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Żniwa można uznać za zakończone.
Co pra.wda - jak poinformo-wano
w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Ży~ościowej podczas konferencji pras<>wej 3 bm. pozos~al y jes~cze •gdzieniegdzie, głó
wnie w reJooa" • p<>dg6rskich, nie
skosrone ła11Jy, ale zdecvdowana
wi.eksz.ość ziarna trafiła Już be2piecznie pod dachy ma„azvnów
Jest się z czego cieszyć, bbowiem
tel!oroczne zbiory zbóż okazały się
nadsnodziewanle
dobre.
Według
w steonycb szacunków średnie plony .'ł.zterech zbóż wvniosly 31Q/ha.
a ztnory siegnęłv 26 mln t, <"Zyli
dorównał~·
ubie~łorocznym.
Niec-o
gorzej było z rze·o akie-m z powod'll
ot!ranicienia 1>0wieTZchn.! jego uprawy, Zbiory lej najnopularnlejszej u nas rośliny oleistej szaC'llje
sle na t.2 mln ton. Przedsiębior
stwa przemysłu tłuszczowego i
zbożo•wo-młvn.arskiego skupiły dotychczas 970 tvs. t rze1>ak11 (o 480
tys. t mniej n·i.ż p!7.ed · rokiem). co
w pełni zabezoiecza p<>trreby rynku krajowel'(o ! pozwoli jeszcze na
eksoort niewielkiej nadwyżki

R. Reagan
przybędzie

do Warsz awy
W

połowie

wrzesma br. przybędzie do Polski z krótką wizytą
były prezydent
Stanów Zjednocz.onych Ronald Reagan wraz ze
swoją małżonką Nancy. Pobyt · w
Polsce jest częścią europejskiej
poc;lróży R. Reagana, w czasie której spotka się on z ważnymi osobistościami
politycznymi <;µodz· ewanę jest jego wyst~pieme :ia forum polskiego parlamentu T3ęd zie
rozmawiał z prezydentem Wojciechem Jaruzelskim
o;-cm1erem
TadP.uszem Mazowieckim. W Gdań
sku spotka się ze stoczriowcam1
i p rzywódcą „Solidamości" Lechem Wałęsą.

Do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej byli właś
ciciele złożyli już ponad 500 wniosków o zwrot Zakładów przetwórstwa spożywczego, zwłaszcza młynów i przeszło 6,3 tys. wniosków o
zwrot nieruchomości rolnych - powiedział 3 bm. na konferencji prasowej dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemi!\ l Urz.'\dzeń
Rolnych Jerzy Grzesik.
Wliczając wnioski jakie
napły
nęły do urzędów
wojewódzkich,
na załatwienie
czeka ponad 10
tys. spraw dotyczących reprywa-

tyzacji w rolnictwie
i przetwórstwie.
Resort chce do końca
listopada zająć się rozpatrzeniem wszystkich wniosków docierając także
do instancji terenowych
w celu
skompletowania dokumentacji.
W pierwszym etapie - powiedział - J. Grzesik rozpatrzone
zostaną wnioski o zwrot
zakła
dów przetwórstwa rolniczego,
odebranych wbrew prawu w okresie nacjonalizacji.
Jeśli
obiekt
nie istnieje, bądź został sprzedany
zgodnie z przepisami osobie pry-

watnej, były
właściciel otrzyma
odszkodowanie. Senat
przygotowuje projekt ustawy, kt6ra stworzy podstawy do zwracania zakła
dów przejętych przez państwo na
podstawie ustawy, jaka weszła w
życie w 1958 r. W trzecim
etapie
rozpatrzone będą wnioski dotyczą
ce nierucbs>mości rolnych, przeję
tych z naruszeniem prawa. w tym
także dekretu o reformie
rolnej.
Kierownik urzędu ministra rolnictwa, wiceminister
Mieczysław
Stelmach wyjaśnił,
że
zwrot
nieruchomości
rolnych
byłym
właścicielom nie będzie
obejmował ziemi prawnie nabytej
przez
rolników
w ramach
reformy,
bądź kupion ej przez osoby
prywatne.
Reprywatyzacja - dodał dyrektor J. Grzesik - nie będzie też
dotyczyć
dworków
i
pałaców,
które otrzymały
osoby prywatne
wraz z ziemią w czasie reformy
rolnej.
(PAP)

Pierwszv Ogólnono!ski Zjazd Astrologów r zpoczflł 3ię '# ośrodku
FWP w ~(\ - mnia gromadząc - ze
wszystkich więks~ych środowisk
krajowych - 90 osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy. Organizator
zjazdu,
wiceprezydent
Międz~·narodowego
Towarzystwa
Badań Astrologicznych dr Leszek
Weres z Warszawy powiedział nam
że astrologia wsp\)ł c zesna to kosmonologia tra.kt1Jjąca o rela.cją.ch
między człowiekiem a kosmosem
którego jesteśmy cząstkami.
Wśród uczestników znaczną liczbę stanowią łodzianie, głównie z
grupy astrologów Domu Kultury
przy ul. Krzemienieckiej. Jedna z
uczestniczek jest Z2-letnia AndrzeIina Teda, która powiedziała nam.
że początkowo interesowała się

onad 7 mllll uczniów roz, wczoraj
rok
szk<>lny, blisko 690 tys.
dzieci za.siadło po ra.z pierwszy w szkolnej la.w.ie. Zróbmy
ws-:;·stko - po~edzał w przemówiei1iu PadiowyII\ ministe:: edukacji naTodowej Henryk Samsonowicz - aby w pierwszym roiku
nasz'?j Rzeczypospolitej sżkoła stała się ~.aszą szkołą rozwijającą osobowosc młodych ludzi, ksitałcą
cą i Si~łal!liającą dp myślenia, wychowuJcą w d11ehu praw czł01Wie
poczęło

Targ owy sukces
w Berlinie

Człuchowie

wie 1,4 mln osób. w liceach ogól- 442 tys.

W ZPW im. A. Struga jest od
soboty nowy likwidator. Nikt jeszcze
o
tym
nie wie. Wczoraj, gdy odwieNiety powo
się
rok
likwidowa.ną
s•.kolny w dwóch szkołach pod- dziliśmy
już
od
st.awowych (tl!t' l i 3) w Człucho czerwca fabrykę, nikt nie
znał
podpisanej
w e w wój. słuipskiim. Po spotka- jeszcze
1 wncśnia
niach w klasach mlodz!eż odesła ·przez ministra Syryjczyka decy„
o przyjęciu
no do d<>m6w, bowiem raz.począł zji
rezygnacji Inż.
~ie strajk nauczycieli. 280 pracowni- Czesława Urbaniaka
i mianowak:6w tych szk61 ora.z szkolnego ze- niu na to stanowisko inż. Zyspołu
admi n! stracyine~o,
poradni gmnnła l\lecycha, dotychczasowego
wychowa.wczo-za wodowej I
Ro- zastępcy ds. techniczno-produ kcyjnych.
Zwiątkowcy nie ukrywają,
te
martwi ich pogarszająca się
sytuacja ,,Struga". Minęły trzy n11esiące od podjęcia
decyzji o likwidacji, wstrzymano
produkcję,
większość pracowników
otrzymała wvmówjenia, a ko'1cepcji przekszfałcenia, ratowania majątku nie
ma.
- Wersja
przekształcenia
7anokształcących

•rozpoczął
• •

Niegospodarność ,
zachowawcze
dz.iałanie obliczone na to by przetrwać nie zaś na rozwój, zamknię

cie dwu wydziałów kuli·narnych i
jednego z nich konku~
rencyjnej spółce
oto główne
zarzuty przedstawione dyrektorowi
Przedsiębiorstwa
Przemysłu
Chłodniczego w Łodzi
przez KZ
NSZZ „Solidarność"
w
ubiegły
wtorek. Zbadała je Rada
Pracownicza - i jak powiedz.iała na:n
jej przewodnicząca Jolanta Kobuszewska - potwierdziły się
one.
Zarzuty kierowane aą pod
aJ;esem naczelnego dyrektora
Ka:r:imlerza Kaczmarka i jego pierwszego zastępcy Marii l\laro.
Chcę ze swej strony dodać
wynajęcie

Szwedzki koncern samochodowy ·volvo
volvo 960 o mocy silnika 204 KM.

Od

przyszłego

przedstawił

nowy model CAF - PD

roku

Wvższe

cenv biletow lotniczvch
na liniach kraiów RWPG

Tanieia samochodv
w·Polmoe1·e

normalny·

------

Rzecznik ·

_______

MSW:

Do około połowy m10$ląca •i>o-

sowi PAA przed kamerami
telewizji i mikrofonami radia. Taka
debata o przyszłości
energetyki
jądrowej w Polsce powinna· odbyć
się co podkreśla ~ię w oświad
czeniu - przed podjęciem
przez
rząd decyzji w tej sprawie. Podobne oropozycie porozumienie zgło
si do marszałka Sejmu.
(PAP)

produkcję

i

występuj\

kładu

w spół.kę 11kcyjną przedstawia.na przez. inż. C. Urbaniak&
okazała się
- twierdzi
wiceprzewodniczący
zakładowej
„S"
mistrz Jan Fiecek - nierealnL
- Nie mogliśmy apokÓjnie
cukać na zupeŁne zmarnowanie nowej fabryki przy
ul. Dąb:-ow
skiego - mówi Wiesław Nowak.
przewodniczący

związku
b.ranło
że panuje u nu
że · oba związltl

wego. - Dobrze,
przyjazny klimat,
współpracują.

Przy pc>mocy dr Lesika Doma(kandydata „S" na stanowi._
ko likwidatora) związkowcy opra.cowali koncepcję ratowania
fabryki. Drugą koncepdfl
przygotowała dyrekcja,
także z udziałem Żwiązkowców. Oba
projekty zakładają utrzymanie produk:jl
włókienniczej
o nowym profilu.
A. O.
gały

Wrze nie w chłodni ·

- wrzes1en

11le

spadającą

Najwięcej
ucz.ni ów
rozpoczęło
naukę w szkołach podstawowych
- uona.d 5.2 mln. W szkołach zawodowych kontynuuje naulkę pra-

Sierpień kapryśny

zwolennicy lecz drugiej' tzn.

Zachodnie berlińska
gospodarka
oparta
w przew<1i:a;ącej
na imporcie, trzym.i
się
znakomicie. Kiedy 9 hsfopada l989
roku runął mur dzielący miasto,
ujawniły się z całą jaskraw:iścią
wszystkie strukturalne braki enerdowskiiej ekonomiki:
przestar1.aly
park maszynowy, niska
wydejność pracy, wysokie koszty
produkcji,
Towary wytwarzane
w
NRD okazały się nieatrakcyjne w
zetknięciu z konkurencją
zachodnia.niemiecką. Po unii
walutowej dokona.nej 1 lipca
straciły
one niemal całkowicie sza]lsę zbytu w RFN. Tylko w ciągu pię
ciu tygodni od tej daty ceny towarów
w dawnych
Niemczech
wschodnich podniosły się · o
30
proc„ w tym żywł!loścl - nawet o
50 proc. Do tego dołożyć
trzeba
chociaż
części

t

_____..........-..........- ·------ ------- --

zapewniającej odpowiedniego bezpieczeństwa.
W swoim oświadczeniu
proponują oni rzeczową debatę
preze-

ta.

ce bezrobocie.
Mimo to 'obywatelom NRD
opłaca się przyjeżdżać do Berlin!I
Zachodniego, Chociaż w ich por
tfelach jest wciąż znacznie
dziinnego Do.mu Dziecka nie otrzy- pieniędzy niż u Niemców z mniej
RFN,
mało od miasta pensji we wrześniu .
sta(: ich na masowy
:o1poPensji nie otrzymali ta:kże pra- żywczych drobiazgów, wykup
któryc<i bycownicy 5 sz,kół podstawQIWych w li pozbawieni
Szczecinku w woj, kosza.lińskim. mi rządami. W pod komunistycznyocenie prasy RFN,
Za.l)O·w iedzieli oni czynne poparcie
nauczycieli w Człuchowie.
(DALSZY CIĄG N A STR. 4)

Od początku
przyszłego
roku
11
Polska - podobni& jak kilku inH
nych sygnatariuszy
przestaje
li
być stroną
poroll!ilmienia ·taryfowego EAPT. Oznacza to, że zliUnt.azal •ię Dzieillllik Ustaiw, w
ski, zagorzały sympatyk: i;imnastykwidowany zostanie pakiet obni- którym ml()wa o zmianie talI'yf
ki. Obiecał pomoc. I stało s!ę
żonych taryf
stosowanych
do- celnych na i~rbowane samochotychczas przez PLL LOT I prze- dy. Jak wiadomo cła nleZilla.crznie
wożników
innych
Dzięki
państw,
finansowemu
które
wsparcm
poszły w dół; np. zamia.st dotychrównież wystąpiły z porozumienia. czasO'Wych 20 proc. cło na samo,Elektrimu" reprezentantka 16dz:·
W lotniczej komunikacji z kraja- chody osobowe obecnie wyi!losi 14
kiej Tęciy wyjechała na między
mi RWPG wprowadzone będą ta- proc. W :mviązku z tym s,półka
narodowe zawody o Puchar Bosryfy
Międzynarodowej
Organi- „P<!'lmot" obniiżyła ceny na wszyzacji Lotnictwa Cywilnego IATA, st.k«e sprowadza.ne przez siebie sa(DALSZY CIĄG NA STR. 2)
z dostosowaniem ceny biletów do mochody. Spadły one od ok. 200
.•
poziomu taryf obowiązujących w d-0 750 dola.rów.
sieci europejskiej.
Łada samara 3-<irzwiowa.1300 ko1zPrzykładowo, za ważny
przez t'1l je obecnie 5160 dolu6w; aamaira
rok bilet w oble strony do Bu- 1500 5-dll7:wlowa - 5590 do'1a.rów .
dapesztu zapłacić
trzeba będzie łada niva 6170 dola.raw. W tych
ponad 1,7 mln zł (obecnie 189 tys. wypadkach obniżka wynosi oik. 200
•
#
400 zł plus dopłata taryfowa), do dolu~w. Mazdia 323 d~esel kosz.buje
Pragi - ponad 1,3 mln zł (zamiast obecme 10.630 dolarów - zatem jej
154 tys. 400 zł plus doołata taryfo- cena spadła o 360 dol. Mitsubishi
wa), zaś do Moskwy- ponad 3,3 mln pajero, którego cena niedaiwno wyTegoroczny sierpień był bardzo dy. Statystycznie sierpień nie od- zł (obecnie 259 tys. 200 zł plus dopła nos.iła 22,2 tys. dolalI'aw, staniał o
kapryśny. Pojawiały się fale upa- biegał od normy.
750 dolarów.
Podobnie zapo- ta taryfowa).
..............._...........
łów kiedy temperatu:;a
wynosiła wiada się wrzesień,
w kt6rym
35
st.
Występowały
też
o- IMGW przewiduje średnią tembońskiego
kresy chłodnej i deszczowej pogo- peraturę miesiąca i opady w normie.

Nie- dla Zarno wca

jeżdżają w dni wolne od pracy na
zakupy do zachodniej części mia•

ka .

Jak informujl\ Polskie Linie Lotnicze LOT, od 1 stycznia 1991 r.
znacznie zdrożeją bilety pasażer
skie na liniach łączących kraje obecnej RWPG. Dóty-::hczas
obywatele
Bułgarii,
Czechosłowacji,
KRLD, Kuby, · Mongolii, NRD, Rumunii, Węgier, Wietnamu, ZSRR
i Polski - na mocy specjalnego
porozumienia
taryfowego,
tzw.
EAPT
korzystają
z tańszych
biletów w komunikacji pomiędzy
tymi krajami, obsługiwanej przez
ich lotniczych przewoznik6w.

li

Ra port tzw. komi s ji Wierusza z
A g en ·~ ji
Atomistyki
jest i?dn ozmH·znv· 'l ależv natychmiast ?.a niec l1 a Ć' bu d.1w v elektrow ni jąd ro we.i w żarnowcu - oow i edzi a ł
podC"zas
~potkania
z
dzien nfka r·zami
zorg'.ln izowanego
p rze7 C'Złonków Porozu mienia na
Rzec? FnPrP,etvki
.' \lternatvwnei
3 bm. "' Warsza w ie
jeden
z
t wórC'6w ra nMtu
doc. Mi rosła w
D nl<ow~k i
W e lektrDwni tei , maja bvć uży t e nie reaktoi;y trzeciej i:eneiacji - jak twierdz ą jej

z..Chabows ki relacjonu je

7 milionów uczniów
poszło do. szkól
p

ju-

bilerstwem, zaś astrologią zajmuje
się od trzech lat. W Kolumnie należy
do gl"upy seminaryjnej. W
projekcie ma zapisanie sie do organizowanej w Łodzi i mającej
rozpocząć zajęcia w październiku
br. prywatnej szkol'/' o kierunkach astrologii i psyc;hotroniki.
,
(kas)
Rys. Piotr Zdrzynicki

Pa ństw o we j

Cena
400
lI

Strajk nauczyci eli w

Ogólnopolski
Zjazd A~trolog ,w

- Koszty przejazdu na zawody
zagraniczne rosną z miesiąca na
m iPsiac. W kasie Polskiego Związ
ku Gimnastvcznego brakuje pieniędzy na diety
i hotele. Jeśli
Małgosia nie będzie startowała
7.
na jlepszymi na świecie. nie ma co
marzyć
o dc>brym przygotnwa~iu
do Igrzysk Olimpliskicb w Ba~
celonie - dodał ze i.mutkiem.
Współpasażerem
ok3ul s.ie dyre ktor
naczelny
warszawskiego
„'Elektrimu" - Andrzej., Skowroń-

I

Berlinie Zachodnim Niemcy
opowl.acj.ają anegdotkę
w
weekendy
jedy.ną
aza.ns\ dokonanda przez tubylca zakupów w domach ,,Ald!"
jest zagra·nie narodowego hy!Illllu
Polski. Tylko to bowiem zmusiło
by Pol&ków do :r.a.prze.stania handlowej aktywna.ki - wykupywania setek tabliczek czekolad, kartoników J: sokami, owoców
cytrusowych.
Jest w tym niemało
prawdy, chociaż to
samo można
by powiedzieć o Niemcach z NRD.
których dziesiątki tysięcy
przy-

Kolumna

Przypadek zrządiil, że Wojciech
Zgit>rski (t rener najlepszej polskiej
g i rr~ 0 s .-zki
Małgorzaty Mrozówny) w czasie samolotowej podróży
. z Warszawy do Moskwy zagadnię
ty został przez sąsiada. Ciekając
na posiłek obaj pasażerowie wymieniali uwagi o iyciu. Opiekun
czterokrotnej
mistrzyni
Polski
pn y znał
się
roimówcy. że ma
wcale niemałe kłopoty.

'r::c!k11.
nr !Gł (13191)
Nr Indeksu 36004

dziewana będzie temperatura maksymalna w granicach 15-22 st„
a minimama 4-11 st.,
okresami
opady. Następnie do około połowy
trzeciej dekady będzie Cieplej temperatura maksymalna 19-25 st.,
a minimalna 7-13 st.
Niewielkie
W związku ze sprze~:r:nymi :nopady.
W pozostałym
okresie
miesiąca chłodno
- temperatura formacjami na temat zmiany dotychczasowej
procedury puy wymaksymalna 10-15 st., a minimalpolskich do
na 2-7 st. Miejscami przymrozki. jazdach obywateli
Berlina Zachodniego, PAP zwróciła
Okresami opady.
się d6 rzecznika bońskiego MSW
We wrześniu można spodzle·Nać z pytaniem, czy w Bonn wiadosię około 10
dni z temperaturą mo cokolwiek na ten temat. Rzemaksymalną powyżej 20 st„ oko- cznik od.parł, te na razie ż.adnvch
zmian nie prz.ewiduje się, Obywało 5 dni z temperaturą minimalną
tele polscy oświadczający na graponiżej 5 st. oraz około 13 z opadami.
nicy, te udają 1ię do Berlina Za-

- mówi J. Kobuszewska
te
Rada Pracownicza już od da ·.w na
nie może liczyć na tad·ną współ
pracę z dyrekcją. Jako
prz e d~ta
wiciele
załogi
przedstawiliśmy
więc wczoraj te zarzuty
kierownictwu fabryki 1 czekamy
jak
się do nich
ustosunkuje.
Dz.ił
natomiast na posiedzeniu
Rady
Pracowniczej
zapadnie
decyzja
czy wotum nieufnoki wobec rlyrektora zgłosić do organ u
zało
i:ycielsklego. Na razie w chłodni
wrze.„
E. f,.

Wtorek 4 września Jest %47
dniem roku. Wschód słońca
o godz. 5.51, zachód - 19.11.

