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• Korespondencja
własna z Ziemi Świę
tej.

O Słowo bp. W. Ziół
ka na Boże Narodze··
nie.

• Wigilie polskie.
• Telewizja na cały
tydzień,

•

Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
A ponadto:
Programy radiowe,
TV-SAT, horoskop,
informator świątecz
ny oraz bogaty Że
staw ogłos,zeń i reklam.
12 stron, cena 1.000 żł.
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• prezydenta-elekta:
Dwie propozyc1e

-

'Sensacyjna dymisja Szewardnadze
\.

NIVY ·premier - nowv ·gabinet

at ·rz

Starv rzad z korektami

Rzeczni~

prasowy prezydenta-elekta Andrzej Drzycimski przekazał PAP następując.e oświadcze
nie:
Lech Wałęsa w pełni respektuje
wolę wyborców, oczekujących
rychłego sformowania
rządu.
Pragnie jednak działać
rozważnie.
Dlatego po wielu
konsultacjach
przedkłada dwie najbardziej logiczne koncepcje dotyczące
rządu:
Po pierwsze powołuje
no-

Rezerwowa lista dla spóznialskich

200 par powita Nowy Rok
w .pałacu Poz.nańskich

Radziecki minister spraw 'zagranicznych
Eduard Szewardnadze
nieoczekiwanie złożył wczoraj rezygnację z zajfilowanego stanowisprzez ·dziennikarza PAP, czy jeka i oznajmi! na zjeździe deputowanych, iż obawia · się, że „naQ.cllodna z tych propozycji dotyczy ·odzi czas dyktatury". Zarzucił też swojemu przyjacielowi i sojuszni-.
sobiście premiera Tadeusza Mazo·
kowi politycznemu Gorbaczowow~, iż chce mieć zbyt dużą władzę ..
wieckiego, . odpowiedział: rozważa·
nych jest wiele wariantów I · trze„Jeśli wprowadzicie dyktaturę, głosujecie'. to decydujecie . ni~ tyl•
ba w nich .widzieć wszystkie ele- nikt nie jest w stanie przewidzieć, ko o losie Gorbaczowa, ale .r.ćw
menty personalne l wszystkie oso- kto zostanie dyktatorem"
o- niez o pieriestrojce i:. demokracji"
by, które mogą odegrać jakąkol stiźegł deputowanych szef dyplo- - cświadcz:Ył.
·
wiek ·rolę polityczną, Jeśli będzie macji radzieckiej.
Jak poinfórmował rz=cznik rana to ~połeczne przyzwolenie. moSzewardnadze zaapelował do zja- dzieckiego MSZ ·Witalij Czurki;1,
zdu, aby nie· przyznawał Garba- rez:/gnacja Eduarda Szewardnadze
(DALSZY CIĄG NA STR. 2)
czowowi dyktatorskich praw. „Gdy jest ostateczna. By została przyjęta, musi ją zatwierd1Jć
prezy• •
•
dent ZSRR i Rada Najwyższa.
Natomiast
rzecznik.
prezydenta
zaprzysięzenie
· Wałęsy
A0
•
' ZSRR Witalij Ignatienko · poinformował, że na prośbę
.Michaiła
Gorbaczowa Eduard Szewar!:inadze
zgodził
się kierować
resortem
spraw zagranicznych do czasu fordal"'
m;łlnego zatwierdzenia przez parlament jego rezygaacJi.

