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Sprawa blokady kont

Na rozpoczętej wczoraj V sesji Uady .l\fiejsklej było obecnyeh Ciii
radnych, co stanowiło quorum. W pierwszym wystąpieniu, ra,duy
WALINNOCENTY SWIĘCICKI zarzucił wojewodzie łódzkiemu DEMAROWI BOHDANOWICZOWI, że zablokował konta hez powiadomienia Rady Miejskiej. Zaproponował też omawianie problematyki
finansowej jednego dnia. Propozycja została przyjęta,

Osiagnlesz sukces.
ogias1ając się

Terlecki
Andrzd
podej- wodniczący Informaeji o decyzjach
mowanych przez prezydenta mię przekazał zebrany•m informację o
dzy sesjami udzieJil \dcepre.zydent współpracy z woj€ .vo::!:i. Ułklada
Euzebiusz Zawadzki Czynił to nLe- jącej się - zda:iiem mów v - n:.cz,byt przekonująco Szczegolni:e ra- zbyt korzystnie. Andrzej Terlecki
aby
na pytanie zasugerował z sa.rkazmem.
ziło, gdy od1powiadał
o sprawę koncernu Levi s;raussa, zainstalować glc.śn!ki w kawiarni
czas
na
produ.kcjQ w Urzędu Miasta, bowiem
który miał podjąć
likwidowapych zakladarh im. An- sesji przen:osła się tam dość duża gr-u.pa rad11ych.
,
Struga.
drzeja.
Po przerwie pppołu.dńiowej, rozz działalności
W sprawozdan:u
(DALSZY CIĄG NA STR.!)
sejmik·u sam<>r-ząd-0wego jego prze-
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Mazowiecki i Walesa
przviada do łodzi
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w -areszcie

Generałowie

l. Pekala na

wolności

Nfodawnc aresztowania generałów W. Ciastonia i Z. Płatka wynikają z 'l'\Cielu przeprowadzonych wcteśniej czynności procesowych i nie
są bynajmniej efektem jakichś nou·ych zi;~nań Grzegurza .Ploho·~·
11iuro prasow~ min ten - jak już: wcześniej in- skiego - stwierdził wczoraj na koufl'rcncJt prasowej w W:u-za.·.n.i
Jak informuje
był propoaowana formowaliśmy Lecha Wałęsy, kand·.-dujacy
1 zastępca. prokuratora gl."nenlnego RP ALE1iS \NDER HERZOG.
Ziemi
ptzewodniczący ny przez ZR NSZZ „S"
RP
prezydenta
NSZZ „Solidarność'' przyjedzie do Łódzkiej.
Dodał, ie Piotrowski był prze- walającei:,o mówić o popełnieniu
Wyborczy
Wojewódzki Koń1itct
Łod7.i w sobotę, 10 listopada. Terw1 charaktcrże świadka, przez kogoś zabójstwa tego duchoTadeusza Mazowieckiego informu· sluchiwany
iego zeznania są cenne i po- wnego; m. in. ponownie zwrócono
je, że kandydujący na · prezydenta atwi~rdzają
zasadno~ć aresztO\\ania się o kompleksową opinię biegłych
RP premier rządu RP przyjedzie
obu gener<!łów. I zastępca peaku- w sprawie samego mechanizmu
do Łodzi w sobotę, 17 listopada.
.vizyt ratora generalnego RP poinrouno- śmierci ks. Zycha;
programy
Szczegółowe
1
na prezyde1rta wał ponadto, że:
obu kandydatów
- w gestii sejmowej :tomisji nad- w sprawie śmierci ks. Zycha ..:•vyczajncj ds.
RP sa jeszcze w trakcie 09racodziazbadania
dMzlo
trwa żmudne 'fpdztwo. m<·
wvwan ia i uzgo<'lnień.
!\1S\\. pozo~taje 'lbecnie
al11ośc1
fO jednnk d,„ 7.nc!~e;:_:n pr.: ło 1u po~ sprawa -<rnicrd ks. S•ichowo!~<l·, a
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Do pr.11stwowej Komisji Wyborczej wpłynęły 24 bm. dokume'lty
niezbędne,_ do zarejestrowania kolejnych kandydatów na prezyden\\.ojdech .Jaruze1s~;i clai:y euclzozi~:nc.:;111 g:unt.'iw bqPrezyd<?nt
ta: Romana Bartoszcze i Włodzi
dqcyclJ włas:io~ci; ;,kat·bu p:uistwa
przcsłał Scjmo'lvi pismo, w ł:tórym
mierza Cimoszewicza.
.
l gmi.1
złożono informuje. ~;e odmawia podpisania
przypadkach
W obu
W uzasatlnie:ui:.I p; • ..:ydent pis..:e,
wymagane dokumenty: ustawy o gospodarce grunta1~1i i
wsz~·stkie
wy-..y1aszczaniu nieruchomości. Pre- że to rn:i:•giąza11ie ustawowe, któzydent wnosi o ponovrne jej roz- r v·:· woły\·;ało kontrowersje: j1:i:
parlamentarnych,
pat1 ze•1w w cześci dohczn(!e' pr;:e- w toku prac
spotkało ::.ię z protestem i krytytzlla reakcją wieia obywate.i. ~ói.
spolccznych i środon~·ch i;rnp
u:;rnwy
O nicpotlpisani•i
wisl•.
Kot:: tlilHl;C podpisania : rcc.:::ac•Ji i-;on- I
brn. do prczyclen12
się
·rodło
'I
•
,;;czoraJ tr:.'.;tu /. 1-'1 \'r·eri·

ro:i:poczęlą.
sp a\t.1e wu10~1~.ow
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Po.s!:a Liga Obrony Pra :v Czło~ła11 J . Rakowsk1eg.o .\ 3 człoJ'.k~w wieka 4 nociła się do min·$załków
do
Je~o n:<!du - ~~az1m1t!rz:i 01.estak:i-, Sejmu i Senatu, by złożono
t .An~rze)a Trybunału Stanu wniosek o ziawie. l\~1e_czysław.a ~liczka
~\ .roblewsk1ego do odpov;:1edz1aln?- s::enie Wojciecha Jaruzelskiego w
~c1 przed Trypunnł~m Sta~u:. Na sprawowaniD urz(!du prezydenta l
srodowym pos!edzemu koll11sJi y- podjęciP. postepowania \V związku
stal.ono wstępn1t• ~lals~y tryb dz1a-. z „tlziałałno~ciq na ~rkodę intereW odp9'lnedziach nadesh- ~ów państwa i o1)yw·ate1i w miniołania.
n~·ch przez zainteresowanych po- \ •wni o'<resie".
wtarzal sie w1.iosek o urno-zenie
motywowan.;· h~apostępowania.
kicm poc_lsta\\" dn odpowiedzi;l!ro- r
ś~i ko·. tvrnr.,·j·w;.

po~ir.gnięcic

p.\\

•
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Kon1i!)ja

-..vyborczego Lecha
dw:.:- kowi ;\lark'.!;owi.

_Otlpuwicdzi~in~ci

~ty_ti:cyprnJ

do Belwederu

-

zydenta. Stwierdzono, ie spełnia on sturczonych wykazach zav:a:·t.a i •!;t zbacłania zan;utow :ir:u.ciwlw ~en.
warunki ustawowe i zarejestrowa- niezlH;dna lirzi'a poclpi;-';w 100 „ s. j !'vl. Mi.•~wskiemu. Odpowiedzi.o1l11osc
,,. , za la.l:ic zatajenie. z,)stała .Jbj~ta
no J)rzewodniczące;;o „Solidarności" wyborców po1,ieraj<:<'yc .1 . ZL:ł
jako kandydata na prezydenta, niJ. List'· 1lcżone p>'Z('7. •1el 'lmr,c- prwcla,•:nicn:em ścigania:
·· prz=c's~awior..:i .iuz zarz.u•y nad1dćit
p
<,
ndyda'ów.
k
0:1:1
ików
.
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.
J)rze
rejestracji
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Postanowienie
f' 1 .~ 't'~o.1 ~tan<l\viska \:',· gł ł~d~j $)1~zoq ·wane kontrn'i: na ćzts!e1~ m
PI{,,~ ,.·\nd:zej
\Vodnicząc~·

\\' \\'a~;;z:.11 e ojbylo się
c„1:owe pos'.e<!ze·1ie ko:n:sii ~l:!;ipaiistw 1noc11:-rl:ó\\' rządowych
do
s~:o:i U~!ądu WaNza11•si;:iego
&'.'l<aw o:-zekształrcn:a tego, so-j:.:srn. Głównym p~zedmiotam prazwią~ane t; licy były kwestie
struktur
woj:;kow,·ch
:k widacja
l'W

Staną

;;J~3\'-:<?

1

: ~~v;:.:{-~·

''.n Q,\„\- kto1e µonosl.ą odpO\\"l cid~lllo'it: 1a
'u"'
\'../ .. _.0 . ..: u z;~łoslonia, ·!.gL,-4.\
bm. zgłoc>zenie Lu- nie oraz upoważriea:a dl.1 pr>tro- nieujawnienie sv;cgo a:uu wynicha Wałęsy na kandydata na pre- mocników. Jak siq wydaje w do- 'ków prac specjaln~j komisji d:>.
Państ\VV\\':l
rozpatrzyła 24

-- stro, Układu
Rządy p<ińst1.1.
Warsaiwskiego. postanowiły przes.inąc na o•kr-es późniejszy na.radę
l\-Oruit.etu Po~!.tycznego
Doradcz~go
stron Układ'! \\'a·rszapa.11s•w
ona ;}--4 listop'.ano11:aną
w.;'.{;c20
• p3da br
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USt:lWO\\~C ~ podno-

ze jut or10 niekorzy„tne · z

środę roz,,·iazać Centralną Hadę punktu • widzenia dalekosiężnych
;t,SHJi. interesów· narodu ,[ państwa,
Zawodowych
Związkow
prosi
prezydent
W konkluzji
'\\"i-;knośl· delegatów opowiedziała
się za utworzeniem nowej centra- Sejm, by rozp~trując ,ponownie u-

li Z\\ iązkowej, która byłaby zwiaz- stawę w tej części zechciał rozkie;,1 suwerennych regionalnych ważyć możliwość, ażeby utrzymu01·gan!nc·i. zr?f'~;:on--c.1 ,na z:i.sa- jac odnośny art. 4 ust. 3 tej usta'C':y - uzupełnić ją o przepis zo" " " " ' " t)' o~":.
,i
lub ministra
rząd
bowiązujacy
spra\·.- we\1mętrznych do corocznego przedkładania szczegółowej lnforniacii Sejmowi o sprzedaży cudwziemcom gruntów ~karbu pali. twa i gmin orar. gruntów będą
l'o up!~'' •C 51 lat nuczpospo:i- Slowt n!1. Hur.iu:iii i na Ukrainie, cych własnością osób tizycznych l
;\farszałek Sejmu otrzyuial pi~
,,podhc-ie w~polnych innych osób prawnych.
l'o'~ka ma ~nowu Wtipólną f!ra- 1propo1rnjac
mo z FSO o wyciągnięcie konse- l~
Prezydent Jarozelskl r:Mto~owal
nicę z. \\'r,grairn. - tym raz~n.1 Jed- rokowai1 na temat przyszłofrJ \Vlekwencji prawnych wobec :\L Wilcz- nak
i(-cto wobec ustawy po rn p!er•
• '. „
nie llH Hu~1 Zak.arpa~kieJ, lecz
ka i :'Il. J'akowskicgo za wstny- otl rzeki Soły po Bieszczady. •rak lonarodowych \\ i:g1 r . 1
·
sz.•.
v.•ynika z szeroko ----------~,--~-----------.:...-------przynajmniej
lrnlportowant•j na południn Słowa•
Wę
cji map:r nowych „wlelki1'h
Wg owej map:;• w 1kład
gier·'.
pansiwc węgierskie-go
przyszłego
. wchodzi cala dzisiejsza Republika
lt'rcmy z-.vane przez
Slowarl:a
Węgrów zav<sze ,.gorr.ym krajem",
Czesi:1tegra,na część dzisiejszej
Rada E:irop;.' zap:-osiła \V środę skiej i Słowackiej Republiki Ff!debadania dziany. Ze wzaltidll n.a sw' koDtDoniosłe znaczenie maj
Polskę i Czc:=hos!owację do u·:iZ·ia- rncyjncj.
łu w# mając:;m s;ę odbyć 6 EstoSłowacki Ruch Narodowo-Demo- prowadzone pr:z:e:z: łódzkie Muzeum pletność jest to unłkat arcłieołoct
pada w Rzyrn:e , :J:ltkan!u za·chod- kratyczny (SNDH), którego siedzi- Archeologii na Kujawach, które czny.
Tego lata w OŚlonkaoh (woj,
mi)'listrów spraw ba znnjduje
nioeuropejsk!ch
się w Bratysławie rozpoer:ął jeszczG przed wojn\ niezagranicznych. Podczas tego spot- „zaniepokojony biernością, z jaki\ żyjący już dr.iś, pro!. l{onrad Jaz• włocławskie) odkryto równłd pow
kierownne
te
po 11 domach, z kt6rych
Prace
kl;
zostaloścl
dzew
kania Węgry jako pierwszy kraj t'ząd Ełowacki
obserwuje rosnące
zostaną apetyty terytorialne Węgier" · na- tym roku przez doc. dr hab. Ry- każdy był w kształcie trapezu ł
z Europ:1 W-schodn[ej
przyjęte do Rady E·iropr, sta.jąc wiązał
z a:zarda Grygla Sl\ częścią programu miał około 40 m długości. Przy
bezpośrednie kontakty
się 21 czlon:,:e:11 t~j o~gu:;.izac)i.
politycznymi i ruchami• naukowego obejmującego problemy dokumentacji archeologicznej ko·
partiami
(PAP) społecznymi
w Serbii, Chorwacji, najstarszego rolnictwa 1 hodowli w rzysta.no :z:e zdjęć lotniczych.
(el)
patro:-iuje
Programowi
Europie.
National Geo~rafic' Soclety.
W tym roku. odkryto tam 19 grobów szkieletowych kultury lendzielskiej (3400-3100 lat p.n.e.) wynajstarsze ozdoby
posażonych w
miedziane. Jeden z nich zawierał
ponad 200 przedmiotów z miedzi.
Jest to najbogatszy grób tego typu w Europie.
Wśr6d ozdób snalazł afę świetnie
zachowany, całkowity diadem mie-

j

Znów graniczvmv

Zapro enie
dla Pol ki

l

Weorami'.

lodzianie odkryli
osadę w Osłonkach

Apteki

doświadczalne

Króliki

prywai yzncii
9 1n~e.::i~ ....:.~
p~oc~::> pry3.800 p~acó11·.K

\\"' c:,::.~1 ostatnich
na~tap.ł ~;itens.y,vn~·

waty:i:acji apt k. Z
paiistw-0wych 1.800 je ·t !Ub wkrótcę będzie :funkc-j.onować jako prywatne. są tai pr;r.waLno htJT'.townie

lek6w oraz IP:ttwin.e

':pt~k\

.ia-

er.auie:r:ne, t>o prywa:tyzacj~ . priewkiztane le&~ tcl. przedslctl>lorstwo
„Cefarm". T.1'2'J!:1ba ·~ ltic:qb & da~·
cymi zm!anMllt w telJ c1złed·mii•
zd.rcnl1.a
- powleddał w!-cem-in.
AAdne} Wo,tłau 2Q. bm. u -.pot.o

lun!u a d;ieimllcamami..
. Na rJ"Zl.lt\1 jest core.a 1ri~J i .
k6w, w ~ 1poro &agl'aJlicmycA.
~'Wt& m~ pyita.ni., o:r.7 WSQ'9t„t• &pecyU!d 11pirowada:a!lle Pt'Y'Watbe2ll>i«zn• d1a
~ b.nUami q
lldrowia. Jak W7Jdnli A. WoijtClatk w wydawanych konoesjacJ:i
jest • usłlrzeżen1e, te dopusr.c:z:ail!ne
Zll!l'ejest.rolwane w
•" tylko lek!
Polsce. Występwją :próby l.atmania
Niecla.w:no :z: tego
tego przepisu.
dwie .kon~esje.
poWOO,u oofni.ęto
nadzór
TWOrz()llly jest też silny
f.ar:maoeeutyczny; ipodobny do Pań
Sanitarm:•j, a
stwowej Insipeik:cjj
przygotowywana ustawa o samobęQ'.Zie rówr-:ą?zie aiptekarskim
nie-z pomocną w tej kwesHi..
W związlru z poj.awi.eniem się
kków
na il"ynk'U wielu drogich
zagrani=ych . przypoanni.ano że
tylko specyfi.Jil objęte ur.zędo,~ym
spisem leków będą wydawane bezpłatnie lwb z . 30 proc. odpłatnoś
cią. Wszystik.ie oinne !arirriaceu.tyki
Spl.9 ten o·bowią
są , !Pclno.płatne.
105 osób, w tym dowód.ca wojsk LUJt;. o'd Uib. r .. I zawiera 1.300 poJak zapewnia miniZSRR rnarotzałeiH: zyc31, co artyleryjskich
ster - zasP'Qkaja podstawowe poJVliltrO'!e.n NiedieHn, 22ginęło 24 paź
w wyniku
di..iernika 1000 roku
wybu.chu rakie<ty, przygotowywana kosmodromie
nej <Io startu
Bajkonur. ów.czesna prasa podała,
·u maI"Szałek Nied·ielin zginął w
Nowosybkski · oddział radzieckie- •katastrofie lotniczej.
go KGB poin:formował .24 bm., że
14 c:r.erwca br. udaremniono przemyt :ie Związku Radziecki-ego do
Pol.Ski zn.acaJnej ilości złota. W bagażu Cezarego Sz. m.iie$Zkańca ToKomisja
Krajowa
Wczoraj
runia,' kt6Ty iprzytbył do Nowosy.,.SolidarNSZZ
Koordynacyjna
blrs'k.a. w rama('h „rozwoju braRadia 1 Teleność" Polskiego
t·erskicb więzi" międ'Zy tymi dwowizji zgłosiła wotum nieufności w
mia&ta:ml,
ma · z.a.przyjaźnfonymi
stosunku do kierownictwa PR i TV
celnicy znaleźli 421 obrączek i 40
Przedstawiciele pięciu partii po- i postanowiła rozpocząć akcję proinnyeh pr2edmiot6w ze tlota.
litycznych Gruzji (w tym także testacyjną we wszystkich rozgłoś
C. Sz. - jak infornmje TASS - partii monarchistycznej o nazwie niach :yactiowych i ośrodkach telenaibył rl<llto w sposób ntelegailny za „Jeźdky") zaproponowe.li mieszkają wizyjnycł\ V( kraju. Jest to rezulpomi•j.,,jąc cemu w Hiszpanii 18-letniemu He- tat
a.merykańskie,
dollary
porozumienia
nieosiągnięcia
ba.nk pań&twowy l llkl1e:py r.pt"ze.. rakliuszowi Bagratloltl, potomkowi między „Solidarnością'', a kierowwY'!llle«i!łlne. byłych władców Gr1,1z,!, przyjazd nictwem Komitetu ds. Radia i Ted&}l\e• u walluty
Po · złoft.nlu zemań ł wy>ra!e'.11lu do Tbilisi i studia w miejscowym lewizji m. lu. w sprawach płaco
skruchy polski „turysta" wrócił uniwersytecie na wydziale history- wych, Informacyjnych i zarządza
nia.
de llnOa - oo:ą włlłct. bes dot&. cznym.
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o wprowadzc•1!u i;ie!1tyi;rnych zasad w re.r.orc:e oorony, .s!.lraw wewnęfrzńych i PKP, a wkrótce dotymyć ono b~dą równie.i p:•acow•
niik6w .slużb:, zdrowia.
przygotowywany
Jedn-0cuśn:o
ject projekt u.stawy o odpłatno.ś
ci za. leki. Przewruu.j& ona <lw:e
lil•t:r leków1 G>Odeta:wowycil, de>st~
pn:rdl <Ila w.seystk!ch u. zrycuł
towan\ odpla.tn~i" oriw; listę :e-

k6w U2ltllpE!łnlają.cych, 11 odtpłatno.ś
ipaz0.5tało
cl all proe. Wszy•tikle

med)1tt.mdJ'
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Słowik ma zastąpić Wałęsę Żywiciele

8 listopada

Spotkanie
Mazowiecki
Gabinet prezesa Rady Ministrów
poinformował, że w czasie rozmowy, która miała miejsce- 29 czerwcA br. w Budapeszcie w trakcie
konferencji przedstawicieli Mi ędzy
narodówki
Chrześcijańsko-Demo
kratycznej, premier Rzeczypospoll..:
tej Polskiej T. Mazowieclti oraz
kanclerz Republiki Federalnej Niemiec H. Kohl uzgodnili, że ponownie spotkają się w najbliższy m
czasie. Zgodnie z tym ustaleniem
spotkanie obu szefów rządów bę
dzie miało miejsce 8 listopada br.
we Frankfurcie nad Odrą i w Słu
bicach.
Rzecznik rządu federalnego Hans
Klein stwierdził w środę na konferencji prasowej, iż szef rządu federalnego chce doprowadzić do
„możliwie jednoczesnego" wynegocjowania i podpisania układów:
granicznego i ogólnego z Polską
oraz ich ratyfikowania w pr:r;yszłym roku, po wyborach powszechnych w Niemczech.

rodzin
e
·nie pójdą do wojska

,,&lidarności".
podało, powołu.ją.c na.Jeży do zjazd•u
PAP z pobytu w - Nie chcę stwarizać atmos!e:y.
Lodzi lidera Porozurruenia
Cen- że będ.z'.•:! ja~Jś „czaimy koń" w
„Sotrum Jarosława Kaczyńskiego, że wy.porach przewodlnic.za.cego
n ajpoważniejszym kandydatem
na l idarnoś d" - ipodkteśliŁ
poświęcono
podstawom
23 bm.
pcd
p r :r;ewodnictwam uwagi
(WD)
stanowisko ,pr.zewodniozącergo NSZZ
w:s.pół.czesne,go
pr~mlera Ta·dems za Mazawieckieco ~unkcjonowa.n!a
„SoHdarność" w przypadku wy•boTynku k8fPiltało~o. w tym gwaiobradowała Rad a Mi'Ilisłlrów.
Klein oświadczy ł , ze planowany ru Lecha Wałęsy, na stanowiiSko
Za pOIZll.ała się z przedsta wiO!lly- rancjom 'bezpiecu•ństwa obrotu :paukład o współpracy między obu prezydenta PR jest lider łódzk iej
m.i przez właśdwych
ministrów pierami wart-Ościowym! . .
Andrzej Słowik.
krajami będzie miał kompleksowy' „Solidarności" Rada Ministrów przyjęła projekt
informaicj.ami o zglosz,eniu ,przez
charakter, podobnie jak układ wyAndrzej Słowilk. pow1edzia.ł nam,
Prawo o pu.bli.cznym >OKo.misję Krajową Górnictwa NSZZ ustawy negocjowany ze Związkiem Ra~ że n ie chce
komentować
tego
brocie
paa>ieranni warfościowyml 1
„Solidarność ' ' oraz zwiąZiki z.awodzi.e ckim.
>rzed wc z~b~:i. · p o nieważ
decy:zija
fund'llszac.h
;p<>wierniczych.
do.we „SoJ:idarnośd" w niektórych
------~~-~
....... .- --..;-:- - -·
Rada' Minis•trów
ustanowiła ukQpailnia,ch, w PKS, w ko.muni•
uirząd ,petnomoc.ni1ka iI'ZądU ·ds. spó.ł
NLJ ukończeniu jch JUZ wycena 1kaoeji miejski(loj oraz po.t'ltach mOll"pierwszych siedmiu prywatyzowa- skkh &zer~gu żądań płBJcowych, a dzi€llczości, które.r;o rzad3lllieim bę
dzlie koo:rid~acj.'l
prac :zwiąu
ny ch przedsiębiorstw, których ak- takż e inny;:: h postulatów.
ustawy
z 20
Spełnienie przea:
rząd pOGtula- nych z .reaJiz111CjĄ
c je znajdą się w sprzedaży w lipod.- stycznia br. o .z111ianaoeh w orga.W Sali Kolumnowt• j Se jmu od- - w minionym o kl' esie kilku pos- stopadzie. Po uwzględnieniu pre- tów płacowych oznaczałoby
bywało się wczoraj posiedzenie O- ł ów przeszło
do Polskiego Stron- ferencji dla pracowników, kosztów ważenie wyników osiągniętych w ni.za.cji i działallności sp6Mz!ekzobywatelskiego Klubu Parlamentar- n ictwa Ludowego. Status siedmiu prywatyzacji oraz przy założeniu, tłumieniu_. inflacji 0<raz zagrozi•łoby ści.
Od•byłoby
nego. Zebranie by ło zamknięte dla innych jest niejasny, ponieważ od ie ceny akcji powinny być ustalo- równowadze rynkowej.
pewnego czasu nie płacą oni skła ne na poziomie zachęcającym do s ię to ta1kże ko.sztem innych gruo
dziennikarzy.
Przewodniczył
prof. Bronisław c:J ~lt na swój klub.
ich zakupu, szacuje się, że wpły społe-cznych. Niapokające jest, że
ipła.cowym
Geremek.
Spotkanie poświęcon e
W okresie
od czerwca 1989 r. wy ze sprzedaży wyniosą 500-750 niektórym postu•l atom
była jednej sprawie podziałom w łonie klubu powstało osiem sek- mld zł. Do budżetu wpłynie jed- <towarzyszą groźiby
strajków, co
cji, kół i grup zrzeszających więk nak znacznie mniej pieniędzy, bo m>0że za•kłócić s·pokojny przebieg
w łonie klubu.
OKP powołany został 23 czerw- szość członków OKP. Blisko
90 duża część akcji zostanie· prawdo- ~rzygotowań do wy<borów prezyca ub. r. i liczył wówczas
260 posłów i senatorów
spod znaku podobnie kupiona za obligacje (wy- denc!ki.ch.
·
członków
- posłów i senatorów, OKP nie należy do żadnej frak- i;nienne na akcje).
Rada Ministrów przedyskufowareprezentujących Solidarność. Dzi- cji ' powstałej w łonie klubu.
Ministerstwo Przekgztałceń Włas ła rzasady pob0<t'1U do zasadnLcz-ej
siaj d~ klubu należy 255 członków
Obywatelski Klub Parlamentar- nościowych za celowe uważa prze- słu:iiby wojskowej. Szc;ie,gólną uny nie będzie jednak rozwiązany. znaczenie tych środków na pokry- wa1gę . zwrócono na kontrowersyjZa utrzymaniem OKP głosowalo cie kosztów prywatyzacji w przy- .ny problem
powoływania jedyi;:i porz:idku dziennym rozpoczywczoraj 120 posłów i senatorów szłym roku.
nych żywicieli rodzin. Rada Mininającego
się dzisiaj dwudniowego
członków klubu. Przeciwko było 5.
(PAł") strów ipostanowiła
odbyć w najposiedzenia Sejmu (posłów uprzebllż.Sozym czasie
debaitę rpoświęco
dzono o możliwości
przedłużenia
ną szeroko rozumianej problemaobr.ad o dzień) znajdują się m. in.:
tyce obronn.00.Ci, aby
A:kadoemil Me:clycznej
przy u- sprawozdania
w Łodzi i
komisyjne
o poselPo.Iitechniki Łódzkiej. Do wczoraj
wz;ględnleniu WJ:zelkich uwa.runkoskim projekcie ustawy o zwrocie
rtJgłosz-0no 3 kandydatury w AM i
wań określić m. in. niezbędny pumajątku NSZZ ,,Solidarność" i o
4 w PO'litechnice.
ła•p liozebny wt•jsk,
a !następnie rządowym projekcie ustawy o nieW AkademLl Medycznej rektor
d<>k>0na<: noweli11acji reguł pob-Oru odpłatnym zbyciu części akcji spół
zostanie wyibrany 5 listaipada pi-zez
(DOKOlliCZENIE ZE STR. 1)
do zasadniczej sh1rżby wojSkowej. ki akcyjnej
APEL
„Stocznia Gdańska".
uczeJ!ni.ane kolegi= e!elktorskie.
Uściślon9 też zostaną kryteria., na Kolejne sprawozdanie dotyczyć bę
RADY MIEJ'SKIEJ
Rektor Politechniki Łód'7.lkiej zo- poczęto dyskusję nad
statuitem
1poćstawie który.eh
następuije od- dzie projektów (poselskiego i rzą
stanie wyibrany przez kolegium miasta. Do godz~ny ZO przy)ę<to po·Rada :Miejska zw.ra;ca się z ape- roczenie lu'b zwolniende ze s:llu.żby dowego) odnoszących się do łącz
elektorskie 9 list<>!Pada. W d-niae<h łowę teigo dokumentu.
polborowego. Do ehwi11 !Przyjęcia ności, radiofonii i telewizji.
od 16 do 29 Ustoipaida zostaną wyZe>stało sześć purnkt6w
z wczo- ~ean <!>0 ~ołeczeńsitwa o zgłaszan-ie tych rozstrzy.gni1ić u wioe.szo'na :roDzisiaj obradować będzie
rówbrani prorektorzy, dziekani i ipro- rajszego dnia sesji, których rad- ka.ndydatul' na ławnitków sądo sta.je decyzja ministra obrony na.- nież Senat, który zajmie stanowiwych a ,kole1giów
o.rzekających.
dziekani.
rodowej
o
m-0żlio'wo.ści
powoływa
sko wobec trzech uchwalonych oni nie :z:dąrżyli j.u,ż omówić.
Dziś Braku1je 160 ławnrków Sądu Wojedy- statnio ustaw. Kontynuować
bę
rejono- nia do służby woj&kowej
(WD) daJszy ciąg obrad
(BA)lak) jewódzkiego, 600 sądów
nJ"Ch
żywiciaLi rodzin.
dzie także prace nad regulaminem
wych i 420 kolegiów orzekają
W
kole1
jnej
części
C
·'J:-r.d
wie~~
Senatu.
(PAP)
cych. Spowoduje
to powa.rżne ogJ"aniezen ie dzia.łałnośc.i
wy.miaru
S(:>:"awiecHiwości
w naszym mieś
cie.