Ida, Linda, Liliana, Rościsław
Rozalla, J;tóża

przewiduje

machmunenle na
Opad prselotny de1zczu. Temp. maks. w dzień ok.
18 1t. Wiatr słaby I umiarkowany, północny. Ciśnienie o
rodz. 19 wynosiło 991,9 hPa
(744,0 mm), a temperatura 14,3
ogół

ił.

duże.

c.

1809
Słowackl

1890 -

Urodził

Urodził

Rola-Zymłerskl,

ski

lłę

się

Juliusz
Mich!\l

marszałe)l

Pol-

1939

chodniego, nie muszą mle~ w p'ł
szporcie wizy RFN, ani zaproszenia z NRD Oczywiście istnieją tu
możliwości nadużyć
i trzeba bę
dzie zastanowić się jak temu zapobiegać. Rzecz.nik dodał, że także po 3 października, dacie zjednoczenia obu państw nlemieckl~h.
obecna
procedura
nie ulegnie
zmianie, poniewat sytuacja prawna (decy zje alianckie)
pozostaje
bez. zmia•n.
(PAP)

Oclparcle •broJu.ero
ataku niemieckich dywersant6w
prze. wycofuJl\ee 1łę ulicami
Bydgoszczy oddziały polskie. W
odwecie hitlerowcy rozstrzelali
1500 os6b.
1965 - Zmarł Albert Schweł
łzer, myśliciel francuski pochodzenia
niemieckiego, laureat
Pokojowej Nagrody Nobla w
1952 r.

Gdy obrodzą łołędzle, zła zł
. ma będzie.
(pny.!llowie ludowe)

Konferencja w Ronneby

R6źycki

i

Czujemy· się w1nn1, ale ••.
Prze.n:ło tydzień temu jedenastka lację i wypić lam.pkę szampana
• al. Unll w żenującym stylu prze- czy .lroniaku. Dyrektor klul>U nie
rrała 1 Hutnikiem Kraków 0:2, mi- może pe>wiedaJleć, że byl:!śmy pimo że występowała w roll gospo- jani.
Zreszt, nonsensem bybby
darza. Po aakońozonym mec~u dy- siedlz.ieć przy atolHtu przez całą
rektor ŁKS - Andrzej Byczkow- noc, chociażby z tego po.wadu, że
ski „nakrył" w jednej z łódzkich żona Sławika jest w ciąży.
restauracji clwójkę plłkarn - SłaS. R.: - Nasze 7x>ny nie broniwomira Różyckiego I Witolda Wen- ły by nas u prezesa gdybyśmy w
dewsklego, którzy w towarzystwie stu procentach byli winni. A co
zon spożywali kolację zakrapianą do pana pyt.mia dotyezą<:t?go .saalkoholem.
Prezydium
zarządu mopoczucia przed tym właśnie meagybko zareagowało na ten incy- c.zem, o czym z.resztą palll pis.al na
dent. Zawodnicy zostali za wiesze- łamach „DŁ'' - potwierdzić to moni w swoich prawach. lilie wystani- że moja żona, masażysta i nawet
li w pucharowym spotkaniu z Wis- prezes, który o tym wied~ał, a
la Płook I ligowym z Zagłębiem dziwne, że .nie doszło to do wiaSosnowiec. W tym tygodniu wyda- domości trenera. Być może, że
ny zostanie „wyrok" w tej spra- sam musiałem mu to powiedzieć,
wie, po indywidualnych rozmowach nie wyręczać się kimś i.onym. A
zawodników z zarządem. Oto co na było to tak. Miałem w mieszkamlu
ten temat mówią sami „obwinieni": remont i przesuwałem sz.afę. Coś
SŁAWOMIR ROZYCKI: - Czu ię mi „strzeliło" w kręgosłupie. Na
się C'Zęściowo winny. l?o co dałem trzy dni przed meczem brałem masię namówic naszym żonom na k o- saże
i tuż przed roepoozęciem
lację i to po tak kiep:skim spot- spotkalll ia
wtarto mi w bolące
kaniu.
miejsce specjalne maście. Po co
WITOLD WENCLEWSKI: - Wina w i ęc zarzut, że udawałem i nie
jest po naszej stronie, ale.„ N ig- c hci ało mi się grać.„
<Wie
w
regulam\nie
nie
ma J W. W.: - Całe odium za pordwzimianki o tym. że nie moż na ke spadło na nas„.
pójść do lokalu na kulturalną koS. R.: - St aliśmy się kozłami o-

S. Kmita: -Jak sie kupuie mecz?

•

fiamymi. Nie tylko my jesteśmy
wiumi. Niektórzy koled·zy schowaH
po prootu głowę w piasek. Mówi
się trud.no„.
Byłem w radzie drużyny,
ale
tera:z juiż lilie ma. tego o.rgaaii:zmu.
Nasze in·t eresy przed zarządem repre,zent uje tylko kapitan zespo~u.
Ale jeszcze pr.red jej ro:ziwiąza1niem
po całym incydencie w .resta-uracji
rozmawia[iśmy z dya-ektorem klubu i wynikało z tej wymiany zdań,
że poniesiemy co najwyżej kairy
f1n.amsowe. A tymczasem w k-ilka
godzin póiniiej, usłys.załem w radLu, że jestem za·wiesz.ooy w pr.a wach za.wodinilka. Nikt na.s do tej
pory nie wysłuchał, a pNecież !Ilawet największemu przestępcy daje
się prawo do obrony. Nic nam nie
powiedziano, że w mini001y ponqedziałek miało być zebranie w naszej sprawie. Mam również żal do
dyrektora klubu, że powiedział, iż
na stole stało kilka butelelk wódki, gdy tymczasem była jedna i
upita tyl'ko w poło-wie. Nikt z nami rue ~ma.w1ał zatem i wygiląda na to, że my właśnie sprzedaliśmy mecz z Hubndkiem.
W. W.: - Kto iJył uważnym obserwatorem tego spot.kania, może
wysnuć
własne
wnioski. A jak
grali nasi koledzy, którzy w tym
dniu wystąpili na ·boisku?
S. R.: - Z drugiej strony dobrze, że się tak stało. Szkoda jed ynie, że trafiło to illa naszą dwójKę. Będą mogli przemyśleć wiele
również nasi koledzy. Swięty oczywiście nie jestem, aJe n ie mogę
zgod-z:ić się z zarz.uitem, że , roZipijam młodszych od siebie piłkM"zy,
na przykład Stankie·wicza. Gdy s'ę
jedmak mecz przegrywa to tn:eba
winnych znależć.
W. W.: - Czek amy teraz 111a decyzje o karach. A ja.kie one bę
rl a w dużej mie rze zależy od za·o d u i rów nież członków zespo-

STANISl:.AWA KMITĘ,
właś ci mecz z GKS Katowice.
Pragnę
ciela restauracji „Kmita" w
No- również
sponsorować
radiówą
wej Hucie, zna już prawie
cała transmisję z meczu
w Poznaniu
piłkarska Polska. Przy doszukiwa- przeciwko Lechowi. Ale żeby kuniu się przyczyn porażki ŁKS z p~wa~ , ~ecze, w głowie mi się to
Hutnikiem często pada jego naz- me mresc1„„
R11zm.: {a. szym.)
wisko. Zadzwonił on do nas
w
tej sprawie:
- Jestem oburzony faktem,
że
, posądza się mnie o to, że kupiłem
mecz Hutnikowi w Łodzi. Jak to
się robi, chciałbym wiedzieć? JeGdy działact.c Le;;ii dowiedzici
stem restauratorem i to, źe piłka się z prasy, że w ŁKS zawieszo- łu.
rzom ofiarowuję premie stanowi dla no dwóch zawodników po przegra- . S. R.: - Rozumiemy, że zwycię
mnie zabawę. Kiedy przestanie mi nym meczu z Hutnikiem, szybko st wa LKS w Płocku i Sosnowsię ona pod.obać, to po prostu zre- zareagowali. Odbyło się specjalne cu nie bedą działały n.a naszą niekoGłupotą
byłoby
życzyć
sygnuję. Działacze Hutnika nama- posiedzenie, na które
zaproszono · rzyść.
wiali mnie nawet do tego bym zo- trenerów by ci, postawieni
pod dl'użynle pora:hlti i cieszymy si ę z
jej
S'llkcesów. A co do sorzedaży
stał członkiem zarzl\dU,
ale
ja murem, odpowiedzieli
kto
ich
nie chcę być z nikim związany. zdaniem sprzedał mecz Motorowi meczu - gram ju! w piłk«: dziesięć
lat i nie słyszałem o tym,
Jeżeli mi się podoba to
1aproszę (jak wiadomo lubelska
jedenasttakie cały zespól na kolację, za- ka wygrała na ul. Łazienkowskiej by ktoś j u ż w piątej, szóstej kofunduję im całodzienne
wyżywie 1:0 co było największą
sensacją lejce kupował luib sprzedawał me·
nie, bo wiem przecież ze za du- ekstraklasy
przed
tygoliniem). cze.
W. W.: - Podobno „ułatw ił" z
żo pieniędzy piłkarze tej drułyny Rozpętano burzę,
ale be:z: piorunie mają, I do tego
właściwie nów, bowiem jak do t"!j pory
o nam i mecz: pan Kmita :>: Nowej Husprowadza się cała moja sympatia żadnych karach nie słyszeliśmy. I t)', właśc i ci el restaurac ji i sponsor
oiłkarz . •. Chciałby m ~o poznać, by
dla klubu, choć oczywiście mam
chyba nie ~łyszymy.„
zobaczy ć jak wv1?l ~d11..
już kilka następnych
pomysłów
(sz.)
by wzbogacić zespół.
Rozm. , rDR~J "ZD{Al\fl\,
Pamięta pan, gdy pierwszy i:az
ze sobą ro:tmawialiśmy powiedziałem. :Ze każdy zawodnik otrzyma
15-gramowy zloty
sygnet Jeżeli
zespół zdobędzie
tytuł
mistrza
Polski. Postanowiłem ufundować
Piłkarze Widzewa rozpoczęli sku- aniżeli na to, co prezentowali dojeszcze jeden, ale tym razem dla teczne
przepychanie sią w górę tychczas w II lidze.
posiadacza szczęśliwego losu.
w drugoliwej tabeli. W ubiegłą so- Trener P. Kowalski, z którym
trakcie - piłkarskiego sezonu
bę- bo tę rozegrali
nareszcie dobry rozmawiałem po wczorajszym tredziemy sprzedawali ponumerowa- mecz. Wygrali z pogromcą wro- ningu, jest nareszcie zadowolony z
ne cegiełki o wartości 50 tys. zło- cławskiego Sląska w pucharow~j gry swoich piłkarzy. - życzyłbym
tych. Pieniądze
z ich
wykupu próbie. Wprawdzie wysokie zw~- sobie, aby tak nam szło dalej w
przeznaczane będą na drużynę Hu- cięstwo nad przedostatnią w 'abc- II lidze. Nareszcie
„złapałem"
prowadzenia.
gry i
skutnika.. Po zakończeniu sezonu od- li Odrą trudno zaliczyć 'do szczy. siyl
tecznie
witawiłem
skład
- powi~
będzie się losowanie i ktoś na pe- towych osiągnięć łódzkiego
eksdział.
wno zostanie posiadac~em
złotego sygnetu.
-ligowca, ale styl gry zaprezento·- Jaki to jest styl?
- Niestety, to jest moim seltre:
Myślę również o sprowadzeniu wany w Wodzisławiu potwierdził
·
j · tern, wręcz prywatną tajemn' cą.
na stadion orkiestry
dętej
na że widzewiaków stać na
więce • Niech się martwią rywale za.
-"""'!----...---------------------~--- kończył trener Kowalski.
Wykorzystując
przerwę w
rozgrywkach piłkarze Widzewa po.
s tanowili wybrać się do Kutna,
gdzie w n iedziel ę rozegrają towa(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
Jaką formę pr,~z ~:1tuje Mrozów- r zysk ie spotka.nie z tamtejszą Stą
foru d,o Stambuł u. Miała ut~UJE: na aktualnie? Pnekonamy s' ę o l ą, urozma i cając imprezy organ.izmierzyć się tam z najlepszymi, ty m j uż w tym t ygodniu bL' Wiem zowane p rzez ikutnowskich działa
wśr6d nich z wymagającymi &im- w hall Tęczy rozp.:i~r.ną si ę tq :c- czy
z okazji tegorocznego Dnia
nastyczkami ZSRR i
Rumunii. roczne mistrzostwa P olsk i. M rc- P i ł karza.
Mrozówna zajęła dopiero dzie~ią zówna bronić będzie po raz p 'ą ly
W ś rodę, 12 bm. kolejna, jakże
te miejsce w wieloboju (zmarno- tytułu mistrzowskiego.
waz na p r óba drugoligowa. Widzewała szanse na tr.zecią lokatę w
Obrona tytułu to nie wszystko. wiaków czeka wyjazdowy mec" z
końcowej
klasyfikacji,
pechowo Spodziewamy się, że M. Mróz po- liderem tabeli Stal2' w Stalow<:j
spadając z równoważni).
każe po raz pierwszy trudne ukh- Woli.
Również kolejne
starty zagra- dy ćwi-czeń ,
przygotowywane n a
Jak się sprawdzi nowy ,w idzewniczne mają
być
sponsorowane olimpiadę w Bareelonie. (wrób,) ski styl" gry? „.
przez .,Elektrim". Firma ta pr:!:eznaczyła już IO tys. rubH na zakup si;>rzętu gi~nastyczn~go w
ZSRR.

Burza na Legii

Nowy

Mrozówna na

SKRÓCI E

• Na ME juniorek polskie siatkdr Ki mają na swym koncie tylko
jedno zwycięstwo i dwie porażki,
1 a j1nuJąc 4 miejsce w grupie.
"
Bez straty punktu są Wiochy
<.
CSRF, a w grupie Il ZSRR.
• Na kortach w Nowym Jorku
tenisistka RFN s. Grał
otrzymała
specjalną nagrodę za pobicie rekordu
świata. Steffi przez 160
kolejnych
.tygodni nie spadła z I miejsca na
liście ra.nklngowej.
Dotychczasowy rekord naletał do
J. Connorsa i wynosił 159 tygodni.
• Pech nie ominął bokserskiego
mistrza świata, sławnego M. Tysona.
Podczas sparringu z G. Pate sławny
bokser z<lerzył się z przeciwnikiem,
pękł mu łult brwiowy, zaszła potrzeba
założenia
aż
48 szwów.
Pod znakiem zapytanb stoi więc po,jedynek
Tysona z A. Stewartem, zaplanowany na 22 bm.
a Jak podała paryska „l'Equlpe",
S4-letnl B. Borg zamierza powrócić
na kort I walczyć z najlepszymi tenisistami świata. Borg przebywa w
Londynie, solidnie trenając (po ł
godziny dziennie).
• Nii. brydtowycb MS w Genewie
polski mikst (E. H~aslmowlcz
M. Leśnlewskll, będac na półmetku
na 3 pozycji po dwóch
ostatnich
sesjach wypadł poza siódemkę, tracąc szanse na medal.
• Polski boks w rozsypce.
Wycofalv sie bowiem z ringów Mied:I:
Legnica i Górnik Pszów,
zdekompletowany jest
zespół
kieleckich
Bł~kltnych. PZB musi więc dokonać
korekty w n-ligowej tabeli.

z.

garnuszk~
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odbudowy
ekologicznej B1a·•tyku

Wenclewski~

•

w

r Papie~
w Songea

Wo~a

-- - ---·------M6wią

zakończona

Łatwo przyszło, łatwo...
i ed11 doszło do sprzedaży Jacka Ziobra do
Jrancuskieyo
pie·r wszoligowca Montpellier za kwotę 1 miliona 100 tysitcu
dolarów, l..ódzki Klub Sportowy stanql finansowo na nogi.
Dyrektorzy pozostalych klubów sportowych w naszym mieście szybko wlączyli kalkuiatorki i pot zrosił im c:olo. Zai:ięli ~nić
o wychowaniu takiego pilkarza, nieorna~ sami chwyciliby alę
za
trenerski
warsitat.
Pomarzyli
td
sobie.
że
gdyby
mieli
talci
szmal, pożyliby oni sami i ich organizacje
.sportowe.
A
tak naprawdę nie ma
najbogatszemu i natwiękuemu klubowi
naszego miasta czego zatdrołcić.
Przujrzyjmy się więc pewnym
faktom,
zwiqzanym z W11żej
wspomnianym transferem. Do kasy PZPN
trzeb~
bylo wplactć
20 tys. dolarów (186 mln zlotych), by wykupić certyfikat upra.wniajqcy łódzkiego pilkaria do gry za. grnn icq,. Dziesięć procent stanow i pozycja „Polski Komitet Olimpijski'', a więc 110 tysiec11 dola.rów, czyli 1 miliard 89 tysięcy zlotych. To jeszcze n ie ws::vstko.
Ostatnie dwa procent (200 m!n złotych 1
ma być . przekazane
na konto.„ Łódzkiego Okręgowego Związku Pił k i Nożnej, Jak latwo więc obliczyć z kieszeni ŁKS wyjęto 152 tys. dolarów. Z -moich
ustaleń wynika, że kwota ta wystarczyłaby
temu wielosekcyjnemu klubowi na prawie dwa lata dostatniego,
spokojnego życia.
I nie protestowalbym
przeciwko temu, by bogaci wspomagali
biednych. Osta·t ecznie jest to jakaś życiowa. prawidlowofć.
Szlag ·
.?ednak czlowieka trafia, gdy prry.jrzy się dzialalnoki tych jednostek. Gdyby wszystkie pieniądze szly na dzialalno§ć merytoryczną
to wszystko 'bvloby w porzqdku (np. organiZ<>wanłe
oboz6w dla
mlodzieży, za1mp sprzętu). A tymczasem mamy takie oto kwiatki
na tej sportowe.i lączce: reprezentacji polskich pilkarzy nie można
znaleźć atrakcyjnego "1/Wala jako sparringpartnera, poniewał nie
ma 1)odobno pienłędzy (sic!). A po co zatrudniana jest tam armia
urzędasów, po co w piłkarskiej centrali np. etat d!a · szefa Ra.dy
Trenerów. który poza pobieraniem m iesi,cznych uposaże'I\ n ic n ie
robi? Można zadawać dalsze p11tani a, tylko po co? Rozumie słę
samo przez się„.

K

LIBERO

W szwedzkiej miejscowo.id Ronneby zakończyła się 3 bm: dwudniowa konferencja szef6w rz'ldów
i wysokiej rangi prudstawiciell
państw ' llladbałtyckich,
Norwegii
oraz Czeskiej i Słowackiej _ Republiki Federacyjillej. Uczestniczyli w
niej · także przedstawiciele komisji
wsp6lnot europejskich. Konferencję zwołano z inicjatywy Polski i
Szwecji. Wymieniono poglądy na
temat rozszerzenia współpracy w
dziedzinie ochrony środowiska Bał
tyku. W przyjętej w poniedziałek
deklaracji wyrażono zaniepokojenie ciągłym zagrożeniem środowis
ka morza, co może prowadzić do
nieodwracalnego załamania równowagi ekologicznej w tym regi.r
nie i poważ.nie ograniczyć mo.i:!iwości
prawidłowego rozwoju.
Uczestniczące
państwa zadeklarowały zdecydowan_ą
wolę odbudowy ekologicznej Bałtyku. Postanowiono
przygotować
wspólny
kompleksowy program
re.iukcji
zanieczyszczeń.
Zostanie utworzona grupa zadaniowa, która w rama<:h konwencji helsińskiej przygotuje taki program. W grupie
t ej znajdą · się
przedstawiciele
państw i instytucji, które uczestniczyły w konferencji w R,onneby.
Zadeklarowano podejmowanie
i
popieranie wysiłków na rzecz jak
najszybszego
zmniejszenia emisji
szkodliwych substancji do pozipmu zgodnego ze zobowiązaniami
pnyjętymi
w konwencji helsiń
sk iej. tj. do roku 1995 o połowę
w stosunku do roku 1007.
W
deklara<:ji opisano bardziej
szczegółowo co należy robić i
w
jakich dziedzimich umaoniać współ
pracę, żeby osiągnąć ten cel. Zalecono m.in. stosowanie jak naj-

W „Poltexie"

Pap' e i J a,1 P a ..vel JI orzyb ył w
do tanzańskiego miasta Songea. Jest to najdalej wysunięty na
punikt siódmel
lepszych z punktu wic!zenia ochro- atrykańskiejpołudnie
pielgrzymki
Ojca
ny środowiska technologii prze!I'ysłowycb,
wzmoonienie konwenc,ii Swiętego.
helsińskiej i jej komisji w dzieW trzecim dniu afrykałlskleJ podzinie zapobiegpnia zanie<'zyszcz\?- dróży papież zaapelował o podlt:·
niom, prowadzenie wspólnych ba- cie nowej światowej kampanii na
dań illaukowych. Posta.!'Jowion ·J +eż rzecz rozwoju tego kontynenitu I
dążyć do ułatwień w kontaktach o
ożywienie
optymizmu, kt6ry
międzylud7'kich,
które mogą · słu zanikł w wy.n iku cierpień I ubóżyć poprawie stanu środowiska te- stwa od czasu gdy :r.dobywano tam
g:i

:-n~

W

poniedziałek

niepodległość.

z ~.