wego premiera
ł nowy gabinet.
Po to, aby jednak mógł się on
wykazać pożądanymi przez społe
czeństwo dziłiłaniami potrzebuje więcej niż kilku miesięcy cza·su, jaki pozostał do ewentualnych wiosennych wyborów .parlamentarnych. Nikt t.dpowiedzial„
ny nie podejmie
się poważnych
zada:ń na trzy mi€lsiące, a
wi~c
konieczne . byłoby
przesunięcie
terminu wyborów o co najmniej
rok.
Po drugie - proponuje p<;lzostawienie starego rządu, k,tóry. z niezbędnymi korektami przetrwa do
wiosennych wybórów.
Te dwie koncepcje
prezydent-
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Agen~ja AFP. piszz, żę Litwińi,
zaniepo}to jen i · fp~zemarszami
ra.dzieckich
w pł,d.-wsch,
~eczną decyz~ę. • • '
Dzisiaj 0
godz. 17 roiipocz.yna sygnlów
wład~y p;ezydenckiej wojsk
części republiki
oraz . wzmacniaAndrzej Drzycimsk.l,
zapytany obrady Zgromadzenie · Narodowe, (goqz. 16) i msza w archikatedrze 11iem rad:uieckich baz woj$kowych.
zwołane przez mairszalika
Sej.mu warszawskiej (godz. 17.30).
Telewizja litewska pokazała
we
w celu stwierdzenia waimości wyWśzysbkie transmisje będą 'Prze- wtorek transport
kolejowy z raboru i przyj~ia przysięgi od no- kazywane w I progra.mie TV.
dzieckimi wozami pancernymi w
wo Wybranego prezydenta Rzeczyrejonie elektrowni atomo'w ej · w
(DALSZY CIĄG NA STR. Z)
Ignalinie. ·
posp01lite j Polskie;.
Tego
dnia
przewidziane jest µrzyjęcie porząd- ~------.--~„. _ .. ,_
ku d!iennego i reguJa.minu posiedz·e.ni a Zgromad;enia Narodowego.
Nastąpi wybór komisji
d1la rozNa kilogram kiełbasy miesięcznie patrzenia sprawozdania Państwo
wej Ko.misji WyboTczej oraz opiwysta.rczały do.tyc)Wza.s
ś·wiadcze
czoraj , ną Wiejskiej · u- , Nowelizacja ustawy o Eunc;h:cje~h
nia z fU>n<i.us:w alimentacy}llego. nii Sądu Najwyższego O · protestach ·~
,
"' ł chwalono ustawę o podat- zezwala na ich t;>ezpośradnią re-.
Rrzeeiętne świa1kzeni.e
w:y.niooło wybo·rczych.
kach i
lokalnych, jestrację' w , sądzie. Otwarto . moTelewizja POlk>'lta
transmitować
w . III kwarta.le 'br. 26 tys. zł, a
, ·l znowelizowano ustawy o żliwość tworzenia na terenie Polnajwyż.sze niespełna 52 tys.
Od będz1E- w sobotę, 212 bm„ u.roczyprzedsiębiorstwach
ski przedstawicielstw
państwowych
zagranicz•
grud'llia
d.Zlięki
znowel!.zowanej stośici .związa•ne z 01h jęc\em przez
uchwalono
usta- nych fundacji.
ustawie o fund·uszu alimentacyjym Lecha Wałęsą urzędu prezydenta iwęo fundacjach,
Uchwalona m;tawa o ubezpieczeo ubezpieczeniu
społecznym
świadczen.ia te
wzrosną 6-krotnie. RP.
rolników oraz trzy ustawy zwią niu społecznym rolników odrzuca
Bezpośrednio re'a~.ic·nowa•na bę
najwvższ.e do 314 tys. zł.
zależność prawa do otrzymywania
z działalnością naukową.
ra antenie TVP U!"oczystość zane
ZUS wyoład je w Jut;YTII z wy· dzie
Pierwsza z tych ustaw pozost:i- emerytury bądż renty rolniczej od