Polski& Radio

s lę

n.ą.

rel.ację

Kohl -

Miliardv

z prvwatvzacii

-.......--··

Podziału

będzie

OKP

Posiedzenie
5eiln~

i ·senatu

Wvborv rektorów wAM i Pt
Dziś mija terml.n zgłaszania kandydatów na stanow i·ska rektorów

Handeto jest to!
W końcu września br dz iala.1ność wytwórczą, handlową i uslugową prowadziło 925,2 tys. zakła
dów prywatnych, tj. o 13,7 proc.
więcej niż w końcu u•b. r.
W gl"UlPie z.a.kładów nowo uruchamianych najwięcej było handlowych.
Ich licizba
4-krotnie
przewyższała

licz,bę

zakładów lizawieszających

ikwid-0wany<"h
i
działalność. Natomiast
w rzemi>0śle więcej osób rezygnowało lub
czasowo prze-rwabo dzialal'n<JGć (o
33 proc.) niż decydowało się na
uruchomienie własnego intE!'I'esu.
Podobną sytuację
GUS zaobserwował w usbu1gach
Od początku
roiku
prizybyło
Z76,5 tys. nowych zakładów prywa.tnych zli'.!twidowano 99,9 tys„
uis 92,3 tys. wedł u g
stanti z
końca III kwartalu
zawiesilo
działalność
(PAP)

V SESJA RADY MIEJSKIEJ

Kredy·t na mieszkania
z Banku Swialowego

Człowiek

________

Mediacje w drukarniach
Prezydiuim KTajo<Wej ~k.cji P·raNSZZ „Solipodjętej uch wale, postwla•ty zgłoszone prze z
mi~zyizakłaid.OW:Y komitet s.tra.jkoiwy w imtlen1u załóg zakładów poli•g raficznych byłej RSW „Prasa-!<.si ąż;ka-Ruch".
Doty c z ą
one
m. in. natychmiaste>weg o p o.dj ęc i a
!Prac mający ch na ce! u u·regwlowanie statusu pr awnego zakładów
pe>ligraficz'l'lych i uszanowani a woli ich załóg
pnedstawiony.ch w
formie proipozycjd Komisji Li•k wida.cyjnej RSW. ·
Prezfdlrum żąda. te.i podjęcia natychmiastowych r01Zmów zmierzających do ro:r;W'iązania
konfli1ktu
ora;z apeluije do w.szysflkich d·rucownLk~w Po1'igra!ii
darnośc" poparło, w

Prosimy raz jesz,cze organizacje
po)ityoezne, związki zaHasło I FestiwaJu Mediów
n'e
wod-0wa o tyipowanie kandydatów
w
spośród swoich członków i
:rJgła mo:że być oboję<t•ne: „Czło·wiek
Do Zl bm. w kinie
sz.anie w mOi.liwie szyibk!m cza- u,gr-0żeniu".
będą
filmy,
sie do Biura Rady Miejskiej w !.DK prezentowane
i
Łodzi, .ul. Pi>0trkowska 104, ,pokój odbęd·ą się warsztaty raidiowa
;pMsowe.
Fęstiw.a1owe
prO'J)o.zycje
OOOB, teJ. 33-00~Hi.
ocenia ;tu.ry pod przewo<lnktwem
redaktora naczelnego „Kir.a", Tadeusza Sobolewskiti;o. Do kc-nlku::SĘDĄ WYPŁATY
su, wvtwóm ie i Mrodki telewizyjW zwią':!!ku z; decy zją woje-.vody :ie zgło~iły 'S7 f!Dmów.
Na o;.CYbnych pokazach przi;dstałódzkiego o b.lokadzle wydatków z
wione zoiitaną także filmy przyracb~nkćw &fery budżet~wet, na
c,, ~rOjllaJlzono
7 l'IJld z1. wieziC>Rf' :pn:e„ t}\'.órców i krytyV tej 1ytui.cj1 wojewo:la 'iadeoy- ków z W!hia, :Mitiska, Le:iingr.adu
dował o stopnio.wym
OO.blokowa- i Mosikwy.
I Festiwal Me1Hów, który otwoniu f.u,ll<d1uszy na wypłllltę wynagrodzeń dla tej sfery . (lpoeząwszy
od 25 bm.).
społeczne ł

Lódż ma otrzymać w przyszłym cej niż DO dolarów USA. Kredyty
roku kredyt przeznaczony na bu- mają być udzielone na czas nie
dowę prywatnych budynków wie- dłuższy niż trzy lata, ze spłatą po
lorodzinnych - taką decyzję Banku zakończeniu budowy. Osoby, które
Swiatowego przekazali jego przed- kupią mieszkania w prywatnych
stawiciele przebywający w Łodzi. blokach będą spłacać kredyty w zaEksperci banku obliczają, że metr leżności od swoich zarobków.
kwadratowy kredytowanych mieAmerykanie z Banku Swiatowego
szkań nie będzie kosztować więzapropoµowall, apy miasto przez------~~~---------~...._---=
__,_.~
naczyło odp-0v;\iednie łrunty jako
wkład w
budowę względnie tanich mieszkań komunalnych.

BA Mak
do zainteresowanych stron. W
imieniu prezydium M. Krzaklewski proponuje w trybie pilnym zorganizowanie przez stronę rządową
negocjacji- w sprawie drukarni
RSW. Ze strony NSZZ „Solidarność" mieliby w nich uczestniczyć
„W śn :e s·, a:ir) p z: k n, ną
przedstawiciele Komisji Krajowej
„Solidarno śc i" przedstawiciele sek- d ziany ~- 1\a łą . .>::dę
p r~rook
cji pracowników RSW oraz komi- :viahomcc. W y czułem J, go n.czas ji zakładowy ch „S" z zainter~so do.woleme. Pow iedz iał: „Saiddamie,
twe rakiety są wycelowan e
w
wany ch zakładów.
(O sytuacji w Prasowych Zakła zły m kierunku". Nas;tępni? prc:irok
dach Graficznych w Łodzi pisze- naika·~ał wyco~ać WOJ&ka .. 1ra ck1e z
części terytonum · Kuwei:i•tu l u.my na str. 8).
____________________________
wał

je:iyn ie wyspy \var.ba i
Qubi·jan ora·z strate.gi.czny
ropo,
R
„
'ł
nosny ipa.s u,,1a.)Qa. Wen u.g ukazu,iącego s:.ę w Bahrajnie d zienn~~
ka „Al Aj~m", .relację tej treści
miał riłoży(! f.raeikl !'der
:na """i
1
d
.
j
.
"""ezemu
na
wyzszych
władz w Bag.diadrz;le. Wersja ta. - w

ni~kt6-

ryeh p=yipadkacll 111leco „ubarwió-

na" -

pojawioła lolą

następnie

w

karń o soll.d.U"łlośció'WI&
p~cLe
'
całej prasie ara,'bskioh paflstw reroszczeń w formie
of'lagowania
Zdl!lllem
Zgodnie z pomedział.kowym o- BiUJra Pirasowego Rząrl.111, a K.r~ ;f.otnu z;aJtokl Perskiej,
!Ulkładów ·pr.aey w dniu
25 bm.
llliekcji w~a ikai- wą Komisją pórn~ctwa. A~cj111 za- włelu komentait.orów lok.a.lee:•
Za~ada, w IJRY!Padiku
nieroz- świadcz.eniem
planowana do konca miesiąca paJ pni.wiązania J[odlllktu..
daJ&ze akcje mienneg.o Kra~wej Komi&ji Gór- leg.a
Tl.1. of'1algow.a:ni111 kopalń i :u- 41 ara/bsk.lej dest ło ma.neiwr pąo
n:ictwa NSZZ ,,8oll.ida.rność" w~
pratesta.cy"j.ne.
W &wlązku 1 zapowiedzianym na raj w koipall'Iliacb węglla. kamłein kładów oraz r<JIZlPlakatl>wan~u in- cM.1oglczny m«,ląl:Y P~w~
15 bm. dwugodzinnym strajkiem w nego ro?lpoczęl.a si Ił akQja. prate- fQTilfacjl o prrz.yczynach lkonffik- ludnoU Iraku do wycofuii& wojmk

niektórych drukarniach należących
do
RSW
„Prasa-Książka-Ru::h"
członek Prezydium KK NSZZ „Solldarność" zajmujący się problemami sekcji branżowych Marian
Krzaklewski
przekazał
wczoraj
PAP treść pisma, jakie wystoso-

stacyjna bez ,przerwania pr.a„ tu.
ny. Oglo.srono 'ą w zWliąizlk·u z nle•
•
wywiązywa.niean
s~ ze zobowią
zań I us.Weń izawar>tyc'h pomiędzy
Mluii6trowie.1 ipr.acy
l . pollltyki
ministrem przemysłu, ministrem socjalnej
Juek. Kuroń or.u
pracy i pali1tyk.i socjailne•J, wice- przemysłu Ta.deusz Sy1rY'jczyik,
min istrem finall86w I dyr~torem a f.akże wiceml~i.ster
f inansów
RySUllI'ld
Pazura wystosow.ali do
Kra jowej
Konm!J
Górnictwa
NSZZ „SoHdarność" odlpoiw.iedt na
je j oświadczenie z l!l2 bm. w ~ra
w ie niewywiązyw.ania Eię rz.ąd u r:
ipo<ljętych zobowiązań I ustalleń.
Min istrowie stwilM'ldzają,
że ostatnie spotkan.i e z ij;)rzedstawJdela.mi KKG .miałcJ miejsce 17 paź
dziernitka
br. w
M tnisterstwie
niec, Czesław Okinczyc, Stanisław <Pracy. Na spotkaniu obecni byli
Pieszko, Walenty11.:i. Subocz, · Ed- mini-ster KUJroń \ przewo.ctri.icząc v
ward Tomaszewica:.-·
KKG Andmej I.dlpko.
Ust.afono
Frakcja polska w par[arrnencie wówczd. dałszy try'b pracy nad
litewskim istniała
przed wojną 1 ipostuQa.tami górniozyma doitycząicy
jednakże nigdy nie liczyła więceJ mi płac i em~. strona z.wiąz
niż 4 posłów,
reprezentujących kowa n ie zgłaszała w6wc-Las żad
Polaków z Kowieru.:r;czyriny,
na- nych i·n'nych postuJ.atów. Dlatego
tom iast polscy poslowie do obec- też. ;przedstawiciele rządu wyrażaiją
nego parlamen.t u litewskiego reiP- Ldziwienie decyzją o nagłyim podrezen tują wyłącznie . Polaków
z jęc i u akcji pro.testacyj'nej.
W ilna i Wileńszczy:r;ny. Do frakcj i n ie pn:ystąipił .zajmują.cy bardziej prolitewskle stanowisko poseł Medard Czobot.

Polska i~akc:ja
w parlllmenc:ie Litwy
Polscy deputowani do Rady NajLitwy powołali
polski
klub poselski, w terminologii litewskiej:
Polską Frakcję Parlameirtarną.
W pierwszym oświad
czeniu zadek1arowali obronę interesów polskiej mniejszośd narod<>wej i ogółu swych wyborców. Zapowleodzieli także sprzyjanie.
na
zasadzie pa·rtnerskiej I wzajemnego poszanowania, d ialogowi pol11ko-J i tews'kiemu.
Do frakcji palsklej należ y
8
deputowanych:
Stanisław
Akauowicz, Zbigniew Balcewicz, Leon
Jankłelewicz, Ryszard
Maciejkiawyższej

(PAP)

NATO bez· ZSRR
Przedstawi.ciel radzieckiego MSZ
Jurij Grem.1ckich za n iezgodne z
faktycznym stanowiskiem
k ierownictwa radzieckiego uznał . oświadczenie złożone w tych dniach
we Włoszech
przez radzieckiego
naukowca
Wikoora Ga}duka,
z
którego wynikało,
że
Zwiąriek
Radziecki wstąpi do _NATO i to
najprawdopod~niej jesienią przyułeg-0 roku.
.Tednocze!ple Gremickich zaprze-

czy!, jakoby W. Gajdµk b y? doradcą
prezydeAta ZSRR i człon
k iem Akademii Nauk. jak to podała h iszpańsk a
agencja „EFE".
„Wiktor Ga jduk n ie ma dost®u
do odpowiednich informacji i są
dząc z
tego, jak widzi bn przyszły s ystem bezpieczeń twa europejskiego,
informacjami takimi
faktycznie t:.iie dysponuje" - powiedz iał Gremic1do1\.

W Bonn biuro.
neokomunistów

tra.ok~ • ~ Kuweitu.

• • •
~ parlament czecltoelow~i pod.jął decyzje w l!lllr1lwi. wyslani!.a. L79 toł
n !~ do Areibtl SaiudyjS'klej.

'\Ve wtorek

Czecbosłowacltle .łradikl masowego przelka:ru
ipoinfomi<>wały, .te
~nie~ 84 apecJMnie przeszkoleni do ,prowa&e-niii. wa[il d z ui!yC'iem· bojowych irodk6w chemicznych. Będtie 'Io pierwszy odd·z1ał
sił ~·br01jnych IP'll4'isltw.a należącego
do Ukła<!u. ·Wanza.wsk!eigo, wysła
ny do Utokt Penkfe<j.

śmiere

ta Hibner, jest

Łodzi

impi-azą

Elżbie

przygoitowaną głównie dzięki ent1
rnzja-zmowi
organ1zatorów
i :pe!;n.facemu
funkcję dyrektora Mark0>wi Millerowi. Na tę imprezę miasto wyasyignowało tylko 30 mln zł. Nagrody uifundowa!i soonsorzy. „Grand
Prix" to „Biała Ke>bl"8." - sta.t uetka au~orstwa
Zbigniew.a
Dudka
Cl'raz m:>żliwość zreal!r.owa;i:a k~ót
•kiego f ilmu dokuniental:lego. Trzv
nagrody główne 1'0 5 mr,n zł tinan~u ,ja bis!rnn A. Lfpa.
\ ·oje-v.-oda łódzki W. Bohdanowicz
ipreozydent Łc<lzi - G. Palka.
(rs)

wol•ści

cE!nyd1
ibp.; zos.tan.i·~
wkrótce
wszcze.tych znacznie więcej nowych
wie niszczenia akt i dokumentów śledztw w tej sprawie; wszczQte
MSW trzem funkcjonariuszom tego już postępowania dotyczą sprowaresortu pełniącym funkcje kierow- dzenia co Polski 1,5 mln litrów
nicze; nie ma wśród nich pos•.Je- alkoholu;
zab ezpieczono
mienie
rzego Karpacza - zebrany w spra- wartoś('i 9,5 mld zł oraz alkohol
wie materiał nie daje podstaw do o wartości 25 mld zł; po 1 listoprzedstawienia mu zarzutów I do pada prokuratura oczekuje pokonewentualnego wystąpienia do Sej- trolnych materiałów NIK, aby domu o uchylenia jego immunitetu piero na tej podstawie ustalić japoselskiego;
kie straty„ poniósł, w związku z
- można dopatrywać się niepra- tą aferą skarb pafistwa, na ile
widłowości w postęP')waniu Sądu sprzeczne były z jego interesem
Najwytszego, który dwukrotnie: w obowiązujące wówczas, a dotyczą
październiku 1988 I w grudniu 1987 ce tej sprawy przepisy itp.;
zastosował wobec skazanych .,,, pro- zdaniem I zastępcy prokuracesie .o zabójstwo ks. Poplełuszki tora generalnego RP nie można
amnestl41 (za pierwszym tazem po- wiczyć doo sukcesów §!edc.zych pominięto o. Piotrowskiego); nie jest stępowania w sprawie podpalenia
jednak motliwe wystąpienie w tej mieszkania red. Jachowicza; na dvsprawie z rewizją nadzwyczajną brą sprawę śledztwo w tel sprana niekorzyść oskarżon:ych, bo wie powinno już zostać umorzone,
motn& }~ było wnieść joo:rnl• w podjęto jednak decyzję o jego konciągu pół roku; zakład karny opu- tynuowaniu do końca br„ w ocześcili już: Waldemar Chmłelew~kl kiwaniu, że może jednak uda się
I Leszek Pękala (Z3 bm.); Adamo- ustali<'! wyjaśniające tę sprawę fakwi Pietruszce pozostająca jeszcze ty bąd:i; okoliczności.
do odbycia kara pozbawienia wol- dopiero w sierpniu prokuratuności kończy się 2 list'„pada 1994, r. ra przejęła akta spra\11y w spr9,a Grzegorzowi Piotrowskiemu wie śmierci G. Przemyka (dec;zją
23 pa:fdziernika 1999 r.;
'
sądu śledztwo w tej sprawie zo- dotychczas wszczęto 66 postę stało wznowione), przesłuchano już
powań przygotowawczych dotyczą wiele osób i być może w niedługim
cych osób, bądt instytucji sprowa- czasie śledztwo wkroczy w bardziej
dzających do kraju alkohol z na- konkretny etap.
ruszeniem przepisów podatkowych,
WAP}
(DOiiONCZENIE ZE STR. 1)

0- 1L . yrnać

prolesl go,rn·1ko'w

r.3yla wiceiprezyde·:it

L Pokala na

Proroczy .sen Husajna
s:;;m

•
•
w zagro1en1u

dziecka

Wczoraj o godz;. 15.15 w miejscowości Aleksandria gm. Ozorków
9-letnl Cyprian T. nagle Wtargnął
na jezdni~ pod fiata 125p. ChłoP,lec
:r;gln'1 na · młeJ1cu.
'

OC tylko

W.

Do 31 pac7.dizierni1ka
reguiować
w PZU skŁadkę za ustawowe 111bezpieczenie komuni•kacyj.ne
od
od•powiedzialności
cywilnej
(OC) na ostatni kwarotał l:>r.
Po
tym terminie s,późnieni bę.dą musieli płacić karne odsetki.
należy

Swiadkowie poszukiwani

PZU
Dla wy·j,e śui e ni.a
<;Io kcń.c.a gru.i?ia

podać

waI<to że
br. PZU j'e:;.t
Jedyną mstytucJą , k t:lra ma pr2wo do ustawowe·go u t: ezpisczen i a
kierowców o~ OC
Od 100•1 r.
PZU . przes~aJe. być raonopolistą i
lllOOlr,lieczem a te - n ad al 01:;cwiązko v:e -: po'l'.'.ierzor.a
mają być
takz:i k11]~·1 rnnym
L-istytucjom
asekuracyJnym.

W zwiąwku z t.Ym , U> umowy
u.b ez•pi•eczen iowe OC na IV kwairtał br. zawierała również „We'5ta"
przedstawiciE'l zarządu
tego z.akła.du. - .Wlady.sław Jaworski inf~rmu .3e, ze zakład przejął na s;e- zderzenia wartburga z fiatem b1e wszelkie zobowi ąz ania wzglę
125p . na skrzyżowaniu ulic Kiliń ·::lem PZU z t yit ułu u bezpieczenia
OC za:wartzgo w „\l/eście " .
skiego I Tuwi,ma o godz. 4;

Wydział Ruchu Drogowego WKP
w Łodzi, ul. Żeromskiego 88, tel.
(pan) 57-16-62 prosi o zgłoszenie się
świadków wczorajszych wypadków
drogowych:

W poniedziałek w centrum Bonn
otwarte zostało biuro informacyj- „DZIENNIK ŁÓDZKI"
ne Partii Demokratycznego SocJalizmu
(PDS),
sp&dkobierczyni
pilnie zatrudni
wschodnioniemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności Narodu (NSPJ).
korektora.
Bońskie biuro PDS będzie pełnić
rolę
głównego
przedstawicielstwa
kierownictwa tej partii na obszarze Zgłoszenia ·. w redakcji
zachodnich Niemiec i b~dzia koordynować działalność wszystkich or- ul. Sienkiewicza 9 w
ganizacji terenowych, utwononyob
dzinacn 10-12.
w dzlesi•clu landach RFN•

go„

- wtargnięcia nietrzeźwego pieszego Włodzimierza J. pod tramwaj 3/7 o eodz. 14.50 na ul. Kiliń
skiego 28 (sprawca wypadku zmarł
w szpitalu).
(pan)

(PAP)
Rtdaktor depeuowv
Redaktor tecbnfozny

MAREK CISZEWSKI

DZIENNIK ŁÓDZKI
Prosto z

Państwo

yhorczej

J

Bezsenne noce
Codziennie, w godzinach od 10 do 15, w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej (dawny Dom Poselski obok Sejmu) pełni<\ dyżu1·
członkowie PK\V, W dni·u, kiedy złożyliśmy tam .wizytę, dyżur pel.uti sędzia NSA Jan Kacprzak. Poprosiliśmy pana sędziego o roz-

dnia zbiera się komisja w pełnym
składzie i jaśli wszystkie kryteria
spełnione podejmuje uchwałę o
zarejestrowani1..1 kandy;data.

są

mowę.

Czy 5-godzinny dyżur jednego strowaniem, czyl1 przed złożeniem
członka PKW wystarcza
do zała· listy z wymaganymi 100 tysiącami
twienia wszystkich spr.i.w?
podpisów. Kompetencja Państwo
wej
Komisji Wyborczej dotyczy
- Jak do tej pory
wystarcza tylko kandydatów zarejestrowanych
Natomiast
w ostatnich
dnia<!h i wpisanych · ria 'i>tach wvborzbierania podpisów popierających cz,vch. Tymczasem trafiła na mój
kand vdatów. kiedy nasze
1Jbcią• dyżur osoha . która '-"mierza kanżenie może by& więks:te, dyżur l.ię . dvdować· i mówi: cb~ę zebrac poddzie pełniło więcej członków ko- pisv. ale bez dostępu do radia i
będzie
to praktycznie
misji. Ostatniego .dnia - 25 paż telewizji
dziernika (czyli dziś) dyżur t>ędzie niemożliwe, nie man1 możliwosci
się, nie
mam
całodobowy
- do godziny
24 'zaprezentowania
Właśnie o tej porze upłynie ter- sztabu wyborczego, nie mam wreszcie dużych pieniędzy na karnpa- ·
- min składania list z podpisami.
nię reklamową . Niestety, nie mowy- Jakimi sprawami zajmuje ~ii: głem wiele pomóc. Ustawa
borcza wyraźnie mówi, .że koszty
clyturujący członek komisji?
związane z kampanią osób kandy·
- W większości są to sprawy dujących pokrywa ten kto zgłasza
związane z udzielaniem informacji - a więc organizacja, partia, a w
kandydata
z zakresu
prawa
wyborczego wypadku niezależnego
Zwracają się do nas. wojewódzkie nie mającego takiego poparcia
komisje wyborcze, a także
sami koszty musi ponieść on sam. Na
koszty kampanii reklamowej moobywatele oraz - co ciekawe osoby zamierzające
kandydować że zaciągnąć co najwyżej poży~.z
na prezydenta. Jako przykład mu- kę, ale bez żadnych preferenc31.
-

gę podać, że dużo wątpliwości bu~

dzl 1trtykuł 89 ustawy wyborczeJ,
który przewiduje, że dla przeprowadzenia wyborów prezydenckich
zachowuje" się obwody głosowania
takie,' jakie były w wyborach samorządowych. To pozwoli obniżyć
koszty całej akcji.
Wątpliwości
powstają w tych wypadkach, gdy
na przykład zmieniły się granice
gmin, budynki, w których ulokowane były
komisje
wyborcze.
zmieniły właścicieli lub co się
zdarza - przestały istnieć. W takich i podobnych wypadkach
udzielamy rady od ręki. Jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana członkowie komisji konsultują się
ze sobą i udzielają odpowiedzi nieco później.