środę

pierwsi

~lienci

z przedplat

w

Polmo zbycie
„żółta" taniej

-

Benzy :18 „żółta'', którą kup;- „maluchy" a do wyboru mieć b'tw RFN ma nawet powyże; dą samochody w kolora<:h: ~ż.:>
95 oktanów - mówi wicedyrektor
·Wym, turkusowym i szaroniebiesPP Polmozbyt
w
Łodzi
w. M.
AudrzeJ
Gabara - a mimo to kim.
sprzedajemy ją na swych dwóch
stacjach przy ul. Piotra Skargi 'i
Przybyszewskiego 195 ;po trzy tysiące 1a litr. - Na razie nie prz<?widujemy pod wyż-ki i handlować I
·
będziemy przez jakiś czas wyłącz- 1 • ł
nie tym rodzajem benzyny. Przy- 1
pomnijmy, że ofi-cjalna cena be'l- i
zyny w stacjach Centrali Przemysłu Naftowego wynosi 3.200 zł.
Po kilkugodzinnych negocjacjach
Pierwsi w ,Polsce iklienci, któ- z rodzńicami wojewoda tJinsk! od·
rzy wpłaaili kiedyś hw. przedpła wołał wczoraj weześ.niejszą decyty na samochody oczekiwani są w .zję o umkinięciu żłobka prizy ul.
łódzkim
Polmozbycie już w naj- Graibowej w Pile. O pro.pozycji ubliuzą środę. Będą to ci, któr·q
zdecydowali się swego czasu 11a t>w011"2:enla w tej placówce ośrod
ka ireha bili tacy jnegi> :wię'ksiość rodziców dowiedziała się, gidy w ponieidei-ałek pl'\Zyproiwadzili po raz
pierwszy swe maluchy i zastaLi informae.ję o lik·widacji żł<>bka. Decyzja 1aka była podjęta zaled'Wie kilka dni temu, 30 sierpnia. Ro,zpoon na przedłuż e nie „Poltexowi"
spłaty dlugów i udzielenie „lekkie- częła się okupacja żłol>ka, a póź
go" kredytu na bieżące wyd~·ki. niej lllegocjacje, które doprowadziły
Et.
do zmiallly decyzji.
liśmy

ok upaCJO„.
•

zo

bk
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Lecze nie kOszt uje

Ogromna dziura
w postaci 30
mld zł istnieje w kieszeni ZPB
„Poltex", jeśli porównać nie ureg.ilowane należności wobec fabryki
l zapasy towarów w magazynie ze
zobowiązaniami „Poltexu" i nie
spłaconymi towarami. Taką sytuację zastał uzdrowiciel Mlec-zytta w
Michalski, który - jak pisaliśmy
kieruje fabryką od lipca.
- Przede wszystkim staram s ie
,;
jak najszybciej ściągać należnoś ci I
i negocjowa~ z nasiymi wierzycieI'oniLsja Kultury Rady Miejskiej
lami prolongaty w spłacie długów. · 02 osó:i, a obecnych) miała wczoPodjąłem
również
wie!e d~iałań raj _za, pi_erw~zy P'-'.i;ikt obrad sprawewnętrz!lych
- organ1zacy3nych wę statutu WJelkieJ Nagrody Arty!. e~onom ~znych; mających na ce- stycznej Mi_asta. Łod i. l{iedy jµż
lu przed~ wsiystk!m · obl)iżkę ko- uporano . się po
az kolejny
st.t6'w. Zrobienie
tu porządków z kwestią:_ czy na posiedzeniach
jest konieczne. z takim! jak dotąd potrzi:bna Je~t oJ:>ec~ość prasy (więcenami nie możemy bowiem być kszośc uwaza, ze _Jednak tak), ukonkure.ncyjni.
wagQ radnych zaJęła owa nagroCzy „Poltex" wyjdzie z dołka? da.
Fina~.suj11cy. go w przew~ż~jącej
P.r.i:edwojenne t.radycje, og6Inopolczę~c1 .oddział VI. ~BP JUZ
w ski prestiż„. Tylko skąd wziąć na
kw1etn1u
.wypow1edz1ał . fabryce' nią pieniądze i jaka to ma być
kre?ytowan1e. _W tych dniac~ z~- kwota? To wszystko ciągle jeszcze
paśc ma decyzia czy zdecyduie 5l!; kwestie otwarte. Póki co pracowa-

w1·e1ka Nagroda Artystyczna

I nwes t YCJ•a czy 'X7'.Td a t ek'\

~ T~~·----------~---.,,..--------------------------------~
W 10 rocznicę

porozumien ia

jastrzębskiego

List Lecha Wałęsy
do górnikó w śląskich
Dziesięć lat temu, 3 w:·zes n: 11
nad ranem, po Gdańiku i Sz ; zec1.nie zawarte zostało t r zecie .:t'J;•; ne porozumienie z 1980 I:„ n.lzwa.
ile - jastrzębski"Tl. Kot'iczylJ 0 •1 0
górn iczy protest <skupiony w . mię
dzyzakładowym komitecie ~trajKo
wy m w kopalni „M;t,\fost Lipcowy" (która właśnie powróciła do
daw.nej nazwy, ,,Zofiówka".
Z okazji
10-lecla porozumienia
jastrzębskiego
do górników li l ąa
kich wpłynął teleks od Leeha Wałęsy,
w którym przewodnicZ!\CY
NSZZ „Solidarność" pis.ze m.in.:
Wa.sze umowy :iamykały w
!ecie 1980 r. naszą w.spól.ną walkę
o złamanie 111ieludzkiego syatemu.
Był to przełom,
po którym nie
można. już ,powrócić do komunizmu.
Zrobiliśmy dużo, a.ie wiele spra.w
idzie Lbyt wolno, zbyt wielu zwąt
piło, odsulllęło .się od nas. Niech
to będzie dla nas ,sygnałem,
:tie
zawsze potraf.imy by ć tam, gdzie

u

Wściekły pies
pokąsał dzieci

się rozgrywa
życie w społe
czeństwie.
Społeczeństwo oczekuje od nas
czegoś .nowego, ale już bez
na-

szego
solidarnościowego
tanctwa. Teraz bowiem

illOŚci

„Solidarności"

:nie

kombaumiejęt
polegają
rządzenia.

na 'Walce, ale aa nauce
I z fego zdawać będziemy
wJększy

współczesny

naj-

egzamin.

•r"'

no nad statutem, starannie budu-

jąc skład kapituły.
~adny Krzysztof

Pakulski s\y;ierdzrl: „ta na"roda jest postrzegana
jąk,o wydate~, a pą:winna być inwestycją".

Czy stać nas na ten wydatek i

jak uczyillić z 111iego inwestycję? Na
te pytąaia nie odpowie jednak .

najlepszy nawet · statut:

(rs)

Droższe

telefony
i telegramy
do NRD
Mini3terstwo Łączności
Informuje, że od 4 bm. następuje zmiana opłat w ruchu telefonicznym i
telegraficznym z Niemiecką
Republiką Demokratyczną,
spowodowana unią walutowll między pań
stwami niemieckimi
i w konsekwencji
- zastąpieniem
marki
wschodniej marką zachodnią.
Według nowej taryfy, jedna minuta rozmowy telefonicznej
ła
czonej za pośrednictwem „mię
dzymiastowej" kosztować będzie
10.800 zł zamiast 2.400 zł, zaś w
ruchu automatycznym - 5.200 zł,
zamiast 1230 zł. Natomiast opłata
za jeden wyraz telegramu
zwykłego do NRD wzrasta z 240 zł do
1.100 zł.

•
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kolizji

Aż 30 wypadków i kolizjt
dro- dl'.! domu. O godz. 12.13 w Rzgogowych zanotowano
wczoraj w ":"Ie, przy ul. Łódzkiej 10, kleruŁodzi i województwie. Na szczę Jąca ładą
Marzena P. też jechała
ście, tym razem nie było
ofiar za szybko, wpadła w poślizg, zjeśmiertelnych.
chała na lewą stronę drogi, udeNajwięcej os6b ucierpiało w wy- rzyła w drzewo, a następnie wpaniku wypadku, do którego doszło dła do rowu, gdzie samochód l?rzeo godz, Hl w Łodzi przy ul. Zie- wrócił się na dach. Marzena P.
lonej 77. Kierowca fiata 125p Zdzi- oraz towarzyszące jej dzieci Sła
sław B. nie dostosował . prędkości wek i Ola P„ zabrani zostall
do
do warunków jazdy, zjechał (na szpitala.• Inny pasażer Paweł
P.
łuku) na lewą
stronę
i zderzył po udzieleniu
pierwszej pomocy
si, czoł9wo ze starem. Kierowca odesłany zostal do domu •
fiata oraz pasażerowie Marek A„
(Jm)
Józef W. i Wojciech W. znaleźli
się w szpitalu. KierQwca
stara
Zygmunt B. po udzieleniu w pogotowiu - pomocy zwolniony został

~wiadkowie poszukiwani

Blokada garnizonu

Redaktor depeszoWy

•,

30 wypadkó w

Tomaszowie
Mazowieckim
pies pokąsał dwoje dzieci w wieku . szkolnym. Ojciec por.zkodowanych podjął ryzykowną, ale
'llwieńczon~
poWl'.>dnniem
pró~ę
Od lioboty trwa w Le,gn icy blo~chwytan1a
zw1erzęcla.
:Badania Irowam!ie przez działaczy KPN bupotwierdziły podeJi;zenia.
J:?w~j- dynlw • kÓmendy garnizonu le.gnickę pokąsan~ch
dz1~cl prz~w1ezao- k~ego Pól>noenej Grupy Wojsk A:rn? na od~z1al ·zakaz.ny Wo,ewódz- mii Radmieckiej przy uHcy Złotok~ego Sz.p1tala
Zeapolooego
w ryjskiej. -Jak poinformował dizienniPiotrkowle.
ka.ru p~ rzecznik prasowy woje~st~leje prawdopodobłe6stwo, że wody Iegn.iokiego, Roee-r Pias.1to.wdz1eci nie były jedy.nymł,
które sk:i., bl'Olkowal!le jest głÓIWl!le wejście
miały stycz.no.ść z ~horym
psem. o'l'U bramy w,łazdowe. Wolne od
Stąd apel słuzb sanitarnych w To- blokady jest t ylko jed.no z boczmaszowie o zgłaszanie do toma- nych wejść do budyi!1kU. Przez
szowskiej Stacji Sanitarno-Epide- głośniki blokując)• wz:rwają do
miologic:z:nej (al. Wyzwolenia
:!.4, składa,nia podpisów pod petycją do
tel. 40-17 i 29-M) wszelkich
ill- premiera o podjęcie skutecznych
formacji na ten tern.at.
dllliału\, aby · przyspieszyć opuszca;~
m-ak .nie Polski przez wojska radzieckie.
W

'

_'ł'

Tl'

teebnlczny MAREK CISZEWSKI

WRD WKP w Łodzi (ul.
Żeromskiego 88, tel. 57-16-62)
prosi o kontakt świadków,
którz_v
widzieli, jak:
.... Przedwczoraj,
olcoło
1odz.
22.23, na skrzyżowaniu ulic:
Kilińskiego, Franciszkańskiej I Pół
nocnej w Łodzi doszło do
kolizji, w której uczestniczyła 11r~
na LZG 8227.
.... Wczo'raj, o godz. 8.20, donło
do przewrócenia sifł iulta na ul.
Inflanckiej.
.... Wczoraj, o godz. 12, przy ul.
Zgierskiej 220 w Łodzi. doszło do
potrącenia pieszej przez fiata 12op.
Kierowcę. który
w zeszły pią 
tek, o godz. 0.35, spowodował wypadek przy ul. Pabianickiej 304,
prosi 1ię o zgłoszenie pod wyżf/,
wymieniony adres.
(jm)

•
•
•

Kasety skarbcowe Kościuszki
Rachunki walutowe na Sienkiewicza
Kolejka na Zachodniej

Gospodarczy
ju:i: kredytow
złotych.
" miliard6w
wartoAcł
Nie jett t& du:i:o, a-le zważywszy
te klienci bl&1' od 20 do 300 mi;
lion6w na rozruch, Uoś6 rodZ!lcych
1łę 'Własnych interesów moźe być
Z myślą o posiadaczach
pokaźna.
owych fortun a także o właścicieogóle
lach złota, brylantów i w
Bank
Państwowy
kosztowności
Kredytowy w \Varsza11·i4', V Oddział w Łodzi przy' al. I;;:ościuszki
88 jako pierwszy w Lodzi przyjmuje już zapisy na kasety skarbcowe. Zamiast trzymać precjoza w
domu, można wynająć szufladę w
banku. Oczywiście za opłatą. Około SO C116b dziennie pobiera kredyod
ty aa d&lałalność I01podarci:,
do dw6ch
kilkunastu milionów
miliardów. Oprocentowanie w 1kali roc&nej wynosi 36 procent.
Od miesiąca bankom: centralnemu N'BP oraz PeKaO SA przybył
nowy konkurent. Jest nim Wieikepełskl Bank Kretlytewy. którego
łódzki oddział przy ul. Sienkiewicza 24 otwiera rachunki walutowe
„A" w sześciu walutach wymieMonłalnych 1 to.- be:i: kolejek.
Bank

Pe-eehny

w

udzielił

Łodzi

---

I

I

;

WTOREK -

Rozwiązanie krzyżówki

_.

u

Międzynarodowy hotel młodzieźow,- w podłódzkich Grotnikach powstaje staraniem III LO im. T. Kościuszki w Łodz.i,
w niegdysiejszym ośrodku letniskowym dawnego Gimnazjum
im. J. Piłsudskiego - szkoły, której świetne tradycje kontynuuje dziś właśnie „Trój<ka".
Ta bardzo oryginalna - jak na oświatowe stosunki - inicjatywa społecznośd śz.kolnej znalazła pełne poparcie wszystkich lokalny~h władz, a do pomocy w jej realizacji udało się
po.zyskać takźe łódz:ki „Orbis", który zadba o odpowiednią
reklamę l marketing.
Obiekt, utytkowany w latach powojennych przez były Wydział Oświaty, Wychowania i Kultury Łódź-Sródmieście, wymaga oczywiście gruntownego remontu i renowacji, by przywrócić mu dawną urodę i blas-k. Będzie to sporo kosztowało,
ale - jak nas poinformował dyr. III LO Radzisław Olbryc·J1owski - są już chętni sponsorzy.
Nam pozostaje tylko życzyć powodzenia temu niecodziennemu. a bardzo pożytecznemu przedsięwzięciu oraz podobnych
in icjatyw innym pla~ówkom oświatowym. Od 1 stycznia 1991 r.
szkoły odzyskują samodzielność ekonomiczną, każdy • więc taki
pomysł jest bardzo cenny. Rozwijanie przedsiębiorczej samodzielności ma również niezaprzeczalne walory wychowawcze.

z
utargi
tam też wpłaca.6
usługohandlowej,
i produkcyjnej. Dyrektor
wej
WBK - Jerzy Tokar powied::iał
nam przy okazji, że p:>ruszana omasowego
w środkach
statnio
kredyto-·
przekazu sprawa katt
wych dla cudzoziemcl)w i osób posiada~cych konta za granicą (tzw.
należy raczej
American Express)
do... przyszło$ci. Zgodę na tę formę płatności otr:iymał od prezesa
w Warszawie
powstający
NBP
Wielkol'!Jlski
Bank Ań1erykański.
Bank Kredytowy udziela też izw.
kredytów konsumpcyjnych na poIstdobnych zasadach jak PKO.
dwie formy ,zapenieją jednak
wnienia sobie zwrotu . udzielonej
przez
poświadczenie
pożyczki:
zastaw
dwóch żyrantów lub pod
przedmiotów wartościowych.
gotówNajwięcej chętnych na
kowe kredyty konsumpcyjne <resprzęt
meble,
ltlonty mieszkań,
RTV) zgłasza się do PKO przy ul.
Zachodniej 91. Dziennie udziela
się tam od 80 do 100 kredytów w
wysokośc:i nie przekraczającej szeZ 24 SIERPNL>\
ościorniesięcznych poborów. Ich
procentowanie w skali rocznej wyPOZIOMO: Koloi~ia, poznaniak,
nosi obecnie: przy spłacie w ciągu
blaga,
6 miesięcy - 36 proc. w ciągu 12 smaJ:'. masa, karta, autor,
abak.
2 armia, dres, klaka, agada,
miesięcy - 38 proc. i w ciągu
J odma. katakumba, Alabama. •
lat - 40 procent.
PIONOWO: Krok, lanca, nonet,
W. M.
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PROGRAM I

Cztery Pory Roku. 10.:\0 Erich
Maria Remarque - „Łuk Triumfalny". 11.00 Koncert przed hejnałem.
11.so Aktualności kulturalne. 12.05 z
kraju 1 ze !§wiata. 12.31 Muzyka. 12.45
Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunikaty. 13.0S Radio kierowców. 13.30 Przeboje mistrzów. lł.05 Magazyn Muz;czn;y „Rytm". 14.58 Pięć minut o
teatrze. 18.05 Muzyka i aktualności.
111.n Dziennik Radia watykai1sklego.
lT.10 Na rockowój nutę. l7.ł0 Spotkanie z Bellonój. 18.05 z radiowych studiów - koncert dnia. 19.~ Radio dzieciom. 20.10 Komunikaty Totalil!!atara Sportowego 20.JS Koncert ty..
ezeń • .:0.40 W kilku taktach. w k!lkU
20.łS l\Iarlan Brandys •łowach.
prznodY z hlstoriói" - fr.
„:Moje
!UMI Komunikaty. 21.0S Kronika sportowa. 211.03 Na r6tnych lnstrumentach.
22.tS .Jublleusz chopinowski w Dusznikach-Zdroju. 23.15 Panorama świa·
13.llO
ta. 23.30 Jazz dla wszystkich.
Myśli przed ttońcem dnia. 23.55 Pół
noc poetów - Krystyna Miłobędzka.
9.00

ł

- ·

PROGRAM IV

5.00 Radloranek, preuntowany przez

-

a==

• • I
• '

formacje sportowe. 18.15 Klub Trójki.
19.30 Złote lata bluesa. 19.50 Reint!r
Erler - „Mięso" - odc. 20.00 Klub
folkowy. 20.30 Krajobrazy wileńskie.
20.45 Punctus contra punctum. 21.30
21.45 Gard.
Krajobrazy wilenskie.
22.30 Krajobrazy wileńskie. ·22.45 Opera tygodnia. 23.00 24 godziny w 1O
minut. 23.10 Radio Kanada. 23.15 Soul
muzyka duszy. 23.50 Vladimir Nabokov - „Lolita". 24.00 Między dniem
a snem. 0.55 Miniatura poetycka.

ł WRZESNlA

•

a

~

16.45 Kino Tik-Ta.ka: \ •1 isia Yogi
film
wyprawa po skarb prod. USA
17.15 Teleexpress
17.30 10 minut
17.45 Bez litości (2) - pr. dok.
18.35 SPIN - mag. popularnonau•
kowy
19.00 Program publ.
19.15 Dobranoc - bajki Ezopa
l9.SO Wiadomości
min. Jackiem
20.00 SPotkanie z
Kuroniem
?.0.15 Dynastia (40) - ser· pr. .USA
21.05 Listy o gospodarce
(I> 21.35 Walka o demokracje
film dok. prod.
Geneza ang.