równa.niem oo grudn.ia Zmienia· Z:3J'rzysi,zenia now<-g::> p~ezy<lenta wia podatki I opłaty lr:kalne Glo konieczne~ :i przekazani11 ziemi.
• Zi•" m:oz~niu .NapodOwY.m (godz. wył4Fnęj kompętenc.ii )'ad gmin _ Sg.im wzuaw!a q;>redy . dzl~1aj
na Usta W'1 oisre§~a gQrll.~ e'.:'<!-l'Jr 6
wypłat na pozio.ń1\e SO proc orzt>- 12), cłroononi!l przejry.:ia µhei nie~ ·jako iródlo kh wlashycli. .do- ra:-.'l_ Tego dma z'lhera się, rownad
ciętnego wynagrodzenia w
siła.mi chodów.
kra lu go zwi&rzci.liinictwa
(PAP)
Do rządowego projektu nież Senat.
z poprzediniego
kwartału.
Te zbrojnymi (godz. 13) oraz przeka- wniesiono liczne
poprawki. Np _ _ _
.
.
--zanie
mu
w
Zamku
Królewskim
świ~cze.n.ia będą więc.
po<lohnie
zlikwidowano taksy
klimatyczne
ja,k emei;ntu.ry. wa.loryzowa.ne co przez prezydenta RP na uch<idt- pobierane od osób przebywających
kwartał.
stwie Ryszarda Kacz~rowskie.go in- w miejscowościach
wypoczynkowych, turystycznych czy sanatoryjnych.
.
Zmniejszono do 50 zł za 1 m kw.
rocznie opłaty za grunty zajmowane przez budownictwo
komunalne i spółdzielczości
mieszkaniowej.
Ponizwazż są jeszcze do ku.p!1!r:la
Główna zmiana w znowelizowapryw.aityz.owar:ej
nej ustawie
przedsiębiurstwach a>k~j.e pierwszej
piątk.i µrzedsiębi{)rs!_w postanowiopaństwowych (i związanycJ;i z nią
aktach prawnych) polega na tym, l!lO prze<iłu&;yć termi.n ich sprz~da
.że prawo do prowizji
od zysku ży do 11 styozn!a.
przysługiwać będzie . tylko dyrektorom przedsiębiorstw
państwo
wych, a nie - jak .postanowiono
Z półgodzinnym
opóźnieniem nie
ok, 150 mld zł mogłaby zo- wiosną tego roku - także człon
rozpoczął się drugi dzień VII se• stać. przejęta przęz miasto
pod kom rad pracowniczyc.h.
Fot.: Andrzej .Wach
sji Rady Miejskiej - czekano bo- warunkiem, że połowa tej kwo·Barbara I Zbigniew WOJCIKO- uczestniczeniem w ba:lu ale
pod wiem aż będzie quorum. Kiedy. ty pochodziłaby z budżetu wojeWIE, Jol.anta i Ryszard OSMA'- warunkiem zachowania anonimo- jednak z rozpoczęciem · przerwy wódżkiego. Wprawdzie pieniądze z
LIŃSCY, Jadwiga i Paweł· JANI· wości. Według organizatorów ba- obiadowej zaczęto wypłacać dięty opłat
za · wodę i odprowadzanie
W piątek, Z1 grudnia,
255
SZEWSCY,
Barbara i Ryszard lu nie ma podstaw, aby - respek- radni zjawili się licznie.
ścieków
do ' kanalizacji wyniosą
ObradY rozpoczęto od ' przedłu ok. 70 mld zł, ale trzeba je bę
dniu r·oku, słońce wzeszło
o
JUSZCZYKOWIE, Wanda i Zyg„ tować tego rodzaju wymagania.
g•clz. 7.4!, . a zajdzie o godz.
muilt NOW AKOWSCY oraz Bar- Pisaliśmy wyraźnie, że bal sylwe• żenia aktów prawa miejscowego dzie ząinwestować
w rozbudowę
uchwalonych
przez
radnych
posieci. wodnokanalizacyjnej.
bara l Aleksander IGNEROWIE >.trawy w pałacu Poznańskich ma
·
15.24.
ni).
to już ostatnie z 200 par, które ~lłtarny
charakter, jest adreso- przedniej kadencji. Chodzi
Wiceprezydent Elżbieta Hibner