W sprawie dostępu do radia
i
telewizji PKW na posiedzeniu 18
października. kiedy to .rozpatrywaliśmy

tę

sprawę,

zwróciła

się

~

apelem do kierownictwa radia
1
telewizji, żeby zapewnić im wsz~
stkim możliwość zaprezentowama
swoich progra~ów.
- Członkowie komisji pełnią dyzu·r nic tylko po to, ieby odpowiadać na pytania i wątpliwości.
~~
dyżur może 'iię
przeciei
:i;głos1c
sam kandydat ltJh jego pełnomoc
nik i dostarczyć listy z wymaganymi 100 tysiącami podpisów. Co'.
wówczas?

- Jak można w tak
krotkim
czasie sprawdzić prawidłowośc 100
tysięcy podpisów?
- Członek komisji ma do" pomocy osoby z sekretariatu, one pomagają mu w pracy.
, ną

Wszyscy m;i.j:\ t'l1yba
noc?

-

b~zscn

dużo, -sędzia Depprzyjmował
pierwsze

Pracy jest

tuła , który
zgłoszenie

- listy z poparciem .
Tadeusza Mazowieckiego
na pewno się nie wyspał
-

Jak zabezpiecza11e

są

Joku-

menty, listy z po1lpisami?
!\loże
się przecież zdarzyć - odpukać jakiś pO'~ar w pomicsiczeniu, gdzie
są

przechowywane.

- Wszystkie dokumenty
przechowywane są w kasie pancernej.
- Kto ma prawo wglądu
do
list z podpisami o~ób popieraj:\
cych kandydata? Czy sztab
wyborczy konkurencyjnego
kandydata może mieć do nich dostęp'?
- Przepisy ustawy na ten
temat milczą. Komisja stoi na stanowisku, że listy z podpisami osób
popierającycn kandydata są
dokumentami wymaganymi do jego
zarejestrowania.
stanowią
więc
dokument Państwowe.i !{omisji Wy·
borczej. Nie jest b 'więc dokument
do
publicznego
wglądu.
nie jest to także dokument
dla
konkurencji. Listy z poparciem
dla jednego kandydata nie
mogą
być wykorzystywane
dla celów
kampanii wyborczej drugiego kandydata, dla tych celów
komisja
ni~ udostępni tych dokumentów„.

Robert de Niro od lat myślał o ~tworzeniu 1•entrum filmowego
w Nowym Jorku.
Zro!"iił jul
pierwszy krok . Kupił <;Śmiopiętrowy
bud~ ut>k
Jest tam już restauracja, której w~poł\\łas<'il'il'la
mi są m.in. Sean Penn i Michaił Barpzniko\\
!\fają być sale projekcyjne, filmoteka. biura wy
- A dla jakkh . eelów moi;-łyby twórni Tribe1·a; idl'elne miejs<'e dla •pctl•ań rdy
serów i aktorów.
I
- Oczywiście, i te dyżury mię zostać udostępnione?
Emorjcmalne i zawo~owe kontakty l;le !'liro i
dzy innymi po to właśnie są. Je- Jeśli na przykład pojawiłaby Sl'orsesr zosiauą też wzmocnione &>rzez... w~;wln ·
- A jakie problemy zgłaszają śli zgłasza się pełnomocnik !tanpatem
dydata. musi legitymować się jego się sprawa podważenia ważności interesy. Szykują kolejny wspólny film,
prywatne osoby'?
wyboru
kandydata •Ja prezydenta, jeszcze jeden A le przede wszystl)im priy jadr.I poupoważnieniem. Członek · komis.i•
łącz!\
„Czerwone
trzewiki"
wówczas
firma,
listy
któr.i.
z
podpisami
pow stan:>przyjmuje
wówczas
listy
z
podp1·
- Wśród
osób zamierzających
popierających,
kandydować najwięcej wątpliwości sami osób
bada wić mogą dowód. Ich udostępnie stała z połąl'zenia Tribeca ·Film C'cnter Rohen..1
sąd de Niro i wytwórni Stevena Spielberg<\ orai Marbudzi sprawa dostępu do radia i czy listy są prawidłowo sporządzo· nia zażadać może wówczas
tina Scorsese.
telewizji. \V myśl prawa wybor- ne i wypełnione i czv jest tycn lub Sejni..
Skąd tak dziwna nazwa nowej firmy? 11-fa ona
Zanotował:
czego nie .fost uregul'>wanv dostęp podpisów wymagana liczba, czyii
ROMAN
Oł,iliEC.n..1
inówić wszystko o rodzaju powstającyc~ tam_ filtakich osóh jeszC'ze p•·1ed za re ie minimum 100 tysię<:Y· Następne~.;i
mów. Będą to bowiem przede wszystkim msk<>·
A@ftl!j§
+•MtłfM
AGM!@
budżetowe obrazy debiutantów.
E&U&lil!MIZ
świat się zmif'nia twierdzi de Ni,·o.
Ot~rnrC'ie krajów Europy Wschodnh,j to dh _na~
mi!ionv dodatkowych widzów. Ityn~k europ~J~l~•
możr stać ~i równ_ie ważn,Y ja.k amery~a~ ki. To.
f·o mo:iemv wy;nac. to l'hyba tylko ro11uet· lrn.'turO\\"<'. Trz<'ha j~ wykorzystać, zanim zac·tną ~1·~

=

·•·

za{'if"rać'·.

Do Ameryki przn F.urn}lę.
optymizmem.

Powialo akLor:;J;im
JOANNA RAJPERT

,,Miesięczne''

t

n e

nf?in•'e

j.ednak
p~.;;i,wia się lei N. r i litroWj'Ch kart:J:iów
i:o::hojzi wyleip.s.zy, to wówczas cena nia od- łącz,:iie z g:is;n:ia!"s.w przestrzegagrywa aż takiej ro1i Le1pieJ p!"Ze- jących w ryg:irystyczny sposób zacież k·U1pić dzieoku litr mieka
z sad higieny· Ptoczs tech>nologiczPyrzyc i da•wac po sz:klan•ce przez ny odbywa się na li.nii wydzieriapięć dni, ruiti oodzieninie ku.p0>wać wianej o:i znanej szwe<tlzkiej firUitr ,,srebrnego" mle'k-a, które al•bo my „Tetra-Pak".
się pM:egotu}e, &loo te.i i nie, a
Producent ma nadztieję, liż klienpnechować te.ż się me da
Stara ci wyikażą duże
za.f.nteresowanie
prawda
k•u.piecka:
dC>bry towar nowyim mJ.e:kiem
Wówczas ZM
sprzedaje się saun - i w wy(?Sd- „Wola" będzJ•e mógł zwięk~yć proku !Illleika znaj-duje swe potwier- du.keję stos-ownie do li;czby za1módzenie.
wie>nych
karboni..ltów z mlekiem.
W Warszawie i Łodzi -pojawi>ło Jeśli
zainte.resowanie
nabywców
się mle'.rn, które w domowych wa- będzie rzeczywi.bi-e duże. w zakła
rurl!:a•ch
można
przechowywać dzie roi.waży się możliwość n<i•;>eł
przy:najm:ii.ej miesiąc Prnducentem nian:.a mlekhr.1 półhtrowycb karjest za.kład Mleezarski „Wola' 1 w toni:kćw A co da·le-j? Cóż, może
Warszawie, !kt&ry na po~zątku chice ki:rpno dzierżawic·nej
li.ni.i, może
produ.k ować
około 41l tys. l•itrów produkcja na ek-"pe>rt„.
mJeka d'Ziennae. Mleko, naleiwa.:ie
w aseptycznych wairwnkacb
do
STELLA SA W AJNER

boisk, które umożliwiłyby dzieciom aktywność !uchową, a lekcje WY_chowania fizycznego w szkole często prowadzi pan od materuat:yki.
Aparat mięśniowy dzieci j.est bardzo słabiutki. Między 12 a 14 rokiem
życia przyrost mięśni nie nadąża za rozwojem kostnym I wted:y duchodzi do mechanicznych przeciążeil, do zaburzeń
naturalnei gry
mięśniowej. Im wcześniej rozpozna si.El . wadę l~b odchylenia od -poprawnej postawy, tym lepsze są wymk1 le~ze~1a. Rolą lekarzy _Jest
podparcie takiego złamanego drzewka na Jak1s czas, a potem mech
sobie rośnie, byle mu nie prze.szkadzać i nie szkodzić.
•.

nla czynności narządu ruehu i w niektórych przypadkach usunąć Je
zanim .wystąpią poważniejsze objawy.
.
- Dlaczego więc ta metoda leczenia ma tak wielu przeciwników?
- W zawodzie lekarskim przyzwyczailiśmy się do tego, Ż(! r.ajpierw
jest teoria, potem jej uzasadnienie, a następnie praktyk11 .. Tutaj jest
odwrotnie. Jest to metoda terapii, której nie można nauczyć się z
książki. Jest to bowiem nauka pewnych czynności „czucia"
rękami
narządu ruchu.
- Medycyna manualna istnieje od niedawna, ludowi kręgarze
I
ustawiacze pomagają, ludziom od wieków. Czy jest pan przeciwnikiem tych, którzy zajmują się kręgosłupem bez dyplomu akademii
medycznej?
- Medycyna manualna wywodzi się w gruncie rzeczy z „medyc.l:'ny ludowej", Część lekarzy nie tylko jej nie odrzuciła, a wręcz się
nią zalntei;esowała. Zabieg manipulacji wykonany przez lekarza ma
swoje miejsce w całym procesie terapii, natomiast u kręgarzy, ustawiaczy jest celem samym w sobie, mającym zlikwidować ból. Oni
nie zastanawiają się nad powodem dolegliwości, mechanizmem ich
narastania, nad skutkami wtórnymi. Brakuje im bowi.~m , fachowej
wiedzy medycznej. Natomiast w sensie technicznym wykonania samego zabiegu na ogół są perfekcyjni.
Gdyby lekarze
robili tyla
„szkody" co ludowi kręgarze. medycyna byłaby idealna.
- Przed czterema laty stworzył pan prywatną poradnię rehabilitacji i chorób kręgosłupa „Vigor", chyba jedyną, w Polsce. W tamtych
czasach nie było to zapewne . łatwe?
- Kiedy zakładałem „Vigor", wielu kolegów odwróciło się
do
mnie plecanii. To był dyshonor! Jak śmiałem stworzyć prywatną
firmę, a był to rok 1986 gdy ideałem była społeczna służoa zdrowia. Byłem uparty •. Szukałem lokalu, nachodziłem włądze dzielnicy,
aż wreszcie przyznali mi ten za~obnik na węgiel, bo kiedyś była tu
piwnica„.
- Która dzisiaj jest specjalistyczną poradnią lekarską na wysokim
poziomie, gdzie pacjent otrzymuje zarówno poradę lekarską, ,Jak i
natychmiastową pomoc; zabiegi fizykoterapii, odpowiednie ćwiczenia
korekcyjne, masaże„. Dlaczego nie ma. pan naśladowców?
- Sądzę, że z dwóch powodów. Przede wszystkim dJalego,
że
przed czterema laty nie było takich szaleńców chcących podjąć ,ryzyko inw,estycyjne, merytoryczne i finansowe. A poza tym lekarzom
brak jest umiejętności działania marketingowego. Większość z nich
uważa, że ta pacjenci powinni za nimi biegać i prosić, aby łaska
wie kogoś skonsultowali. A przecież wiedza medyczna jest takim
samym towarem ~ak każdy inny. Tylko trzeba umieć go sprzedać
l snale~ł ehętnełO do kupienlL
Bozmal7iala: ELŻBIETA CJIĘCJŃSKA

za

Spotkałam się z teorią, · I~ choroby kręgoslą.pa blorą się lłl\d,
wcześnir zeszliśmy

z drzew.„

te

-

Są dwie szkoły. Jedna rzeczywiście twierdzi, że kłopoty z krę
gosłupem to kara za postawę pionową człowieka. Dla mnie jest t~
pogląd trudny do zaakceptowania, bo nie wierzę, by pr_oces ewoluc31

-

trwający tysiące lat nie doprowadził
do wykształcenia moźliwoścl
adaptacyjnych. Przyczyną większości dole&liwości jest przede wszy- /
stkiro niewłaściwy tryb życia. Tych wielkich patologii, dyskopatii,
pę}rnięć czy urazów kręgosłupa, kwalifikujących 11łtt do leczenia 11zpi·
talnego je~t niewiele.
- Problemy z kręgosłupem saezynaJlł Ili) jut w 4dec16Jlłwle- Płód i niemowlę w pierwszych , miesiącach życia mają kręgosłup ukształtowany łukowato, podobnie jak zwierzęta czworonozne.
Dopiero przyjmowanie pozycji siedzęcej i stojącej zaczyna kształto
v.•ać -charakterystyczne dla człowieka krzywizny lcręgoslupa.
- Lordozę, kifozę, skoliozę i Inne wady postawy.
- Właśnie. Oznacza to wygięcie kręgosłupa do przod", do tylu, "".
bok„. Dzieciom brakuje przestrzeni życiowej. Pomijam tu warunki
szkolne, bo wiadomo jakie są. Niebdpowiednie ławki, krzesła,
to
sprawa ogólnie znana. Potem siedzą w ciasnym M-~ czy M-4, a zm~
czeni rodzice nie pozwalaja im sii: wyhasać. Dla świętego 11pok0Ju
kupują komputer lub wideo, przed którym dzieciak! spędzają całe
popołudnia i dni łwiąteczne. Podwórka są małe i bywa, ie jedynym
un:~zenlem rekreacyjnym jest trzepak. Dziecko wbi9t1-nlo na trawnik. to uru pr:r;eianla je 1otp0dan domu. Nie ma. • au bann6w,

Jeśli

H·

PAI

- Dlacz«>gO. tak wiele osób skał'Zy się na bóle kl'ęgoslupa? Czy:i;by
b) ły to c1olt•1;1iwo~1·i związane z rozwojem cywilizacji? „ .
, .
- NiP dbamy
o krc;gcsłup, nie ma u nas lrad.yc~1 upra,w1arp.a
sportu .-wic•zeii [{iedyś ei.Jowiek egzekwował ~d s1e~1e wysiłek. f:Z)'l'Zny. Utisiaj uie wrhodzimy po schodac~1. bo 3est wmda. Zza biurka przesiadamy się do autobusu, tramwa3u, samochodu. A po _oracy
zasiadamy przed telewizorem. Niewłaściwy tryb życia, pracy l w_ypoczynku, niekorzystne przyzwyczajenia powodują prz.ewlekł.e,
l~~
dnostronnE' obciążenia kręgosłupa. Jeśli chodzi o mięśnie, w1ększos~
z nas jest chodzącym zerem. Warto wiedzieć, że g?y człowiek sto:
ciśnienie w obrębie dysku wynosi
100 kg, natomiast
gdy siedzi
wzrasta aż do 150. Poważna część dolegliwości bierze się po prostu
z naszego lenistwa ruchowego Na Zachodzie, w fabrykach i biu~ach,
wymyśla się architektoniczne tory przeszkód, np. korytarze z ~lko
ina schodami, po to, by zmobilizować
narząd ruchu do wys1ł~11.
Kręgosłup można porównać do łańcucha rowerowego. Ja~akolw1ek
dysfunkcja jednego ogniwa natychmiast odbija się na całosci.

mleko

Litrowa
bu.~c.: 1ka
franc.usikie.;io
mleka -o półrocznej trwałości, mimo wysc•kiej c~ny (6500 zł), nie jest
w stolcc.znycłi s}(le,pach rary'"vasem.
Mleko z Pyrzyc, słynne z d01brej
jakości. nie czeka długo na pół
k.a·ch, choć ceną przewyższa trzykirotn.ie
„nocma:Lne" mleko.
Z
drugiej zaś strony
żywieniowcy
alarmują:
spożycie mleka I jeg<>
przetworów spa:lło p!"zyn·a}nmiej o
1 /3, a przyx:zyną . jest d'rożyrzna.
Ju.k te dane po.gad-i: ić ? '
Wyda•je się, że niechęć
w.iększości .kl ientó.w do
niesmacznych
h\·arogów. wcdni.stej ś:niet:my
i
mleka z przeb.i,jającym w t:e zapacbem pro:;zku
je.st całkowicie
zrozumiał.a
K ie-pska j· rukość i wysoka cena - taikiieogo
polącze.n.ia
nie są skłorune wytrzymać naj(id'J)O'rniej&ie nawet budżety d<miowe.

F'lt.: Andrzej Wach

, „

, „nl!m•••••••rl

-

Aby potem nie ci~rplały jako stare drzewa, clorośll jui ludde.
kobiety częściej skarżą, się na bóle w górnych par·
natomiast mętczyźni w dolnych.

Zauważyłam, ze
tłach kręgosłupa,

osób .na kr

osłu

• Rozmowa s Wiesfawem Nłe11łuchowsklm, lekarzem - 1pecjalistą, właścicielem Poradni Rehabilitacji i Chorób Kręgosłupa
w Warszawie.
- Rzeczywiście. Przewlekłe b6le w ollcinku ażyjnym, drętwien!e
barków, nwroty głowy częściej występuj!\ u kobiet. Wiąże się to z
pozycją przy pracy. Większość zajęć domowych chociażby wymaga
pochylenia 1łowy, które daje potem takle właśnie dolegliwości. Mę
żczyźni natomiast bardziej narażeni są na kłopoty z kręgosłu'Pem lę
dźwiowym, a to na ogół na skutek zbyt wielkich I szybkich
przeciążefl. Wyobrdenia o moillwoścla~h ruchowych m.tczyzn
nlejed·
nokrotnle rozmijaj" się 1 realiami.
- Reprezentuje pan szkolę ·terapii manualnej. Csy to saaczy,
tradycyjne metody rehabUHacjt_zawodzą?

le

Pamiętam pacjenta sprzed lat z bólami kręgosłupa
lędtwlowego,
którego przez trzy miesiące leczyłem metodami rehabilitacyjnyrui.
Niestety bez rezultatu. Przestał do nas przychodzić. Ale kiedyś spotkalem go na ulicy. Powiedział, że pomógł mu kręgarz. Zainteresowało mnie to. Skoflczyłem kurs prowadzony przez doktora Zbignle·
'l:"a Arkuszewskleeo, prezesa Towarzys\wa Medycyny Manualnej. Ten
rodza~ terapii, ln1erenaja ~c~ pozwala wcześnie w,rkry6 sabura'

,„.
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SPORT
1KS Katowice - Bayer Leverkusen 1:2(O:1)

łonorowy

wynik?

1:1 Thon (28), 0:2 - nu'~col
.), 1:2 - P. Swierczewski (85).
3KS: Dre$zer - Ll'sik, Na.wrocSzewczyk - P. Świerczewski,
·zesik, M. Swierczewskj, Kubisz·
. - Walczak (od 57 min. Rzeź3zek), Prabucki (od 70 min. Ksil\k), Strojek.
Zółta kartka: llersten (.Bayer).
otkanie nie rozpoczęło się po
yśll katowiczan. J'i'ie dlatego, że
~ dali sobie strzelić gola.
To
'laby zbyt wielka przesada. Gosdarze dali sobie po prostu naucić styl walki rywala.
A ten
1 ntrolował
wszelkie wydarzenia
środkowej strefie boiska
oraz
niejętnie zabezpieczał dojście do
tasnej bramki. Był to piłkarski
>wox, powoli zatem,
szanując
łasne siły i obserwować
poczy-

lemis Legii
miłą niespodziankę postarab
~ warszawska Legia, która zre·
fsowała 0:0 ze zdobywcą Pucha

O

Szkocji - Aberdeen 0:0. Jest
dobra zaliczka przt!d rewanżem.
rzeba tylko strzelić zwycięskiego
· przynajmniej jednego - gola.
ardzo przydatne w końcowym
yniku okazały się rady byłych leonistów
Dziekanowskiego i
idowczyka wYStępujących w Cel·
c Glasgow. Dzieki 'ifh uprzejm&
'i piłkarze mogli na kasetach ~
~jrzeć spotkania szkockiego ry•ala.
/
l

nania

rywala. Gospodarze
nie
generalnego
szturmu, bo niemieccy futboliści ich„.
uśpili.
A . kiedy w 28 minucie
Thon wpisał się ·na listę strzelców mecz przestał być interesują
cym widowiskiem. Niewiele brakowało, a zapewne Widzowie usnę
liby na trybunach. Cóż, gra się tak
jak przeciwnik pozwala.
przypuścili

Na początku drugiej połowy Buncol ·(zmienił IlO przerwie strzelca. gola Thona) pogrążył
swoich
śląskich kolegów .zd<>bywając drugiego go!a.. Nic więc dziwnego, że
nad katowicką bramką zapaliło się
czerwone światło!
Więcej
goli
strzelić nie wolno, bo przecież katowiczanie nie będą już mieli żad
nych szans w rewanżu (nie mieli
ich nawet przed rozpoczęciem spotkania). Goście wzięli sobie to do.„
serca, bo zaczęli grać pod publiczkę, ale jednocześnie stwarzali groź
ne sytuacje podbramkowe. Raz pił·
ka trafiała w poprzeczkę, a następnym razem Buncol
nie do'lzedł do ,podania
(Leśniak
nie
przyjechał do Polski, bo nie mieś
ci się w podstawowym składzie) bo
dalekim wybiegiem poza pole karne Dreszer wyjaśnił sytuację. _I
nagle na pięć minut przed zakoń
czeniem meczu
P. Swierczewski
uzyskał kontaktową bramkę. Gosnodarze rzucili się do odrabiania
strat. Zabrakło czasu i umiejętne·
ści. W rewanżu jednak maia mirii,.,,alne szanse.„
(asz.)

WYNIKI • WYNIKI
KLUBOWY PUCHAR EUROPY: Dy·
amo Bukareszt - FC Porto
0:0,
:rvena Zvezda Belgtad - Glasgow
~angers 3:0 (1:0).
Bramki: Brown
l - samobójcza), Prosinecki (65) 1
•ancev (74), Dynamo Drezno - Malnoc FF l:t (t:l).
Dla Dynama:
;uetschow (43), dla Malmoe: Enquist
18), SC Napoli Spartak Moskwa
:O, AC Milan - FC Brugges 0:0.
PUCHAR ZDOBYWCC>W PUCHAtOW: Dynamb Kijów - Dukla Praia 1:0 (0:0). Bramka: L!towczenko
64), FC Liege Estrala Amadora
!:O (1:0). Bramki: .~albasa (7) 1 Mi·
.osevic (86), Austria Wiedeń .-. Juventus 0:4 (0:2). Bramki: Casiraghl
(30), de Agostini (44), Baggio (48) I
Schlllaci (69 - karny), Ollmpial!:os
Pireus - Sampdoria 0:1 (0:0). Bram·
ka: Katanec (53), Montp.ellier - Steaua Bukareszt 5:0 (1:01/ Bramki: Ziober 2 (26 i 61), xureb (52), Blanc (55
- ka.rny), Castro (80).
'
PUCHAR
UEFA:
Universitatea
Craiova - Borussia Dortmund 0:3
(0:0). Bramki: Zorc (59) i Mill 2
(68 1 76), Czernomorec Odessa - AS
Monaco O:O, Torpedo Mosl,wa - FC
Sewilla 3:1 (0:0). Dla Torpedo: Tiszkow (SS), ŻUkOW (84 - karny)
i
Szirinbakow (89), dla Sewilli: Polster
(71). Od 67 min. Torpedo grało
w
dziesiątkę (usunięty z boiska Tiszkow za dwukrotpe - zagranie piłki
ręką,
po których
otrzymał żółte
kartki), Omonia Nikozja - Ander·
Iecht Bruksela 1:1 (0:0). Dla Omontt:
Mafrovitis (83), dla .Anderlechtu: Ka-

Komunikat TOTO
EXPRESS LOTEK
4, 17, 19, 24, 33
SUPER LOTEK
5, 6, 14, 19, 25, 39~ 46

-
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Pogoń

Widzew

Za

duźo

WIDZEW:

Zajda.

lUyślińsld,

Kozłowski,

Łapiński,
Cisek
Szulc, Iwanicki (od 12 min. Kupka), Wojciechowski (od 61 min, Waliczek), Szarpak - Gajewski, Cecherz„ Żółte kartki: Simbert (Pogoń) l Gajewski~.