Grażynę Jeżewską (Ł). 8.40 Omówienie
programu (Ł). 9.35 Witamy w przed•
szkolu. IO.OO Rozmaitości krajowe I
zagraniczne. 10.30 Włoskie canto aud. Jana Nowackiego. U.OO Dom I
aud. z telef<>rucznyni uśwJl\t
tego nJezwykle
Realizatorzy
działem słuchaczy tel. 28-57-1!. 12.13
Lekcja języka angielskiego. (BBC). ciekawego serialu 1JWiedzili po12.27 Radio Artel. 12.35 W galerll nad 30 krajów świata
Rozmamuzyki. 13.25 Spotkania z reportażem. wia li z czołowymi polłtykami i
Inspirowane folklorem. H.00
13.45
z ulicy, z uPopołudnie Młodych Słuchaczy. 14.50 zwykłymi ludźmi
Magazyn „Między nami". 15.25 Repe- czonymi i fanatycznymi przytytorium - Literatura wspAlczesna. wódcami z rządzącymi i rządzo·
15.55 Magazyn „Z dziś". lG.00 Popopod red. Alicji nyml. Sięgnęli po archiwalne ma·
łudnie w Czwórce PROGRAM l i
Jugkiewlcz (ł.). 20.05 Język francuski. łeriab filmowe ukazujące różne
9.0S Recital oboisty Heizza Hollige- 20.20 Piosenka literacka. 20.30 Kultura dramatyczne epizody polityczne
ra. 9.50 Alłstalr MacLean - „Stacja i okolice - „Nowości wydawnicze". XX wieku m.in. dojście Hitlera
21.10
przeczytaj,
Posłuchaj.
arktye7:na Zebra". - odc. 10.00 Kon- 21.00
cert z tematem. 11.00 Radio Kontakt Współczesne partytury. 22.00 BBC - do władzy. rozruchy z lat 60. w
13.00 Z malowllnej retransmisja. 23.00 Nie tyllrn ballada. USA na tle rasowym, walki o
- tel. 44-72-75.
skrzyni. 13.23 Polscy laureaci Międey 23.30 Wiadomości. 23.35 Spotkania· z demokrację w Argentynie, ·Grenarodowych Konkursów Muzycznych. reportażem. 23.50 Miniatury przed pół cji, Afryce, Azji. Powstał z te14.50 Antoni nocą.
I go obra.z niezwykle logicmego
14.03 W stylu country.
war„wsoomnlenia
słonimski
deciągu ewolucyjnego pojęcia
szawskie" - ode. 15 oo All>um operqTELEWIZJA
wy. 13.45 Jazzowe spotkania. 16.30
mokracja. Nie jest ono bowiem
17.50 Alistair
Dzieła. style. epoki.
PROGRAM I
dane raz na zawste, a.ni nie Jest
MacLean - ,.~tacja arktyczna Zebra".
łatwe do realiiacji. Serial wy18.00 Klub płytowy 19.00 Portret pisarzy - Jacka Trznadla, 19 30 Letnl 8.00 Dzień dobry - poranny mag. raźnie ukazuje, ie droga do urozmaitości
21.15 Felteton
F"'st'lwal Muzve7:nY.
Jest
demokratycznego
stroju
kulturalny. :!1~20 Muzyka. 21.30 Tere- 9.00 Wiadomości por~nne
trudna. bolema, pełna potknięć
sa Sledlarowa - „w zaściankach nad 9.10 Domowe przedszkele
Witlla". 22.00 czarne jest piękne.
9.35 Dynastia (40) - ser. prod. i pomyłek. Często wyradza się
w systemy totalłtame lub w go22.40 Tomasz Mann - „Wybraniec" USA
odc. ~3.00 Or~:inv dzlslaj. 23.45 Czas 12.00 Muzyka - Co słyszysz?
spodarczy chaos jeśli tylko zona jazi. 0.50 Uin!a.tura literacka
12·30 Na legionowym szlaku - Jó- stanie
błąd
Jakiś
Popełniony
Wiersze sercu bliskie - odc.
zef Wybicki - w burzliwych
dzie,lach Polski
P.ROGRAM tli
22.35 Wiadomości wieczorne
t3.00 Chemia - Molekularna teo- '.l.2.50 Leksykon
polskiej muzyki
materii
budowy
ria
ti,
1:;,
serwis T•ójki: ł, T, s. '· 12.
rozrywkowej
13.30 Spotkania z literaturą. kl 7
17, 1s.
- Bohaterowie Krzyżaków ,
PKOGRAMU
9.03 Bez \<n:ględu na pagodę. 10.30 14.05 Agroszkola.
Czyszczeni;
Folk . 10.40 Relner Erler - „Mięso".
7.55-11.00 Telewizja śniadaniowa
mal!azynowame
i
sortowanie
10.SO Blues wczoraj, 11.00 Strzał w
7.55 Powitani•
,
nasion
sedno. U.10 Jazz. 11.20 Strzał w sed8.00 Panorama dnia
no. 11.30 w stylu koncertującym. 14.35 Wiedzieć - to zapobiegać
8.10 Ulica Sezamkowa
12.00 Radio Kanada 12.05 W tonacji 15.00' Jedwabny szlak (1> - Wspa9.10 Santa Barbara (37) - aer. pr·
niałośc:-1 starożytnego CzangaTrójki. 13.00 Thomas Harris - .,MilUSA
czenie owiec"' - odc. 13.10 Mlstrzowte
nu ser dok. pr. jal).
to.oo CNN - Headline Newa (werbatuty. - Claudio Abbado. 15,05 Po- 15.55 Pro~ram dnia
lityka dla wszystkich. ts.10 Przypo- ta.oo Wiadomości
sja oryg.)
minamy zespół „Toto". 15.40 W imie- t61'J Video-Top
10.15 Magazyn telewizji •ntadanio·
kornlkl.
na
niu PRL - Polowanie
wej
18.00 Zapraszamy do Trójki. tS.05 In· 16.20 Tik-Tak
15.00 Powitani•
W Za15.10 Dookoła świat\:
chodnlej Af-ryce
z &łębokim żalem uwiadamiamy, ie w ~11iu 39 sierpnia 1998 r.
zmarła, przetywazy lat 81, nasza najul<oc:hanw.a :Mamusia i Babcia

I

!.

z

sn.

19,30 Klejnoty kultury - Swiąty BASSETY sprzedam. Kusocińnie drewniane - tilm dok.
37339
skiego 126A/42.
turbo-di esel MALOWANIE. 32-51-17.
37188
20.00 Przeboje Bogusława Kaczyń RENAULT-ESPACE
Dx - mikrobus 7-osobowy (1988) MARMURKOWANIE surówki, nisskiego - Krystyna Szostek·
Lódź, Traktoro000
34._
przebieg
Reterminy.
krótkie
ceny,
kie
-Radkowa w l.ańcucie
55-74-17 (7 do 15),
wa 35, tel.
9476
gatowa 9. 74-18-58.
9544
21.00 Wywiady Ireny Dziedzic
51-50-23.
15
od
remontowo-budowlany
ZAKŁAD
21.30 Panorama dnia
układanie glazury. 55-42-38.
37551
~1.45 Sport
KURTKI, ~podnie teksas - kra21.55 Schodami w górę schodami
wiectwo. Wernera 7. 34-14-63 wieJl"'ll:J.lli:"ntlilil'('~
w dół - film fab. t>r. pol.
37!551
czorem.
~
•
.J!!!!!!!!.
TJKLADAM glazurę. 43-51-28 ~9Jest to historia młodego chło 126P (1987) sprzedam. 48-21-96.
lli3 34
-lBl.
paka o uzdolnieniach artystycz9517
nych, który z Krakowa przyjeż 126P 11.qs1).
mały J :"' ~ !,"', '7'? *'ii' •u+ + +ęę
garażowany,
dża do Zakopanego w sierpniu
# ·'
; f,
. :....- f ' t r; f
przebieg, sprzedam. 33-59-59.
1
/
1
193-9 r-0-ku. Tu obraca się w śro·
1
9533
'
• „LI '
~
:.,.
'·
l
·
miliona
11,5
(1984)
126P
dowisku miejscowej bohemy ar kupię.
'>kodę
sprzedam.
tystycznej i poznaje przedstawi37441
MŁODY, solidny. 52-66-29.
55-70-59.
37434
(czas
cieli elity towarzyskiej„.
126p (1988). 46-31-58.
SPRZEDAM
em"sji: 105 minut).
37369
Z wielkim bólem powiadamiaProdukcja polska, 1988. Sce·n a- FSO (1984), foka
skrzyniowego,
my, że dnia 31 sierpnia 1390 r.
riusz (na motywach powieści Misprzedam. Staszica 14 po 18.
nasz
odszedł od nas na za wsze
chał 1 Choromańskle~o) I reiyse·
ukochany
37446
Zdjęcia:
ria: A.ndrzej Domallk
t P.
Dariusz Kuc. Muzyka: Jerzy Satanowski Wyst'lpują: Ja.n No,'1-·i~
cki. Macie.i Robakiewićz. Anna
S'TIAIWJOKI
Krzyszt-0f Bednarski,
Dymna,
LAT GS.
Jan Peszek, M-4 60 m zamienię na około 100 m
Maria Pakulnis,
Ostatnie Jego potegnanl• odAdrianna Biedrzyńska, Krzysztof
199~
będzie 9ię dnia 5 września
wie!55-25-26
międzywojenne.
roku (środa) o godz. 15 na cmen9521
czorem.
Wójcik.
Magdalena
Gosztyła,
Zarzew,
św. Anny Łódź tarzu
Renryk Bista, Marek Barbasie- POSIADAM lokal - Sródmieście.
o czym powiadamiają zrozpaC'ZoOczekuję propozycji. 55-29-52.
wicz: Julian Jabczyński, Małgo
ne:
9505
:tONA oraz DZIECI li ROD2lIrzata Niemen, Jolanta Nowak.
LOKALU na rzemiosło poszukuję.
NAMI.
Llnd·I Watts, Costancł' Pratt i
9512
78-34-25, 16-93-69.
Prosimy o nieskładani• kondoinni oraz zespól muzyczny
lencJI.
.,Beale !\ltreet Band".
Z głębokim talem zawiadamiaZ głębokim talem sawladamla23.40 Studio Festiwalowe „Wratislamy, te w dniu 1 września 1990
my, że w dniu 31 1lerpnla 1990
roku zmarła, w wieku 81 lat, navia Cantans"
roku zmarł nagle przetywszy lat
sza droga Mama i Babcia
OJciec
Mąt,
59 najulrochadszy
23.55 Komentarz dnia
t Dziadek
S. ł P.

'=

II

.

Uroczystości pognebowe odbędl\ się dnia 5 wrzeSn.ia bił. " godz.
•
12.se na ementarsu rzym.-kat. przy ul. Ogrodowej 39.

inż.

LEON

S.

AIUIRELIA

r.
I

P.

września

STAIN"llSlflAIW J·EGIE!R

Po1ne1' odbędt:i• •hl .,,. dniu I wrzejn.ia br. Uroda) o godz, 15
na starym cment.um prsy ul. Ogrodowej n.
~A,

od'będ~•

aię

P.

MIEOZYlSitAiW

LIS

Poerub

ł

MALCZ"YlK

w dnl!u

ARCHITEK.T.

s

br. c•roda) o godz. 13.30
na cmentarzu rzym.-'kat. pw. św.
Antoniego Jl& Mani. Pogrążona w
smutku

pogrzebowa odbę
Uroczystośe
dzie się w dniu 5 września br.
(środa) o godz. 14 na cmentarzu
przy ul. SzczeclńskleJ.
ŻONA, CÓRKA, SYN z RODZINĄ d TE8CIOWA.

llODźINA.

•YN<>WIE, SYNOWE i WNUKI.

WNUK.I i llODIZU"A.

z

września 1990 roku
.Z ctębok.im bólem uw.ladamiamy, te dnia
1m1arł nagte .nasz ukochany Ml\ł, Ojciec, Dziadek I Pradziadek

Dala 31 sierpnia 1t90 r. zmarł w wieku lat 51,
bardzo -wa.ny PueoW"lllk

długoletni,

-llu-

tOłly t

S.

ł

C~ES·ŁAW

P.

c

ŁODZ

S.
dłqoletnl

~ULA

P.

JAN BOROWSKI
w lelklqoo 1erea.
0

UroczywtoK! PCICHebo- o4bęu 1lę w lblha 5 ~la br. (łro
da) o cCMtt:. 1ue aa Cllleatanu Komunalnym Dały prsy 111. Smutnej. Poer~ w ffSP&etlY koch•3l\CY Zll na u - 1
6AKUllZ,

ł

praeo-UC iSIZpttala itw. Rodziny (im, :Pasteura), tolnlen
Z5 Pullmu Alt oddziału „Wicher", pseudon1m „Felczer", Człowdeil

c.aewtn wtelldap nrea.

września br. o C<Hit:. lUS z domu
Pocn:elt odbędzie się d'llla
Wyrazy
przed~rzebowego w Pabianicach, pny ul. KiLil\ttkiego,
wsp6łcsucla 2:1>nle I Synom I caleJ pozostałej ~dzi
nle składaJll

"EL'l'OR" · w KONSTANTYNOWIE.

1t6Sem •'lri.Camtaml!', te w «mu I iwrzeiaja 1... r.
Jat. .... u}uk9ChaAna Kama I Babunia

MAJRM MIILAINOWSKIA

GAJlDA

WSP0ł.PllAC01'NIC'I' •

wielldllł

'ZU1arła w wiem 11

ł. ł'

P.

serdecneao

DYREK.CZA

z

.i

s.

ł. ł

dyrektorka Gimnazjum Z: Pętkow&kieJ l w. Maciń
po woJ11ie XIV LO, a następnie nauczycielka J. pot.kiego
w X LO i V LO dla pracujących.
'

r.

0·

a 8UWALS'K.ICR.

dłucoletaia

ZIĘCIOWIE,

Aram, pasternak, Karaganda, Ata- r.r,I
J' . TAf!!'I
gra- ~'I
cama, krasa, rumba, abaka,
kresz przyjmę
CHALUPNICZKI
ca, „Dżuma", kara, Obra.
9509
~ '..J.•• ··- Pabianice. 15.:13-79.
WYNAGRODY KSIĄŻKOWE
: susa
FICiiq-SKI,
Wiesłw
LOSOWALI:
SZWACZKI - kresz. 34-21-26.
ZA- NOWE silniki szwalnicze ,,TexriZofia
Łódź. ul. Rybn a 5,
9!524
ma"„ 55-89-61.
9481
Łódź. ul. Rybna 5/8,
WADZKA,
Zofia MISZTAL, Łódź, ul. Łączna
kresz.
ZA'J:RtJDNIĘ szwaczki
VIDEOODTWARZACZ
nowy,
. 9526
33/51.
43-68-01.
sprzedam, 32-10-60.
9538 ZATRUDN_IĘ
Odbiór nagród
w sekretariacie
ekspedientkę.
naszej redllkcji.
37368
48-05-45.
(ka) WARTBURGA (1988), 87-43-63. 95(}7
W PRACOWNI pantofli - zatrudLZ-3, Singer „16", 37-22-90 , (8nię (chętnie rertcistę). 78-84-36.
5
3733'7
9504
).
l
J
Telewizji
15.40 Studio Aktywnej
JVC zachodni; tanio. 84-31-98 .
16.00 Kontakt TV
DZIEWIARZA zatrudnię. llS-24-47.
37375
9475
7 OO Historia Hollywoodu (li) - Od
bet.oniarzy
43-36-02. MURARZY, tynkarzy,
filmów klasy .,B" do przebo- TELEWIZOR kolorowy.
37381
- zatrudnię. 74-37-09.
9501
jów - serial dok. orod . ang .zatrudnię.
SOLIDNYCH szewców
-am.
3738t .
Julianowska
LisSródmieście.
SMAŻALNIĘ
!8.30 Modlitwa wieczorna
ty z ceną .,9498", Biuro Oglo- PRZYJMĘ szwaczki - chalupnicz18.00 l:.ódzkie Wiadomości Dnia (Ł)
37343
(kresz). 57-88-49.
ki
9498
szeń, Sienkiewicza 3/5.
19.00 1'ortura nadziei - nowela fil ·
mowa
TELEX komputerowy PTT teles- ZATRUDNIE szwaczki (teksas)
cript 52 oraz telescript Simens,
Widzew, Bartoka 1/136 bl. 427.
Jest to filmowa adaptacja o.
(7
Traktorowa 35, tel. 55-74-17
37338
powiadania francuskiego pisarza
do 15), od 15 tel. 51-50-23.
ZATRUDNIĘ szwaczki (kresz), RoA Villiersa de L'tsle Adcoma.
9544
37313
kicińska 290.
Film opowiada o przeżyciach SPRZEDAM krawieckie maszyny:
overlock, dziurkarkę, stebnówki, ZATRUDNIĘ szwacz.ki
lekarza Abarbanela. który został
(teksas),
dwuigłówki i dwuigłówkę ramieWojska Polskiego 81, Karolczak.
skazainy przez Swiętą tnkwlzy37367
niową. 33-83-17.
37374
cję na śmierć pr1e1 spalenie na
(kurtki),
zatrudnię
SZWACZKI
ii przeprowadził PRZĘDZĘ,
stosie za to,
„167", elastil
bistor
37438
12-14-29.
by wyjaśnić posekcję ~lok.
„78" - sprzedam. 55-64-70 po 20. ZATRUDNIĘ
(Ruda).
szwączki
pacjenta
swojego
wód zgonu
37333
37370
55-13-35.
(CZ&.! emisji: 28 minut}.
szycie kurtek • (teksas).
ZLECĘ
Pro-dulłcja :rr, 1967 Rei~·seria: TANIO 126p (1984), 81-38-45.
37435
33-08-49.
37335 SZWACZKI zatrudnię. 33-46-81.
Ewa i Czesław Petelscy Wyk :
stołem,
ze
„5"
DZIEWIARSKĄ
37266
Henr3•k Boukołowski. Władysław
Klonowa 19 m.
„Neptuna 471".
licza. Henryk Borowski, Ja37385
6.
nusz Zieje-wski I inni
37456
NEPTUNA ca 26. 74-97-68.

n

t: domu SKIBICKA,

CORKI,

mecha'llka zat- „ _, _
TECHNIKA,
9!540
nię. 51-90-57 (wieczorem).
KROJCZEGO i szwaczki zatrudni41.
Narcyzowa 38, tel. 32-78-!56. 9539
tokarzy, ślu•
SAMODZIELNYCH
~
. __.:_
_-- - - sarzy precyzy3n~h. Rzeszowska
. 9515
18.
dom jednorodzinny, KOBIETY do zakładu
SPRZEDAM
artykUłów
37311
Kwiatów Polskich 32.
zatrudnię, Koperspożywczych
ogród, budySPRZEDAM dom,
953'7
nika 16.
nek gospodarczy, woda, siła, l(az.
zatrudsitodruk
na
i
KROJCZEGO
37340
Podchorążych S!l.
9537
nię. Kopernika 16.
(kurtki
zamówienie
PRZY JM;Ę
Teofilów, Rotatki skórzane),
497'7
mera 19.
ATRAKCYJNE wynagrodzenie dla
układaczek.
wykwalifikowanych
Romera 19, Teofilów.
94'7T
(surówSZWACZKI chałupniczo
11469.
ka), zatrudnię. 33-21-98.
PRZEDSIĘBIORSTWO „Dominpol"
oferuje: szampony, płyny komkresz. GieLódź, Atutowa PRZYJMĘ szwaczki pielowe, mydła.
9498
wont 45.
37508
15. tel. 84-96-85.
1
wykwalifikowane
SZWACZKI
(kresz), zatrudnię. Łódź Wiskitno. ul. tfad ~ taweT'1 R (rl" ·-·-1
9472
autobusem z Dąbrowy).

D:slatlek

mgr AiNTONilNiA JIAMROIZ_
llkieJ

--=-·--!t--~ i:Ciil- 1f~

(n)

..,, dniu 1 września 19to
alębe>Jdnl talem sawtadamlamy, h
lał, m.n• na,fukocbtllny Mili, OJciee
zmart ~· w wieku

ł P.

.

IJfr,}!

na piątkę

działalności

wczoraj zgłoszenie

..........
·dziś
_.OGł.OSZEN/E
--·
,
·--

Pomysł ~'Trójki''

Iina

No i srobił się ruch w interesie.

ustawiają
Głównie ludzie młodzi
na
po kredyty
1ię w bankach
ciągu
działalnoś~ gospodarczą. W
miesięcy
wakacyjnych
dw6ch

~

Z oalwlatowego podw6rka.

I HAllYSlA,

Pogneb odbędzie •lę dnia • września br. ~~wartek) o golb. lUO
:,a ~•ntarra •w. Franciszka przy uł. RligowskleJ 156. Nieutulona
RO MINA.

P.roa!my o llfffldada'llle kondolencjo!.