zapewniłv sobie udzi.ał w eksklu- wany przede wszystkim do sze- ·o barwy · Łodzi i jej granice, za- zgłosiła projekt uchwały o utwozywnym balu sylwestrowym
w roki~go
grona najzamożniejszYch gospodarowanie wolnych terenów rzeniu „Ośrodka Ruchu Europejr6wniei
pałacu
zwalczanie skiego - Teatr 77". Byłaby
Poznańskich
wykupując łodzian,
którzy nie muszą
się miasta, jak
to
wczoraj karty wstępu po 700 tys. krępować,
że ich przedsiębior_. chwastów i · szczepienie . ·bydła.
instytucja upowszechniająca kultu..:
Tomasz, Jam. BalbłDat .
Powołano komisję . do zbadania rę w Łodzi. Miałaby też współ·
zł od osobY.
czość daje dobre rezultaty i Zlllla.. Plotr, Tomisław.
pewnia innym l)racę za godziwą i opracowania. probl~6w samo- l>ra.cować z europejskim ruchem
.Jak nas poinformowała p. Kry- zapłatą.
rządów młeS'Zkańe6w i rad osied· teatralnym. W pierwszym głosostyna ' Wawrzkiewicz z biura orJedną z atrakcji balu, w
pa- lowych, którym przedłużono ka- wani u projekt upadł.
Wczoraj w Łodzi podczu obrad
ganizacyjnego, otwarto listę
re- łacu Poznańskich ma być feeria dencję do marca.
Już
po interpelacjach
radni Rady
Obywatelskiej
Budowy
POGODA•••
zerwowa dla osób,
Projekt Zar~ądu Ml.asta o prze- zwrócilł się do wojewody łódz- Pomnika-Szpitala Centrum Zdroktóre godzą sztucznych ogni. Uczei;tnicy zaba\
'
sie ciervliwie czekać na okazję, wy· będą je podziwiać w przypa- jęciu
Grupowej
Oczyszczalni kiego o utworzenie
ośrodka
i wia Matki Polki podjęto decyzję
zachmurzenie duże z motliwoże
ktoś
kto wykupił
zaprosze- łacowym ogrodzie, który widzimy $cieków został usunięty z po- finansowanie go pieniędzmi z ka- ·' o jej rozwiĄzaniu.
Konta · maidlł większego
. przejaśnienia.
nie zrezygnuje z ważnych powo· na zdjęciu w śnieżnej szacie.
rządku obrad P.r zez projektodaw- sy województwa.
jątkowe zostały
przekazane do
Okresa.mi opady śniegu przecho(t)
dów.
Bywają też zainteresowani
cę. Oczyszczalnia,
która pochłoBAMak . dyspozycji wojewody łódzkiego.
dzące w śnieg z deszczem
ł
~~~·~q~.~l"'liil'.!!Bllllllłllll„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11111„„„„„„„„„„„„„„„„
deszcz. Temp. ma.ks. w · dzień
Z st. Wiatr umiarkowany I doMI
silny, okresami porywisty południowo-zachodnł. Wczoraj
o
19 . w Łodzi było 1,1 11t. mrozu,
a ciśnienie wy.nosiło 995 h'Pa (łJ.

m1 i zawodowymi. Po świętach 1
po konsultacjach
l)odejmie osta-
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Wyis~e

alimenty -

Sejm o opłatach · lokalnych
.opłatach
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1eszc:ze
akcje ·

$ą

Rada Miejska

o

CZMP

Rozwiąz~nie

Rady

IMJENINY•••

Obywatelskiej

prezesem
z Janem K. - Walasem
Łódzkiego Towarzystwa Gospodarczego

- Czy
Łódz·kie
Towarzystwo
Gospodarcze
było jut; ze swej
istoty w opozycji do komunistycz·
nego systemu? ·
.- Nie zajmujemy się polityką
Śensu stricto. Są wśród nas człon
kowie różnych u~rupo'Wań politycznych.
o . róż.nych pogląd.acll.