Optymizmu przed meczem było
bardzo dużo. Wszyscy liczyli przede wszystkim na zwycięstwo, a
niektórzy przewidywali nawet sukces w trzybramkowych rozmiarach.
Boiskowa rzeczywistość okazała się
zgoła inna. Pogoń przyjechała do
Łodzi z zamiarem wywalczenia remisu i plan swój w pełni realizowała. Nie będę daleki od praw·
dy w stwierdzeniu, że była to uporczywa walka na rałej szerpkości
boiska, w której gospodarze
ani na moment nie mieli swobody. Duży wpływ na ko11cowy rezultat miała, r..ioim zdaniem kontuzja Leszka Iwanickiego i to już
na początku tej zaległej drugoiigowej rywalizacji (nie grał lekko
kontuzjowany Podsiadło, ale ostatecznie linie defensywne nie popełniły rażącego błędu). Nie było
lidera. w środkowej strefie boiska,
który potrafiłby pokierować poczynania.ml kolegów. Nie spełnił tego za~ania. Wojciechowski, ani
później
Szulc. Wprowadzony do
gry Waliczek walczył, szukał dogodnej pozycji strżelecklej, a. gdy
takową znalazł w 87 min. posła.I
piłkę z odległości jelllenastu metrów „panu Bogu w okno". Było to
w okresie zdecydowa'lej przewagi
Widzewa, która niestety nie przyniosła efektów. Za dużo było chaosu w poczynaniach dr-użyny, a liczne wrzutk'.i na pole karne przeciwników, ·przy których liczono, że
któryś z ~brańców Pogoni dopuści
się faulu na polu karnym (a co
za tym idzie sędzia podyktuje jedenastkę) lub popełni błąd nie
przyniosły zamierzonych efektów.
Było zatem wiele szumu pod
szczecińską bramką i trzeba zgodnie z prawdą przyznać, że przyna imniej w dwóch sytuacjach do
przerwy łodzianie mogli strzelić
gola. W 31 min. Cecherz trafił
.,główką" w poprze!:zkę, zaś tuż

w

przed przerwą po najładniejszej .
akcji _meczu Kozłowski z kilkunastu m€trów posłał piłkę tuż obok
słupka. A poza tym przez 90 minut było wiele fauli, mało zorganizowanej gry. Na apety~ach na
zwycięstwo

się

skończyło.„

(szym.)

„Cesarz"
w Poznaniu
Samolot czarterowy Boeing 737
w godzinach

wylądował w środę
popołudniowych
na

poznańskim

lotnisku Ławica przywożąc druży
nę Olympique Marsylia. Wraz z nią
przyleciała część dziennikarzy, kibiców i osób towarzyszących. Prezes klubu Barnard Tapie dotrze
do stolicy Wielkopolski awionetką.
Ponadto spodziewany jest przylot
jeszcze jednego samolotu ·z kibica~
mi.
Po wylądowaniu na płycie lotniska Franz Beckenbauer („Cesarz")
powiedział: „Oglądałem
dwie
kasety z· pojedynków Lecha z Grekami.
Nie wyróżniłbym żadnego
za.wodnika., a o zwycięstwie poznaniaków zadecydowała. bardzo dobra gra całej drużyny. l\lój zespół
nękają kontuzje i z tych powodów
nie przyjechali z nami Stojkovic
I Amoros, Jean Pierre Papin, powiedział,
że nie jest ważne kto
strzeli gola. Po przyjściu Beckenbauera - jego z.daniem jest
większa dyscyplina. Ja sam
już
zapłaciłem kary za spóźnienia na
treningi i za nieubieranie stroju
„Adidasa".
Z lotniska ekipa
z Marsylii1
która przywiozła ze sobą żywnośc
i kucharza udała się do
hotelu
.,Polonez'', gdzie wynajęła
dwa
piętra.
Jak wiadomo Francuzi sami płacą za swój pobyt w Poznaniu, pokrywają koszty przelotu
i pobytu lechitów u siebie i
w
sumie poznański }!:lub łącznie za
zgodę na przesunięcie terminu meczu na czwartek zainkasuje ok. 200
tys. dolarów.

iathou (51 - samobójcza), Broendby
Ferencvaros 3:0 (1:0). Bramki:
Chrlstofte (30 - karny), Okechukwu (82) i Vilfort (90), Real Sociedad
pucharowym, w którym przegrywają
- PartiZan Belgrad 1:0 (0:0). Bramcy odpada rz dalszej walki. f!:estaw
lta: Laranage (90), Fenerbahce StamI par ćwierćfinałowych ustalony zobuł Atalanta 0:1 10:1). Bramka:
• Mistrzostwa
świata
si·tkarzy stanie na podstawie losowania z uBonaeina (43), Heart of Midlothian Bologna 3:1 (3:0). Dla Heartu: Fo- " kroczyły w decydującą fazę. i!"o el!- \\Zglęt!nie"niem rozstawienia czoło I\· ej
ster ? (7 i 24) i Ferguson (38), dla minacjach w grupach i losowaniu od- dwójki. WYNIKI: mecze 0 rozstawieBologny: Notarlstefano (61), FC Lu- były 6ię mecze decy<'ujące o awansie nie: Kuba - Brazylia 3:2 p rgentyna
zerna - Admira Wacker 0:1
(0:0). do ćwierćfinałów oraz :rozstawieniu -1 ZSRR 3:2. Mecze 1/8 n'nału: FranBramka Binder (71), Aston Villa - drużyn w dalszej fazie 111istrzostw. cja - Kanada 3:1 Holandia - JaInter Mediolan 2:0 (l:O).
Bramki: Zwycięzcy grup eliminacyJnycb zmie- ponla 3:0, Bułgar!~ - Szwecja 3:0,
Nielsen (14) I Platt (67), FC Koeln - rzyll sie w pajedynl<ach decyduJ1cych Wiochy ~ CSRF 3:0. Mecze o miejInter Bratysława 0:1 (0:0). Eramka: o rozstawieniu. a więc walczyli o sca 13-16: Kona :Płd:. - KameJak naJlatwlejsizego rywala w kolej· run 3:0, USA - \Venezuela 3:1.
Obsltnik (64), Vltesse Arnhem
Dundee . United 1:0 (1:0).
.tlramka: nym meczu.
Od ćwiertflnałów miOto zestawienie par ćwierćfinałów:
Eijer
(29).
strzostwa rozgrywane są systemtrn Kuba
- Holandia,
ZSRR
- Bułgaria,
_________"""'_,,,.....,,,,,,,...___________________
Brazylia
- Francja,
Argentyna
Wiochy•
+ W zal g!ym meczu t ligi koszykówki kobiet Wista Kraków wygrała
z Olimpią Poznała '11:70 (38:38).
I liga tenisa stołowego kobiet?
Wanda Kraków - AZS Gdatisk 6:4.
+ I liga tenisa stołowe•o mę:tczyzn:
Włókniarz Łól!t - Victoria Wałbrzych
lF -
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Boniek:
Liczę na Alejniko wa

+

3:7.:

Nie wiedzie się pierwszoligowej
jedenastce włoskiej
Lecce, której
trenerem jest od sześciu mistrzowskich kolejek nasz
intema.cjona.ł
Zbigniew Boniek. W minioną niedzielę Lecce poJeeha.ło do
stolicy
na prestiżowy dla Bońka pojedynek
z jego dawną druźyną AS Roma.
i przegrało aż 0:3. Widać wyraźnie,
że klub z południa Italii
będzie
miał po'\\'a.żne kłopoty z utrzyma.niem się w najdroższej ekstraklasie

cze świadomie ,,coś wzięli". Mło
dy bramkarz miałby się sztucznie
pobudzać? Brak mi w moim zespole przede wszystkim
snajperów.
Najlepsi są Pasculli i Benedetti, liczę, że wreszcie zaczną strzelać dla
nas gole. Z defensywą nie jest źle.
Pozyskaliśmy przecież Alejnikowa z
Juventusu. To był mój pomysł 1 a
na tego doświadczonego pomocnika
zakusy czyniła też Genua. Alejnikow, z którym. świetnie się rozumiemy, ma zadanie scementowania
świata.
Lecce strzeliło dotychczas zaledwie defensywy, chociaż
wyznaczyłem
jedną bramkę, straciło aż
osiem, mu rolę libero.
Lecce
(drużyna
co oznacza najgorszy bilans bram- prowincjonalna) musi
przełamać
kowy z wszystkich osiemnastu ekip pewną psychiczną barierę. Uwierzyć
występujących w „Serie A".
Na w swoją siłę przebicia. Moi grarazie Boniek „ma" cztery punkty, cze muszą jednak
konsekwentnie
szesnaste miejsce w tabeli, a jego pracować na treningach i nie zwrazespół znalazł się jakby na równi cać uwagi na prasowe recenzje. Tu
pochyłej. Co o sytuacji Lecce sądzi pisze się o piłce wiele, często złoś
polski trener zespołu?
liwie ł niezbyt kompetentnie. Liczę
- W AS Roma natrafiliśmy na przede wszystkim na Alr'„ikowa,
, ndności
zdeterminowanego, konsekwentnie który ma już 'za sobą
włoskim „Calcio".
walczącego· o bramki rywala. Wia- asymilacj! we
domo, jakie kłopoty
mają „boscy Rozmawiamy już z sobą po włosku,
rzymianie".
Reprezentacyjny na- a nie ,po rosyjsku. Siergiej z dnia
pastnik Cornevale i bramkarz Pe- na dzień lepiej czuje się w towaruzzl otrzymali po rocznej dyskwa- rzystwie nowych kolegów, ma autolifikacji za doping. Osobiście nie rytet i potrafi chyba nadać ton druwierzę, aby tak doświadczeni gra- żynie.

o

się

·o:o

chaosu

nie

zmieniło

Polsce jest obecnie o~rnlo sprawn:ych, P<lzv:a.1a to w miarę
kierować
1.400.000 niepełnosprawnych sprawnie 1 efektywnie
dzieci w wiek.u do 18, lat. pomocą S!POłeezną. dbać c zas'PoikaCo toku przybywa nowych janie podstawowych _potrzeb dzie6-7 tys. Prawie połowa ;r. nich ci i ich rodzin, egzekwować uprawjest w różnym stopniu upośledzo nienia, być g~ą nacisku na wlana umysłowo
dziesiątki tysięcy dz.e miasta I województwa. Z-astuto niewidom.I i słabo widzący, Na gą jej utworzenia moźe się szczydoctatek z reguły obciąż<>ue
są cić ZOZ Matki I Dziecka, a kondr J.
i innymi · schorzeniami - padacz. kretnie dyrekt<>r zespołu,
ką. porażeniem mózgowym.
Da- Kaw!orskl.
ne te są niepełne,
jako że nie
Po raz pierwszy rodzica dzieci
uwzględniają np.
pe.nsj<:1narluszy
niepełnosprawnych ,,skrzyknęli się''"
placówek specjalnyoh.
27
lat temu. Wówczu to wykrzyDo dziś w Polsce nikt nie zadał
aobie trudu
zewiden . jonowania czeli na foruim pwblicznym swoje
wszystkich
nieipełnospra wnych kłopoty. Jak łatwo moźna 6ię doże nie mają
dzieci. Być może
dlatego.
że myślić. usłyszeli od lat stanowiły
one w naszym powodów do narzekań,
gdyż w
kraju wstydliwy
problem i nie naszym kraju dzieci te nie przytylko w czasach propagandy suk- sparzają żadnych problemów. Lekcesu niechętnie zauważano, że ist- ko upośledrone uczą się w szkonieją i że - o zgrozo ich licz- łach. głębok<> dotknięte kalectwem
przebywaią w zakładach. O
tym,
ba stale rośnie.
Na tle kraju Łódź ocen iana Jest że są takze dzieci skazane wyłącz..
prz€2: Ministerstwo Zdrowia co naj· nie na pobyt w domu, µozbawiomniej dobrze.
Jako pierwsi
w ae jakiejkolwiek
specjalistycznej
Polsce uruchomiliśmy
Kartotekę opieki, nie chciano nawet słyszeć.
Dziecka Kalekiego - swoisty bank
KonsekwehcjĄ
takleh
postaw
lnformaejl o dzieciach niepełno- ur*n1k6w, 111• I lekarzy n1.ch"9

nie zajmujących się „nie rO'kują,
cymi przY1Padkami",
jest
zbyt
późne podejmowanie odpowiedniej
kuracji, rehabilitacji.
Przez to
dziecko traci szan11ę przystosowania się do n<lrmaftnego życia. Zrozpaczeni rodzice informowani l!lą o
upośledzeniu dziecka na ogół wtedy, gdy kalectwo jest utrwalone
~ na ratunek jest rza póżno. ZostaJą bez pomocy, .z przykutym
do
lóżka,
skuanym na
wegettcj~
dzieckiem.
·

Od rod.z iców dzieci kalekich wym.aga się w kaedym momencie Ich
życia pełnej mo'blfaacji i wynalezienia l!l'kutecznych sposob6w załat
wienia prostych spraw. Nawet zapewnienie głęboko u.pośledzonemu
dziecku podstaw<:1wej opieki zdrowotnej urasta do miary problemu. Bywa, że pediatra wezwany
do dziec'ka z zespołem Downa chorego na anginę, stwierdza, że nie
jest speeja11stą od mongolizm.u i
leczyć go nie będzie. I znowu pozytywny przykład z naszego terenu - z Ło&ł. Pny ZOZ Maitki ł

SamorzadV
a lad przestrzeni

poAktywizacja w ostat11ich mieslą
no- cach jednostek handlowo-usługo
we okoliczności czasu przejściowe- wych, głównie prywatnych, niesie
go w sytuacji wprowadzania sy- ze sobą obok niezaprzeczalnych
stemu
samorządowego
stanowi" wartości rozwoju
i
konkurencji
pewnego rodzaju wyzwanie
dla także potencjalne zę.grożenie,
ludzi nauki, techniki i sztuki, w możliwość chaosu i przypadkowoś
tym dla szerokiego
grona
fa- ci. Szczupły personel administrachowców zajmujących się gospo- cji samorządowej, w
niektórych
darką przestrzenną. Ale jednocze- wypadkach
podejmujący dopierG
śnie przed
szczególnym wyzwa- obowiązki wyszukiwa'lia Iokalizaniem stoją nowe ekipy samorządo· cji, sprawdzania i wydawania de·
we, skonfrontowane z rzeczywista- cyzji w warunkach presji czasu ł
ścią dokonań ostatnich dziesiątków aktywności ludzkiej nie jest w
lat, także z balastem zaniedbań i stanie nieraz wypełni'łć odpowienieprawidłowości. Wydaje się
o- dhio wszystkich zatlań. Stąd poczywiste, że wybrani ludzie no-' trzeba i możliwość działań ró.vnoWych komórek
samorządowych, ległych, wspomagany::h ze
strony
urzędów gminnych, delegatur
.,.... fachowców, może autorów jednochcieliby zmienić
wszystko
na stek urbanistycznych, nieraz
zalepsze, budować od nówa.
Rza- interesowanych z racji mieszkania
czywistość jest bardziej przyziem- w sasiedztwie.
na. Na razie można je~ynie
po·
Charakterystycznym rysem ta•
prawić, nie tracąc jednak wiżji kiego organizmu miejskiego
jak
przyszłości.
Łódź, jest trudność prawidłowego
Zadośćuczynienie bieżącym
po- rozwiązania urbanistycznego
nietrzebom i otwarcie
możliwości · których fragmentów ·układu speł
rozwojowych w najbliższych
Ja- nienie wszystkich słusznych 'postutach wymaga konsolidacji
wszy- Iatów I uwarunkówań. By decyzje
stkich sił, porozumienia decyden- nie były poĆhopne, by rozwiąza
tów z fachowcami - w przed- nia ni'e były . następstwem koniemiotowym temacie - rzecznikami czności ustępstw, wyborem narzuurbanistyki, architektury,
komu- conym chwilą - nieodzowne stanikacji; zieleni i środowiska, tak- je się wyprzedzające rozpisywanie
że dyscyplin wspomagających w konkursów i opracowań porów·
dziele kształtowania przestrzeni.
nawczych.
Są probl~my
trwające.
pJZez
Podstawowym założeniem współlata, trudne do rozwikłania, także działania powinna być wzajemna
oporrie w aktualnym czasie. Je- znajomość - osób i problemów dnym z nich dla łódzkiej aglo- między fachowcami niezależnymi
rneracji jest ograniczenie
tery- i znajdującymi . się
wewnątrz
torialne województwa. O wynika- struktur samorządowych,
między
jących z tego
tru:lnościach
fachowcami i członkami samorzą
wspominając chociażby sprawę wy- dów lokalnych, między stowarzy~ _
sypiska śmieci - wiedzą wszyscy. szeniami i, ośrodkami decyzyjnyAle już wnioski i wskazania doty- mi na szczeblu miasta, gminy, oczące powiększenia terenu nie są siedla.
jednoznaczne, opinie mogą · być
Obok spraw załatwianych rutyróżne. Konieczne jest już teraz nowo - 1)rzez ROM, spółdzielnie
prowadzenie przez zespoły facho- mieszkaniowe i urzędy - istnieje
we badań i opracowań, pomoc- ogromna sfera potrzeb nie speł
nych dla władz samorządowych w nianych, często nawet nie wywomomencie aktualizacji podziału ad- ływanych. Właśnie teraz mogą 1
ministracyjnego i negocjowania z powinny być podjęte prace: albo
centrum zasięgu
i
przyszłego ze strony
zainteresowanych
fakształtu podległego obszaru.
chowców,
albo zorientowanych{
Swiadomość dewastacji i zagro- „uświadomionych"
czł:mków
żenia
środowiska
także
w działaczy . samorządowych.
obszar.ze łódzkim - jest raczej poElementem potrzebnym do pray11dwszechna. Ale tyll,to niektórzy - łowego funkcjonowania f wzpółC:z'a
włączając także
decydentów
łania fachowców z samorządami ie:>t
wiedzą, które dzielnice miasta są otwartość i współzależność, uznanajbardziej zagrożone, jakie wska- wanie zasad powszechnego, spoźniki są przekroczone, które
za- łecznego opiniowania i kontroli.
kłady przemysłowe są szczególnie Proponowana
forma doradztwa
uciążliwe. Wiedza o stanie
śro- jest sprawdzonym elementem plud9wiska powinna dotrzeć do ra- ralistycznego laztałtowańla i rozdnyeh i przedstawicieli samorzą- wiązywanla
problemów i winna
ciów na różnych szczeblach, także być przeniesiona z pożytkiem na
w poziomie osiedla, zespołu. Tak- teren jednego z najbardziej zaże te ostatnie powinny być w po- niedbanych
ośrodków miejskich
siadaniu raportów, diagnC>z ł opra- jakim jest Ł6dź.
cowań stanu istniejącego I wskazań przyszłościowych.
JANUSZ PIETRZY~SKI

,

Zaistniałe w kraju zmiany
lity.czno-społeczno-gospodarcze,

>lf Komitet Olimpijski USA poszukuje sponsorów gotowych pokryć wysokie koszta przygotowa{l i udziału
amerykańskich spo1'towc6w w igrzyskach olimpijskich
1992 r. Dytektor
wykonawczy Komitetu Olimpijskiego
USA, dr Schlller twierdzi, że może
temu zaradzić program zbiorowego
sponsorowania. Ta. idea ma jut wielu
zwolenników wśród członków Komitetu OltmplJsklego USA. Pierwszym,
jaki się zgłosll Jest kompania produkująca sok pomaraticzowy. Schiller
U.czy przynajmniej na pięciu sponW Łaznowskiej Woli pod Ko·
sorów. Planuje się, te najwli:kszy z
nich w ciągu dwóch lat · przekate !uszkami oddano do użytku stację
komitetowi ollmJ>ljsklemu 1,5 mln do- energetyczną
o mocy 110 kW.
larów, Inni natomiast zajęliby się Jako dodatkowe źródło zasll,ania
gl6-.\.nle marketingiem I kampanią ,repoprawi
znacznie
warunki korzysklamową.
·
tania z energii elektrycznej
poBarbara Jacket, szefowa amerykati- ważnej liczby odbiorców w rejoskiej ekipy lekkoatletek przygotowu- nie Koluszek oraz Tomaszowa Mających sle do ol!mpiady w Barcelo- zowieckiego, m.in. PKP oraz urząnie. zostara aresztowana pod zarzutem fals1owan1a czeków podr6tnych.
Sledztwo w tej sprawie trwało dziewlęt miesięcy.
Pant Jacket, ostatnio
dyrektorce teńskiej drutyny tekkoUnlverslty oraz
atletyczneJ Texu
czterem Innym osobom z kierownictwa sportowego uniwersytetu, przedstawiono akt oskartenla. Jacket ofl- WZRUSZAJĄCE PTASIE MAMY
cJalnle zarzuca się złe prowadzenie
.drutyny I wykroczenia, jakich doDlaczego tak cierpliwe wysiadil·
puściła się piastując kierownicze stanowisko.
ją pisklęta?
Skłonni do
przypi·
,
,

Wiecei Prado

dla Iomaszowa i Koluszek

Nauka

„„„.

Ochrona dzieci niepelnospra\VDych

Nic

Szczecin

ws

bi nety' st<>ma•t<>!ogiczne, !które <>bsłu~
gują dzieci niepelnOSjprawne.
Ze
jest to giga.nt~ny prob1em, nie
trze'ba nikogo przekonywać.
Nie ma w kraju 1nstrukcj.i czy
i;>oradnika, gidzie zawarte by były
wszystkie uprawnienia,
prrrepisy,
wzory druków· z jakimi mogą się
spotkać rodzice, adresy organizacji zajmujących się niepełnospraw
nym.i.
Zestawienie tych danyoh
na kHku czy kilkunastu stronach
nie jest problemem ..nie do .z:ałat
wiepia i leźy w zasięgu zarówn<:1
szczebli wojewódzkich administracji
państw<:1wej jak i :MZiOS.
Gigantyczny bieg z przesZk<:1da,;,,i
przypomina załatwienie niepełno
sprawnemu dziecku szkoły
czy
przygotowania zawodowego.
Na
przY'klad nornW11ie ro%wljające. si~
dziecko uważa 1lę u doj1.V.ałe dopiero, gdy ukoAczy 18 lat. Upośle
drone umysłowo - zgodnie z przepisami juź w .wieku 16 lat uznane jest za dorosłe i jeszcze przed
ro.2lµOCZęciem rehabiJ!tacji rzawodowej,
zapada decyzja czy nadaje
się ono do pracy.

Nie ma pl.acówek, kt6re kompleksowo zajęły<by się przyigotO'\va~
niem do życia kalekich dzieci. W
Łodzi Cld lat ślimaczy się rozbud9wa plac6wki wychow.awezeJ przy
ul. Tkackiej. Powstają nowe iniejaty·wy, zbiera się pieniądze na
wiele rM:.nych, eo
prawd4 też
Dzieeka urucbomłono apecJłl.n• 1•· ehw.a!nn701l m6w. :tam~aft ·~-

___

w

•I

dzeń

wodociągowych
na tra&ie
- Pilica.
Stacja w Łaznowskiej Woli jest
ostatnią inwestycją zrealizowaną i
wł.ączoną clo eksploatacji
przed
„zimowym szczytem" przez
Zakład Energetyczny Łódź-Teren.
Łódź

(kas)

lec:hnika

"',..,

pi6 się na wykończeniu budynku,
gdzie m.ialyby dom i warsztat pracy dzieci u.poś:ledzone.
Od
niedawna w Pa'bianicach
działa Fundacja Pomocy Dzieciom
~a.f!'peł;i~rawnym. Peibną za.an.gazow~1~ dział.ailność spoleczaików z
Pab1amc mozna było widzieć na
nie:ctaw~ych
ta_rgach
„Intert<:1y".
Zbieranie
~otowek I dewiz
na
res~irator dla 17~etniego Artura,
pacienta . paihianickiego sz;pita.Ja,
bez. którego nie, może on opuśeić
sz.p_1ta li:tY'Ch mu row - zasługuje na
naJwyzsze , uznanie.
0

Prob~ei:nów do załatwienia
jest
wiele. Konieczne jest
wprowadzenie w całym kraju ewid~ncji dzieci
niepełnosprawnych.
N1eiporozumieniem jest że rodziee
dzieci . głęboko
uii<>3ledzonych,
przeż całe źycie nie
opuszczają
cyc.h łóżka, <>trzymywali taki sam
zasiłek jaki przyznany jest dziecku. z wadą wymowy. Zasiłki musza
byc zr6żniebwane w zależności od
stop~ia obciążenia rodzic.ów pielę
gnacJą dziecka, nie zaś typu jego
kalectwa.
Projekty tego ty.pu opr:a<;ow.ań przesłano już do wielu
mmi.sterstw. Z jednego przvszla odpowiedź „Nie ma podstaw do
promowania kalectwa".
Jeśl! w
dalszym ciągu spotykać bedziemY
na szczeblu centralnym · takie po·
stawy, ludzie kalecy zawsze będą .
obywatelami dtugiej, a nawet trze/
ciej lkategoriL
'
przera.zaiąco

zwierzętom
.„ludzkich•
wzruszamy się
posw1ęcemem ptasich mam.
Nieste·
ty prawda jest taka, że kontakt
~ _chło~ną i gładką
powierzchnią
JaJa usmierza tzw.· wysypkę lęgo
wą, która pojawia się na skórze
ptakóV.: tuż 'przed okresem wysiadywania. Zdarza się ona i u samców. niektó~ych. gatunków i wtedy
ta~us energicznie spycha swoją sam1c~kę, sam zajmując jej miejsce. .
R;ob1 . to. po to, by ulżyć własnym
c1erp1emom. Okazało się, że gdy
przemyje się chłodną wodą miejsca na skórze dotknięte wysypk'.l, pta~oi;i1 nrzechodzi <:hęć siedzenia na. Jaiach ..

sywa?ia
~c~uc

~zęsto

STRU'5!

to:::.~:'1EK

Prz~konanie. że strl'ś zie w - vstko. i przeżvje, Paraża te biedne
ptaki na wstrząs<1j~c<> rloświ'ldcze
nia. pokarmowe. Z żołądka strPsia
.który nie pr-zeżvł
eksnerymentil
dokonanego na nim przez zwiedzających zoo,
wyjęto
nastPpujące
przedmioty: dwie chusteczki do nosa, trzy rękawiczki. kasetę filmową. gruby sznur 'zn!!cznej dłuiro·
ści, ołówek. kawałek
grzebienia,
wentyl od dętki rowerowej, kluc:z.
od budzika. zatrzask od rekawiczki, kawałek
drewna o długości
kilkunastu C"!ntymetrów, kawałek
pm:tacanegó naszyjnika. d\'oie spin·
ki od kołnierzyka i wiP.le monet.
t>rzedmioty
te
można obejrzeć
wśród eksponaló\v Muzeum Medy·
cyny Podzwrotnikowej w Lendy·
nie.