DZIENNIK ł.ODZKI

m IM (11111) I

Zmiana systemu odpłttnojcł za leki ef\gle wywołuje emocje.
Po kałdeJ wzmiance na len tema& w prasie, w Departamencie
FarmuJl Mlnłsterstwa Zdrowia rozdŹwanlaJ!l się łelefon1 od
os6b zaniepokojonych. ewentualnymi „przymiarkami''. Tymcza~
sem nikt dzisiaj nie Jest w słanie odpowledzłe6 aa pytanie Jak
te nowe uregnlowanla będą wyglądać. Od kliku miesięcy pod
przewodnictwem wiceministra pracy, Jerzego Szretera, obraduje międzyresortowy zesp6ł, który ujmuje 1111 wszystkimi tzw.
przywilejamL M6wł się łam r6wriłeż o lekach. Jednak ani trzy
propozycje przedstawione przez resort zdrowia, ani .kontrpropozycje Innych specjalist6w nie znalazły do tej pory uznania.
Bardzo drażliwego gordyjskiego węzła lekowego nie da !lę
widać rozwląza6 ani szybko, ani tak, aby wszyscy byli zadowolenL

Przypomnijmy: ostatnią Informana temat leków, która obiegła
prasę była koncepcja trzech
list
leków o różnych zasadach odpłat
ności . Pierwsza miałaby obejmować około 400 pozycji z urzędowe. co spisu · leków: onkotogicznyrh.
przeciwko niektórym chorobom zakaźnym, celiaklii I cukrzycy, które ~adal otrzymywalibyśmy za darino. Za około 300 spe<!yfików tzw.
wspomagających płacilibyśmy nadal 30 procent ich wartości , natomiast za pozostałe medykamenty
tzw. parafarmaceutyki i środki opatrunkowe .odpłatność miałaby być
cją

Co z

towej (nie ma takiego kraju, gdzie
eros ·leków wydawano by za darmo), to .,ruszenie" oroblemu budzi
w nas wszystkich wiele oporów.
I można to zrpzumieć• .Lek, to artykuł pierwszej potrzeby i już dziś
zdarza się, że chorzy ludzie nie
mają za co się leczyć„ Lękają się
więc lekowej „operacji". Obecnie zawsze jeszcze można poprosić o bezpłatną receptę litościwego lekarza
lub „wynająć" dyturną babcię, ro
będzie jednak jutro, kiedy te moż
liwości być moze skończą się?
Aptekarze twierdzą, że około !IO
proc. lek6w wydaJt\ obecnle za darmo. I choć liczba „uprzywilejowanych" Jest raczej stała (ok. 11 millon6w ludzi) wystarczy postać
chwilę w aptece, aby samemu zobaczyć, jak mało os6b kieruje się
z receptą do kasy. Im droźsze leki,

odpłatnością?

·

Lekowa operacja
czy to on właśnie zwyc1ęzy. Cała
sprawa jest skomplik-:>wana i de,likatna. Zasady zmian odpłatności
za Jeki wymagają korekt w kilku
ustawach, nie można także nie Uczyć się z odczuciami społecznymi.
A o akceptację w tym względzie
będzie chyba najtrudniej.

tym więcej darmowych .recept.
płaty do lek6w wydawanych w
tekach wynoszą dziś ponad 1,5
liona złotych!

Dollpmi-

Z całą pewnością sytuacja jest
„niezdrowa". W innych krajach
najbardziej powszechną formą nabywania leków jest opłacanie ich
pełnej wartości w aptece, a później
całkowita.
Od lat przyzwyczailiśmy się do zwrot poniesionych kosztów z utanich bądź darmo.w ych leków I bezpieczeń zdrowotnych. Ten zaJest to jednak tylko jeden z choć ma się to nijak do naszej sy- bieg, na którym pacjent wychodzi
projektów i wcale nie wia:lomo. tuacji gospodarczej, a także świa- de facto „na swoje" powoduje, że

•

-Do redaktora , Dl.
1

HUS R
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Grypsy na Kraszewskiego

d1iwię

sie

wieźniom.,

- Przychodzą tu pod okna mło
Codziennością
stały
się
próby
przerzucania -korespodencji ze szpi- de dziewczyny. Rozmawiają, potala więziennego przy ulicy Kra- magają roznosić grypśy - mówi
szewskiego w Łodzi .na wolność" kpt. Chęcińska. - Potem umawiaNiemal codziennie RB stół kierow- ją się na wspólne spędzen i e przeniczki- działu penitencjarnego -; pustki z n ie znanymi se>bie wcześ
kp•. Haliny Chęcińskiilj - trafiaja niej więźniami , Czynione są rówgrypsy przechwy cone przez straż nież próby przerzucania do wię
zienia alkoholu, papierosów a naników.
wet środków odurzających. Nie dzi- Wiele z tych listów można wie się więźniom, ze próbują tych
kontaktów. Ale Judzie z wolności?
przesłać drogą legalną - mówi kpt
Cherińska. Dla "~" najwa·i aiej- Teg::> n !e można zrozumieć.
(WD)
sze jest przechw:<" t.v wanir ti~tów nisanych przez tymczasowo
••1
wanycb,
próbujących
ostrzegać
swoich_ kompan6w, uz::odnić treść
z:eznań' itp,

-

;u·„„„„„

„Siemasz!· Je<1tem teras w ł.odzi w
Szpltali1 Więziennym. Może wrucł.'
w tv.,. ty1tod11iu. Jestem po ope·
racji, wiem, ŻI' rozprawa się nie
odbvła ale I tak nie dopuszczę
dD tego bo wiesz dobrze o tym
Jak I Ja, że I poszkodowani •orn
na'llani przes kryminalnom i my·
ślom. te mi to l'rzybija ale nic stec"o. .i a '11ę nie dam osądzić niesłu,
sznie. Więc proszę Cię tu są ich
adresy„."
Grypsy dotyczą różnych spraw.
Oprócz takich, które zawierają informacjP o przestępcach, trafiają
się
równiez „wyznania" miło-;ne
mi ędzy więżniami a poznanymi z
okien dziewczynami:
~Kochany skarblP.! O zmianie
lmit>nia nic ml nie mówiłaś dla tego używałem imienia-. bo o to
mnie prosiłaś, teraz będę już uży 
wał <1wojego. Jeżeli chodzi o mało
lata to bardzo fajny chłopak . ma
dopiero 18 lat i nie ma rodziców
ani dziewczyny, jest tu pierw~zy
raz t dopiero wszystkiego się uczy.
ale jest bardzo do rzllczy.„ Napillałaś , że za oszczędnie t>lszę o kochaniu jak l'isałem do Ciebie o kochaniu to się gniewałaś, ale od
Jutra zacznę od nowa pisać do
Ciebie troszkę inaczej. Na dzisiaj
kończę, Calu~ę Cię tak jak na widzeniu a rękę kładę na Twoim
serduszku, ale gołym".''
ł

DZIENNIK

ŁODZKI

żliwa.

W stosunku do grupy najbiedniejszej, a także najbardziej schorowanej tzn. emerytów I rencistów,
jeden z projektów proponował ustalenie miesięcznego dodatku 7
przeznaczeniem na zakup leków.
Myślano o kwocie kilkudziesięci u
lub kilkuset tysięcy złotych, którą
wypłacano by wraz z emeryturą
czy rentą.
Na razie jednak nie wiadomo,
która koncepcja zwycięży i w jakim kierunku pójdll zmiany zasad
odpłatności za leki. Sprawa wymaga pilnego uregulowania, abyśmy
przestali się w końcu denerwować·
ci~gle
nowymi
.i:apowledźiami
zmian. Nerwy bez przerwy. Validol, nervosol.. A więc puk, puk
do lekarza po darmową receptę?
ANNA GOTOWIEC

Marszałek Sejmu Mikołaj Kozakłewlos I włcemarszalell: 'ladeWlz Flszbach niewiele urlopowali tego lata, ezęsto bowiem
byli obecni w cmaehu przy Wiejskiej. Wkrótce parlameul
wznawia pracę. Znana Jest jui data pierwszego po letniej
przerwie posiedzenia Sejmu: l~lł bm. Ponadto Sejm ebradowaó będzie 19-21 września.
Najpewniej doplere na drugim • wrześnlow7eh posle4ze6
posłowie zajmą się najwatnlejszymt sprawami pollłycmymll
skróceniem kadencji, dwoma , projektami wita w o erdynaejt
wyborct:eJ oraz trybem I terminem
wyboru
prezydenta.
„Z przecieków" wynika, że rówiliei dopiero w6woza1 rozpa.
_lrywana będzie . sprawa obsady niektórych stanowisk w Hildzie. Przypomnijmy, że idzie o mlnlst;rów rolnictwa oras l~z~
noścl, ministra prywatyzacjL Ntekt6rz7 sądzą. te Il& ł)'DI si•
nie skończy.
O dokładnym uło~eniu porządku obrad sa4ecydllje Konwent
Seniorów. Ma się 11ebraó dziś lub jutro. W6wozas teł się zde·
cyduje, czy na pierwszym posiedzeniu st~nie bulwersnjąea
wszystkich sprawa działek pracowniczych. Czy I kiedy będzie
rozpatrywana kwestia potępienia przez parlament stanu wojennego? Jakle będą dalsze losy listy 11 podpisami - zainicjowanej przez Porozumienie Centrum - w sprawie apelu do
prezydenta Jaruzelskiego o weześniejsze ustąpienie H słano
wlska 7
Sygnałem startu na Wiejskiej •Ił posle4zeiila aejmowyeb kemlsji. Prace zainaugurowała Komisja Nadzwyczajna, badaJąea
aferę „schnapsgate".
· ·
Słowem, wszystko wskazuje, łe na W.lej1kleJ upowlada Ił•
~ardzo gorj\CJ' wrzesle6.
I.
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(DOKO:RCZENIE ZE STR. 1)
nym przejściem pozwalającym 11•
t~zymać produkcję na
jako ta.
dopiero za oll. li lat sytuacja we kłm poziomie Ilościowym i 0<1iłali6
wschodin~ej części Niemiec
mo- widmo bezrobocia
wśród
:wW.
że poprawić się do po.z!omu
8S .nych załóg.
proc. dochodu przypadające&o na
W ocenie agenta obydwu ł6dz.
obywatela RFN.
kich central - spółki „Te:1f=łm" ...
szansa eksportowej ekspansji Polski
Obok handlowego tygla •powo- lllle ' jest jeszcze w pełni
wykodowanego
masowym
napływem rzystlll!la.
Mają na to oczywiAcle
Polaków I obywateli NRD w Berli- wpływ zarówno obowiązujące w
nie trwała w tych dniach wielka EWG banery przywozowe l Iła·
impreza kupiecka - targi
im- godzone ostatnio
celne, ~
porterów pod nazwą „Partnerzy równie! braki w polskiej ofercldla postępu". W berldflskich
ha- Polski eksport opiera się, obecnie
lach targowego centrum
zjawił:> już w ponad 80 proc., na tow•·
się kilka tysięcy firm r: ponad 80 rach wytwarzanych
w
ra!lllCb
krajów świata. Wobec wystawców tzw. przerobu usługowego, a wl~
polskich strona niemiecka wy.Ko- zlecooych przez; ruemieckłch kuli'
. nała sympatyczny gest - p ·J w;e- ców łącz.nie z dostarczenlem ml•
rżchnlę wystawfen.nic,:ą dano nam teriałów f dodatków. Polski prze.
za darmo lub z bardzo dużym ra- tńysl metrażowy 't-&niechał
probatem.
Podobny prezent dostali d ukcjl wielu wzorów tkanin I
jeszcze tylko Węgrzy. Dla
wię dzianin. Nasze wyroby są relaty.
kszości eksporterów
do Berlina wn!e drogie, niskiej jakości I o
Zachodniego,
smakowitym
kąs- nieciekawym.
wzornictwie. Efekkiem tej Imprezy była
możli- tem jest law.nowo rosnący
udzlal
wość
ulokowania
dodatlt-'.lwej zleceń ·na przerób w naszym ekso
sprzedaży poza obe>W'iązującymi w porcie do RFN. Mimo to
obroRFN w wielu branżach kontyn- ty „Teximu" powinny
zamkną~
gentami i limitami . ilościowymi. się w tym roiku kwot" ok. 'IS
Ta:k między
in.nyml jest l
w mln marek. Niemała w tym za.
przypadku tekstyliów.
słu,ga takich potentatów jak ł6dz.
kl „Próchnik", „Wólczanka", „By•
Dla ł6drldcll spółek hAndlu za- tom" czy „Inter.m.od.a".
granicznego
- „Confeximu"
i
„Tricotu"
była to więc
okazja
Na tle ł.runych wy.stawc6w lak
nadzwyczajnej
apned.aży
pol- również
witryn · w zachodnionieskich garniturów, spodni ,
płasz- mieckich domach towarowych
I
czy I !kurtek oraz dziewiarstwa - butikach, polska
odzież I dz!,_
w tym przede wszystkim swetrów wiars~wo reprezentują przyzwodo zachodnlonlemieck!ch firm. W ity europejski
standard.
Nattf
asortymentach (np. spcxtnłe
mę wyroby spotka6 moi.n.a
l w poskde) udało się pe>dwyższy6
obo- pularnych domach „c+A", „Quel·
wiązujące kontyngenty o nawet 80 le" ja również
w przyzwoitych
proc. Niemieccy kupcy,
kt6rzy butika-0h biorących tow.ary od zna·
zameldowall się w Berlinie,
c~e komitych
te.kstyliarzy „Ahlersa•
kali na wspomniane decyzje T nle- „Leithausera" czy „Flicka". Tt
cierpliwośeią.
Polska odzież
ma firmy z kolei są partneramł 1 ma·
bowiem na
zachod.nloniemieckim ją podpisane wieloletnie
umowy
ryn~u dobrą marktt
i nie
bu- kooperacyjne z polskim!
firma·
dzącą zastrzeżeń renomę. Z kolei mi odzieżowymi. ·
dla polskich producentów· kanał
,jed)'nym drożzyGMUNT CHABOWSKI
.JACEK MICHALAK eksportowy jest

- Ulica Jaracza 15. Parter, prawa oficyna, dwa pomieszczenia plus
toaleta i przedpokój, Lokal po ORMO. Wymaga remontu. Powieuchnia - 60 m kw. Proponowana branta - . spożywcza lub usługi.
Cena wywoławcza - 3 tys. zł za m kw ..• - prowadzący rozpoczyna
licytację kolejnego lokalu uzytkowego (tzw. pustostanu, administrowanego przez PGM.
.
Przed salą obrad Rady Miejskiej - tłum ludzi. Wejścia do łrodka
bronią umundurowani strażnicy. Wewnątrz tylko uczestnicy przetargu z osobami towarzyszącymi . Jest Ich 142 - każily wpłacił wadium
w wysokości 5 mln zł. Wolnych miejsc niewiele. Czuje się duże pieniądze.•. Wygrywa ten kto zadeklaruje najwyższy czynsi:.
3. 4, 6, 8." 15, 17 tys. zł. Trwa licytacja lokalu przy ul. Jaracza.„ W
pewnym mom~ncie na sali podnosi się tumult, bo osoba, która zadeklarowała tę kwotę, wygrała juz jedną licytację. Chętny na kolejny lokal twierdzi, że regulamin nie zabrania powtórnego udziału' w
licytacji
mówi
tylko
tyle,
że warunkiem
uczestnictwa
w przetargu jest . wpłacenie wadium. Wyjaśnienie przedstawicielki
UML, że jedno wadium upowaznia do udziału w jednej licytacji nie
zadowala amatora drugiegą lokalu. Zapowiada interwąncję swoich ad
wokatów. Wznowiona po pię_ciu m inutach przerwy licytacja odbywa
się już bez jego udziału ...
UJ. Świerczewskiego 14. Trzy pomieszczenia (223,82 m kw.) wymagają kapitalnego remontu. Proponowana branża - przemysłowa lub
ciche usługi. Na sali tez cicho. Jedyny oferent „kupuje" lokal po cenie wywoławczej. Pomieszczenie po "RSW „Prasa-Książka-Ruch" przy
ul. Zielonej 34 (20,68 m kw.) „idzie" za Hll tys. zł, a lokal ·p o ORMO
przy ul.· Armii Czerwonej 55 (113,97 m kw.) za 76 tys. zł za m kw.
Znowu emocje.. Licytacja sześciu pomieszczeń w pawilonach handlowych przy ul. Kazimierza 16 (124,07 m kw.) kończy się na 165 tys.
zł. Przegrani postulują, by umieścić w protokole przebiegu przetargu
zastrzeżenie: jeśli wygrywający nie podpisze utnowy z PGM w przewidzianym terminie, lokal powinien znów trafić na J1rzetarg. Nie mo, że być tak, zeby wygrywający licytację miał możliwość gry na zwło
kę, poświęcenia wadiuni, a póżniej umówienia się z PGM na niższą
stawkę czynszu ...
Restauracja „Magnolia" (489,93 m kw.) kupłona za 45 tys., „Przekllska" (366,15
44,43 m kw.) - za 27 tys. zł za m kw.
Jedenaście pofabrycznych budynków (o łącznęf powierzchni 158B
m kw.) przy ul. Pabianickiej 32 mimo że są one położone na
terenie przeznaczonym w przyszłości pod budownictwo - „idzie'' za
23 tys. zł za m kw. Zwycięzca - osoba prywatna - od razu podpisuje umowę, godząc się na miesięczny czynsz w wysokości ponad 36
mln zł.
Cztery pomieszczenia po Lidze Kobiet przy ul. Teodora ł k>Jpione
za 55 tys. zł m kw. Stanowczy protest z sa!I - prowadzący licytował
zbyt szybko, nie powtórzył numeru zwycięzcy I nie zauważał Innych
oferentów. Pada wniosek o powtórzenie licytacji. Po małym zamll!szaniu decyzja - lokal wycofany z przetargu.
Koniec przetargu. Ogółem zlicytowano wczoraj 21 spośród 213 lokali
wystawionych na „sprzedaż". Przegrani mogą już dziś odebrać swoje
wadium. Niektórzy z nich będą zapewne dochodzić swych racji. Zastrzeżeń do przebiegu licytacji było sporo.
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mordu w Katyniu

Jak JUZ· informowaliśmy, . 80-letni Piotr Klismoleńskiego
mow,
emerytowany
pracownik
NKWD, który w · 1940 roku był dozorcą w więzie
niu NKWD w Smoleńsku, złożył oświadczenie,
ujawniające przebieg zbrodni popełnionej . na polskich oficerach w Katyniu. Oto treść oświadczenia
przekazanego przez korespondenta ·PAP, Jerzego
Malczyka.

zentem i wywozono do lasu. Oprócz
szofera zwykle jeździły trzy eisoby pl~ komendant. W lesie rozmleszct ony był specjalny oddział,
z któllego pamiętam Biełklna I
Ustino~a. To oni wykopywa!f doły
i grzebali pomordowanych.
Mleszk111i tam na miejscu.
\Za u piycie ciężarówki 1

kontynuował

krwi -

Klimow płacono
ml 5 rµ bli (w przeliczeniu na „nowe" r u ble było to 50 kopiejek, co
wtedy ' wystarczyło na trzy szklanki ka'117Y zbożowej z mlekiem I
dwa p~szteciki z mięsem - przyp.
kor. PAP). Ci, kt6rzy romtrzell- W zarządzie NKWD na obwód Dziedyńsklego 13, trzecie okno. W wall i wywozili ciała, także otrzysmoleński pracowałem od 1933 r. niewielkim pomieszczeniu plwnlcz- mywali dodatkowe wynag·r odzenle.
powiedział ·Piotr Klimow. Najpierw jako dozorca, a później
jako wartownik u Iw!ina Stelmacha, komendanta NKWD. Pracowałem tam równiez po wojnie.
Do moich obowiązków należało
mycie cięzarówek z krwi rozstrzelanych. Robjłem to na rozkaz Grlgoriewa, szefa garażu. Myłem cię
żarówki
1.5-tonowe ł 3-tonowe. · nym był właz kanalizacyjny. Po Wszyscy dostawaliśmy też spirytus
ofiar
otwierano i zakąskę. Cl, którzy strzelali, przeCiała ofiar ładowano na nie za po- wprowadzeniu
mocą specjalnego taśmociągu, skon- właz, w którym umieszcząno ska- mywali ręce spirytusem. Ja rówstruowanego przez Alchimowicza, zanego. Głowę ustawiano na jego nież przemywałem ręce spirytupracownika garażu ,· który był brzegu. Strzelano w potylicę. Kie-- sem po u myciu ciężaró,yek. Spiryprawdzi'll'{ą „złotą fl\CZką". Poprze- dyś widziałem, że jedna z ofiar tus przechowywany był u mnie,
w piwn~cy. Zakąskę - kiełbasę,
dnio ciała rozstrzelnnych wynoszo- miała rozpruty brzuch.
W latach 1933-40 strzelano pra- jesiotra i inne produkty - braliś
no z piwnic na noszach. Robili to
wie kazdego dnia. Ciała wywożono my ze stoł6wki.
zwykle kierowcy.
Piwnica, w której odbywały się do lasu katyńskiego. Funk~jonariu
Z tych, co strzelali zto.patnlętałem
egzekucje, znajdowała się pod sze NKWD wracali stamtąd w nogmachem, w którym dzisiaj mieś cy. Ciała na cięźarówkach ukła Gri&olwa., Steimaclla., G~owslde
ci się urząd spraw wewnętrznych dano stosami - po 30-40 na każ go, Estrina. .Z kierowc6w pamię
obwodu smoleń~kiego
ulica dej. Następnl!ł przykrywano bre- tam Xuleszowa, Kostaczenko;va,

nr !H (13191)

