo trwają
cych
naradach,
postanowili
prz:rnosić do pracy własne tar·
cze telefoniczne.

Z pewnego oświadczenia:
„Gdy
m6j pierwszy
Mili
komisja lekarska uznała
ml inwalidztwo trwałe, kt6re
przez
powt6rne zamr,źpejścle
upadło, z korzyści\
dla pa6stwa.„".
umarł,

Stosunki polsko-izraelskie zacie~ skarbnik oraz członkowie: Zofia
niają się nie tylko na forum po- Sliwińska,
prof. Izaak Kersz i
litycznym. W Łodzi działa !aż To· mgr Józef Dobruchowski.
warzystwo Przyjażni Polsko-IzraOd początku
swego
istnienia
elskiej, którego zarząd ukonstytuoTPPI rozwija ożywioną działal
wał siq w następującym składzie:
do pogłębiania
adw. Janusz Rusiniak prezes, ność zmierzającą
mgr Ryszard Podlatowskł - wice- więzów między narodami Polski i
prezes, mgr Barbara Skiernlewska Izraela. Służy temu m. in. inicjo·
wanie działalności informacyjnej.
- sekretarz, inż. Ewa Krzepisz
popularyzowanie dorobku kultury,
nauki,
oświaty
oraz współczes·
nych problemów Polski, Izraela i
narodu żydowskiego, a także dzia·
łalność artystyczna i wymiana turystyczna.
Jedna osoba poniosła śmierć, a
54 zostały ranne
w wyniku 39
wypadków, do których doszło w
minionym
tygodniu na drogach
Łodzi i województwa. Zanotowano
również 45 kolizji bez ofia~. fu.nlrcjonariusze Wydziału Ruchu Dro·
gowego WUSW zatrzymali 61 nie·
trzeźwych kierowców, z któ~ych
trzej
spowodowali
wypadki, a
trzynaś.cloro mniej groźne „stłu
• CIIRZES"CIJANSKA · MISJ'A
czki ". Spośród 25 potrące:i pieszych, do 21 ' doszło z winy ich „NOWA NADZIEJA" przy koście·
samych, w 6 wypadkach byli to le Zielonoświątkowym (ul. Szara 1,
nieletni.
(ab) od ul. Bednarskie}, tel. 8\-00-02)
zaprasza dziś o godz:. 1' ri.a spotkanie ludzi borykający<:h się z
problemem samotności 1 uzalet·
nień. W programie:
interesujące
wykłady, świadectwa ,ludzi uwolnionych od różnych nałogów, kon·
cert grupy „Immanuel", rozmowy
przy herbacie. Kolejne spotkqr.;e
z tego cy klu - pojutrze o ·godz.

l\Ta drogach

STARE

A

noąRE.

W czasie seansu w domu
kult:iry w hucie „Batory" (la·
ta sześćdziesiąte) jede:i z widzów. nie wytrzymując napię
cia nerwowego· wywołanego fil·
mem prod francuskle1 pt „Niebo nad nami" (nalot nie dden·
tyfikowanego obiektu latające
go na
Ziemię)
z okrzykiem:
„Mrówka! Jestem mr6wk,, niczym!", wybiegł z widownt. a
potem w hallu załamał się
kompletnie. Uspokoił się dople·
ro, w pogotowiu ratunkowym

11111!

u.oo

eałl\

jew6dztwa jest przede wszystkim
przyspieszenie zakońcJ;enia pierw·
szego etapu budowy Grupowej Oczyszczalni Scieków o dalsze trzy
lata, tj. do 1998 roku.
Radni, przyjmując
tegoroczny
budżet, postanowili jednocześnie na
wniosek radnego L. Benoit zaprotestować przeciwko obciążaniu Ło
dzi wciąż poważnymi kwotami odprowadzanymi do budżetu centralnego.
Na wczorajszej sesji uchwalono
sprzedaż piwa w sklepach l lokalach gastronomicznycłi w godzinach
otwarcia tych placówek.
Radni przyjęli ta\źe oświadczc·
nie, w którym w pełni solidaryzują się ze stanowi~klt>m prczydllnta
RP - W. Jaruzebklego„ rządu T.
Mazowieckiego i naszego parlamen·
tu w dążeniu do normalizacji sto·
sunków polsko-niemieckich i za·
gwarantowania bezpieczeństwa na·
szym granicom zachodnim.
(J. kr.)