DZIENNIK ŁODZKI
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;J

· · NIERUCHOMOŚCI
D~Ę

wczoraj zgłoszenie

dziś , OGlOSZEN-IE~

bu<lowl&nll kU1Pię

52-23-417 wieczorem

485122

WY'końorony, duży,
IZ
dobudóW\ką 72 m Rąbień&ka

SEGMENT

1'VC Schneider 26 „ddigital", telesprzedam 84-57-92
4851<12
gazeta.
Wicię JVC nową nieSPRZEDAM dom - centrum Ło
d-ro.go. 42-53· 5S
'1l~
dzi parter - lokale skileP'Qwe. w MASZYNY
do ,,Misia" 86-38-85.
tym jediein duży wo.lny
Listy
„48563' • Bi·UITO
Ogłoszeń
Piotr- SPRZEDAM
maszyny do robi.ekowska 96.
n iia r.ajsto p
'84--23-98 po 18.
. 48488
" HANDLOWE'
.
wagę. 43-6644.
SPRZEDAM
4'8525
PIECZYWO - hu.mem piekar~8529
nia, Wysoka za.
484.02 ,,.FAMAD''. LZ-3, 114-35-07.
MATERIAŁY
„Dubaj" - sprze- SPRZEDAM piilnie zakład rzem1eślniiczy.
55-14410.
48533
daż. 51-17-12.
48571
Kriesz i
MĄKA - OOrte.m 1800 zł. 33--26-26. KRESZOWANIE tkanin.
tkaninę bawełnianą sprzedam 48535
wie::zorem
48;i36
PODSZEWKĘ
wiskozową
z •m- W52-73-67
AGĘ pe.ŁnouchyLną 2c:J-ki!o g!' 3 ~, portu w w:1'olu kolorach I wz<>wą. 84-55-42.
43539
ra.ch Oferujemy 31-95-41. · 48.W2
SPRZEDAM
o:'.1pady
s
kó:·y
li ~ o„TEXPRIM" poleca maszy,ny szwal. wej 87 - 72-75.
48'532
nicze -.- krajowe zagranic;rne . 74-6'2-02, 43-45--01
48519 VIDEOODTWARZ ACZ nagry\\"ająTKANINY . Du.baj, nowa dosbwa,
cy - sprz:;odam. ~.2-C3-4 u
-;8 • .;2
rach'll.Ilki, 81:..t0-99.
17737
„ELEKTRON" PAL /SECAM, zamOPAKOWANIA .,Bl~s.ter", 16~39-37
rażarkę,
roooi kuchenny s.prze(10-14).
17429
dam, 52-19-58.
4.3430
PRODUCENT
poleca
spod.nie, PRZYCZEPĘ campingową Nl.2.SN
kurtki od~plane jeans.
Ceom>. 15-34-17, lli-4Hl7.
43457
ny Jrurtowe, 43-65-3'7.
1326.2 FUTRO norki (łapki).
15-34-17
SZLAKĘ bezpłatnie. Giewont 66.
%ł5'8
43324 „RUBIN 202"', nysę - · sorzedam.
.
43189
81-17-.26.
„RUBIN A",
maignetowid. 52-82-07.
.
:· I{ UPNO
.
48199
KUPlĘ prepa.rat Tołpy.
81-04-70 SPRZEDAM
maSZY"llY szwalnicze,
lUJb 81--01-52.
·poloneza, 33-.27-90. /
48363
dł·wgowłose. 34-214-rn.
KUPIĘ 10 m parkietu bulkowetgo JAMNICZKI
48594
22 lllllil gruboś~ 15-&1-34
48489
ATRAKCYJNEJ odz;ieiy
ję, 87-47-58.
OBLIGACJE 86-89-98.
PRALNICĘ
rowkę 15.

przemysłową

55-42-52.

SPRZEDAŻ

-

posz.uku48450
18299
50 wi'18114

·VIDEOODTWARZACZ. ,51-40,.99. .

· · -

(1979) &prri:edam. 81-77-45.
18H17
BMW 3i20 (1979) sprzedam. 16-35-41
(14-17).
18209
SPRZEDAM stare 28, 84--05-62 do
lu.
·
1824·1
DACIA
części, l 21ctp
sp:;zedam.
51-53-16.
18!".211
MERCEDES (1976) (becz.ka, benzynowy) sprzedam.
Kobzowa 4..
18225

.

MAGNETOWID,
52-33-67.
18230
l.UCZNIK pnremysłowy. 48-74-16.
18202
AU'!OMAT do rajstop „Merz" 84-91-78.
1&203
DWUIGŁóWiKĘ łań<:uszkową „Julki",
48-81-53 (ł6-ZO).
18-234
TELEWIZORY
kolorowe 313-10-32.
18205
POLLAMID J)i,ały, tanio.
57-23-73.
18237
MASY
balainsowe, mimośrodowe, 43-86-&1.
182.GS
MAGŃETOWID,
kasety. 32-00-73.
182Ll
GRZEJNIK olejowy, tani::>, 33-66-36.
16249
HELIOS,
Elektron.. 84-72-81.
:b0250
MAGNETOWID,
Rubin 714P
84-712-el.
18000

•

ŁADĘ

•• · ". !0.222

DZlANINA bistor, miś, ~uróWka,
ocieiploacz, 74-52-17.
18256
DRESY - kresz
na.
bawel!ni.e
(l1t5 000), 32-64-00.
.
18260
CEMENT, pustaki 81-34-38.
18306
STĘBNÓWKĘ
ł
:pnemys ową
&l-84-33.
1B306
VllDEOOD'l'WAR ZACZ 65-27-51.
17440
TELEWIZOR
za.chodni. ~-02.
1753'7
TELEWIZORY kolorowe. 3Z~33-00.
L7330
STFJBNOWK.I Minerwa, LZ-3, dwuigłówkę, zyig~ MLnerwa
34-31-67.
1'1'726
OVERLOCK,
74-!18-58.
17739
1ZSP (1003) 4.2-0S-69.
17894
TVC aka.kcyijne ceny.
33-39-31.
17967
DZIANINĘ
3.3"
30" !kołnierzyki, ściągad.' 3i-9Ś~84.'
17974
RUBI<N 710, SS-96-81 po Hl.
18050

Rełyse-rowl

ZBIGNIEWOWI
KIERSZTEJNOWI
wyrazy ierdecznego
z powodu śmierci
:t O NY
skladaJą
KOLEŻANKI
WYTWOR~U

I KOLEDZY z
FJLMOW OSWIATOWYCH.

POSZUKUJĘ
lokaau
kw. Sródmieście

około

20 m

PRZYJMĘ

kuśn~rzai

wykłlll't-

l

Wirlizew.
czairkl eharu;pn.l.crzlkil (70.000 od
43-83-2.2.
18208
azibuik!) Zaklad Kuśnierski. SienDO wynajęcia M-2 komfortowe na
kiewicza 67/61, Zakrzewski.
cztery - pięć lat. Płatna z góry.
™58
33-39-67 (,po Hl).
18125 PRZYJMĘ
do
cyk-oak<>w&11ia,
FIRMA Zagrankzna wydzierżawi
=:rwani• kl\Jrtek likórrzanyeh
szwalnię na terenie Łodzi
lub
chału>pn kro
(pra.kityka I mam:yokol•k.
Listy „161811''. Bi1Uro Ona). 52-08-6!5.
'l8560
głoszeń Sfonkiewiic:za S/5.
SKLEP 120 m , centrum - dJo wy- MURARZY - tyn!Q!llt'7.y, pomo.cnn-.
ków. 36-23-31 (lG-14).
najęcia. 37-02-22.
48565
M-2 ·i M-3 zamienię na 8 lub 4
485.98
pokoje (bl<>ki), 81-2.1-67.
48434 SPAW ACZA
.
zatrudnię.
78-83-08.
64 m (·bloki) zamieni~ na większe
(7-15).
•8431
(b'l~i).
84-61-77.
48452
POSZUKUJĘ do wynajęci.a mioesz- SPÓŁKA zatrudni tokarza rewolweroweiro,. 52-54-12.
ka.nia z telefonem. 36-01-10.
f8437
48387
ZATRUDNIMY pieikllll"ZY, poonoen.1ków,
ciastowych,
74-32-30.
74-09-M.
48438
ANGl.E.LSKl za.jt}C'ia grupowe, SZWACZKI - kresz, .83-33-21.
indywidua1lne. 34-12-10.
· {8507
48442
SZW ACZKl
za.trudnię (spodnie).
Wysokie zarobki. 48-74-ltS. 1e202 UWAGA! Su1Perwynflg•rodz enie SZWACZKĘ chętnie absolwent- · dizianina„ Zgłoszenia tylko osobiste. Zamorska 24 A. Informacje
kę (stębnówka)
zatrud:iię .
84-34-46.
48188
84-91-78.
182()3

SZWACZKĘ zatrudnię. 57-28-73

·
ZATRUDNIĘ siiwa.czki kurtki
18237
skórzame - ła~ki. 33-25-38 .
STOLARZA
samoodzieJ.nego przyj48269
mę,
8-l-00-32.
18239
SZWACZY - szmicz.lti do priacow- KOBIETA, mężc.zy.z.nai do '!>racy potrzebni - c>grodnLctwo.
Gien t, Bałuty (teksas), 87-92-56.
wont 66.
l~l
48423
ZATRUDNIĘ
!ryzjerikę, 55-21-4\3,
18354 PALACZ na. kocioł wysoik:opirężny
- potrzebiw. Giewont 66.
ZATRUDNIĘ hydrau1
l iików, 46-03-71.
'84.22
18219
ZATRUDNIĘ zyik-=Js: układa- DO cięci&, UiktaP,ania gkóry - zanie skóry. 33-35-28.
'
18263
truiJ.nLę szwacrziki, Podirzecama 8.
GLAZURNIKÓW zatrudni.ę. GlaZJU47855
rę układam. 36-25-22.
18187
~„.
MEDYCZNE
ELEKTRYKA pr.zewijanie •llniików zatrudnię. 84-63-00.
18188 GABINET stomaitologiczny - leczenie, prot!r.lly. CodlrJ!en.n~e. JaTYNKARZY, pomocnik6w mwdrll.07Ja 21, 33-61-62.
nię. l Ma.ja. 28.
18189
18169
PRZEDSIĘBIORSTWO
Zagraniczne w Łodzi zatrudni mi.tychmiast szefa prodwkcji. Oddziału
kaletni.c:zego. Listy „13307" Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 315.
PISANIE podań, ~. Wielgiua,
SZWACZKI zatrudnię - suirówGta
Roosevelta 5.
48440
Wysokie zarobki. 57~3-29.
17800
KROJCZEGO, szwaczki (mkowanie skóry) „Modny Ubiór", .Westerplatte 24/26.
17740 BIAŁY mercedes
łluby.
36-82-70.
48490
ZATRUDNIĘ szwa.cz.ki na stębnówkę. overlock.
Szycie swe-. LEKI. zioła pochodzenia krajowetrów. Wysokie zarobki,
Łódź.
go i zagranicznego, artykuł.V
Regaitowa 47, 81-54-86 (9-16).
żywn.oścfowe z do.stawą do do17755
mu przez całą dobę od 5. XI
SZWACZKI
skóra. 34-21-88.
1990 r. 74-57-67.
17948
18089
SZWACZKI
teksa5 Helenó·
ZRB
Zakłady
Remontowo-Budo
wwek (kurtki _ 16.000). 86-00-80
lane Komendy
Wojew6d.ziki.ej
18086
Policji
w
Łada.i unrleważn.l&ją
ZATRUDNIĘ szwaiczki - d.zianina
s.krad"ZJiony czek rur RF 0373174
na kwo-tę 9.000.000 !Zł.
ul. Pionierska 13. Wysokie wy18317
I nagrodzenie, tel. 87-43-22, po 18
18077

'

TANIO s.prredam
citroen GS1220
(1974) po remonde. 81-48-81.
1'1791
LADĘ 2105 (lll&6), nadwozie
1989
iiprzedaom. Krok1us<>wa 68„
17933
I'RABANTA (1009) sprzedam, Rewolucji 1905, 2, skfop.
1807'
WARTBURGA o:ibiór - sprzedam
81-71-23
43-48'5
.
SPRZEDAM poloneza (1985)
37-01-20.
4S520 ZAKŁAD rzemieślniczy zatrudni
od zaraz księgowego. „MetaloCHAŁUPNICZO
takża proste
SPRZEDAM
itkodę l!lOL, blachy,
plastyka". Sierakowsk;ie~o 36.
szycie. 1 Majai 35 m. 2.
szyby, fiata 127, abra-biarkę do
~8158
48528
. drewna DC~G lti5; 1 Jar~z'll. 21 KUJ,.TURALNĄ . pa.ntią do
~ROWCA
kait. ABCDE. witza
. W. ·1fi.
·
48524
dizenia domu. WM"u.nki Ta~
RFN. 88-14-.:39.
48011
SRRZEDAM pr.z.edpłatę ll'aap (1968)
dobre. 57-16-69.
18181 TRZYDZIESTOL ETNI tecbniik
odbiór po<:ząt.ek
listopada.
mechan11k prji>wo ja:zdy - pod.ejPIEKARZY za,trudnię. 51-00-15.
52-t 5- 9 t
mie pracę niekoniecznie w za48-~ 96
18159
wodzie. 86-7'6-14.
W AR'TBURG golt
sprzedam. ZATRUDNIĘ do przeglądania ora>z
ł8596
5 t-74 -sz.
4aS35
szycia. rajstop. Miętowa 34.
PRZYJMĘ pracę tylko na over-125P (1962), sprzedam. 86-52-56
48487
lok.
Strzemieczina,
Fa1bryczna
48537 KALETNIKA zatrudnię. ~2-70.
1913, I pięko.
18253
SKODĘ 108S aprzedam. 81-2~
48491
KIEROWCA kat. ABCDE, Lima43546
SOLIDNEGO
do przyuczenia w
. no.wskiego 11'15.
18292
l~P (1963) &przedam. 86-V5-57
za.wodzie - lamimatora pa-zyimę.
~855<3
34-83-88.
48495
POLONEZA sprzi>dam - Z"' ,.,..,_ SZWAC~ - overlock, stebnówna ltŁap. 36~19-67,
""""""
ka (dx!ainillla), pomoc do pra<:ow1001> ,(1988) sprzedam. 87-'.:3-CH
ni - :zatrtl'dnię. 84-46--03.
17.
48575
48531
POLONEZA
stan bardzo dobry ZATRUDNIĘ a21Waczkę. 52-36-03.
siprzeidam. 33--09-40.
48652
48500
ZATRUDNIĘ chiall:upniczo do szySKODĘ 105L (1005)
sprze:lam.
c!a komchów. 33-20--02.
Konna 6 /8.
47895
4850'2
SZWACZKĘ zatrudnię (knriki madera). Pli.a.seczna U.
48505
LOK...<\L sklepowy przy ul. P~otr SZWACZKI - ove-r!.ock. stebnówkowskie-j lUJb oko.lky zd.ecydowaka Bałuity - mtrudnię. 36-39-51.
nie na kortZystnyich
wamnkach
48550
Opracowywana
Jest bibliokUJ>ię. 413-54-113.
18122 HURTOWNIA :r.a.hl"udni hand·l owca,
grafia książek, broszur i czasoksięgowe, ze znajomości2' sektopism wydawanych J?Oza zasię
1!"& prywatnego.
Listy
„443518"
giem cenzury w województwie
Biuro 'Ogroszefl., Piotrkowska 96.
łódzkim w latach
1977-1989.
W dniu M patdzlernlka I990 r.
Autorzy bibliografii - Włodzi
zmarł w wieku g3 łat pracownik
mierz Domagalski I
byłego Urzędu WoJew6dzkiego w
Andrzej
8loatrom
Łodzi
Janecki skatalogowali ok.
200
książek 1 broszur oraz 180 czaś. ł P.
sopism.
Bibliografia ukaże się
CECYLII i JADWIDZE
najprawdopodobn iej
nakładem
SIEKACZ
Biblioteld
Miejskiej im.
Pił
TADEUSZ
sudskiego. Autorzy pro.szll wywyYazy
W11p6ł~cla
s powo:iu
GOGOLEWSKI
dawców, drukarzy oraz człon
&mlercl
ków redakcji
o kontakt
z
Pogrzeb odbędzie alę w dniu
Działem
Zbiorów Specjalnych
Ol CA
H października br. (piątek) o godz.
Biblioteki ul •. Gdańska 102,
13 z kaplicy cmentarza na MaakładaJ"
tel. 33-10-80 wew. 24 - w goni, o czym "awladam1aJą:
dzinach
8-UI.
XOLE'ŻANKI
I KOLEDZY z
~0."iA, SYN a COR.KĄ
(WD)
oraz
„POIMOSU".
POZOSTAŁA RODZINA.

„

Bibliografia

wvdaw11ictw
niezależnvch

/

Ze smutkiem t
dzlernlka 1990 r.
10

głębokim talem zawiadamiamy, ~e w dniu 13 pat•
od9zedł na u.wsze s naszego crona rHmleAlniczedługoletni, zasłutony członek ap61«hlelnl, senior rzemiosła ł6dz·

kiego

I

23 pa:l:dzlernlka 1390 ~. zmarł nagle prae:ływszy l i lai
drotsl!y Mąt, Tatuś, InladZluł
·

naJ-

,

kol. EUGENIUSZ ROZMARYNOWSKI

ś.

MISTRZ SLUSARSKI,

Za ~łutrl w pracy zawodowej, społeczne3 oru za działalność
w. samorządzie rzemiosła sostał Wyr6:tniony wieloma odznaczeniami rzemiosła.
Wyrazy szczerego wsp6łczucla Rodzinie sk!adaJą1
RADA, ZARZĄD, DYREKCJA oraz KOLEŻANKI I KOLEDZY
te SP~NI RZEl\IIESLNICZE. J „ELEKTROMETA:t.".

Krewnym, Sąsiadom, Kadra, Podchorątym i Pracownikom eywllnym WAM, Kolegom ze Związku Bżz Koła nt 2 przy WAM,
Orkiestrze ganlzonoweJ WP, Pracownikom 2:0Z Ł6dł Sr6dmleścle,
&oleta.nkom s Koła ORW przy Klubie Garnizonowym oraz Przy.
Jaclołom, Znajomym 1 wszystkim, k.t6rzy uczestniczyli w pogrzebie

ś.

ł

P.

st. chr. w st. spocz. FRANCISZKA PAWLAKA
serdecznie

'llllSI

dziękują:

~ONA,

CORKA l SYN

li

11.0DZIN'AML

ł

P.

JAN GLANKOWSKI

.

'

Pogrzeb odbędzie się H patdzlernllta br. (.piątek) na Cmentarzu
Komunalnym Doły o godz. 11.30, o czym sawtadamlaJl\1
~N A,

C6RK.A •

Mą:tEM,

WNUCZJ7rA.

z 1łębok!Iil talem uw!adamlamy, te w dniu Z3 pałd7Jlemlka
1910 r. smarła w wieku 87 lat nasza naJllkocha6aza I w1ełkteg4_
aerca żona, Mamusia, Babcia 1 Tdclowa
ś.

ł

TELEWIZJA
25
8.00

13.00

PAŻDZlERNrn.A

14.00
14..15

PROGRAM l

~5.00

Dzień

doory - poranny ma- 16.00
gazyn roz.ma1w.Sci
9.00 1Viadomosc1 poranne
17.00
9.10 Sto lat - magazyn ubezipieczeń społecznych
17.55
9..20 Domowe przedszkole
9.45 Uli.ce San Fraincisco (l) Wiad11mości
Dnia
serial krymiioalny prod. USA IS.OO Łódzkie
(Łl
10.36 To aię może przydać
18.30 Cudowne lata (16) - Strajk
1'2.00 Ordy - Metale - serial a- serial prod. USA (powt.)
nimcwany prod. · japońskiej Ul.OO Cud nad
Tamizą r~i
12.SO Z naszych dziejów k.lejKrzyutofa
Miklaszewskie&o
noty średodO'Wiecznego Kra- 19.30 Język niemiecki (2)
kowa
·
20.00 Studio sport
Ul.OO Fizyka zmia111y
stanów 21.00 Ekspres reporterów
skupienia
21.30 Panorama dnia
13.30 Spotkania· z li.tera•turrą, kl. 2 21.45 Perły z lamusa:.
List - dralic. - Literatura romantyczmat obyczajowy prod. USA
na w Europie
14.05 Agroszkoła
Budowa i 23.25 Refleksje nad filozofią pracy
działanie
silników spalino"".'" spotkania z księdzem prowych
fesorem Józefem Tischnerem
14.3\5 Ziemia nas.za planeta 23.40
Sport
budowa geologiczna Polski
23.50 Komentarz dnia
1.5.05' Ktm być? - Decyzje piętna 23.55 CNN - HeadJine
News
stola·tlków
0.10 Uniwersalny kurs języka an15.30 Biała broń (8) Dramat
gielskiego
powstania - se:::ial dok. TP
15.55 Program dnia
16.00 Wiadomości
16.10 Video-To.p
16.20 Dla młodych Vllidzów: Kwant
oraz film z serii Ordy
SKY ONE
17.15 Teleexpress
17.30 Spojirzenda Litwa oj5.00 Dzie.nni.k 5.30 Inf. gosp. 6.00
czyzną,
Polska - maderzą, Show dla dl'lieci 8.45 Show 10.00
cz. 2
Tu Lucy 10.~0 Młocb:i lekaor.i:e 11.00
17.SS 10 min~
Magazyn 12.00 Praw&iwe wyma18.10 Skarbiec
nia 12.30 Gra
13.00 In.ny świat
18.50 Mag&eyi!l kato!i.cki
13.50 Swiat .się zmiema 14.45 Lo19.15 Dobranoc: Mrówka
mr6w- vinog 15,1'5 Trzech przyjaciół 15.43
kojad
Show dJ.a dzieci 17.00 Star Treli
Ul.SO Wi.a.c!Omoścl
18.00 Gra 18.30· ZW!iąrzlkl rodzinna
19.50 Ulice San Firancisco C7) - 19.00 Miłość od pierwsz.e.go wej<ri.ePokój z · widokiem - seria4 nla 19.<lO
W ikOllorze 20.00 Simp-kryml.na.laiy prod. USA
son 20.30 Skirzydła 21.00
ao.46 Studio aport - Lech Poznań 22.00 Miłość oo pierwszego Wd.seguy
wejr:reOlimpique Marsylia
nia 22.30 H!tch!hiker
28.00 Star
22.30 Wiadomości Wiecrnrne
Trek.
22.45 Międzynarodowy
Festiwal
Mu·zykj
Jazzowej Jazz
EUROSPORT
J a.mibol'.ee '90
23 25 Wielki mecz: Karpow - Kas8.30 Tenis stołowy O.SO Eurobica
·
parow
10.00 Zaw. hippiczne
11.00 P;.łka
23.45 Język angielski (32)
ręczin-a
1'2.00
Sprudochr~niars.two
12.30 Polo 13.00 Tenis stołowy 14.00
PROGRAM II
Bilard 16.00 Tenis 18.30 Sport moto-wod:ny 19.00 Sport motorowy 19.30
6.55 Powi1tanie
Przegląd W.OO KoszY'kóW'.ka 21.00
7.00 CNN - Headline ~ews
Pi:łka ręczna 22.00 Tra.kltory 22.30
7.15 Uniwersalny kurs Języka an- , Piłka nożna O.OO Sport moitorowy
gielskiego
J.()0 PrZ€1gląd,
7.20 Magazyn telewizji śniadandb
wej
FILMNET
8.00 .Pa.noram.a dnia
15.00 Nidinslty
17 OO Dom przy
8.10 Ulica Sezamkowa
pro- Canoll Street 18.4:5 Ostaitnie ku.gra.ro dla dzieci
silanie Ohrystusa. 21.30
9.10 Santa Barbara - serial prod. ve 213.00 Poza terapią. Krush GooUSA
10.00 CNN Headline N!!WS
RTJ.. PLUS
10.15 MagazYlll telewizji śniadaniowej
·
17.15 Gorący pieniądz 17.45 SL,
11.00 Burda świ.at mody
taler 17.58 RTL aktuell
19.15 21,
11.10 Szczęśliwy brzeg - film TP Jump Street 20.15
)\1eint Ta.nte
(r. prod. 1982
- 95 min.) .. D.ai·ne T~nte koomed1a 22.00
Reż An.~rzej ~onic
Wyk.: RTL
aktucll
22.15 VerflU1Chte•
Jer~y Bmczyck1, Stanisława Amsterdam
:mm O.lS Echo Pank
Celińska,
Beata
Poźniak, - film.