Wrzesień
będzie gorący

po pustostanach

Prźemówił świadek

Fragmeont grypsu (pisown ia oryiiina1'1a):

tam szanuje, nie chomikuje
niepotrzebnych u.pasów. Wydaje
się, że jest to rozwlllzanle ze wszech
miar słuszne. U .nas jednak głów
nil barier" jest brak racjonalnego
systemu ubezpleczeó zdrowotnych.
Kto miałby bowiem zwraca~ pacjentom koszty leczenia? ZUS? A
moze PZU? Dopóki nie powstaną
organizacje ubezpieczeniowe z prawdziwego zdarzenia trudno przyjąć, że taka refundacja będzie mo-

Młotkiem

1

Cles;i;y mnie, łe w „DŁ", gaze- ma wspólnego • prawdą o ł:o
cie codziennej Jest miejsce na dzl.„
poważną
publicystykę.
OpublikoMarla Gąbka
wany w minionym tygodniu
ul. Tomaszewicza a
artykuł
„Szkic o prywatyzacji"
autorstwa senatora prof, dr JeJut nie dostaje się pałą
po
rzego Dietla jest tego niezbitym
głowie za
l>rzekonania l kaidy
przykładem, Dobrze byłob)"
pójść
ma prawo głosić swoje· poglądy,
dalej tą drogą.„
W Polsce powstają coraz
to nowe
ugrupowania
polityczne,
Mariusz Dębski Przyznam szczerze, le straciłam
ul. Kopernika 17 już orientację, ile tch jest i Jakie głoszą programy. Moim zdaniem prasa powinna pośwlęcl"ć im
Od 20 lat Jestem
ławnlkl~m więcej uwagi.„
w Sądzie Rodzinnym I Opiekuń
czym w ł odzl. Z niepokojem
Krystyna Miksa
ob serwuj ę, Jak w zastraszającym
uL Kopcb\skiego ZS
tempie przybywa spraw rozwodo~ych. Uważam, że Jest
Jakał
przycz yna tego zjawiska, Czy nie
Jestem lekarzem · z długoletnią
warto byłoby problemem zalnte- praktyką. Z zainteresowaniem śle
nsow a ~ psychologów 1 Instytucje dzę
działania
Jakle
podejmują
pr o fe ~j onalnle
zaJmuJące
•l'l \\ladze I służba zdrowia w walporadnlctwen> rodzlnnymT
ce z AIDS I musz ę wtrąci~ swo•
je trzy grosze. Za mato uwacl
Sławomira Konarska
poświęca się profilaktyce.
Doul, Rojna 21 póki naukowcy
nie
opracują
- - ''<l·· J•~J!lonllil pr-zeclwko tej stranneJ · choroflle, Powl,ano · slę uśwlaJako
Inżynier
budownictwa damlać jut dzieci w szkołach w
swego czasu pracow:rlem i mle- jaki sposób motna jej unikną~.„
szkolem w wielu miastach Polski. Katde z nich
ma swoją
STANISŁAW NOWAK
hi&torlę,
specyficzną
kulturę.
uL Rzgowska 52
Artykuł przedrukowany z „Gazety Wyborczej" - . „Łódzki syndrom" - Jest wzruszającym
I · UWAGA! PubllkuJemy listy tył·
dobrze napisanym
tekstem, ale ko tych autorów którzy nie zateź jest przerysowany t przypo- strzegają swoich danych do wiam in~ raczej literaturę.
Niewiele domoścl redakcji.

„Nie

,.._i!JM?lłJll

l~kl się

To wszystko jest

z •

Nikołajewa, Grłgorłewa ł Tltk&wa.
Ten ostatni jeżdził jednak przede
wszystkim 11 kolejnymi szefami
smoleńskiego NKWD.
Pamiętam, że polskich otlcerów
rozstrzeliwano w 1940 r. Egzekucji w lesie katyńskim dokonywała
ekipa Stelmacha. Pewnego razu
przez przypadek znalazłem 1lą na
miejscu każnt. Widziałem dłµgi
wąwóz. Miał ok. 100 m długości i
2-3 m głębokości. Polacy leżeli w
nim rzędami, częściowo przysypani
ziemią. , Widziałem Ich na własne
oczy. O egzekucjach opowiedział mi
też Ustlnow, jeden z kierowców.
Polskich oficerów rozstneliwano
bezpośrednio nad dołem. Niektórych dobijano bagnetami. Cały te-

prawdą.„

sam Gribow. To oni odgrywall glbwną rolę przy egzekucjach. Innych ,
nie pamiętam.
Wtem tei, że Polaków przywow wagonach na stację kolew Gniezdowie I że miejsca ·
kaźni pilnował pułk wojsk konwojenckich NKWD.
żono
jową

Pamię"tam też, te w 1943 r. w
'wietlicy NKWD zobaczyłem kil·
ka - boda.f pięć ...... llkrzyne!k. Dowiedziałem się, te zawierają czasz•
ki pomordowanych Polaków ord
że zostaną wysłane do Moskwy do
ekspertyzy. Po pewnym czas!•
skrzynki wróciły do Smoleńska i
zostały wywiezione do lasu kaiyń·
skiego. O całej tej historii baliś
my się nawet rozmaw1aó. Dopiero później uświadomiłem sobie, t.e
chodziło o zwalenie winy na Niem·
ców. Tymczasem Polaków rozstrzł
llwall nasi, w 1940 r.

Wtem także. lł w lochach NKWD
w Smoleńsku rozstrzeliwano pollren był otoczon7 podw6jnym dru- klch duchownych.
tem kolczastym.
Po tym, jak zobaczyłem pomorW czasie gdy mordowano Pola·
dowanych Polaków, zostałem stam- k6w, do Smoleńsk.a na ryby przytąd zabrany. Nakazano ml milcze- jeżdżali Kaganowlcz I Szwernlk.
nie. Wtedy, jak również po woj- Wypoczywał tu także Woroszyłow.
nie, Stelmach, Estrin (zyje do dzisiaj w Moskwie Przyp. kor.
Wszystkó, co powieuziałem poPAP), Gwozdowskl I Grlbow nie- wyżej - kończy swe oświadczenie
jednokrotnie powtarzall ml, bym Klimow - uczyniłem dobrowolnie.
milczał.
Wszystko, co powiedziałem Jest
Ustlnow i Grlbow powiedzieli ml, prawdą. Mam 'wiadomość odpowieże polskich oficerów rozstrzellwall dzialności za składanie fałszywYCh
Stelmach, Gwozdowskl, Estrin l zeznań.
'
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„GERiDA GmbH"
FIRMA POSREDNICTW A PRACY

~

§

zbieraniu winorośli, prac
porządkowych i innych.

§

~

Oferty przesyłamy pq nadesłaniu kr6tkiej charakterystyki dotychczasowej
pracy zawodowej; dVl{óch zdjęć, koper:
ty z adresem ~rotnym i załączonyrm
5 DM lub 3 USD po<l adTesem:
POSTFACH 1'307, D-2945, SANDE 1,

S
S
S
S

§

s

~

organizuje
§
prace sezonowe i kontraktowe ~
na terenie RFN, m.. in. przy_ ~
wyrębie wiatrołomów,

§

~

~~

§
~
§
§
~
~

KUPIĘ

2 ha Łódź sprzedam. 51-22-88.

stary obraz. Matusewfcz, Olsztyn, ul.
Pana Tadeusza 4/18, tel.
33-31-78.
1428
„JOWISZA", „Heliosa" magnetowid. 51-23-09.
34809
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ANGIELSKI

Sklep Firmowy
UNITRA-ELTRA
Łódź, Plramowlc7J& 13
... z:lącza wielostY'kowe,
d:zostaty, przełączniki

DLA DZl\EICT

TEL. 33-48-34.

impulsowe.„

OBRONNE,

dobre • stróie
po
bardzo
o.strych rodzicach. Lowicz 64·57.
32207
mieszańce

IN!
ZATRUDNIĘ

absolwenZasadniczej

tów
po
Szkole Przemysłu Mięs.
nego PNęd:zalnlana 62.
'

SYRENĘ

bosto - sprzedam. Targowa 27/ 27.
34573
RENAULT 16 sprzedam,
Kozietulskiego 31.
7892
NOWEGO bisa zamienię
na poloneza do dwóch
lat. Szadek, tel. 237 wie·
czarem. Bar Piwny.
7919
KUPIĘ ciągnik C-330, 360.

·=·

32518-g

7399-g
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34628

POSZUKUJEMY operatywnego
haaidlowca
z
praktyką w handlu zagrani=iym w celu prowadzeni.a bi,u ra ~1-89-02
(9-13).
34625
KALETNIKA zatrudnię Stefana 5 - pafWilony.
34694
ZAKŁAD
kra'Wiecki zatrudni pracownika, prawo
ja.zdy, znajo.mość
mechaniki. Listy 34852
Biuro Ogłoszeń„ Piotrkowska 96.
PT KONSTRUKCJI wykona uprawniony iniy·
nier budowlany. Informa.cje 86-16-00 (16-18).
36958
LAKIERNIKA samocho·
dowego . blacharza Łozowa 18.
36960
ZLECĘ tynkow:mie nomu.
15-133-71.
369'77
lA TRUDNIĘ - S7JW&Cz.ki

PRZEDSIĘBIORSTWO Za-

graniczne „Da-Gami" zatrudni szwaezki (J>N>duatcja eksportowa
i
krajowa). Zapewniamy
d<>wóz
pracowników
własnym
tra;nsportem.
Lutomiersk . SzJklarniowa 2 tel. 146 lub 611.
5036
SZYCIE kurtek skórzanych i !kożuch6w - za.
trudnię do przyuczenia.
Romanowska 26 za Kochanówką.
35550
SZWACZKI za.tro<lmlę . (zakład). 42-89-01.
34827
ZATRUDNIĘ &zwaczkę 74-24-44 1>0 godz. 17.
I

ZATRUDNIĘ

11 l ff HU lłJTłll I 1Tl11 I llłlłl

Łódzka

Pródukcyjno-Handlowe

„M'E RINEX"
.OFERUJE
skręcanie t przewijanie

płyty

dachowe poliestrowe
lorach)

priędzy

-

ceny konkurencyjne,

wykładzina

tel.: 33-31-43.

ceownik i

ZAPRASZA!\!\'
ul Tuwima 97
w godz 7.30-14.30
pawilonu handlowego ul. Tuwima 97
do

DG/A-

t

"""'"'"'"""'"Ili

9626-gE

nPULEX"

OFERUJE:
sz~roki zakres
usług

ogrodniczych
według życzeń

klientów.
Szybko, solidnie.
51-21-19 wew. 291
7465-g

lllllfllllllJllUfllllłll 111 J I

DOMOALARMY 86-54-97.
34537
CYKLINOWANIE, lakierowanie, 32-92-57•
32914
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t.ódł,

terę.

ul. PIOTRKOWSKA 133.
GWARANCJA 12 MIESIĘCY.

77

I

u

łT8Z-g

dl

•

n

...

33-99-68.
n

,,

KOLEŻANKI

DZY • n i t

„WSCBOD".

t

KJOLB-

T989

DOMOALARMY. 78-76-116.
9108'

ul. K'OPCI!QS~IEGO n.
tel. 7g.34.2z.
Prowadzimy także naprawy l!.przętu
audlovideo firm:
JVC, TOSHIBA.
TEC, SONY, PANASONIC ł innych.

sru~

~

~

~

~

~

~

§
~

~

rla.zura opoczy6ska od 511 ł19amywalki od 60 łya.
muszle klozetowe od 1511 tys.
baterie wannowe t umywalkowe
zlewozmywaki Import RFN
boJlery elektryczne
kuchnie gazowe f elektr7cme
raraie blastane składane
blacha noynkowana 50 ty1.fark.
wanny, brod'.lilłtl

§

najtaniej w sklepach
„AD!\LDANU"

S

PRZYBYSZEWSKIEGO 1971205.

~

~
~
~

§
§
~

~
§

I
~

~

I

BUCZKA ZS,

~
UM~
VAW.UH///..DYLU./.U/./.H7/.U/HN7///HA
LIKWIDATOR SPOŁKI
Zarząd Przedsiębiorstwa

Produkcyjno-Handlowego
„COMP ACT-PIAST" Spółka z o.e.
w Łod~ ul. Telełontcma 40 '

w

INFORMUJE

łlW,iązku z przeprowamuait 11.
k'WlldaeJlł
1półk1
wzywa wa1nłldeh
włen:yclell do zgłoszenia swoich ·wie.
rs1łelnołol w nlep?IZekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty ukazania

h

17-31-58, .Arbajter.

:DYBEXC.JA oras

7038-g

ŁODZ,

~

•.

llłucoletnl ...
1kładaj1l1

§

~

OFERUJE

'7A?""H.U////H.H7.H.H.H7.H/H/...QHH'~
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mstl

PRO MAX

iSPRZBDAŻ

sprzętu audiovideo firmy

§§ -

„.bolde••

AUTODOMOALARMY 74-75-39.
M'r17
AUTOALARMY
radiowe,
ultradźwlękuwe,
. Pojezierska 57A.

FUNAI

§
§
~
S

AUTORYZOWANY SERWIS

~hVU/h0W/.HhW.U/.U/hVH-°'~

••

JÓZEFA MODI1IŃSIKlEGO

Zagraniczne
USA BiJ·
dowlano-Remo.nto -,,,e
I
Produkcji
Materiał6w
Budowlanych
,lNTERMARKOM" w Brzez!.
nach, ul. Żeromskiego
18 /20 wydzierżawi bądź
kupi stolarnię k·lmpletnie wyposażoną rp maszyny i urządzenia
może być z obsługą na terenie Łodzi l•tb r.kolic, tel. 29-82 i 25-53,
teleks 138-47-67.
3451.:3
AUTOTRANSTUR
~laks - wycieczki, wczasy
krajowe - 'I dni
250
tys„
przewe>zy,
84-16-99,
84-42-75, Pio~
trkowska' 94. ·
34843
PRZEJ A7DY
au~oka!'em
Berli'l (poniedziałki ,
czwartk:).
Piotrków.
28-62-10, Łód!, 3t!·łm·55.
346-13

~I

--

Wynagrodzenie d~ . uzgodnienia.
Zam1e3scowym zapewniam kwa-

9G9S

OBWODY drukowane wykonuję. 84-92-10.
34063
PRALKO-SERWIS
81-99-43.
3567
PRALKI Wiatka, Polar
- naprawa 34-23-03.
. 35610
CYKLINOWANIE, uk?ą
danie parkietu. 42-02-72
(8-19).
374~
HOLOWANIE,
86-02·12,
43-11-93.
30934

PRZEDSIĘBIORSTWO

USLUGOWO·PRODUKCYJNE

-

SZWACZKI

ŻALUZJE, 42-73-29.

DOMOFONY.
elektroinstalacje. 36-26-35.
36121
DOMOFONY. 52-87-85.
7433
AUTOALARMY. 81-77-43.
35342
AUTOALARMY. 42-33-02.
7579
AUTOALARMY
instaluję. 55-56-73.
6312
ZAKŁADANIE krat
55-40-44.
?5217
DOST AWCÓW doda~k6w
DEZYNSEKCJA,
derakrawieckich,
ka 1et'.'11tyr.acja
rachu-nk i
czych, artykułów
o74-80·19.
33136
dzieżowy :h. l)ocliodzen i a
DEZYNSEKCJA. 78--17-53.
zagranic!nego - tajlandzkie . ~ure~i(ie pe36774
szukuję
33-93·8!.
DEZYNSEKCJA. deraty369'12
zacja. 51-40-33.
36384
or'ld•JKINESKOPY krajowe do ZAPRASZAM
centów odzieży
męs
radzieckich telewizorów
kiej:
ubrań.
ko.szu!
serwis, 48-33-46.
spod 'l i.
kurtek -- tyl33910
ko - aktualne,
:n ldne
TELENAPRAWA 48-14-36.
wzory o
nienaga-nn:rm
6799
wykończeniu,
konkurencyjnych cenach. KaANTENY 57-23-93.
tpwice
,
ul. Stanisława
34596
8 / 1, tel. 53-97-04 do 17,
111111111111111111111111111111 1
56-25-91 po 18.
33502
PltZEDSIĘBIORSTWO

----~---~-

i innych
OFERUJE
sklep PROMUS

. 1_73-Cz.

fi li

111111111111111111111111111111

·-

Pan~sonic

.

POtDRĘCZ~f!KI

Zamówienia
zbiorowe.
Łódź, ut Rew-0lucji
1905 r. nr 76,
32-43-33.

'Z'YGMU1NTA

sd,„ .....

.!....

1

?1..11-.i=::.~~~
- .~~t;:;i:~~~~-~~~-

*" -~

•

hur~owni

w godz. 9-17
okien. 11-18-56.
35085
MYCIE okien. 81-33-13.
31763
FACHOWY montai boazabudo;wy.
zerii, szaf.
~6534
57-97-134.
boazerii.
MONTAŻ
36373
81·23-09.'
TAPETOWANIE - ta-nio
43-53-85.
36821
MALOWANIE. 48-26-08.
33842
CYKLINOWANIE,
lakierowanie. 36-12-44.
36249
PRALKI
automatyczne
naprawa, 87-71-43
(8-10).
7!560
PRALKI
automatyczne
naprawiam. 87-98-82.
7831
LODóWKI naprawa.
Pawłowski. 36-16-88
35411
ŻALUZJE
87-35-84
pn
17.
36598
ŻALUZJE 57--03-21
MYCIE

tel 5127·13 .,.... -

-.

dywanowa. jednobarw·

płyt:ki podłog-0we z PCW
kątowniki stalowe.

7570...j!!