I

Pod koniec lutego inspektorzy dzi - zakład przy ul. Nowe SaPIH skontrolowali uliczny punkt dy, bo państwowe firmy też banhandlu mięsem i jego przetwora- diują „z bagażnika".
mi przed „Juventusem"." Tym ra"Okazało się, że kontrolerzy miezem padło na stragan PPM w t.o- li nosa. Jeden z konwojentów
sprzedawpł:
. ----· ~
żywiecką po 20.000 zł
(zamiast po 19.500), kaszankę po 7
tys. zł (6 tys.), wątrobianą po 6,5
tys. (6 tys.), polędwicę sopocką po
40 tys. (3;8 tys.), parówkową po 12
P. Jerzy Białek, kierownik sklepu tyś. (11,5 • tys.), szynkę wieprzową
warzywnego w pawilonie przy sta- po 28 (24) i wołową po 24 (13,5).
dionie RTS „Widzew" poinformował
nas, że w miniony piątek ktoś zo·
„Gł'odny" konwojent zeznał, że
stawił tam 11ranatowy plecach·torni· w ciągu tygodnia zarobił w taki
ster z zesaytaml t
podręcznikami sposób 1 mln 200
tys. zł. Inspekszkolnymi. Na zeszytach
figuruje
nazwisko IZABELA FRANCKIEWIC:l.," torzy · PIH sprawdzili też przy
' a „feralnym" skrzyźowanln · al.
KL. li A•. Niestety, nie ma •dresu okazji " kilkanaście torebek cukru, Włókniarzy i
ul. Obywatelskiej
ani numeru szkoJy. Roztargniona Iza w których zamiast po kilogramie doszło już do niejednego groźnego
albo Jej rodzice mogl\ odebra~ zg:Ub' było · po 90 deka1ramów (cena wypadltu.
w sklepie.
.
(abl
zł)M
w. M.
Fot.: A. WACH

w dni wolne od pracy
be.

q · 1lo„1~

ŁODZI

• • •
- Bazar
•.Fala"
w dni wolne od pracy siodz.
supergtełds

9-14

zoo ..... czynne od godz. 9.30 do
15.30 (kasa do godz. 14.30)
OGROD BOTANICZNY
nieczynny
PALMIARNIA - czynna oprócz
poniedziałków
w godz. tG-16
KINA
BAŁTYK

-

~Predator"

19

-

18. 20

godz.

Film premterowy
- USA od lat
10.
12, lł, 16.

GDYNIA - Klno non stoo - od
godz 10 do 21 „j'iybka zwana
Wandą ·czyli jak bdzyskać łUp"
ang. od lat 15
IWANOWO L.' ,,Remo - ntebez.
pleczny nie uzbrojony" - us'\
od lat
15 godz. 15, 17.15,
19.30

.

.MŁODA GWARDIA -

„Emmanuelle" - franc. od lat 18 &odz.
10, 19, 17, 19
MUZA - „wmow" - USA od
lat 12 godz. 16; „Dom przy Carroll Street" - USA od
lat
15 godz. 18

l MA.JA - „Labirynt"
b.o. godz. 16,
18

ang.

ROMA - •. Gliniarz z Bever)y
Hllls U" USA od lat 15 godz.
' JO, 15. 17.15,
19.30, „ostatni
dzwonek" pol. od lat 15 godz.
12
ŁDK „Karate Kld I" . (USA)
al! lat 11 11odz. · H.
Konce:t
grupa „Bez Jacka" godz.
17,
19.30

17

--,...: - .- ·.~

--·-

--~-::..:...:;