Chci.elibyśky. by w LTG zaehodz-il
proces integracji.
Nie
chcemy
także być narzędziem w
rękach
polityków.
- Jakie SI\ cele ŁTG?
- Przede wszystk·i m dzńałanie na
rzecz tworzenia apty>ma.Lnych warunków rozwoju prywatnej przedsiębiorczoś'ci (tak.i punkt
mieści
się też w programach wdelu pa.r tii). Kształtowan.ie p01Staw. pro>'produkcyjnych a . nie konsll!lllen.oki.ch
czy roszczeniowych.
W systemie
komunistycznym. mimo że socjalizm krytykował kapit&!Jiz,m
za
podejście konsumenckie społe
czeństwo wychowano właśn.ie konsumencko, cała energią społeczna
była poświęca.na na
:OO.obywanie
pr'o dwktów konsumpcji a nłe wyFo&.: Andrzej Wach twa.rza.nAe.
Pt<JiP&.gujemy
1'udm

748,3 mm Br).

Region może być bogaty

Z KALENDARZA •••

1874 -

sukcesu. bo <Wiś przecież pokutuje stereot:n> „krwiopijcy", .. wyzyskiwacza". KOl!liecz.ne są efektywne działan.ia 11a rzecz eduka.cji
społecznej w dziedzinie ekono.mi·i
popu.la.ry.zowa·n ia
elementarnych
zasad funkcjonowa.nia
nol'm.alnej
gospodarki. pol)iera·nia samodzielnej działalnośCli · prakty~nej.
·
- Jednak nie mołna uwolnl6 ~ę
od polityki.
- Nie chcieliśmy całej or~a.ni
ucji angafować w akcję wyborczą.

zostawi·aią·e

dscyz~ę

każdemu

z osobna. Pod9bn.i e będziemy reagować w trakcie Tyborów pa.rlamenta.rnych. Wskaa;ujemy
tylko.
by wybierać kandydatów
k.t6rzy
potraflią twp,rzyć
o-µtymal.ne warunki d<> rozw<>ju prywa:tnei przedelębloroz-Oikł, nłezsil~e od teg<>

z ja.ką grupą politycz.ną 111' 1Zw!iąza.ni.
- Jaka jest różnica w ' działa
niach
Łódzkiegi1
Towarzystwa
Gospodarczego i · Izby Przemysłowo-Handlowej?
·
- Dotyehczas
ŁTG
d.ZJiałafo
efek:;tyw.niej na forum. ®ra.jowym
towarzystw . gospodarczych. ·Utrzymywa.!iśmy
kon.tak,ty z 'f.'1cepremierem Balcerowiczem, ministumi, komisja.mi senackmm. L6d,zilu
Izba Przemyslowó-Ha.ndlowa
powstała z naszej !n.i~jatywy i przy
naszym udzrlale. Pomagała w tym
duża część ZlllrZl!dU LTG. Oczywiście izba pr.zejęl.a szereg spraw,
którymi u.jmowaliślny się wcześ
n.i ej. Izba . ma wdęks.ze środki fina.nsowe. Nie ma kOil-i.zji Lnite.resów,
a.ni eywali~cji. Po „rostu cid:eiąża

nas z

ności.

części

st.ąitutoWej

dzia.łal

Ur. J. Jlaelne,

1639 -

poeła

francuski.
pisarz,

U:r. T. · Boy-żelemkl,

tłumacz.

1919 - W Wa.'rszawie sałoto
Jakiej?
no Polski Związek PU.ki N!IZneJ.
Orgau.izow.a.niia przedsiębior- ·
czoścJ, · uł.a•twiiainia 'kootalktó w po'· 1964 - UruchomlOllo pierwsze
sziu.1.ti wa.nia partnerów w
kraju
oddziały płoctJdej rafin.eriL
i z.a go;aill!Lcą czy two,rzen.ia ba.nku
iinfo.rmacjl. Ł.TG kQnCen.tiroW'alo s;ię
' 1988 - Eksplozja
samolotu
na ogó1nym kteru.n/kti' dzitiaal<ia w
„Boei.ng 742'"' nad
szkockim
ramach Kz,aioiwej :Rady Towarzystw · miastem Locterbie. Zginęły 173·
Go&podarczy<:h. Niewątpliwie
jeGISOby.
<Lnym z podsta.wowycb zadań jest
lobbing. Na Zaebadzie jes:t to do-me.na ffrm pracujących profesjonalnie.