1111I1liliiTłfi111111 fllllłllf

DOM stan surowy,
Simińska,
Dąbrówka,
czętą budowę p-ta
Wróblew 98-285,
87-68-77.
34731
Sieradzkie.
34822
SPRZEDAM segment (suSPRZEDAM ładę 1500S rowy). 55-84-64.
PIANINO „Calisia" tanio
78-27-15.
9218
zatrudnię.
Pogr11«1ic~.a
\
34570
sprzedam. Adwentowi9218
19 (Widzew).
DOM murowany, możli
cza 7 m. 12.
FIA TY 126p - 1983, 1985
34763
wość rzemiosła za34464
.sorzedam. 14-36-98
SZWACZKI zatrudnię .
mienię na M-4 55-59•89. SPRZEDAŻ
zamówienia
po 11:
36973
57-66-96.
6916
34821
płaszczy, kurtek damsDOM, budynki gospodarkich ocieplanych, Jaros,
cze 800 m Grotniki
chałupniczki. Wędkarska
22 Lipca 66.
„
sprzedam. 81-90-02.
24.
36843
34362
!'!.!~;=
4. •„„-:.- - ~
33681 TVC
sprzedam PABIANICE - s::iwa~I
11-13-4T.
'
34744
zatrudnię
(teksas). USG - EKG: l)Orady speSILOS i słup elektrycz- ZAMIENIĘ M-5 oraz M-3
Warunki bardzo dobre,
cjalistów, testy uczulena dom 52-36-03.
ny sprzedam, Wa57-30-69 wieczorem.
niowe. Masaż ..OMEGA"
pienna 16/62 od 16.
32203
35834
31l76S
Pic:>trkowska
33. 33-22-12
domy'
34639 MIESZKANIA,
PODCIŚNIENIOWE
praZATRUDNIĘ szwa.cz.ki 7
9M4
działki
handlowe
SPRZEDAM pralnicę, winie
dywanów
tap•bardzo
dobre
warunki.
UCHWYTY do wieszaków
pośrednictwo
mgr
rówkę. suszarki, bęben
''N.rvru
cerki. 86-45-70. Rutk".lw43-45-91.
36914
plastykowych (haczyki)"
Barycki 36-04-42, Koś
do marmurkowania ''
&:nv&..
ski.
s55 s
wykonuję. 15-80-86.
SZWACZKI
zatrudnię
ci uszki 93.
2782
Koluszki,
Żeromskiego
366565 Al.Kościuszki97 PRANIE dywanów , my 39325
(teksas)
Glinia;na
lła
,_
„LOKAL" - mieszkania.
6/2, tel. 14-15-29.
codz.godz.18·19 ~UllAS~
cie okien. 43-24-18. 32610
POSZUKUJĘ
producen51-11-62, 84-72-93.
nieruchomości,
51-26-91.
34805
WYRÓB,
regenera~ia
tów
„Wszystko
dla TELEWIZOR zachodni z
9076 WSZYWANIE
esperalu.
sprężyn,
Patriotyczna
Kniaziewicza 36. ·
dziecka"
Bytom .
lekarze.
EKG.
USG
.
ZATRUDNIĘ telegazetą, antena sate7502
szwaczki
34205
26
81-23-29.
6570
(chałuoniczki) kresz rentgen.
BIURO Handlowe „Parcmasaże
PAPIER-service,
litarna na Łowicz druk
BOAZERIA, listwy, belki,
84-22-61 .
-Dom".
23-59.
Nieruchomości,
91C6
34562
„KOPERNIK" - Fabiawszelkich akcydensów
kasetony, Sienkiewicza TELEWIZOR czarno-biamieszkania, Kupno nic.ka 62. 81-88-40 w
polecamy
szczególnię
~zw ACZKI. chałupniczki
79.
7486
ły .,Beryl" i turystyczsprzedaż. Gdańska 31A.
165 od 17.
8373
niepowtarzalne
w1„v zatrudni „Hepi", 8 MarNAJLEPSZA I najtańsza
GABINET sromatologic7tówki zaproszenia, folny „Junost", 32-83-15.
33-71-32.
34383
ca 16/18. 74-21-15.
izolacja ocieplająca don
V • 86-31-41.
8370
7857 LOKALU sklepowego 36333 KOMPUTEROWE badanie
my mieszkalne, chłod TANTO .,Bitgum" najlepdery . nalepki
samoposzukuję. 52-16-90.
50
SZWACZKI zatrudni~ wzre>ku - codziennie przylep~ Etc. nie z pianki krylaminoszy do smarowania da34686
Piotrkowska
25.
gatu,nków
papieru.
Zap74-44-22.
8922
wej wtryskiwana pod
chów na zimno lub po- DWA razy pokój, kuch36374
raszamy, 9--16. P1otl·
ciśnieniem w szczeliny
nia, kwaterunkowe, wy- SZWACZKI - stębnówka
smaruję, tel. 32-83-15.
kawska 47, 33-12-11.
murów i stropodachy ŻUKA niedrogo. 88-13-63
kos~
overlock oraz do wy- DERMATOLOGlA.
gody
zamienię
na
7751
tel. 32-83-15, 87-82-96.
kończania 1/2 etatu metvka lekarska. interwiększe.
wieczorem.
Listy
34806
' 7800
n,a „DERMED" - Łódź. ORTALIONY
kaietniczę ,
7857 KALORYFERY
33-48-61.
6235
Biuro Ogłoszeń, Piotr.
żeliwne
Jara.cza 14 - 32-07-02.
konfekcyjne,
sitodruk
SPRZEDAŻ
wyrobów z
kawska 9ó.
krajowe - sprzedai:n I 11111111111111111111111111111
. (14-20) - trwałe I bez·
Tel. · 87-85-15.
34680
jeansu. Teofilów prze34-22-83.
33175
WYNAJMĘ lokal 120 m
bolesne usuwanie wło- KANCELARIA
mysłowy, Koprowa 6.
P~awn.!·
POLIPROPYLEN, Orłowna każdą działalność sów. naczyń krwio.noścza „KONT~T , Na34661
ska 49.
7922
woda. siła, kanalizacja.
PODDĘBICE
RTV, samochody - poś ROŻEN, 86-ó0-91.
i!ych. tatuażv. broda-1
wrot 2a wsze1'k1e spraOlsza 51, gm. Rogów wek.
włókniaków Itp.
wy biznesu. 17-19.30.
rednictwo 52-82-07.
34845
Zakład
Krawiecki
Chmielewski
Zdzisław.
33189
36352
36090 WYPOSAŻENIE zakładu
34518
POSZUKUJĘ
odbiorców
nrl'ERMED" - całodo- UKŁADY
Łódź-'Kochanówka
wydecho~o.
z
surowcami
do
pro:WiiSZKANI.E
niedrogo
rajstop, 57-18-02.
· bowe · pogotowie
Judyma 20.
36505
dukcji lamp toczonych
kugię
wynajm~
33780
-34-10-77'
36719 KAMAZ 14-tonov:y, WYW·
z
at
rud
n
i:
z tirewna, 3-1-97-52.
48-00-88.
34569
TELEWIZORY, videood·
rotka, 78-19-47.
7890
3469'/ SEGMENT
stolbudowski
• z Podd~bic szwaczki,
twarzacze
kupisz
SZLIFOWANIE
oloków.
MASZYNY
osnowowe.
w
Andrespolu
90
proc.
PRYWATNA
sprzedasz. 57-22-00.
iMr orar szwaczki do
wałów,
!"eru:-.nty.
przewijarkę RZ-3, dziawykończenia
zamienię
.
36421
przyuczenia.
32-49-61.
POMOC
34717
ninę bawełnianą, ścią
na M-4. Listy 7796 BiuZAMKI „Zampolu" 70 cm
WIDEOFILMOWANIE gaczową 20 tex. 15-12-92.
leka~
ro Ogłoszeń, Sienklewi- 1.
TRANSPORT
3400. Obywatelska
87-0ll-72.
36642
34834
cza 3/5.
specja/is'tów
ZAPEWNIONY.
128.
36587 LODÓWKĘ do przyczepy ZAMIENIĘ 4 mieszkania
WIDEOFILMOWANIE -i
EKG
MATERIAŁY
budowlane.
51-&2-29.
8224
Łódź, 55-78-49.
- sprzedam. 51-84-30.
rozkładowe ?6 m, stare
stolarka, dekarstwo WIDF.OFILMOWANU: 34826
budownictwo
na
mniej9127-g
produkcja,
wykonaw~3-10-21.
34846
IJllUlłlllllllllllllllłłl I 1I1
„miś" tasze
w
budownictwie
stwo tanio „Al-HAL" DZIANINA
WYPOŻYCZALNIA
ma·
nia
ładna, 34-37-54.
międzywojennym,
LiSpała, 10-13-97.
•
enetowidów. 51-411·35.
34848
manowskiego
28.128.
36506 SCIĄGACZ, 33-85-78.
9105
7842
SKŁAD celny i hurtownia
WYPOŻYCZALNIA
od34971 ZAMIENIĘ M-4 (72 m
.. Jokol" Niciarniana PUSTAKI sprzedam Dziekan l Rada Wydziału Chem!l Spotywczej Politwarzaczy. 33-73-61.
kw.) Retkinia na M-1
technlkl
Łódzkiej podają do wlado~oścl, ł.e w dn1u
37 poleca importowane
52-48-10.
33240
33403
i M-3 87-50-51.
18 września 1990 r. (wtorek) ~ godzin 1 e 12.15 · w Sali
obuwie, bluzki, zabaw- PŁYTY chodnikowe, obod7905
Konferencyjnej (S-502) przy ulicy Stefanowskiego 4/10 WYPOŻYCZALNIA
ki, swetry! odzież dżin
twarzaczy. 42·90-22.
rzeża, krawężniki, try- ZAMIENIĘ
v piętro odbędzie się obrona pracy doktorskiej
własnościowe
sową, tkaninę teksasową
;gr In:!:. GRZEGORZA BAZYLAKA nt. „Badanla
M-5, M-2 na mały seglinkę, bloczki
betono·
8916
wszystkie grubości, maprocesów asocjacji amin z trlcyklicznyml komplek- WYPOŻYCZANIE
we pustaki. płyty kovłment lub dom. Listy
szyny szwalnicze oraz
sami
NI
(II)
multldentnych
zasad
Schifla".
deoodtwarzaczy. 48-25-09.
7880
rytkowe, nas;lproża, s~o
Biuro
Ogłoszeń,
Promątor: prof. di' hab. Joanna Masłowska.
artykułv
żywnościowe.
ły wibracyjne. 48·83-50.
Sienkiewicza 3/ 5.
35898
z
raca doktorską I recenzjami można zapoznać
DUBAJ - jedwabie, żor
7534 LOKAL 40 m do wynaWYPOŻYCZALNIA
vi·
się ,'t czy'teln1 Blbliotekl Głównej Politechniki Lód:r:żety, cresh, wiskoza, ~u
jęcia. Owsiana 20.
REGAŁ
sklepowy,
madeoodtwarza.ay.
'14
82-92.
klej.
1815-k
ży
wybór, atrakcyine
•
3M46
gazynowy, piec akumu34830
ceny. 86-20-96.
lacyjny. 78-27-H!.
DWUPOKOJOWE
Łódź
DEKODERY
PAf,.
36911
9218
i trzypokojowe Bełcha
81-24-46.
.
TARGOWISKO
Sien· TELEWIZORY kolorowe,
z A"łęl>Gklm talent uwiadamiamy o łmlercl
tów zamienię ~ duże
PAL/SECAM, 'rideo
kiewicza 62 zaopatrzy w
masugo wieloletniego, emerytowaneco _praco- Łódź. inne propozyvideo 33-10-32.
usługi. inż.
Puulsit!.
ziemiopłody
po cenach
l'l'nika
Te:irtlllmportu,
a
następnie Text1limpe9213
cje, 78-79-01.
86-49-80.
8964
:ru, znaneiro W IG'aju l U. granlCI\ eksperta
hurtowych - zamówie- TE. r .EWIZORY kolorowe.
:14856
PAL - VIDW - UKF
wełny
nia, · tel. 87-79-02.
POSZUKUJĘ lokalu (kramagnetowid. 51-23-09.
- przestrajam. 43-91!-M;
36886
34811
wiectwo) 87-43-0ll.
81-85-67.
Nowakowski.
$CIĄGACZE bawełmane
BOG..~ERA
•
34828
110 m
PAKAMERĘ
35886
kolorowe ściągacze bis32-82-34.
WŁASNOŚCIOWE M-1 DEKODERY
PAL.
od1111&CSODla'O Medalem X...Ieeda PL, Jtrsylłem
torowe do kurtek, dre36415
ttawalenklm
Orderu
Odrodzanla Polsldz_ Odna M-3. 43-26-88.
•S--01..&1
t.111
sów, ściągacze w koio- SPRZEDAM lady
sklepoZll•ka Zasłułone10 Praco-ika Handlu Łagra
Sll61ll
DEKODERY
PAL.
rowe paski. 34-19-25.
nlcnego oflc.ara I Dywizji Im. T. Kołclunkl,
we.
87-27-59 wieczorem.
Stafwzaik. 11-M-es.
32513
• kt6ra 'prsHHdł a"Zlak bojowy od Lenino do
36948 ZAMIANA mieszkań. PoŚCIĄGACZ bistorowv ołrednictwo 3l-00·63.
Berlina,
I
SPRZEDAM
marmurkoferujemy. 86-49-51.
FlJUMN1!1l'
deaer.ambleHM
wanie w ruchu, plac
Wnasy st•bok1eg-o
wą6łelluc!a
llodsl"M•
36158
ry. 81~...... po 11.
· oraz budynek. Oferty POSZUKUJĘ lokalu (piskładają:
3ll«IO
wo, mała ·gastronomia)
ZA&ZĄD SPOŁKI T!lXTILIMPEX s e.e.
36832 Biuro Ogłoszeń .
KIN'ESKOPY
Jeteneraoras JtOLEŻAN'IU I JtOLEDZT.
Łódź lub okolice. Ni.,.
Piotrkowska 96.
- __.._
--cja.
57-33-00.
&ł03
borów tel. 106-76.
,
VIDF.OTON". 87-30-12.
TELENAPRAWA, łl~ ..
'
369211
-„
36899
.
380411
Jtoletance
młynek
do
1'ELl!lNIA.lPRAW.A, M-3'f...f9.
ZNACZKI pocztowe ku- SPRZEDAM
tworzyw, piec gazowy l
36M3
pię 32-78-34 po 18.
TER:ESIIE PAZ'lJJRiEK
z .atestem. stębnówkę
ANTENY,
~.
•
;
33493
wyrazy
st•boldeso
'W9p6łc"SUela
•
powodw
rolkową
nową.
łmiercl
A T Jl
14-36-98.
36971
1
11
MATEMATYKA, fizyka MASZYNY
dziewiarskie
52·26-83.
347M
•kl&daj~~BltC.JA,
ZWIĄZl!U
EA WODOWll
DRZWl 9talow. 4'N1mlażakardowe „Silver Reed FIZYKA, ch~la FIRMA
tes·
oraz WSPOŁPRACOWNIC'!' s PAtęSTWO·
n•· krat1. N-Ił.st.
SK-210", overlock „Faty
AM.
36-m-Ol.
WJDOO
llZPlTALA
KUIN'IBNllOO
AM
DAIN-WOJ"
mad" - sprzedam. Lip•
'"'33
"'ŁODłZt.
" oferuje
DR~WI
harmonijkowe.
ce Reymontowskie 30. NIEMIECKI - trumacze..
ll-M-01,
36848
'l~SO.
· obuwie sportowe OV·ERLOCK 5--nitkowy. nia 86-80-68.
34808
Wyraą
wep6kwola ltollłM!ce
-~,
WYCISZA.NJ.B
dr.sw;
już od 26 tysięcy 15-83·71.
36978 ?RYWATNA szkoła ję
u.mki, blacha. Termir:yka angielskiego. R:rbsprzedaż hurtowa.
SPRZEDAM cykliniarki.
ny
jednodn!o1".
na 9, 55-H-29.
pilarki , lakiery, klej,
Tel. 33-04-33.
38-Gft...U. Pnyb71.Di.
%7~
papier ścierny. 57-05-39.
_..
I 1 , · I 7799-1
36963 EGZAMINY, !kore petycje,
DRZWI
pr.awo,
4od&tko•e.
historia
42-QZ..27.
l5'l'8T
78-79-73.
34847
-----.- FF FR naH H F\H 7 P
I
MURARZY, tynkairzy U·
MONTAZ
4rnń dodał·
1 '
kowych.
trudni-. 1.6-ł5-70.
Tapiffrlll.
łelew1TAT7
TOli
87·5'7-64 Pit 111.
llllM8
lk!adaJlla
niairnetowłdy
DRZWI
dodatko"N
n
JlOLEI~ ł lltOLEDZT a N' l'OLMOakuteone z.abeapi"M·
odłwanacze
ZBT'l'.
ni.a, w.r.moonfOllW sawłatelefony
1y, -wyetazame. ae-m.as,
ZATRUDNIĘ
Sobczak.
35531
automaty zgłoszeniowe
Wyrasy
WYCISZANH:
dnw!,
zmar11ire
firm Funai, JVC, Toshiba,

L-·· ·ri- r ...J
==:nT;.111
r ,

(w ko-

na I wzorzysta

79%7

srwaezki 51-63-52.
7931
SZYCIE toreb ortalionowych zatl'udnię 33-66-59.
7787
ZATRUDNIĘ slJWlacZ!ki
(teksas), 57-47-29.
7848
ZATRUDNIĘ SZ'Wa,czki -:
teksas. 32-33-06.
34712
ZATRUDNIĘ s:ziwaczkę
(nie-palącą) 52-36-03.
32202
SZWACZKI - teksas Kopcińskiego 33.
34729
SZWACZKI. krojczego -

G

Centrala lVJateriałów
Budowlanych w ł,odzi
OFERUJE
do sprzedaży po obniżonych
cenach materiały:

Przedsiębiorstwo

-

się ogłoszenia.

Wierzytelności
kierO'Nać po.eł

w stosunku do spółki
podanym adresem, Bank Gospodarki Żywnościowej,
nr konta BGŻ O/W w Lod:zii 847041·127-138-109 30805·136-61.
wyżej

332
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W Wydziale Intynier!I Miejskiej noM przestrzega.n!a w?aJciwego par-

Urzędu

-

-·~„~-..=.=;

....

Na jednym z osiedli Dlłbrowy
instaluje 'lię anteny' satelitarne.
Gniazdka montowane SI\ u lokatorów w godzinach od 7 do 15,
rzyll trzeba 'llę urwa6 z pracy
na cały dzień. Tak oto wielki
~wiat z ~atelity miesza. się u
nas , z pro lntj11o rodem z realnego socjalizmu.

Umotywowanie decyzji odmownej: ,Zarząd na swoim posiedzeniu stwierdził, że ob. nie
może być dyspozytorem, ponieważ jest mało dokładny w pracy, jak również nadużywa napojów alkoholowych, uważając.'
że. sprawa ta zgodnie ze statutem należy do jego kompetencji".

Miasta Łodzi
narada nt.: Utrzymanie
w centrum

czystości

odbyła się
porządku i

Łpd;;i.

Ustalono sheffil szczególnego utrzymania czystości
w centrum
miasta. Wyz.naczają ~ą ulice: Pół
nocna Zachodnia, al. Kościuszki
Czerwoi;ia, Brzeźna, Sienkiewicza,
Wschodnia oraz główne punkty \V
tym rejonie takie jak: pl. Wolnoś
ci hotele ,Centrum" i „Polonia"
Domy Towarowe
- „Central" ;
„Uniwersa!" , Grób Nieznanego żoł
nJerza oraz tablice pamiątkowa i
Dworzec Fabryczny.
Podjęto m. in . następujące dz1ała·nia: zakupiono 400 szt. koszy na
śmieci, które zostały
ustawione
głównie na ul. Piotrkowskiej, zobowiązano m. in. PP Targowiska
Miejskie i MPO do natychmiastowego zawarcia stosownych • aneksów d:o umów w sprawie wywozu
nieczystości po dniach
targowych
oraz w soboty, a gdy zachodzi taka potrzeba również w niedzieie
Dotyczy to ewentualnie innych kontrahentów MPO; źwrócon o uwagę
na bezwzględną koniecznosć utrzymania czystości w szaletach publicznych oraz podkreślono kon ie-cz-

We
wczorajszej
zapowiedzi
sesji Ra.dy Miejskiej informo·
waliśmy
• za rzecznikiem pra ·
sow:vm. pr!"zydenta - że radni
mo~ą odhi!"rać materiały na se ·
'lję 3 bm .
Wczoraj rze<'1.mk
przysłał kolejną informarję, i.a·
wiadamiajqc, że będą do odbioru 4 bm., czyli dziś. Na za·
W oddziaie łódzkim Ban:.tu PKO
poznani!" się z 1natrri~lami ra- · ,
SA na 2 tys rachunków waluto·
dni będą więc mieli pół dnia i
wych osób zamieszkałych na stacałą noc. Porządek dzienny se·
łe za granicą
ulokowa.nych
jest
sji obejmuje 22 punkty.
6 mln dolarów. Wśród oszczędza
jących u nas, więcej niż połowa to Polacy żyjący w USA '"anadzie lub RFN. Lokują · onJ oszczęd
ności przeważnie
na rachunkach
Wyjaśnienie: „Stefan R. mnie
długoterminowych
głównie
3-letzaczepi1Sł ,
więc
uderzyłam
go
nich ze
względu na
najwyższe
normalnie w twarz i powiędzia
oprocentowanie.
Tylko 5 proc.
łam
żeby
uciekał, co też od
otwierających
konta to
cudzorazu uczynU".
ziemcy, najczęściej z RFN
(kas)

Spirytus

Na poczcie przy al. Kościun·
ki 5/7 kom11romituje się fachO·
wrów, a dokładniej ndow . dnia.
ze nor?towi eksperci nic nie są
warci. Ołóż. w jakimś szale za·
nrojektowali oni tam siedem
łlkll'UPk dla obsługi
kii
ów
Wl'b<'ająl'y<'h
I wypła<'ającyrh
lllenlat'lze. Widać tak im w~· ~zlo
-.. analizy potneb łodzian. Dziś.
"dv rzynne 11ą tri:ik~łmum dwa
"ki„nka. trzeba jak najsz~· lwlej
r.a,..,alować pozostałych pięć. Wtedy. stojąe w kolejce, nie hę·
dziemy się irvtować, bo
nie
dośr ze tncha rzekać, to jeszcze
kluje w oczy niefachowość pocztowych projektantów.

dźwigowe
1ł·87-68, 1ł·łl·ł1

rEI.EFON ZAUFANIA

dla kobiet
czynny w
dni powszednie w godz. 11-22
nr 57-40·33
•,p OOZIF.ŻOWY TELEFON ZAU•
FANIA nr 987 - czynny od PO·
nledztałk\J do piątku
w godz.
i

ciążą

problemową

l!-18

TET EFONY
999
997
995
99K

'\łPK

St·;o• Pnt •rna
drot="nw.a

95ł

l\f PK

33-05-22

zdrowia

lnformac:Ja kolejowa
lllformacja PKO
Informacja telefoniczna
lnfor-macja PKS
Dworzer f'4'ntralny
Informacja kulturalna
p,, i:ontowtr P.ttPr&etycz·ne
Łólłf: P6hloc
ł. 6dt

Południe

Pogotowie .razowe

Tł-55-i3,

Biurze P~.acy przybypraiwie 4 tys. bezrobotnych. W
Łodzi i województwie zarejestro;
wane są 24.692 osoby.