/

8 KLUB

LITERATóW NAU·
CZYCIELI „KLIN" zaprasza poe·
tów do udziału w konkursie na
wiersz OPTY·mistyczoy. Opatrzone godłem prace (l wiersz) należy
składać do końca marca w Klubie
Nauczyciela (ul. 'Piotrkowska 137).
Rozstrzygnięcie
konkursu
19
kwietnia br. o godz. 16.30 w siedzibie klubu.
PRZEDWIOSNIE - „Indiana JO•
nes"
(USA) od lat 12 godz.
15.30; „Mistic Pizza•• (USA) od
lat 15 godz. 17.30, 19.30
POLESIE - „Głupcy z kosmo·
su" (ang.) od lat 12 godz. 15.30,
17.30

- Jeśli
rywać tej

nie pi:zestanlesz pouchudej Morki z Ra·
dogoszcza, to mnie więcej nie
zobaczysz!
- Opuścisz mnie?
- Oo to, to nie, ale wyclra·
płę cl oczy!
Rys. A. BlElQ"KOWSKI

Konstantynów - Sadowa IO,
Pabianice - Armu czerwonej 2,
Głowno t.owlCka 68.
Zgierz - Dąbrowskiego tl,
ozorków - Armu czerwonej Il
DYŻURY

.

POKOJ - „Predator" (Drapiet·
ca) (USA) od lat li godz. 17,
19

STUDIO - „Nietykalni"
od lat 18 godz. 17, 19

(.USA)

SWJT - „Krokodyl Dun'dee 11"
(USA) od lat U go4z. 18," llO
15.30. 18

TATRY ,Nocne
jastrzębie"
(USA) od lat 15 godz. 8.30, 11,
18, 18.30

. TATRY KAMERALNE - „F{X"
(USA) od lai 18 godz.
11.30,
15.30, 18
ZACHĘTA „Kslątę w Nowym
Jorku" USA od lat 12 godz. 15,
t7, „Protektor" USA od lat 15
godz. 19
WOLNOSC - „Wlllow" . USA od
lat 12 godz. 18; „czarownice z
EaStwlck" (USA) od lat 18 godz.
18
STYLOWY STUDYJNI:
„Emmanuelle" - franc. od lat
18 godz. 16, 17.45, 19.30
WISLA - „Grek zor,ba" ki od lat 15 godz. 16, 19

grec-

Wt.OKNIARZ „Sekstelefon"
USA od lat 18 godz. 10. 12,15,
14.30, 15.45, 19
APTEKI
Piotrkowska 87, Dąbrowskiego
89, Lutomierska 148, Bratysław·
ska 2a, Gorkiego 2la.
·
Aleksandrów - Kołcluakl 4,

SZPITALI

Chirurgia · urazowa Szpital
Lm. sonenberga (Pieniny 30)
Neurochirurgia
- Szpital Im.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Okulistyk.a - Szpital Im. Jon·
schera <Milionowa tł)
Chirurgia
dziecięca Szpital
Im. Konopnickiej (Spoma 36/SO)
Laryngt'>logla dziecięca - Szpi·
tal lm. Konopnickiej
(Sporna
36,ISO)

Chirurgia
szczękowo.twarzowa
- Szpital im. Barlickiego (Kop·
clt1sklegn 22)
Laryng"lngla
- szpital
1m.
Pirngowa <Wólczańska 247)
Toksykt'łlogla
- Instytut Medvc:vn:v Pracy CTeresy 8>
Wenerologia
Przyctmdnla
Oermatnlngłczn11

(Zakątna

łł)

Telefoniczny Punkt lnfnt maeyj.
ny dotyczący choroby AIDS czynny od t3 do T telefon
3~-81·28

- Interna dla dorosłych ut. Sienkiewicza 137, tel 38·31-00 w 31
- gabinet chirurgii dzleclęce3 ul.
Armil czerwonej 1s czynny
cała

do~

'14-14-14

- gabinet
pediatrii
ul. Armii
Czerwonej S) czynny od 1B do
'7 w dni wolne od !:)racy czyn. ·
ny cała dobę tel 74-14-H
- ir:ablnet stomatologiczny
cui.
Zapolskiej l) czynny od godz.
19 d„ T: w dni wolne od pracy
przez eał11 dobe 43-39-72
- gabinet okulistyczny - ul. Z•·
polskle1 t . czynny od
godz.
1'1 do T: w dni wolne od pra.
ey cał11 dobę.
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