-TV SAT

Spiewać poezję. IS.45 Postuchać warto. I6.00-19.30 Zapraszamy du Tr0jki.
I8.C5 In!, sportowe. 18.15 Klu o
'irójlki. 19.30 Złote lata bossa no. y.
I9.:;u Thomas h.e.nnealiy „Arka SChn1dlera". 20.00 Blues. 20.40 Spotkania o
CZWARTEK, -2$ PAZDZIERNIKA
zmroku. 21.55 Studio Nagrań.
22.40
Spotkania o zmroku. 22.45 Frycek i
PROGRAll-1 I
pan Chopin. 23.00 24 godziny. 23.IO
WIADOMOSCI: O.OZ, 2, 3, ł, s, 6.0Z, Hadio Kanada. 23.I5 Klub folkowy.
23.50 Georges Bataille „Moja matka".
6.30, 7, 8, 9.02, 19, 20, 21, 22, 23.
24.00 Między dniem a snem. 0.55 Mi10.00- ok. I9.00 ..,. Transmisja obrad niatura poetycka.
SeJmu.
19.30
Radio
dzieciom.
20.10
Odpowiedzi
na Usty.
~O.I5
PROGRAM IV
Koncert życzeń. 20.40 W kilku taktach. 20.45 Marnlx Gijsen „Dobro i "
PROGRAM
LOKALNY
zło". 21.00 Komunikaty. 21.08 Sport.
RÓZGŁOSNI PR W ŁODZI
21.30 Reportaż. 22.05 Rozważania po
capstrzyku. 22.IS Kronika WOSPRiTV.
Radioranek prezentowa23.10 Panorama świata.
23.20-24.00 ny5.00-8.50
przez Renatę Fice. I6.0().-20.00 PoSprawozdanie z obrad Senatu.
południe w c:twórce program lok.
pod red. Andrzeja Beruta. \VIADOf•iOSCI:
godz.
IG,
17,
18, I9 20.0().-24.00
PROGRAM II
„Klub Nocny" - Salon literacki pod red. Jarosława WaueWIADOMOSC11 T, 9, 14, ok. ZI, C.55 program
chy. 20.os-20.20 Język francuski. 22.00
-22.30 BBC, mag. publ.-inf, O.OO-O.IO
Business
English.
D.Ol!
III Międzynarodow:y Festiwal
„Sląska jesień gitarowa w Tychach".
PROGRAM OGOLNOPOLSKI
9.50 Ken Follett „Człowiek z Sankt
Petersburga". 10.00 Koncert z tema- WIADOM08CI:
5.30, 8, f, B, 12.30, 19.30,
tem. 11.00 Radio Kontakt tel.: 23.~5
łł-'12-75. Il.OO Z malowaneJ skrzyni.
8.50-10.00 Radio Najmłodszy~h. 10.00
13.25 Nowe nagrania.
14.05 Portret Między wierszami.
I0.30 Swingowe ·
muzyka: Zieliński. I4.SO J. Radlin~ granle. 11.00 Dom i Swiat - aud.
z
udziałem
słuchac~y
tel.: 28-57-12
ski „Obywatel 'Jazz".
I5.00 Alburn
czynny w trakcie tfwania programu.
operowy. I5.4S W kleszczach regae. I2.15
Język angielski. I2.35 W galeIg,30 Dzieła, style, epoki. I7.50 Ken rii muzyki. I3.25 Spotkania z reporFollett
„Człowiek z Sankt Peters- tażem. 13.4i: Pejzaż polsl<i. I4.00-I7.35
burga". IS.OO Klub płytowy. I9.IO Fe- Popołudnie słuchaczy. 14.00 My i nasz
świat. 14.50 Magazyn „Między nami".
lieton kulturalny. I9.IS XXXII Mię I5.25 ,,Ekologia - problem
gradzynarodowy Festiwal Jazz Jambo- nic''. I5.55 Inf. o programie.bez I6.00
ree'90. 23.30 Miniatura poetycka. 23.40 Magazyn „z Dziś".
IS.10 Program
Musica notturna. 0.50 Miniatura li- Rozgłośni Harcerskiej. I6.55 Muzyka
teracka.
Nastolatków. I7.15 „Jagoda".
I7.25
Język angielski. 17.35 Szkoła współ
czesna. I7.50-I9.30 Widnokrąg.
I7.50
PROGRAM 1III
Felieton. . I7.55 Monografie jazzowe.
18.15 o korzenlacl} cywilizacji. 18.25
SEBWI~ TBOnu1
T, •• '· IZ, IS, Monografie jazzowe. I8.35 Co nowe18, 17, 11
go w ,,Problemach",
IS.50
Monografie jazzowe. 19.00 Tajemnice ludz9.0!!
„Bes względu na pogodę". kiej natury. I9.35
Na
płytach komI0.30 Folk. I0.40 Thomas Kenneally
20.05 Język francuski.
„Arka Schnidlera". 10.50 Blues. Il.OO paktowych.
Piosenka literacka. 20.30 KultuKilka słów o„. Il.10 Jazz. 11.20 Kil- 20.20
ra
1
okolice:
„M. Kuncewiczowa".
ka słów o... 11.30 Muzyka w daw- 21.00 M. Kuncewiczowa
„Fantasla alnym stylu. 12.00 Radlo Kanada. 12.07 la Polacca". 21.10 Arcydzieła
·muzyW tonac}i Trójki.
I3.00 Jarosław ki XX wieku. 22.00 BBC - retranAbramow-Newerly „Allancl". 13.10 smisja. 23.00 Soul - muzyka smutPowtórka z rozryw11<l. I'4.00 Maurt.zio ku i radości. 23.30 Rozważania. 23.4ll
.Pollini - portret. IS.05 Polityka. 15.IO Miniatury.

RADIO

„

Z ctęboklm smutkiem tegnamy tragicznie m1arlego w dniu zo
paf.d:rAernlka lm r. naszego nle'odtalowanego wsp6lpraco.wnlka

KAZIMIERZA MILLERA

P.

GRAŻYNA TUDALIŃSKA

1erdecznego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w plątek 21
pddzlernlka br.
o godz. 12 w kaplicy Cme11tarza Komunalnego na Dołach. Po&Tą
tenl w wielkim smutku1

MĄ'.t,

12.45

Wojciech Pokora,
Leonard
Pietraszak
Program dnla
Wrocław na antenie Dwó,intl
CNN - Headline N~ws
Szczecin na antenie Dwójki
Ulica Sezamkowa
progra.m d.la dzieci
Dziewiątka. magazyn krajów nadbałtyckich
Dr AnatoliJ Kaszpirowskl w
studiu Ostankino
Uniwersalny kurs języka angielskiego

CORJtI

li ~:tAMI

I WNU&.

Kolegę,

prawego Człowieka, kt6ry aa zawsze pozo- ·
stanie w naszej pam•ęci.

Wyrazy serdecznego wsp61czucia Rodzinie

.

&kladają:

DYREKC:JA, RADA PRACOWNICZA, ZWIĄZKI ZAWODOWE
oraz KOLEŻANKI 1 · KOLEDZY z FABRYKI OSPRZĘTU
SAMOCHODOWEGO „POLMO" w ŁODZI.'
•

DZIENNIK ŁÓDZKI

6
... w

Przemysłowo-Handlowy

Prawnych

91-415 ŁODZ,
pl. WOLNO~CT 12'

płacowych.

wyna.imie samochody:
9 STAR ład. 6 t.
• ŻUK ład. 1 t.
e NYSA ład. 0,8 t.

TEL. 15-82-03.
10431-g
Ili I I llJl I 11 ł Il l l l I I I I li I IJ 1111

Informacja tel. 32-82-16 w. 37, 33-01-47.
18314-g

ZPB
„POLTEX"

&9a'W"M"ft~

-

„•• -

„BAR'rEX"
zatrudni szwaczki
na bardzo dobrych
·warunkach

Spółdzielczy Ośrodek

Spółdzielnia· Osób

lii!l

M

'7//U//U///////////////// //////////////fi

Łódź,

BOGATY WYBÓR

Ogrodowa 17
SPRZEDA

§
S

~

telewizorów nmvcj .generacji

§S:

oraz sprzętu video.
PROWADZlMY Ró\VNIEZ
hurtową. i detaliczną
5przedaź zabawek z imp-0rtu.
SKLEP FTRMOWY
„SCRNEG - POL"
ŁODZ.
ul CiołkowskielfG 11
(pawilon nr 8).
ZAPRASZAMY '
47515-g

S:
~
S:

~
~

~

§

~ \

§

S
S

§

§~

ŻUŻEL

cl ro bnoziarnisty.

·Inf. dział zbytu
tel. 57-48-69.
18131-g

S
S

1111111111111111111111111111,ll

~H.10'////////////////////////U///U//b~

'./././/././././././//././//////J

S:
S
~

s

,

HURTOWNIE

ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH

Agencja Reklamow-0-Bandlowa
FORTA
91-456 Łódz, ul. Łagiewnicka W56
tel. 57-13-10 w. 12 lub 15

· „KUBIMEX"
tel. 32-43-10,
33-01-15.
46103-l!

oferuje
do

sprzedaż'y

hurtowej

importowaną

ZDROWĄ ZYWNOSC dla chorych

na

cukrzycę, stosujących dietę bezglutenoWlł, odchudzających się; ponadto ofe-

ff./././/.//,./.F./,,.F.F,,,,~

rujemy Importowane naturalne preparaty lecznicze, zioła szwedzkie, w postaci mieszanek ziołowych, nalewek,
herbatek, kropli oraz tabletki typu
mulłivltamlna. żelazo, magnez, \Vapno,
a. takie preparaty odchudzające, takie
Jak KTLO-ZYM lub BIO-PEKTIN.
18335-2'

M

.W
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Wytwórczo-Usługowa

=

Sp-nia Pracy
Papierniczo-Poligraficzna
„PAPffiUS"

_

ŁODZ,

=

ul. WIĘCKOWSKIEGO 33

SZWACZKI
do prostego szycia
ZATRUDNI
,,INTERSTER SA"
Łódź,

ul. Siewna 15 A~
Tel. 34-37-09.
~

~
=

OGŁASZA

przetarg ofertowy na sprzedaż
niżej wymienionych maszyn
i urządzeń introU~atoł'skirh:

=
=

::

§

Bliższe

=
_

5
=
5

=
Najlepiej
= sprzedasz
i kupisz·

informacje tel. 33--73-90 _
=: Otwarcie ofert nastąpi po upły:: wie 14 dni od daty ogłoszenia
::
:: przetargu.

=

18373-g

::::

·~

li lllllllllllllllll llllll IIli IIIl li Ili li u111111111ł11111111

,„ • .........

••

Sp6łka z o.o.
91-754 ł.6dź, ul. Sta.rosikawska 8
tel. 57-47-34, 51-10-09. lub 51-1-0-08
wrw. 66, 33,
tel. 51-21-15, 51-10-93, tlx. 886460.

OFERUJE
hurtowej
lub detalicznej
sprzęt gospodarstwa domowego:
sprzedaży

zamrażarki 400 1

pralki
TV col-Or
lod6wkł

oraz artykuły chemiczne pocho- ·
dzenia zagranicznego:
balsamy
kremy
tza.tn]>Ony
proszkL

Zapraszamy na zakupy
w naszych magazynach.
l.ODZ, ul. TERESY 100.
Wszystkie towary sprzedajemy po atra-

kcyjnych cenach.

·-

••

.. ·- -

Rfm& H

48391-tt

2

PPBU POLBUB
Łódź, ul. Krasickiego 4a
· produkuje I posiada w ciągłej sprzeddy
klej do parkietu Subttol w opakowaniach od 40 do 70 kr
smołę dachową modyfikowaną w opakowaniach od 50 do 150 kg ·
plomby ołowiane 8 i 10
plomby aluminiowe 8
spinacze biurowe 25
zszywki tą.picerskie 10
kapsle metalowe do butelek
talk techniczny dla celów g-0spodarczych w opakowaniach 100 g
• opakowania z tworzywa do zasypek ~ po.I. 100 r.

1~08-g

samochód w firmie
„LechPOL"
ul. KILJJQSKIEGO 59/ 63
HOTEL „CENTRU!W'
tel 32-83·40 w. 483,
pok6.I 1308, 9-17.
13176-g

•

r

•• m •

„

Pil 21

1

„.,.„

OKAZJA!
40 proc bonifikata do
1 listopada br.
TKANINY - od 2.500 z!
- BAWEŁNY .
KURTKI - 200.000 zł

PPHU ·„SEPET"

do

I

:::

=

••

I

I

:::

::::

1. krajarka „Warta"

2. krajarka „BP·72E"
3. prasa do złocenia - gazowa
4. prasa introligatorska
5. nożyce Introligatorskie
6. klejarka taśm·owa
1. wózek widłowy
8. prostownik do \V6zka \vldło\.\~ego
·
9. wagi dziesiętne - 4 szt.
10. piece akumulacyjne - 2 szt.

•

••

•

n

BOAZERIA, belki, ram- ZAMIENIĘ M-2 (bloki) na
sklepowy, może
lokal
Slenkieki, kasetony.
być niski parter. Listy
11207
wicza 79.
Ogłoszeń,
46993 Biuro
zachódnJe dla
WóZKI
Piotrkowska 96.
dzieci, Zachodnia 22.
15254 STRYCH 170 m III piętro ul. Nawrot do wyCEGl-A oraz MAX 86-22-38
Oferty 47592
najęcia.
14378
Biuro Ogłoszeń, Piotrw
OKAZJA! Najtańsze
kowska 96.
bawełkraju tkarriny
Mieszkaniowa
niane (pościelówka), ba- AGENCA
- wynajem, zamiany,
(idealne
wełnopodobne
poradkupno-sprzedaż,
dosurówka,
kresz),
pod
nictwo prawne, doradzdatki. Ciągła sprzedaż
detal.- two inwestycyjne. Łódź,
i
9-13. Hurt
ul. Piotrkowska 94 tel.
„Hurimex" ul. Mocarna
37393
33-01-36.
'3/5 (od ul. Złotno lub
LOKAL" - mieszkania\
Rąbieńsklej). Informacje
52-59-75. Udzielamy ra- " nieruchomości 51-26-91.
Kniaziewicza 36 (13-17)
45272
batu.
43156
TELEWIZORY' kolorowe,
video, samochody - po- MIĘDZYWOJENNE, kom2-3-pokojowe
fortowe
średnictwo, sprzedaż telefon - kµpię. Listy
44911
52-82-07.
Ogłoszeń,
OKAZJA! Najwyższej kla-1 4422(\ Biuro
Piotrkowska 96.
sy światowej krawiecpionowe z
kie noże
ostrzałką i tarczowe
produkcja i sprzedaż - 1
peraŁódź, Brzozowa 11, te-, INFORMATYKA
tora rIBM zatruifnimy.
l~fon 84-~3-72. Gwaran„, w 'l · ka 178 .
J
CJa. serwis, ceny· konku38959 . „ ami , o czans .
rencyjne .
zaSPRZEDAŻ wyrobów hut- ZAKŁAp krawle.ck1
trudm pracowmka gosniczych, siatki ogrodze91
46
podi.rczego 33- - ·
wiązałniowej, drutu
. 17731
kowego, drutów o śred.
lekcJe, tluFRANCUSKI
Te2,8-"-4,5 -„OPTIMAL",
maczenia. 34-36-55.
resy 107 (Teofilów)
46987
. 41188
52-04-97
ŁÓŻKA .pi„trowe 0 róż- MATEMATYKA 51-74-10
6176
„.
nych w;ym1arach z ma- MATEMATYKA 52-31-30
42165
sklep
teraca~1 poleca
Wólczanska 4, 33·6~:J~-7 2 KOMPUTER w biurze kursy obsługi IBM-PC,
KAW A i inne ciągła sprze78-68-49 (10-l 8)·
daż hurtowa. 42-90-24.
4237
SKŁAD Celny „JOKOL", ROt>OTNIKÓW budowla...,
N!ciarniana 37 poleca
nych - zatrudnię
jeans. Ceny konkuren34-84-84 (8-15).
13350
46988
cy j ne.
IGłY - części szwalnicze. SZWACZKI, absolwentki,
43981
Retkińska 70.
tel. grzecznościowy. · TELEWIZORY, wideood57-21-17 po 18.
kupisz
twarzacze
16612
ZATRUDNIĘ
sprzedasz, 57-22-00.
5~waczki.
42576
Wysokie zarobki. Bes7
POSREDNICTWO Jnforkidzka 104, 10-11, 16-1
macii Gospodarczej 16866
44541
52-28-80.
video, SZWACZKĘ do pracow~.1
TELEW1ZORY,
sukien ślubnych przyJkomputery kupisz mę, 57-29-70 po 19.
sprzedasz. 84-72-81.
46814
44675
SZWACZKI. 86-51-75.
. 46967
glaxurnika.
PRZYJMĘ
46974
52-41-85.
OBRUS stary, haftowany, SZWACZKI teksas
46930
57-83-93.
przyjmę. 48-.84-08.
46864
.
ZNACZKI pocztowe
43500 ZATRUDNIĘ
kupię. 32-78-34.
elektroTELEWIZOR kolorowy monterów z praktyką 44427
kupię 43-25-54.
46725
48-14-03.
brąz
KUPIĘ stary obraz
SLUSARZA z samochode!ll
Matusewicz.
(figura).
ch~tme
na 1/2 etatu,
TaOlsztyn ul. Pana
emeryta - zatrudnię deusza 4/18, tel. 33-31-78
31-90-53 (10-16).
1787
46599
ZATRUDNIĘ szwa~zki kaletników, szewcow
j cholewkarzy. 8G-59-38.
·
insta-'!;ELETECHNIKA
~
'ektroinstalam.a I .a t o.r a,
WIDEOK.Al\foRĘ,
.
e.
(Panasonic)
gnetow1d
tora - 7 a trudnię
sprzedam. 51-23-09. 448.!l
31-90-53 (10-16).
.
46598
KRZEWY ozdehne zywowykwalifiróże w "':le- , SZWACZKI
płotowe!
e 86-59-95
k
sprzelu odmianach · 16063
owan '
daje szkółka - Smutna
zyk-z.ak,
42759 ZATRUDNIĘ
9.
układanie
stębnówka,
SPRZEDAM wtryskarkę
latek skórzanych (T!tt>młynek
bydraulicznii.
filów) Romera 16.
do tworzyw sztucznych
45935
81-50-99 pó 19.
46897
PRZEDSIĘBIORSTWO· zagraniczne zatrudni TELEWIZOR kolorow" szwaczki 52-80-00
4'5593
86-84-36.
,
52-89-37.
MINERWY kaletuicze 45719
46709
86-59-38.
„Izobud" zatrudni
ZPU
„6" dzlewiar$ką 74-09-00
sze!a produkcji (kie46880
stębnówki, 1 rownika zakładu drzewMlł\"ERWY nego) oraz specjalistę
nowe, kompletne 33-50-25
do spraw kooperacji i
46921
zaopatrzenia . branży
TELEWIZORY kolorowe
Zgłoszenia
drzewnej.
'14280
. 32-48-23.
o~obiste: Pablanice, ul.
WATOLINĘ konfekcyjną,
63
tapicerska 111~52-44, Pio· i· Konstantynows~a
,"
godz. 10-14.
trkowska 122.
14588

46793; 41591

~zwaczki,
ZAT.RU?NIĘ
CHTNY
dz1ew1arzy - chałupnlków. 51--02-86.
oferuje sklep
47789
ul. Przędzalniana 93,
WON-LOK zatrudni: mutel. Sj-08-96.
.rarzy, cieśli, monterów
w0d.-kan„ spawaczy e~ d'tP!J5l2 ~
lektrycznyeh. l.6dź, Pabianicka 34.
16019
AKWIZYCJĘ taluzj!
zlecę 52-11-46.
POSREDNICTWO, 78-38-30.
45243
10667
SZWACZKI wykwalifikoDOM jednorodzinny (segwane przyjmę. Zarobment) tanio sprzedam,
ki bardzo dobr~. NiBełchatów, 24-997.
13350
ciarniana 37.
16867
o.o.
z
PPHiU Spółka
SEGMENT w Andrei;polu
„Bajotex" zatrudni wysprzedam, 13-23-65 wiekwalifikowane szwacz46915
czorem.
ki. Emilia 16 gm. Zgierz
ZA Ciebie i dla Ciebie
(dojazd tramw. linii 46).
„Hep!" sprzeda, kupi,
12478
wynajmie z pełni\ obsłu
SZWACZKI. 32-54-63 wew.
budynki,
gą prawną 4~8ę9
.
443.
grunty. Łódf.
lokale,
proPRZYJMĘ panią do
Sienkiewicza 85~
8
wadzenia domu na
wewn.
36-24-02; 86-56-00
godz. Warunki do uzgodSKODĘ (1989), działkę re46802
546.
15-84-51.
nienia.
kreacyjno-budowlaną 3 HA ziemi k. Rokicin 102 Cz
Smardzew - sprzedam
sprzedam, 74-09-00.
46782
55-11-41.
46881
POSREDNICTWO 811-20-79 125 p (1982) i;przedam 46924
52-95-17.
9334
81-84-08.
SPRZEbAM działkę (11500), AUTOPOSREDNICTWO - 'GASTROSKOPIE
15525
32-33-07 Boniuk.
dom, budynki warsztaGABINET psychiatryczny.
towe w Pawlikowicach.
86-25-4!5 Poprawska. ·
15-74-42; 32-65-97 po 18
46684
102 Cz
pogotowie
INTERMED lekarskie. 34-10-77.
•
46060
pawllkl!!POWJ',
LOKAI,;
.,
lon wynajmę, wydzierSCIĄGACZ b!Storowy, szetawlę, kuplę. 84-48-01.
kolorów,
roka gama
46851
wxor6w 34-19-25.
domy,
MIESZKANIA,
46345
handlowe podziałki PŁYTKI do obwodów druśrednictwo, porady mgr
kowanych, sklep „ANBarycki, 36-04-42 Koś
LAG", 32-61-44, Zachod16119
ciuszki 93.
46712
nia 66.
WYNAJEM, zamiana, oATRAKCYJNĄ odzież po'br6t lokali, Siuda, KaszŁódź,
leca producent
tanowa 10, 57-58-06 (1415984
87-89-18.
lT} opr6c1 sobót.
SIATKĘ tanie zamówisz,

TELEWIDEOPOSREDNI·
CTWO 3?:-33-07 Boniuk.
~
16319
DRESY (dzianina) 81-15-~2
44281
ZAMKI błyskawiczne kaletnl,cze, Pokładowa 7/9,
15965
84-76-67.
i;awieszen!e
PRZEDNIE
do skody 105 (nowe) . sprzedam, 86-64-68.
'46892
.
OVERLOCK, 74-21-48.
42796
kolorowy,
TELEWIZOR
video, 51-23-09.
44823
SPRZEDAM D3VaNu 10,4
1/4 cal. - 2 szt„ P3VaNu
18,3 3/4 cal. - 3 szt„
2 szt.
kadeki Nu34
102 Cz
Tel. 15-84-51.

I

Złota

a.

•118~

mn

TESTY uczuleniowe specjalista alergolog 33-22-12 „OMEGA" Pio17504
trkowska 33. ·

Zarząd Spółdzielni

~,

Mieszkaniowej
„ZARZE\J\S"
w

ŁODZI,

INFORMUJE,
źe

II Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli uchwałą nr 2J3/90 z 25.09.1990 r
Spółdzielni Mieszdokonało podziału
kaniowej ,.Zarzew"
Z treścią uchwały można za.poz.nać się
w .siedubie zarządu SM „Zarzew" przy
ul. Przybyszewskiego 163.
Powyższa uchwala podlega zaskarżeniu
do .Sądu Wojewódzkiego w Lodz.i
w terminie · 6 tygodni od dnia podję
cia ww. uchwały.

AKUPUNKTURA - zesnerwice,
poły bólowe,
nałogi,

niedowłady

17505
33-22-12.
USG - stawów biodrokolawych, barkowych,
nowych, · jamy brzus~
nej ciąży. KonsultacJe
internisty,
gin~kologa,
ortopedy, urologa, neurologa. MASAZ 33-22-12
„OMEGA", Piotrkowska
17505
•
33.
dziecięcy
KARDIOLOG
EKG
USG serca.
33-22-12 „OMEGA" Piotrkowska 33.
17503

~,
il

i

c~~Z....:!1~S.łJt&Wił&"'""""

48599-~

ma

.....

FIRMA HANDLOWA
POSZUKUJE
dostawców odzieży, obuwia,
sprzętu technicznego oraz urzą
dzeń gospodarstwa domowego
- stała \vspółpraca.
Te}. 36-21-10.