ło

· Zwolinienia grupowe zgłosiły 172
zaikłady m. tn.: „Vigoprlm", ,.Polmerino",
Społeczne Przedsiąbior
stiwo
Budowlane,
Spółdzielillia
Trans.portu Wiejskiego, -Centrum
Szkolenia Oficerów Politycz,nych,
Akademicka
Spółdzielnia
Pn<:y
,:Puchatek".

I

NAJPIERW ORWELL

Nowy sezon w Teatrze im. S. Jaracza rozpocznie „Folwark zwieG. Orwella. Przedstawienie - w sobotę, 8 bm. o godz. lil.

rzęcy"

TKANmA

Tkaniny Janice Leasman-Moss (USA) będą prezentowane w Galerlt
. Bałuckiej (Stary Rynek 2). Wernisat wystawy - 5 bm. o godz. 16.

Za pośrednictwem Wojewódzkiego
Biura Pracy
14.114 osób znalazło
zatrudnienie. 3.997 osób pracę znalazło bez pośredn i-ctwa blUT i wykreśliło się z ich rejestrów.

(rs)

Gospodarka komunalna
po angielsku

(ann)

Naczelnik Rady Miuta Lancaster - Blll Pearson, przedstawiciel
uniwersytetu
z Birmihgham
doc. Kieron Walsh, prezes lond.)·ń
skiego konsorcjum ds. likwidarji
majątku Rady Londynu Godfrey Tailor oraz dyrektor krajowej izby obrachunkowej
- B()b
·Chilton - to uczestnky rozpoczę
tego w Łod:lli dwudniowe~ sym-.
pozjum „Samorząd.ność a rozwój
gc.;podarczy",
zorganizowanego
pq:ez Fundację Rozwoju Demokra~ji Loka·l nych.

Porządek
cij\gle leży.

czystość, to w

ł,odżi problem, który -

Ki.Mt u.piętrowy,

(jm)

Fot.:

wła.mości

Andr~j

38-15-19
36-55-55
36·3!·11
113

31-97-06

rELEFON DLA RODZICOW nr 988
- czynny od
pouledzlałku
do
piątku w godz. 13--18
rELEFO'll ORIENTACJI ZAWODO•
WEJ 1 SZKOLNEJ nr 33-88-61
czynny od poniedziałku do pl11tku w godz. 15-18
ANONIMOWI
ALKOHOLICY
teł
dla łudzi z problemem al·
kobolowym - 57-31-ł!
ponle•
działek
- piątek
godz. 17-20
1'0G0TOW1E MIESZKANIOWE:
sp61dzielcze
32-46-38
komunalne
38-33-95
osiedle Widzew
Tł-28-13
SCHRONISKO

7'-66-95, 992

7ł-2t-9G
zwierząt
57·SS·ł2

USł.UGI POGRZEBOWE 33-73-00
POMOC RODZINIE I SAMOT•
NYM (Sienkiewicza 331 panie•
działki, wtorki,
czwartki rodz.
15-19, łrody rodz. 9-11

TEATRY

33-8%-21
1ł·3ł-3S
Tł-28-19

dla

STUDYJNY łapka"

,odz.

19.11 ,,PU·

ARLEKIN - &odz. 1UO
lewna dla 111?10>ka"

,,Kz6-

MUZEA
TRADYCJI NIEPODLEGł.OSCIO
\VYCH (Gdańska 13) god:a. ll-17;
(Gdańska 107) godz. 9-1?
ODDZIAL RADOGOSZCZ · (Zgte.rska 147) godz. 9-18
ARCltEOLOGJCZNE
I
ETNQGRAFICZNE (Pl. Wolno~ci lł)
godz. 11-18
SPORTU I TURYSTYKI (Worcella
211 godz. 11-15
MIASTA ŁODZI (Ogrodowa
lS)
godz. 10-lł
Wł.OKIENNICTW A
(Piotrkowska
282) godz. 10-16
SZTUKI
(Wh:ckowsklelo
3'1)
godz. ,10-17
POLSK JEJ WOJSKOWE.J SŁUZBY
ZDROWIA
(żellgOwskleCó
7)
godz. 15-18
OSWIATY (WólczańSka 23) aodz.

Ło

Licznik
razy 200

dzi.
Po tym czasie - decyzją wo'ewody - nastąpi przekazanie mienia skarbu państwa samm·ządaw!
miejskiemu.

handlować.

Tak od 1 września oblicza,ne są
opłaty .za kura
w
taksówkach
osobowych.
Sa:mo wynajęcie kosztuje
teraz 4 tys. zł, za każdy
przejechany kilometr płacimy 2
Godzina w solarium - 34 tys. zł, ty& zł f'f dzfeó 1 3 tys. zł w no20 tys.
Godz na u kosmetyczki - 33 tys. cy; za aody;i:nę t><>Stoiu tl.
złotych.
W
talkaówkach
baga:żowyeh
God.zina pracy sekretarki w fir- wskazania
taksometru
m:toiy
mie państwowej - 3 tys. zł
się przez 400.
(ab)
(M. K. L)

Nasze notowania

&0dz•

9-20

PALMIARNIA ' -

czynna (oprócz
poniedziałków) w godz. 10-)7
LUNAPARK
(Konstantynow!lka
3 /S) godz. 10 do zmroku.
KĄPIELISKO
· „FALA" codziennie w godz. 10-11; dyskoteka godz. 18-22.
JUNA
BAŁTYK

- „Krwawy sport" USA
od lat 15 god:a. 11, 13, !5.30; „Nie
widząc zła,
nie słysząc ~ła"
USA od lat 15 godz. lT.30 (komedia): „9 I pól tygodnia" USA
od lat 18, godz. 19.30
GDYNIA - „w Imię przylafnl"
fr. od lat 15 - Kino non stop
od godz. IO
WISŁA

MIASTA ZGIERZA (DąbrowSkle
go 21) - godZ. lG-15
r.nASTA PABIANIC (Sta~y Ry•

„Emmanuel.le" - tr.
od lat 18, godz. 17.15, 19.15
WŁOKNIARZ - .• Upiór W operze"
USA od lat 18,
god%. l5. !7.11.
19 30 (horror)

WYSTAWY

IW ANOWO - .,Cocktail" USA od
lat IS codz. tS. 17 11

10-14

Mk i) godz. 10-lS

OSRODEK. PROPAGA.NDT SZTU·
KI (Park Slenklewłe1!a)
godZ.
12-17 „W hold.zie
Hen.rykowi

zoo -

•

czynne od lad&. I do lt
(kasa do l(>dz. 1T)

-

Ł'l>K mitką"

,.Mola macncha jest kosUSA od lat 15,
godz.
15.30, 17.30, 19.30

Stażewskiemu"

SALON SZTUKI WSPOŁCZJ!!SNEJ
(Piotrkowska 88) godz. lS-lT ma, larstwo K. Kędzi
·
GALERIA
BAŁUCKA
(Stuy
Rynek 2) godll. 12-18
GALERIA SZTUKI
(W6lezaflaka
31) godz. lft-18 „s w1ek,6w malarstwa"
·

Piotrkowskiej 60/62
(tzw. Domu
Dzdeoka) rozpo<:zęty został jes;;eze
przez poprizedniego gospodarza obiek·t u - „Otex" . ale od nieda·wna - w 1'W'iązku z poważnymi kło
potami fi.nansowym.! tej firmy kontynuowa.ny jest przez Przedsię
biorstwo
Produ'kcy jno-Ham.dlowe
Import-Export ,,Stanley" - spółka
21 o.o. Udziałowcami tej spółki. która zawiązała się na początku c;;erwca br. są: „otex" i jeden z mieszikańc6w Łodll'li, który postanowił
doprowadzić Dom Dziecka do naletytego sta.nu, a nast®nie w nim

handilowy, ka.wlarnd41 i ba.r
prze.kąskowy wszysł.tko czynne
prnez całą dobę... Talk ma być za
kilk.a la.t. A jak jest teraz?
Remont popularnego wśród ło
d;;iam domu ha.ndfowego przy ul.

własności

OGROD BOTANICZNY -

l\fł.ODA GWARDIA bił króllka Rogera?"

11.

u;

lS. IT, li

„Kto wt'O•
USA godz.

POK.0.J - ,,Przygody rablego Ja. kuba" USA od lat 12 god2. tl:
,.Kto wrobił kr6!1ka
:Rogera"
USA od lat 12 lodZ. 1T; ,.C%arownl~a" U!!>\ od lat 18 godz,

1•

W sy mpozjum uczestniczą przedstawiciele samorządów i .administracji gmin województwa łódz
kiego.
(ab)

"

wielo.bra.nżowy

dom

Wauh

skarbu pa{1stwa w

Brytyjscy goście
będ'
m6wł6
m.i.n. o przetargach i roli mechAnizmów
rynkowych w usługach
komunalnych, o· efektywnym za- ·
rządzaniu
tymi usługami, o ·u rządzaniu I obracaniu m.a~ątkiem
komunalnym.

Dom dla Stanley'a

jak widać -

Na drogach

bę.

~łutby

spotkanie
zaplanowano
patdziernlka.
•

ciuu oata.wioh 2 tygodinl w

Andrzej G. - mieszkaniec Elblą
ga ..- nie był razem z nim zameldowany. Pa•nom towarzyszyły cztePanowie R i J. przyjechali do ry panie. Bawili się wszysey. W
t.odzi i lakwaterowali się w ho- pewnym momencie pan R. zauwatelu ,Światowit" . Zeszli do note- żył, że zniknął klucz od pokoju.
lowej restauracji i zajęli miej.;ca
W pralniach zaczął się !esiennyl
przy stoliku razem z Andrzejem
Klucz Źabrał w czasie zabawy ruch. Klienci
oddają do
pranfa
G. i jego towarzyszem. Ten ostat Andrzej G„ cenne rzeczy (wartoś płaszcze jesienno-zimowe,
kostiuni był także gościem hotelu, ale ci 2,5 mln zł) przeniósł do pako- my, ·garnitury, kożuchy.
W pralni przy ul. Broniewskieju swego znajomego i wrócił kongo 60 czyszczenie kożu{;ha kosztutynuować zabawę.
je 60.800 zŁ
Krystyna maszczyk
Zakoń·CZenie tej historii rozegra- twierdzi, że jej punkt mote wyło się przed sądem.
Amator cu- konać tę usługę w ciągu tygoddzych rzeczy okazał się recydywi- nia.
·
Osiem osób zginęło, a 57
W puil!ktach Spółdzielni
zo- stą, dwukrotnie
karanym przez
P.:acy
stało rannych {w tym 12
dzi~ci sąd
w Elblągu.
33-letni
&jciec „Czystość" ceny jedinakowe.
Wyw wieku do 14 lat) w wy.niku 48 dwojga dzieci (rozwiedziony) zna- pranie jesiennego płaszqza
kószwypadków, do których doszło
w ny jest tam z nadużywania a lko- tuje - 13.300 zł (w 12 dni), w terminionym tygodniu
na droga~)l holu i wszczynania
awantur. W minie 3-dniowyth
19.950 tł.
Łodzi i województwa. Zanotowano grudniu zeszłego roku opuścił za- damskiego
kostiumu ocieplanego
56 kolizji bez ofiar "i zatrzymano kład karny.
Wraca do niego na - 13.600 zł, męskiej -marynarki
43 nietrzeżwych kierowców.
3 lata - na mocy wyroku sądu w 6.650 zł.
(ab) Łodzi.
Pranie śpiwora skalkulowano na
(zt)
Pogotowie

lnfnrmar.ja
lnforrnarJa

voczątku

sądu

TELEFON ZAUFANIA
988
· w dni powszednie w godz. U-7,
·
w dni wolne od pracy całą do•

Piun

Kolejne

na

Z ELBLĄG(\ DO ŁODZI
NA „HOTELOWE WYSTĘPY"

Mniej więcej cw1erć wieku
·emu do piwnicy dornu w Kie!·
•arh włamali sie 7.łodzieje. kra·
inar- m. )n. ·~~sinr wina domo·
wei roboty
Po kilku dnia<'h
"~sior - · już
opróżniony
<J1•rór-!ł na swoje miejsce. Przy'<1Piono do niego kartkę z in·
-·- · k~b jak należv robić wino.
Octu nie pijamy" 'Zakoń
, i-zyli swój li-st wybredni wła
'11:\'Wa.cze

p 11 i:nt ;," it"

n~·cb.

Opera ma . dla swych bywalców na początek sezonu, jak zawsze,
recitale. Dwa wieczory Wypełnill mezzosopranistki. 5 września wystąpi
Ryszarda Racewlcz, artystka uhonorowana licznymi nagrodami konkursowym!. Od 1981 r. jest 1ollstkll Teatru Wielkiego w Warszawie.
Łódzkiej publiczności (przy akompaniamencie Heleny Chr!stenko) zaproponuje m. in. pieśni Chopina, a także arie z oper Pucciniego I
Verdiego.
Następnego dnia wystąpi artystka od niedawna związana z łódzką
sceną Katarzyna Suska, która ro.in. podobała się publiczności
jako
wykonawczyni partii .wokalnej w balecie „Zorba". Przy akompaniamencie Marii Szwajger-Ku}akowskie j zaprezentuje m. in. utwory
Brahmsa, Ravela, arie z oper Mozarta.

Woje-wód~kim

·"---".~--'·w-ccm.fJ..•.•

PrzewodIUczący
komisji
lnwentaryzacy)nej,
radny
Ce~uy
Rembowski
poinformował
nas,
Spirytus, zwłaszcza skażony, 11ie
aowyparowuje
łatwo.
Jednak
z że w t.odzi gromadzone są prawo
Łódzkich Zakładów
Farmace1.1ty k u menty potwięrd;;ające
państwa
do
cmych .,Polfa" przy ul. Drewno- \a:łasności skarbu
budynków i
lowskiej zniknęło 300 litrów. Oko- nieruchomości,
liczności nieznane
- z zewnątrz kali .
nie ma śladów włamania do maKomisja przewiduje, że w połogazynu.
Może
skażo.ny spirytus
wie pażdziernika
w jej
lokalu
wyparowywał powoli
w „setprzy
ul. Piotrkowskiej 104
będą
kach" I „pięćdziesiątkach"?
wyłożone do publicznego
wglądu
(M. K. Ł.) materiały i cfo1tumenfy o
prawie

STARE A DOBRE.

Pogotowi~ Ratunkowe
Pnii:••IOWl4' Policji

w

„~~ol'n•

„.odbyło się I posiedzenie Koleglwn
Wojewody.
W
spotkaniu
wzięli
udział:
wojewoda w. Bohdanowicz,
wicewojewoda J, Janczak, dyrektor
urzędu Wojewódzkiego
J. ort-Korbecka, dyrektorzy wszystkich wydziałów Urzędu
Wojewódzkiego
oraz
przedstawiciel
Sejmiku Samorządowego. l\t,
Kochanowski.
Omó·
wiono przedmiot.
zasady funkcjonowania i organizację urzędu WoJewódzklego,
zagospodarowanie pomieszczeń
wydzielonycb na potrzeby rządowej administracji
ogólnej,
specjalnej I innych oraz stan finansów województwa ze
szczególnym
uwzględnieniem
środków
na wynagrodzenia oraz zaplanowanych
w
roku bieżącym na wypłatę diet dla rad-

MEZZOSOPRANOWY START

I

Dokumenty o· prawrn

wyparował

Z

WAŻNE

kowania pojazdów samochodowych.
_ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _.........._(anTL)
....

Przybywa
·bezrobotnych

•

W połowie 'Wl?'<Ześnia powinny być

.iu.ż

czynne stoisk.a na parterze.
Sprzedawane tu będą krajowe
i
importowane artykuły spożywca:e.
Dochody ;; haindlu na parterze ma.ja być przez:naczooe na kont}'lluowanie l"()bót na kolejnych kondygnacjach domu handlowego, kt6.re
z:a-mierza się udostępniać kliento.m
sukcesY>Wlle co kwartał. Cały obiekt o po.wierzchn-i 3 tys. metrów
kwadratowych (łącznie z oficyna)
ma b;vć oddany za około 2 lata.
Gruntowny remoot Domu Dziecka
kosztować będzie kilka miliardów
zł.

-

13.300 zł, koca ca -

u 1 kc.

3.300

(jm)

zł

Marla Gryglick& z punktu przy
ul. Piotrkowskiej 116 ocenia,
że
pranie - w stosunku do innych
usług jest dość tanie.
Ceny
nie zruitały zmienione od stycznia.
Zdzisława Sikorska od 10
lat
pracuje w punkcie pralniczym.
Twierdzi, że klientom
opłaca. się
teraz prać
bieliznę w
pral ni.nch
miejskkh.
Płaeą tu 3.300 z:ł
za
1 kg wypranej
i wymaglowanej
bielizny gdy tymczasem samo maglowa.nie, w punktach
prywatnych, ,)cosztuje ponad Z tys. zł za
kilogram.

Po

znaiomości„.

Po znajomości
informację, że od

zamieszczamy
1 września redakcja „Gazety Łódzkiej" - lokalnego dodatku „Gazety Wyborczej" mieści się w nowym
lokalu - na drugim piętrze budynku przy ul. Piotrkowskiej 45
(róg Zielonej nad Biurem Ogło
szeń). Zmieniły się także numery telefonów. Red nacz. i sekretariat - 32-14-13, redaktorzy - 32-19-35 i 32-14-62.

(ann)'

PRZEDWIOSNIB - „Cocktail" USA
od" lat 15 godz. 15, 17, lł
ROMA -

„Kaczorek Feluj" pal.
12.15,
13.30; „Predator"
USA od l&t· 15 godz. 10, 15, 17,

Głowno - Łowicka 63.
Ozorków - Armil Czerwonej 61.
Zglerz - Dąbrowskiego 10.

godz.
19

TATRY „Parszywe
dranie"
USA od lat 15 godz. 16, 18.30
WOLNOSC „Samotny
wilk
· McQuade" USA, od lat 12, godz.
12, lł, 1s, 1a
ZACHĘTA

- „Kto wrobił króllka
Rogera?" USA, b.o„ godz. 15,
1T, 19; „I i p6ł tygodnia" USA
pd lat 18, godz. 21

KAWIARNIA "TEST" (Narutowicza 28) - „Conan Barbarzyńca"
USA od lat Ił, godz. IS, l'r;
„Conan Niszczyciel" USA od
lat 14. todz. li. 19
POLESIE - „Krwawy sport" USA
od lat lS godz. lT.30, 19.30
PABIANICB
MAZUR
„Kto wrobił kr611ka Rogera" USA od lat
12;
,.9 l J?Ół tygodnia" U!!A od lat
11

APTZK.t
Ł6dł

DYŻURY

•

- l:hmera 11, Mlcklewicsa
20, Gagarina s, Lutomler!tka 148,
Ollmpllska 'fa.
Aleksandrów - Kotcluszld ł;
Konstantyn6w - Sadowa 10.
Pabianice - Zamkowa t.

SZPITALI

Chirurgia urazowa
Szpital
im. Jonschera (Milionowa 14)
Neurochlrµrgla
- Szpital tm.
Barlickiego (KopclńSklego i2)
Okulistyka - Szpital im. Jonschera (Milionowa 14)
Chirurgia

d2'iec!ęca

-

Szpital

im. Konopnickiel (Sporna 36/50)

Laryngologia dziecięca - Szpital lm. Konopnlcklel
(Sporna
36/50)

Chirurgia
szczękowo-twarzowa
Szpital lm. Barlickiego (Kopciń
skiego 22)
Laryngologia
Szpital Im.
Pirogowa (W6lczańSka 195)
Toksykologia
Szpital Im.
Biegańskiego (Knlazlewlcza I /S)
Wenerologia
Przychodnia
Dermatologiczna (Zakątna 44).
Telefoniczny Punkt Informacyjny dotyczący choroby AIDS czynny od 13 do 7, tel. 32-81-28
- Interna dla dorosłych ul. Slenldewlcza 137, tel. 36-31-00 w. 31,
- gabinet chirurgii d2!leclęcel ul.
Anni! Czerwonej 15, czynny
cała dobę 74-14-lł,

- gabinet
pediatrii ul. Armil
Czerwonej 15 czynny od IS do
, 7 w dni wolne od pracy czynny całą dobę, tel. 74-14-,lł,
- gabinet stomatologiczny (UL
Zapolskiej t) czynny od gods.
l9 do 7, w dni wolne od pracy przez całą dobę - 43·3~-72.

I
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