GINEKOLOGIA- I
366565 Al.Kościuszki97
coóz.godz.18·19~~~~e~cz
bezbolesne
„ANEDENT"
stpmatolpgiczzabiegi
ne w znieczuleniu ogólnym. Informacj.e, uzgadn!B.nle wizyt w godzinach 8-15, tel. 74-14-lł
w. 200, Szpital Im. K~r. czaka.
15988
owrzodzenia
ŻYLAKI,
Narutowicza
podud~l,
42040
40.
. '.HNEKOLOGIA, 111-50-34.
43662

4.S385-g

12Ul4

a

KROJENIE dzianin, tka- ANTENY 55-38-H.
'632.'I
.
nln Szczytowa 15.
17164 PODCISNIENIOWE pra•
NAPRAW A maszyn szynie d;rwanów, tapicer•
Rutkowjących. 55-61-13.
ki, 86-45-70,
12971
ski.
43746
VIDEOFILMOWANIE - WYCISZANIE drzwi. zam•
jeTerminy
blacha.
ki,
45290
87-05-72.
dnodniowe. 38-08-22
-~74;98~56/a VIDEOFILMOWANIE
40591
·
Przybylski.
13027
51-92-29.
ELMAX · profffjonalu in•
VIDEOFILMOWANIE
lHA•lY 1an11a11TGW .
stalacje anływłamanlo42972
55-14-00
we, an,tynaipadowe, bra•
maWYPOŻYCZALNIA
mofony. Tanio, ll!Olldnl•,
gnetowldów. 42-37-96.
wysiłkowe,
USG, EKG
gwarancja, serwis 14667
'
seksuolog,
kardiolodzy,
1etl71
87-56-58 po 16.
wlpsychiatra 33-73-25 „DA- WYPOŻYCZALNIA
deoodtwarzaczy 74-82-92 „PROF!" - doml)ałarmy.
MED'', Piotrkowska 5.
45068
86-54-97.
3939!1 MAGNETOWIDY, mon!wypożyczalnia AUTOALARMY ,,ELTRO·
tory „KOPERNIK", PabianicNIK" 5!1-58-73, 57-28-81
33660
57-29-82.
ka 62, godz. 17-20, le14944
karze, onkologia, EKG DEKODERY PAL - lnsDRZWI dodatkowe
taluję - gwarancja wysiłkowe, 81-88-40 w.
4"40
42-02-27.
81-84-88 (8-18).
10961
165.
43554 DOMOFONY, 34-Hl-15.
GABINET chirurgiczny
43871
DEKODERY PAL. 81-24-46
żylaki, owrzodzenia źy~3993 DRZWI drewniane, sta•
lakowe. Pl. Komuny Palowe, kraty 84-87-54.
ryskiej 1, 32-49-69, po-1 DEKODERY PAL, Film45249
-Net, przestrojenia maniedzialki środy (15-17)
~netowidów. 81-25-5?. - ATESTOWANE domoalarKabza. '
my, zbiorcze systemy,
474~9
PerHkowskl.
43267
alarmowe. 38-11-77.
inź.
_ że- DEKODERY fonia
GINEKOLOGIA
15S!IT
57-23-06.
Balcerek,
romskiego 27, WILMED
42764 DOMOFONY SG-26-35.
33-12-74.
47278
4510?5 DEKODERY PAL, 51-2~-92
43195 AUTOOOMOALARMY kosDERMATOLOGIA,
13080
'74-75-39.
UIU'
video metyka lekarska „DER- PAL
przestrajam. - 4::!-!ł;;-04, HOLOW ANIB 86-02-12.
MED" Lódź, Jaracza 14,
41547
81-85-87 Nowakowski.
32-07-02 (8-20) trwałe
42735 DEZYNSEKC.JA, deratyza.
i bezbolesne usuwanie FILMENT - descramblerv
43741
cja. :il-40-33.
włosów, naczyit, tatuado
81-67-95. 32-08-84. 4:!.7a5 PATENT-SERVICE
ży, brodawek, \1.'lókniagodz. 12 tel. 84-95-911, po
DEKODERY PAL, 8tai1ków. Leczenie łuszczy- ·
17 tel. 57-87-35, 87-64-85.
42736
czak, 8i-07-63.
cy,· łysienia, bielaetwa. PAL/SECAM,
16868
magnetoTesty aler-giczne.
wi•
Pa- WYPOŻYCZALNIA
widy usługi, inż.
44175
doeotwarzaczy. 55-51-64.
kulskł, 86-49-30.
::TABINET stomatologicx45986
13446
ny 86-31-41.
pilotów, do- WYCISZANI!!:, z;abezpieMONTAŻ czanie, żaluzje. 87-21-18.
datko'Wych kanałów. 13286
'34074
14906
81·02-81.
86-37-49
TELENAPRAWA
TELENAPRAWA czarno4267'7
-białe, 5 l-20-26.
'
13114 DOMOALAnMY. 'NawlicMYCIE okien 33-28-52.
ki. 43-37-56 wieczorem.
MYCIE okien, sprzątanie TELF..u'\.\PRA WY 87-07-92
46672
.408ti9
42955
48~26-08.
TELESERWIS - de!~ode· VIDEOFILMOW ANIE
MYCIE okien, 36-55-40.
.
48-33-46
46673
ry,
.
43-10-21.
42372
43702
HYDRA ULICZNE, 42-35-R3
PRANIE dywanów, my- TELEKAPRA W A 87-54-63
40229
13127
cie okien, ~3-24-18.
43212 KOLOR - naprawa
55-24-56, Muszyński.
UKŁADANIE parkietu 42143
Osiński, 34-31-69.
47577 ANTE?-!Y, 87-64-76. 10681 AUTOKAREM do NieCYKLINOW ANill, lakie- KRATY 32-28-45
miec. 42-25-86.
46003
rowanie 51-77-10 Jakson. WYCISZANIE dizwi hla46803
4100~
cha, blokady, zan~ki - ZARZĄD ~półki Akcyjnej
PARKIETY - układanie,
1
„Gaz-Bet w Łodzi ul.
36-59-87 Przybylski.
lakierocyklino war.ie,
Urzędnicza 45 stornwnie
42765
wanie, 86-49-95, Marci- WYCISZANIE. drzwi harart. kodeksu hta·nod
42820
niak.
<!Io.we.go ogłasza ..:am-'
monijkowe, zabezpieczaŻALUZJE. 51-08-93.
k111qc1e rmbskrypc:1 II
nie blacha, zapinki
450212
469!H
e:nisji akcji. ·
43198
86-29-10.
ŻALUZJE, 57-69-16.
47547
.ŻALUZJE 81-75-44.
1111111111111111111 il Il IIIIIli I111111111!111IJ1111111111111,!.
43753
ŻALUZJE - !nstrlacja Spółka „ALET" wykonuje:
42503
57-06-63.
ŻALUZJE, 57-83-74.
urządzenia przeciwwłaµ1a„
34635
MONTAŻ boazerii. 33-21-33
~~
6205
-domofony
TANIO układam glazur'P.
46977
52-41-85.
inne usługi elektroniczne.
MALOWANIE, ta-Petowa,
ŁODŻ, ut. TARGOWA 9a.
:
nie, cyklinowanie, tyn:
,T el. 74-81-56, tlx 885Ul.
kowanie. 43-83-49.
. 15291-g
13807
T{tANSPORTOWE -;-- samochód ciężarowy kry16700
ty, 55-64-91.
es
• R F dll
automatyczne
PRALKI
naprawiam. 87-98-82.
13898
Polskie Towarzystwo
PRALKI naprawiam, insMieszkhniowe
taluj„ 36-04-1!1, 87-47-59
(43-45-98 wieczorem).
w Warszawie - Oddział w Łodzi
PRALKI, lod6wki - naZAPRASZA
44452
prawa. 51-74-05.
PRALKI automatyczne i wykonawców
zleceniodawców
naprawa, Fortuniak 46530
33-56-98.
\vspółpracy
do
PRALKI automatyczne ,w zakresie realizacji inwestycji.
naprawa, 87-71-43 (8-10)
166.29
iMc Za.pewnlamy PRZYGOTOWANIE
zamrażarki
LODÓWKI,
INWESTYCJI i WYKONAWSTWO
32-76-19,
naprawa,
- od 1akupu działki do wykonaWięckowskiego 40 .
nia rotowero obiektu.
46926
iMc Posiadamy OFERTY - dla kałdej
USl.UGOWE krojenie lamówek. Julianów
firmy budowlanej na roboty w peł
47788
51-02-86.
uym zakresie.
oraz przyjmujemy ZLECENIA na wykonanie wszystkich robót budowlanych.
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Zakład

Gospodarczy PTM
ł.ódź,

ul. Slen·klewicza 85,
pokój nr 8Uł,
tel. '3-48-!3 lub 52-35-18.
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DZIEiłNIK ŁÓDZKI
llW~?-l!Si••11ttl8i®lllfl·i!J:l!MAAliil!O~lłll:llt&fji"ł:llJl!lilllllll:&Rillllill"lllllllllllllblllll!ll•RIOillm•10ll:ll!lllłll•lll110:llllllllllR
...
?•••ZlllTltl:a
111

'

ZAKŁADY PRZEMYSŁU ·

-~
~-·--

*
*'**

pilnie

~
S

przyjmie do przewozu samcx:hodaanl.

S

każdą ilość ładunków

*

che-

postrzygaczy,
szwaczki,
murarza.

·

~

~

~
~

1.
2.
3.
· 4.
5.
61

§

§.
":s::S:"

~

"-"

§

7.
8.
9.
10.
11.
12.

§
~
§
~
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~

~

:S:
~

baterie wannowe f umywall~owe
bojlery elektrycwe
kuchnie ga.7owe. t elektryczne
zgrzewarki folii, termowentylatory
garaź.e blaszane slda.daue _
blacha ocynkowana

~

~

§
~

-~

~
~

§I
~
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§
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BUCZKA 25, .
PRZYBYS7-EWSKIEr .-o 197/205
ZAKĄTNA 68.
111153-g
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
USLUG KOMUNALNYCH w LODZI
od dnia 29 październjka 1990 r.

uruchamia

E
2

=
=

5

.

parking strzeżony przyczep
campingowych
w Łodzi, .przy ul. Solec 3/5.

§

=
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S
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=
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Ceny przyst.-pne - konklll'enayjnel
L~formacSe pod nr telefonów: 83-24-43,
53-65-90. Ea•prasz.amy.
17769-g

·-
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E
:

.

•
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•

3.
4.
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ZWJlkłe,
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Inne
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zal,rupione

w firmie BMW -

sprzedam.
:rel. 7 4-72-33.

ooo.ooo st.
(!Węgry).

Szarwaa

•....„...

18074-g
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P_R ZYJMUJE
oferty na wynajem lokali:

łr ·ul. Stefana 2 - sklep mięsny, &'POływczy, kiosk Ruchu
łr: ul. Wsp&lna 6 zakład fotografll
ł łwłatło. kopid, jadłctdajń.fa.

W perspektywie inne prywatyrowane

~~

·

Informacje i ł)fef\ty w adminisitracji,
UL Trenknera 27, tel. 57-98:-31, 57-98-60,
47~M:g

·

~

.

UWAGA!

Firmy prywatne, uspołecznione
. ,Zakład mechaniki
i blacharstwa samochodowego

§.
~
§ .
§
~

.

ŁODZ, ul. LJSCIASTA H

PRZYJMIE
na stałe do obsługi, naprawy
samochodY, osobowe, łłostawcze.

4lelll'

::;:

ul. J;\RACZA 72
tel. 78-19-S.8, 78-lS-76

*

oferuje

:::

odzież i bi eliznę <l<>.mską, męską 5
z fmportt1 om z
;;e:
:Ił woreczki foliowe w różnych wy- · S
miarach
· ·
ścierec zki kuchenne i fla.nelowe.
E

=
§
wybór. Niskie ceny.
§
=
=
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Duży

184125-g

kr esz ~ import
c-dpacl y skór baranfoP, wykładzina podłogowa
p rz ęd za akryl-owa

import

tkanina techniczna
KUPISZ NAJTANIEJ
w firmie „ARI{EL"
magazyn ul, PKWN nr 2ł
czyn n y w k aidy dzień tygodnia oprooz
sobót w godz. ~tł 10 do 14.

l&<Vl12-g
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=
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:PRZEDSIĘBIORSTWO
ZAGRANICIZN'E

„DAMPEX"

-

E:
-

w TWOR!ZYJAINKACJI

§

-

ZAKU PI

=
s

-

Telefon Kolu szki 14-12-18 lub 14-13-6&.

:

-=

licowych
- importowane
skór
owczych.
.
-- .
ścinki

5

-~

---
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~
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tel. 86-25-40,

~
~

•

~

4663111
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WYDAWNICT·W O „ARTUS"
PILNIE ZATRUDNI
pracownika. ze znajomością pr<>blematyki obrotu książką.
•
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty należy składać w ,. sekre·tariac:ie
Spółki Artus Ini erna·tional Łódź, al.
Kościu·sz;k:i 33, tel. 32-50-37.
,
.
18067~g

bardzo atra.keyjcna.

Wiadomość:
PP.U „A,TEX" ŁODZ,
ul. Obywate'lska 100,

~~hWJWm"~

§ · UWy\QAf

.

I

~ ' Rada Osiedla im. W. Jagiełły ~

~

:::;

S!enkiewi~

:r; bogatym wyposa.żendem

~~~//////////.07/~~~@~

~

::::

S.

~ Oferty nr 18068 Biuro

~ Ogłoszeń,
~ cza 3/5.

'w."~~~.mw?~ząh.

18łlł·f

SKLEP PATRONACKI

ul. Piotrkowska 76,
Dzianina - bistor
tel. 33-96-09.
84 tex (surowa)
}8C)62Jg
ntepełnowa.rloAelowa. '
m• ......,., 1111&11•• r u zm1

nn

~

J

wybór anten
satcli iarny~h,
5przęt TV i 'Video
poleca

Łódź,

;s:

·

::::
-

BMW 735 i nowe

w

473&3-g

Usługowo·Prndukcyjne

~ . - stary kapitał
akcyjny §~
sp:r:zedamy.

WILNO .(5 dnł) 430.000 zł. .
BERLl'N -$> wizy ItFiN ł00 . 000 t;L
Ulbup1eozenle WESrrA.
KURS pllot6w wycieczek zagranicznych 160.000 zL

~

kursu.

lllłl!lllilllllłllllllllllłłll

~I Spółkę akcyjną

BIURO TJJRYSTYCZNE
prz1 ŁKS

konkurs na:

Oferty kandydatów przyjmuje sekre,taria~ .OwęgoweJ Spół
dz.ielni Mleczarskiej w Oz.orkowie, ul. Swierc~e&o 27
w terminde 14 dni od daty ogłoszenia.
Kandydad zostaną powiad·o mieni pl.8emnie o iermini• lton-

.

~1 ~~

Hl

siror.; ('f dni)
SYL'Wl!IS'11ER
830.000 ril.

podłogo-

~~~

ko~~~~T!:~~~adunków ~I ~Ą~~.~

~

znajomość języków ~oych .Ci,>refer~wane r.&ehodnłe).

„

hiszpańskiej.

§ TV-Sat. Magazynu
~ Łódź, ul Ta.t~zańska 124,
§1
tel. 43-a7-ł7. ,

tory
· ~ wagonów na bocznicy kolejowej
§
przy al. Włókniarzy 202.
§§ Bar d zo dogo dne warunki.
§ Zainteresowanyc h
prosimy
§ o kontakt z dz. transportu, tel.
§§ 57-98-56.
~ .
18131-g

-~

•C

::::::

w Łodzi

~

OGŁASZA

12 U I H

~-

ZPB „POLTEX"

§
~

~

pracy w mleczarstwie ·

M H Hllil'IS•Y

.

:::

W"..lm'///UU///'/H//.//H///////////U~

~

żywienia)

płytek ściennych

NAJWIĘKSZY
W ŁODZI

hurtowa. Moilidoboru farb wg katalogów fabr ycznych
ZAPRASZAMY.
.
17869-g

.Il 1111IJ1111111111illll11111111111111111111UlIH11 IlłtlllU

w Ozorkowie

znajomość

wość

~~

§

5-letnl stad; pracy na sta.nowlsk&eh kłerownlCS)'Ch
studia wJisie (kierunek' ekcmomłam7 lab łeełlll~oiii

=
5

Listy
„17796".
Biuro
:::: Ogło s ze ń,
Sienkiewi:::: cza 3/ 5.
1°7796-g

Sprzedaż detaliczna i

Okręgowej Spółdzielni Mleczarski~j

Wymagane:

=

przy ul. Wydawniczej 1
w godz. 8.30-14.30
.<magazyny ŁKB „Północ"),
sprzedaży

ZAKŁAD

-

~
§

RADA NADZORCZA

PREZESA SPÓŁDZIELNI.

S

M

·

prns peruj ą cy

wyrob„

Hł1~9-g

IN W

Gdańsk

o otwarciu nowego sklepu

pod pa·tronatem Kujawskiej Fabryki
Farb i Lakierów - Wlodawek
NA ZAKUPY

met&lowe.
5. Dwuteownik $0 I rury sze§elokątne . 30,
14, 11; 58.

•

§
§

Firma „EUROKAFEL"
zaprasza codziennie do swojej
filii w Łodzi,

produkeyjny, dobrze

s.prę.

Ceny
zaopatrzeniowe..

_

SZĄNOvVNI, KLIENCI!

WIELOBRANŻOWE

informując

łynowe i wlitnt'kowe.
SJatkł r6łne.
SlwlJkł
ogrodzenio-

we i

46855-g

ZACH O W AJ

PRZEDSIĘBIORSTWO

.

wew. Dobra 94.
1. Gwofdzle r6łn•.

duty wybór t81pet winylowych Importowanych z JitFN I Halandił,
wykładziny PCV ścienne I podłogowe imiportowane,
szeroki a..sortyment sprzętu JtTV
po atrakcyjnych cenach.
Łódź, ul. Kasprzaka 19,

tel. 51-42-17.
u

WYTNIJ

!ł'1 k. Słl')"kowa
~1. 18-47-51

2. Druty

i=

=
--11rnirrm11m rHm 1111m1
gdzie ofernje do
---·
szeroki asortyment
·„NbVOTEX"
:::
i
·,
METALOWY
--=
wych prod.
·
-E=:: ZAPRA SZA == .SPRZEnAM.
n11111mn111m1uum1m1n1m11mnmmmnmrr
-=
farb samochodowych,
=
:~ Spółdzielcze Przedsiębiorstwo S
--- *
ogólnego stoą.owania,
::::
:::::
- # dofarbpawilonu
przy. ulicy
2
.,UNIA GRA"
5
Przybyszewskieg o 234.
ŁODź,
=
5

Dobra

o.o.

~'Sii"J·~

tel. 31-68-21,
wew. 111.
.
1735-kE
-~~

~

mo"HHHHAW'H07HLW'D7~~

Zaprasza
PW „GWOMET"

„SILVANT" SPÓŁKA z
oferuje
do sprzedaży hurtowej

•

-· ...

47964-l!

2

„ •• •

nr

KONFEKCYJNY
„AGMA"
zatrudni
SZWACZKI.
na korzystnych
warunkach.
78-27-51, Ł6dź,
ul. Janosika 130.

llllJlllllllDIJllJIH 1111111 f

il111111111111111111111mmmmnn11nmmm1111111T·

=

§
§

fimt 1111111Ulll11111111111!111111111111 llllfflmiftmw

Ba ltic BrokcrE SA
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INFORMACJE:

17897-l!

•s

A

S

WA

~

Szycie kurtek kresz.
29.000 zł za sztukę.
Tel. 32-53-31.

ADALOAiNU

również

S
-

.:

OFERUJE
do sprzedaży w ·ilo§ciach:
· hurtowych'
SWIEŻE MANDARYNKI
TURECKIE
po atrakcyjnych cenach.
Łódź, tel. 87-51-01.

§

Telewizory ,,Colorux"
27 cali. trzy wejścia
vi deo, prod. NRD,
12 mdes. gwarancji
OSTATNIA DOS TA- .

Prosimy o . konta:kt pod nr· telefonu
86-73-31.

~

l!!XIPORT - JMIPOB.T
ŁODZ

:;:

OKAZJA

kobiety
robiącej biegle· na drutach.

::S

HANDEL HURTO\VY

:
;;

=
;

KRESZ.

~

\

-

tel 31-68-!1,
wew. 111.
1736-kE
a

.ł.

a

tlJilll'W

§

Gdańsk

LOPA'I1[.

„u

m•=a a

~

ORTALION,

„
Poszukujemy
-d TACZKI

at • !iil't:a

I11111111111111mm11111111111111111IliIIli111111111111111

Baltic Brokers SA

Ponadto:

kandydaci:

ekonomic:mo-pra.'Woych
p11eferowan:r wiek .do 45 lat.
Oferty poWllnny uwierać:
kepię- dyplomu
opis przebiegu prac:r zawodO!WeJ.
Oferty nale'ży skłaqaó w terminie '7 dni
od daty ogłoszenia w Blur1Je Ogł~ń.
nr 18067, Sienklew.icza 3/5.

żuraw

w Polsce
....

§.
§~

SZWACZKI

najtaniej w sklepach

-111

~

FIRMA
KONFEKCYJNA
zatrudni

brodziki

PODSZEWKĘ,

....

~

~ń07./Z'.;0'.m'~~/////././/././././~H~H'.m'/././/////U.bh

cl&mra opoczyńska
muszle kJo.z etowe
umywalki
zlewozmyw·a kt

najtańszą

I~

Samochód Zuk AllB - 10.000.000 zł.
Safnochód Zuk A06B - 8.500.000 zł.
Dźwig samoch. Ził fSG 25610 - 21.000.000 zł.
Samochód - furgon Star 2'9-516 - 7.20U.OOO zł.
· Koparkę samoch. Star 660 - 15.000.000 zł.
Spychacz DZ-42 . ~ 22.000.000 zł.
Spychacz DZ-42f ~ 6.800.000 zł.
Silniki spalinowe S-324, 5 szt. po - 1.050.000 zł.
Silniki spalinowe S-324, 5 szt. Po - 1.750.000 zł. ·
SHnik spalinowy D6-5ŁS - 1.600.000 zł.
Agregat prą{lotwórczy EPZ-20 - 2.600.00-0 zł.
Mieszalnik - iłu GMZ 0,75 - 38'6.000 zł.

ul. PIOTRKOWSIKA 94
sprzedaży

jak.Lrp. · powinni odpawładd

wyksrlałcenle wyisze
sna.jomoś6 updnień

samochodowy
ADK-70-7t. na pod~
woziu samochodu Ifa,
nowy, prod, NRD -:OSTATNIA DOST AW A,
A w ywrmki na podwozht !FA.
INFORMACJiE:

oferuje do

§

Sprmda2 oc;ibywa się
na terenie bazy przedsiębiorstwa
w Łodzi, przy ·ul. Rokicińskiej ' 156, godz. 8--13.
Istnieje możliwość zmiany cen. Cena uzgodniona z klientern jest obowiązująca.
Informacja telefondcma pod nr 74-40-65.
18311-g

§
:S:
§

ŁODZI,

~

SPRZEDAŻY:

OFERUJE ·no

A

„BETA"
w

·

OKAZJA

§

•
PR-ODUKCYJNO-HA NDLOWE

H ~

Warunki,

n111111n111n1n111111111 nr

PR2iEDSIĘBIOltSTWO

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych
w 'Łodzi, ul. Nowa 29l31,
tlx 886420

§

§~

..

na stanowisko
D Y lt E K T O R A.

ELEGANCKIE
KOZAKI
. (damskie),
DEZO·D ORANTY
RIAR, REXONA.
Sprzedaż hurtowa
Łódź, Liściasta 36,
PIĄTEK, TEL. 1'8·6,
- PLAC 1 MAJA 1.
18049-J!:

/U//.m"'UH/U//~Hh

·~/U.U.U.IW'/.ff////////////H//////L/U/h7.M'U/U//LU.U/.6W~

·~

~

podnośnik P'."184H.

TEL. 32-99-24. ·
Fil

§i

I
I .W'/hW"hW'U////

.I §

nie przy1muje pracowników po porzuceniu pracy.
. 17876..:g

JRIWIWH

ŁódZ - Wrocław.

JCON'KURS .NA DYREKTORA
ZARZĄD SPOLKI
,.JOINT - VENTU<RES"
OGŁASZA KONKURS

WŁOSKIE

CENY KONKURENCYJNE.
Bliższe informacje: ·Zaldad Transportu , ~
i Sprz~tu Budowlanego Łódź, ul.
~
Graniczna 54, tel. 84-99-59 wew. 14 ~
lub 32.
17870-g

~
~

IJIA'IF M'WdS!H

~

~

~

~--------•:::::.St,,_..

Przedsiębiorstwo
„ELITA"
oferuje

§~

~ ~~~~!~ ~~~1~:y 5;:~~~ !~~j~1~~~ ~
cmego:
§
ładowarka MPS 201A,
§

micz.na obróbka

111unm111t1111mmn11111

~

ci~żarowymi

na trasie

§
§ #
§~

Oferujemy atrak cyjne warunki pracy i płacy. Szczegóło
wych informacji Udziela dział zatrudnienia i płac w Łodz.d,
al. Kościuszki 23/25,

llL

~

~

barwiarzy ze znajomością obsługi barwiarek
ciśnieniowych i pasmowych BC-3

Zakład

§

P1.R7iEDSllĘMORSTWo
WODOCIĄOOW I KAINALtZACJI
OK>RĘGU ŁODZ&MGO w ŁOIDZI

§~

zatrudnią:

(wykształcenie: średnie technicme ~ specjalnością
włók.na),

~~~

§

~

DZIEWIARSKIE GO.
„DRESSO"
w Łodzi, al. Kośc'iuszki 23/25

1

a

l!:~li~!JB~~·~

~./LU'hH'h?Y/H//.69/.&9H/H~

FIRMA „FEMA" ~
atrudni
~
SZWACZ!K:I,
~
ul. Nowotki 46/48. §

z

2a19-g
rrH'IIFf-'FJI..rf,rfFI//..ł;

1d'Ł

J•

Ili!: uwi

§§
~

~

§ „ALLERGAN"
§
§ płyny
do
soczewek
§
§
kontaktowych
~
~
SKLEP
„ANLAG"
§
~

§

32-61-44,

Zachodnia . 66.

118łl6-g . ~

UU'~.HA"'~~~

•

1

w • • • Pl467i.i-.M •

§

§

Przedsiębiorstwo

~

Produkcyjno-Han dlowe
„WILBO"

§

Swarzewo, ul.

Męczenników Wybrz-eia 7

OFERUJE

do siprzedazy w ilościach hurtow:?Ch
:i w cenach rbytu:

~

~

§~
~

skondensowany płyn do ~
mycia naczyń „Zefir"
~
szampon do włosów „Na- ~
tura"
§
ketchup w tubach.
~
Odbiór również z magazynu w Łt>dzi. §
Telefon łódzki 84-04-53 do 9.

§

~~.»-jj;~~

DZIENNIK ŁÓDZKI

••=· .z0&
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Propozycje wczasowe
•
w · Polsce I .~~ngk:ongu
Tegoroczną
gwiazdkę
Nowy
Rok wielu łod z ian .c hce sp~dz ić w
wy•póczynkowy•ch. Wczasy typowo· św t ąte.cz~e 7-duiowe
or-ganizu .ją
o.frodk• w: Kolumnie
Miod.z.r górz 11 . f{a !:>p a .·zu i Bi·er-utowica cb.
Ceny o·:l 25-0 do 380 tys.
zł. :-la 14 dn i moż:1 a wybrać s i ę
do , KudÓwy .
Dcisz.ni·''·
Po la.n icy,
Szkl a rs '.d~'i i Spały K•:>szt ok. 500-600 t.>r>· 7j

ośrodika.cl1

Na

Tylk{) jeszcze dziś można skosztować smakołyków
,.!;icj

,.f'"i

f .,·a'tOWll ~r r wowah in.in . 7upv

'

Nagrody PAN

kuchni' r.asyj-

w r.-sfauracji hotelu „Centrum". Wczoraj zainaugurowano tt1
;.; u«irni rosyjsldt>j". SzcśC'it1osohowa •~kipa kucltarclt i kelnel'ÓW

'

·

ruskir z kapustą i grzy-

grzyliami, a na deser .jachleb1>wy z radtynk:um.
(.i. kr)
Fot,: Andrzej Wach

dr Mar'iana Krys71ewskiego, poslanowiła przyma.ć nagrody nastę?U•iącym
młodym · na·u;kowcom:, doc. dr halJI Marcino•w i
Studniarskiemu z Instvituit,u Mate.ma,tv·ki UŁ, dr. ini. Zdzisławo
wi Więc·kowskiemu z :i.z.atedry
·Merhaniki Mate-riał6w PŁ. dr
hab. Pawiowi Liberskiemu
z
7,akladi..
O·fro1011ii ·A'.\! i dr
Cezaremu
Watafo z 1-, „t:)-tv.tu

Oświadczenie
Na. spotka1~ill komitetll strajk.owego przy
Prasowych Zakhi·
dar:ll iJrarieznyl'.!l w· t.odzi wybrano \rnmi~iirza ~t. ra;:,,nvego.
KoruliH ~irnjk ···w v oo, dj<Jł decyzję "
ogto;;zeniu z dniem 25 bm. pogotowia o.;Lrnjk<;wego.1
·
Koni itet ~t1·ajko'w'y przy jął formei protestu poprzez oflagowanie
i oplakatowanie za.kładu.
Komitet strajkowy domaga się
1: Natychmiastowego
podjęcia
prac ma.iąeych na celu uregulowanie statusu prawnego Prasowych
Zakładów Graficznych w Łodzi. ·
2 Us~auowania
woli
z.ałogi,
pr·:edsta wio n ej w formie propozycji d.1
Komisji
Likwidacyjnej
Hl>\\'.

,
udziału

3. Zagwarant0wanin
zawodowydJ., rady pra·
cown\czej oraz grupy inicjatywnej w
przedsięwzięciach
prz~
ksztalceniowveb Prasowych
Zakładów Graficznych w Łodzi.
W pr7.ypadku niepodjęcia rozmó\\• z Mi~dzyzakładowym Komitetetń
Strajkowym z siedzibą
w Prasowych Zaktadach Graficzi:.scl1
w
Ęlydgoszczy,
komitet
strajkowy przy Prasowych Zak!ada.ch Graficznych w Łodzi odd~'le:.{ujc1 "iw e :io przedsh1 \t~icieia
7
lisl.mat'11 do Bytlgosz"zy w celu
podii:r-b w •.1H'> i1> , C'h c!;,·~rzji odnoSn!c r?:.1 1.„i:, „i fon r1y nrot.estu.
zwl~zków

'tora PP· · Polmozbyt w 'Łodzi Andrz,ej Gabara. - Są to mutlele.
„Civic" i „Acord" o poj. od 1,4 do
2 litrów w cenie od 13 dó 20 tys .
dolarów.
Sprowadzamy równieł
OO·CZ...'1e biuro W. Marzyfuikiego zamotocykle, głównie o małej poprasza ro.in. do Szczyt!"kU. W. projemności silnika.
·
gram~ 'także uroczyste
wieczory
Z listy
roku 19SS łódzki Polsyi westrowe
„A utotra.nsport-Remozbyt
(woj. łódzkie, piotrkowlaks" zapria&za na Hl-dniowe wczaskie, sieradzkie,
· skieimiewichle)
sy św;.ąteczne do Bulkowrny T.at- ~~__.:...~,,,.,,.~~-----------zrealiz&wał do tej pory 30 proc.
rzańskiej. W „orb isowskic:t·•
dozamówień r>a samochody FSO I 60
mach .wczas0wyen można sp~zić
proc. na fiaty 12Gp. SamochGdy
ŚWiĘt.'.l. ewentualn ie także $)1JWeaa
przedpłaty
są .„
ale nie ma
slra. w ,JJens.jona.t a.ch w Piwni.cznej,
rhęhtych. Jedynie l''.1 trz.ecl zapT'oKa.rpaczu. Wi.Jkasacb koło Giżycka
szony
klient
?;głasza.
·
sir,
po odi w Pięknej Gór.ze. Syiwc.iltra
w
biór. 'W wolne.i sprzed;tzy ~a tylko
,Ja•:>ti-zę;biej
Gó.t'.ze,
Zakopanem,
Bielsku•
,Naj.tanie<j można · kupić lani- FSO. gdy:I; fabryka . w
Szklats.'kiej, Kal:'patzu I Jura.cie.
pki nagrobne na rynk'J. Jedna Białej zawiesiła. · wolną sprzed~i,
(W. M.)
'kosz.tuje co · na.j.m.niej 1.500 zł.
„Gromada" zaprasza na' tur;:iuW kwia·ciarn.iaieh
I Sklepach
sy 7-, 10- i 14-dl!liowe do Ciechochemicznych osą la;np1ci w cecinka, .PiwniC'Znej, Krynky Zdroi-e od olk. 2 tys. do 3.5 tys, zł,
ju, Żegiestowa i Zakopaneg;i.
I n\\"iększe
znicz.e ;po 6 tys. zł.
Osz.czędni
ku•pud~ zwykłe
biaKto ma
łe·
świece.
Półkilograimowe rypaZai:ząd Okregu Zwią~ku Nauczy•
może
wyje.chać z.a gr.a.nicę.
W.
kowania, z.awierajace 10 sztuk, cielstwa Polskiego wznowił akcję
?ifarzyńsk;
zaprasza na bal sylkos~tovrnły wczo'! 'aj 5.(}rn zł.
protestacyjną nauczycie11
i prawestrowy d·o pałacu Tyszkiewiczów
N'a · rynkach i w kwbciar- oowników
niepedagogicznych
w Troka-eh
na
Wilęńszczyźni<?
niach mało białych chryzantem. przedszkoli. Akda spowodowana
„Sp:;rts-Tou.rist" zachęca do ' pawi- .
Donicz:ka
z trzsm.a
<lużymi ' jest brakiem perspektyw finan10ta.ni,a Nowego
-Ro.k u w Zwi.ą~Ji:.q
kwiatami kosztuje
ok. 13 tys. ·wania t>rzedszkoli z b1;1dżetu pań
Radziec>k1m na tra&3ch:
Leninzł.
(kas) stwa jak i g01i11.
grad-Ta1lin-).Vlińsk oraz w Ki.jo~
Wie .lub TbirJ.iisL Amaitorzy białe.go
szakństwa mogli wy·brać się
na
narty do Rul'lluni.i. Niei;niec (Bawari·a) i do_ ·A u str-ii (Ty.rol).
1

•

w;sww

a

~'™"5MMa~~

WWii I

ł. ''·

'

Z\\'iązku
z
tekstem p. Pawła

opublil;l;owanym tycznym, a to oznaeLa. nie tylk1> ·
Wojciechowskill· ,.wolność słowa", ale i odpO\\ iego rzecznika prasowego prezy· diialność za słowo. Wierzę, że do·
denfa - oczekuję
ustalenia czy ceniając wagę p1·ohlemu oraz z;i,redaktorzy „tgz" Toinasz Gaduła} mieszanie, jakie wywOłl\ła relacja
i „RAMak"
ze wspomnianej konferencji,
Bogumił .Makowski)
zafaktycznie podali nieprawdziwą in- mieszczona w pańskiej gazecie, u~
formację na tema~
wypowiedzi tosunkuje się pan do · przedsta wiorzecznika
prasowego prezydenta. nych za.rzutów, w stosunku zaś do
Przypominam, że sprawa. dotyczy winnych zaistniałej sytuacji wypan od1>owiednie konseoficjalnej wypowiedzi osoby urzę· ciągnie
dowej, a . zatem niedopuszczalne kwencje.·
Łączę wyrazy szacunku
jest podawanie do publicznej wiadomosci
wymyślonych
twierdzeń
Rzecznik prasowy wojewody
przypisanych <lanej osobie.
Agnieszka Wojciechowska
Poniewat pańska gazeta . jako jedyna opublikowała (przytoczyła?)
• • •
W naszej relacji nie było jakiestwierdzenie· rzecznika prasowego
gokolwiek
przeklamania.
W ro7.prezydenta, jakoby
„nieobecność
na konferencji rzeez11ika prasowe· mowie telefonicznej z p. Wojciego wojewody spowodowana
byfa
nienrzygolowaniem"
- domagam
się wyjaśnienia tej żenującej sytuacji. żyjemy w , kraju . demokraW

ehowskim

potwierdzili~my,

w

że

adn.iesieni u du p. Agnieszki

\\'oj-

dechowskiej
rzceznika 1nasówego wojewody, uiyi w odpówiedzi na · nasze pytanie
określenia
„Jest najprawdo1iodob11.iP j nieprzygotowana". Podczas tej rozmo\vy
zaproponnwaliśmy p. Wojciechowskiem.u wyslnchanie nagrania magnetofonowego; Z tej propozycji. l'·
Ruinami „Polonii", na których · zac:1i:tr JUZ nawet w,yrastac drzewrzecznik nie chciał ~korzystać.
Nie czu3emy się w żadnyni sto- ka, zawiaduje firma dystrybucyjna „U1'1iQs". Jej dyrdtlor, BOL}>
pniu
odpowiedzialni za konflikty SŁAW PAllZYJAGŁA chce jednak 41dzyskaó kino.
Komitet Kinematograr1i tez jest zaintercsową.ny odbutlo\vą „PoloJ>owstające ' lub istniejące między
(rs)
rzecznikiem prasowym
wojewody ni". W listopadzie zapa~nic decyzja o finansach.
Fol.: .\ndrzcj Wach
i rzecznikiem pl'czydl'Uta. Nie nan
to przecież problem.
Tomasz Gaduła-Zawrat..-ński
Bogumił /\. MakÓwski

W Priedsiębiorstw!e l'jandlu Sprzę
tem Rolniczym „Agronia" intensywny sezon handlowy już się slrnń
czył. 1'eraz trwa zapełnianie mRgazynów nn rok przyszły.

:l WŁOSKIEGO

godz. 19

99~

Pożarna

'913
995
954

Pomot' rlrugowa

36-15-19
33-05·22
36·55-55
31-97-06
33-9?-21

SłU'i.ba · trlr<>wia
lnfotmlłrja

MPK

ffłf<ltma"·J·~

kolejowa

lnlotlJ'l3<'. a PKS
tnforma.c~a

lrnlturalna

f1't1e.otrev..1"" f•tH•reetyczne

H-34-35
14-28-19
I ńr17 ro111<1nl~
994
1>0~01- nw1e ~a."toWe
73-35-46
Po~~·tnwie wodóri~~i'.l\Ve
Ohvig• -· po~ot. 74-87-GG, H-40-41
P'>t:<>Ł(•w•e mieszkaniowe
•Prlłrltlelrze
32-4.6-36
komunalne
36-33-95'
osit>dle \'Vidzew N-28-13. 74-26-00
Tdefoll >.aufania
988
w dni powszednie t~7, w dni
wolnP "ata <lobe ·
· l\lłodziezowv telefon zaufania 981
'. onnil'<hi~łek piatl!k 12-18
Telefon •lia rodilców ·
986
A rionimnw! alkoholicy
S7-3t-42
ponicllziałek piątek t7-20
scltrnni<lrn zwlerzai
57-8&-42

Lt'>•l7 Plitnor

Pomoc l'Od'Zinie I samotnym (Sien-

kiewicza

poniedziałki,

3Sl

wtor-

ki. czwartki 15·--19, środy 9-13
WIELKI

TEATRY
,,'Próba" (rock

-

let) godz. 19
NOWY - Duta Sala szek" godz, 11

Mala Sala
godz 19

.JARACZA ria

-

występach

Mała

Scena -

~toletni"

Paryżu

„Piękni

godz. 19

nieczynny
PINOKIO - nieczynny
ARLEKIN
:...
„Najwspanlalsza
wioska" godz. 17.30

FILHARMONIA -

nieczynna

MUZEA .
TRA DYC.11

, WYCH

NlEPODL!J:G L,OSCJO-

<Gdańska 13)
(Gdańska 107)' godz.

godz. 11-17 ,

9-17
RADOGOSZCZ - S-16
ARCHEOi 0GICZJl1.E I ETNOGRAFf<"'ZNR •pl. Wnlnntcl 14)
. godz. 10-17
Hl'>TORIJ MIAST/\ f.ODZJ
(UL
Ogrodowa 15) godz. u-1s
SPORfU I TURYSTYKI (Worcella 21) godz 11-15
Wf.OKlF:NNJ~TWA

Teatt

dwudzie•

CO :GDZIE l{IEDY
ł

wieków malarstwa - wystawa
ze zbiorów Mu;i:eum · sztuki w

' ŁOdZl.

(Piotrkowska

282) ·godz. 10-1'7
sz'rtJKI CWleckowsldego 3&)
godz. 12-19
POLSKIEJ WOJSKOWEJ St.UZDY
znROWJA
(Żelłgowsldego 7/9)
godz t0-13
·
.
O$WIATY (W61cza1\ska 23) godz.
10-J~

l\fl<\STA ZGIERZA (Dąbrowskiego
21) godz. 10-15
MIASTA PABIANIC (Stary
Rynel< 2) godz. 10-15

ba-

„Emtgranc!"

w

l pokój"

MUZYCZNY -

.GALERIA BALUCKA (Stary Rynek · 2) godz. 12-17 rysunek z.
Kamieńslti
'
SALON SZ'l'UKI WSPOŁCZESNEJ
(Plotrk.owska 22) godz. 12-17 -

· KI (park Im.

godz 12-17 -

łL

Slenklewlc1a)

malarstwo,

gra-

fika, rysunek A. Gleraga.
GALERIA SZTUKI
BWA (W61•
CZ!lĆSk&'

31)

gods.

10-11

MŁODA

GWARDIA and Cas\l" USA (15
J.5,

„Tango

1.)

,

godz.

!7, 19.

zoo - godz. S--17
OGROD BOTANICZNY od godz.
9 do t:mroku
lG-17
(al. r<Uckiewicza}
·

POKOJ - Projekcje w systemie
stereo „Ghostbusters - Pogrom-

•

•

PALMIARNIA -

CYRK

-

WlELKl
fodz. 17.

BAŁTYK

•

JUNA

-

„Gho~tbusters

-

Po-

gromcy duchów" USA (15 l.J
godz. 12.30
.
„Bez wyjścia" USA (lS 1-J godz.
l!l.30, 17.30

„Dom egzorcyzmów" .USA (15 L)
godz. 19.30
„Samotny W111< McQuade" USA (lll 1.) . godz. 9 -

GDYNIA -

·Kino non stop

„stąwarzysz~n111
. umarlyob poetów" USA (li 1.)

OSRODEK PROPAGAMDY SZTU·

„s:ma•torlum pod K.lepsydlrą" pol. (15 l.) godz. 19.30
1 · MAJ.A - „Nic nie wtdzirr,łem,
nic nie słyszałem" USA (li L)
godz. 16, 18, 20

„cz.ary na :Ka.raibach" ~r. (l8 !.)
goclJz. ąw-.
MUZA ,;iąatman" USA (15 l.)
godz. 17, 19
OKA - „Parszywe dranie" !Fano.

malarstwo E. Bramke

lW·~NOWO

WYSTAWY

„Kopciu•

.
Duża scena -

.~są~ladka"

POWSZECHNY

STUDYJ-N·-::: '13 „Czu
godz. 19
„Pułapka" gett... 19.lS

godz. 15, 17.15, 19.30
GAG (Krawiecka 3/9)

· „Fortuna

kołem

god'Z. 15

ŁDK

-

pokazy

15,

st~

-

I Festiwal Mediów
k~nkursowa godz.

17.30,

%0,

DKJ'

toczy"
11,

MISTRZA GITA-

RY KLASYCZNEJ M:aurizio Gran·
dine!t.iego t'3\Prosilo łódzki-e Towarzystwo Muzycz.ne na recirtal
do
cze. ~pr)'::iki\vacze ciągnikowe i wteSali Lusbrzanej
Mu·z ew:n i\Tias.;;a.
.ie innego sprzętu.
·
Na zakupy wydano ostatnio ponad Artysta wyątąpi dzis, .o godz. 18.
W programie m.i.n u.twory Do.włl mld zł.
Coraz więcej
polskich producen- landa,. Bacha. Tedcsco.
tó.w maszyn
rolniczych proponuje
~"" „A.gromie" swoje wyrob~. które
Cl GRUPA LlTERACKA „CESjedna'' częst'> są droższe nit. spro-

tc;r;

999
997

't'o1iJlJ1c<~ ),~g~J~~~-~~~.~~~~~

(15 l.) godz. s.30, 16, 1a.20

c;y duchów" '(15 l.) godz. i7
„Bez wyjścia" USA (15 1.) godz.

li

PRZEDWIOSNIE -

nie

wzglęc:em pla:nJe się
na
trzecim tniejscu w Polsce, to jego
powierzcbnla - 17 hektarów - sprawia, że jest jednym z najmnh!jszych
w kraju.
Jest nadzie,ia 1\a poprawę, bo dyrekt:ja Łódzkiego Parku Kultury 1
Wypoczynku wyraziła zgodę na Odstąpienie
JO hektarów dla zoologu.
Potrzeba jednal( , uchwały miejskich
rajców, któezy wyasygnµ,ją pienią·
dze na zago:;poda"owanie nowego ter<>rm.
B.'\Mak.

pad tym

Łódzi<a „Agroma" spec.ializu.ie się
w dostarczaniu manyn dla inclywiDo Sądu \Vo,;nvód:kicgo w. Lo- dna!nycb
roinikó\.y, sp.ro\.vadza 1C!o z Zt!- wadz~ne z inn;vch. krajó\V.
dz i wpływa coraz więcej spraw granicy lwsiarld , sadzarki ładowa- I
zwiqU!ny~b . .
, pochówkiem
Powodem jest ma.lejąca liczba kwa.ter
na
cmentarzach ' ogro!ll1ly
wzrost cen usług
pogrzebowych.
Za r/rawo do \Vi<?czne-go spoczynku
trzeba zapłac:ć 8.'ir tys. zł. To (>fiW siedzibie Oddziału Łóćlzkiei;o St.owarzy~zeuia Chorych na
cjalnie dolna granica. ·
Cukr-zyc~ w Łodzi, ul. · .Jaracza 11 (pok. 315) działa pierwszy
Sąd zrnuszony Je1
st do ro·zipałty-.
\V
krą.ju Społeczny Ośro~ek Edukacji Diabetologirznej, który
wania sporów
międ.zy członika.mi
we współdziałaniu z lel'ca.rzami diab'e tologami
'- szkoli,
najbliższej ·rod!iny zmarłego, o to
udziela Jl'(>rad i pomocy chorym na cukrzycę dot'oslym, dziekto mo.że być pochowany w gróciom i ich opiekunom. Ośrodek czyn!J.Y
jest w poniedziałki,
bie obók d:oia.dka, ciotki . czy t.eż
.łrody i czwartki w godt. 10-14,, a we wtorki w godz. H-11.
s.t-ryja,

TEU:FQNY

1 nro•m:u:.la telefoniczna
Poeot.owi~ MPK ·

Odbudowa ,,Polonii'''

i

Uwaga, chorzv na cukrzvce!

Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie Policji

Akcja ZNP-

1

o pochówek

St't.17

chryzantemy

I

Podkreślamy, że akcja protesta
cy jna nle ma charakteru po lity
cznego i roszczeniowo-płacowego
Naidro±szy wyja,zd s·.vitjtecznoa dotyczy wyłącznie przyspiesz.e-sy l w·es:rovvy z .. Orb i s~m" n3 WysFi·z.lo·!-:>gH
Cv:-oil0
=!j
U"f,
nia ' procesów przekształceniowych
O ~' !{ana ry,i~~ i'? za ok. 17 nl! n zł.
zakładów poligraficznvch.
K ict'o lanL~j \\. S'.ag~ou-z e
Ilo!1g1: :- c'.''.lO~, ~ j
~1gr0J
v
~osta,
3
\
'
Za komitet
b ó;}gu.
dz·:~~. w s1~dz!b ~ c O:J.::z. i.2 łu P :\!'\ .
I
komisarz strajkowy
Barbara Kaczmm·cz •k . . _ _
. ,
(lias.)

Spory

WAŻNE

...

Znicze

, ,Agroma·', po

Cnffwonc
„fla~i" ' w ,pustych
o!rnnl'h ,.Domu Buta" ~wzr Piotr·
k<iw„ldd sa wsµnmrnemem. l'o
p<>zMtalo~ć·
p1>
happ.eningu
z
,.ńonstri1kcji w Procesie".

zbył

Auta fumy „Hyundai" testowa-.
ne w Łodzi sprawują 11łę ..bez zarzutu. Dostawa 300 wozów · spodziewana jest w połowie grudnia.,
a później na przełomie stycznia I
lutego.
.
- PłYWł tef: do na.s samochody I
motocykle janońskłeJ firmy „Hon da" - informuje zastępca dyrek·

zaso·bniejszą kieszeń, I

Oddz'..sł PAN w Łoizi informuje że Kom isja Nagród Pol~kiej Akademii Nauk. obradująca 9od przewo<lttl.ctwem prof.

rybne i ucha, ryba w rie.ście, bit-

\v~~ rf~i-:~H\' t>. \\' Cłnwh1C' w biwi(I, t>icrogj
11· '1'ii <>ra " 1 mi?~cm. ,j;ljka faszerowane z
1;.~'.<::1 '-' f'i:·~· ni(' ,. !'litą śrnietaua or3.z ltwas

l i

ś-iV :.ąteczn<>- n o \VO-

turnusy

Im

c••

ow

umarłych

,,Stowa+zyszepoetów"
USA

(15 1.) godz. 15, 17.tS, 19.31!

„Skarb Azteków"
RFN (b.o.) godz. 16
„Czwarta wojna"
USA (11 l.)
godz. 18

POT,ESIE

ROMA. - „Batman" USA
(12 1.)
godz. tO, 12.13, 15, 17, 19
STUDIO .,Parszywe
dranie"
U:JA (15 1.) godz.. lł, SO
SWl"l' - „Klejnot Nlit1" USA (11
l.) godz. 16

„Pijany tnl.strz" USA (11 1.) godz. 11~ ~o - czyt. lista dłalo1.

„Lody
RFN (11 1.) godz;
18.30

TATRY . -

na

ł,

pllt7ku"
tUO,
1$, ·

za.p.r-as;;=1 :ia wi~(;::6 .~ ~c2ty ckc-:nuzy.czny.
„Sens
7.ycia:'.
który o>:ibędzie się jutr o. o g:itlz.
T .:·ł.lJBO"

17.30

w

DD.K

Łódż-Po:es'e

luL

Krzemie!liecka '.?.)

Zehranie

Grrnp::i zaip:·asza
również
na poni·edziałkowe spct- .
ka.nie li.te<l'ackie (w go·d,z. l'i-21j w
DDK Łódź-Górna (ul. Siedlecka l).
Zarząd · Okręgu Łódź· Stowarzyli TOWARZYSTWO PRZY.JAZ- szenia PolskiC'lt Kombatantów ·w
-NI POLSJ{O-IZRAELSKIEJ . w Lo- Kraju inforl)luje, 7e a i 4 lisiOMa.1.1 zaiprasza w. s&bot~. .o godz: l!a. w twierdzy
Modlin odbl)dzie
.11, ·na zebranie, które odbęd.zie· sif: się l Krajowy Zj: z<l SPK w Kraprzy ul. Hoose:valta 17. W pre-gra- ju. Zebranie inforrnanyjne dcJe ...
mi~ m.fo. o.dczyt mg1• ·Ja.oka , Wagatów od bęlzie się · jutro„ o go-d-z .
lidldego „Kwestie zydowsltio
w 11, w sieuzilJie ZO JHZY ut Gdań
Polsce w la.taeh 191&-1920".
skiej 13.

kombatantów

KAMEaALNB - „Podrół do Ju. die'' ang. (111 L) godz. t'?

WOLNOSC
--- „Cocktall"
(15 1.) godz. "· 17

USA

„Sekrety milo'tcl" tranc.

(18

I.) godz. 19

WISt.A

-

rueczynne

WŁOKNIARZ -

na

"Wolność"

15.30, l'l.30

„UcieczJ;;a z kl-

pot. (15

~ „Tango and Cash;'
-USA (15 l.) godz. 15, 17
„JockS - sportowcy" t;SA (15

l.)

godz. 19

•

.rESIER - nieczynne

KAWIARNIA TEST
•. l':inja
maszyna walki"
USA (16 l.)
godz 15

„Zaginiony w a};cjl 1" USA (16 l.)
godz. 17
„Vamp" USA (18 1.) godz. 1n
ATUT

(Nawrot 27) -

nieczynne

OZOR!tO'W

„Kto wrobił królika'
Rogera" USA (l2 !.) godz. 15, 17;.
„9 I pćł tygodnia" USA (18 1.)
godz. 19
·

LUDOWE, -

PABIANICE

M'.AZUR -

,.Robocop TI" USA (15

Clli:urgia ·urazo\Ya - Dre,~-nO\\~
ska 75
Nenroc11irurgi a ZgifSZ. Parzę
CZe\vsJ.:: a 35

Okulistyl<a - Kopcińskiego 22
Chirurgia szczę kowo-twarzowa Zgierz, Parzęczewska 3/5
dla
n~iast~

Łodzi

Czenvonej 15

- interna

d.la

w. 31
'- g:ltlin!lt
ctooę

dnro~lycll

tel.

ul.

36-:H-OO

1

chlru1 g11
ct7 tecl>:cej
Czerw··1neJ 15 całą

A rrr.1t

74-14-14

- g abinet

pedtatr!I

Ar-ml!

11l.

C<erwnne J 15 ·od 15 do 7 w
dm
<volne
cała
dobe
1et.
, . ...14-14

polsklej

.

Armil
Armil .

·

Sienkie\vfcza l37.

PR~YJAZ'[q„

- Piotrkowska 117,
Dąbrowskiego U,
Bratysławska
30,

łódzk)e:go

woj.

Laryngologia ·- Kopciilsldego 22
Tnlrnykolagia ..: 'N!res:v a
Wenerologia - Zakat.11a H
'telefonic;zn:v Pun t:t ·lnforrnacyiny
AIDS g"lrlZ. 1:!-17 te): 32-3·1-26'

- gabtnet

ZGIERZ
„Klejnot N!lu"
.USA (15 l.) 1odz. 16, 18, 20.

i

C!nrurgia dzi ecięca
-Czerwonej 15
Laryngologia dzlecieca

godt. 20 ·

APTEKI '

f:,ow\cka ti:l.

DVŻUtY SZPlT..\.Ll

Ul.

1.) godz. 16. 18
,
„Tango and Cash" USA (15 1.)

Łódt

-

G:łowno

Ozorków - Armil Ozerwcmej 61,
Zgierz - Dąbrowsk i ego 10.

franc.

ZACHĘTA

ZŁOTA

129/131. Gorkiego 2la
Aleksandrow Kościuszki
.:.
Kónstantynów - Sadowa 10
Pabianice - Zamkowa 20.

godz.

I.)

„C2jaTy na Karaiba~'11"„
(18 l.). godz. 19.30

Łanowa

-

€tnmatologlczny
11

od

grJdz.

19

'<z~-

do

7

w lin!
43-39-72

wolne

gąutnet

ok ullstyc~ny µI. za~
l czynny ·godz. 17--7
wo!rte calą dobe. . tel.

polskiej

w

drr!

43-39~'12

cała

dom: tel.
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