Ciągłym negowmlem faktów
Jak pan ocenia ustawę
o
prywatnacji?
m&lQ osiunlł6 11adzłwiadllCe
rezulłałJ',
- M00e nas do,prowadmi6 do prywaity.zaeji w ~ kil.1ku.nutu lub

-
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Hyundai

w lodzi

JUi

Rząd
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opodatkoWtllia wynaerod.iel\

Wczol'l\j w &łd.r.i• WojewOdafin
w WU.U.wie do rejest.ru putt!
polLtyelnych -mpisano
Nuodow-

Ksiqika pod
Zainteresowanych najnowszą hi•
storia Polski. kulturll i problemami światopoglądowymi informujemY, że ukazała slq książka „O
życie godne człowieka"•.
Wśród autorów są: prof. Alek·
sander Głeys1tor, prof.
Marek
Drozdowa~, . ks. prof. lllecs:rsła•

choinkę

Dwie prupozvcie prezydenta-elekta
(DOKONCZENIE

ZE STR.

nie istnieje możliwość wyrażania wie. Równocześnie ';)n:ypomn!ała,
opinii. Musi to być dosyć szybko że rząd jest już przez Sejm odżna brać pod uwagę również Ta- Prezydent-elekt chce si~ spotykać, wołany.
deusza Mazowieckiego.
począwszy od jutra, z. wszystkimi
Jak s!IOłeczeńsłwo ma wyruł6 przedstawicielam i, z jakimi tylkt>
swoją wolę w odniesienia clo łyell będzie mógł. Nie tylko w
Waralternatywnych protte11cJłT
szawie. także w Gdańsku.
Nie- Ma swoje pn:edstawlclelstw o wykluczone, że również w okresie
w postaci Sejmu i Senatu. To je- świątecznym.
dna sprawa. Po drugie - istni'2jll
Wcwraj
ołJradowała
Rada
już zorganizowane grupy społecz
• •
kit6ra przyjęła
k:ieru.nld
ne, polityczne, zawodowe i przez
W siedzibie NSZZ ,Solidarność" OPZZ,
zwdllzkowego,
w Gdańsku, z okai:jl zbliżających działań • ruchu
zrzeszo.nego w t&j ' ce.µt:rdi
na
się świąt Bożego Narodzenia, odwolę
było się wczoraj spotkanie opłat 1991 r. OPZZ potwierdzają.c
kowe. Wziął w nim udział prezy- bycill oentra·lll 11wi-.zk6w za worewindyk&cy jnych
ni•
dent-elekt Lech Wałęsa,
który dowych
swoim b;1~łym . współo.-acownikorn wdają.cych .się w rozgrywki polityczne
za
priorytetowe
z.t.ą«nia
złożył _.na psze żr.czenia. Ś~l\W:Z
ne i now
czne. Zapow1edz1al Je• uznało:
dnocześnie, że niektórych z
nich
zabiera ze sobą
do Warszawy.
Pytany przez dz.lennika~ nie ujawnił nazwisk.
l)

Nie·· chcą

uchodźców

z .Polski

Francuskie władze postanowiły
nie przyznawać JUZ status},l uchodźców obywatelom Polskr Czechosłowacji i Węgier
z powodu
fundamentalnych zmian w sy~te
mach politycznych
tych trzech
krajów
Poinformowało o
tym
wczoraj
Paryżu francuskie biuro ds. opieki nad uchodźcami.

w

Sieradzkie

„ • •

Rzecznik prasowy rządu Małio
rzata
Niezabitowska
zapytana
wcioraj przez dziennikarza PAP
co sądzi o przekazanym po polu·
tłniu przez biuro prasowe
prezydenta-elekta oświadczeniu dotyczącym rządu 'łtw1erdziła. że
nie ma komentarza w tej spra·

mławska

Komisja

Naruszenie immunitetu
„Ponad wszelką wątpllwość zo· li.ia . działań policji wobec rolników
naruszony
zakaz narm~zama protestujących w Mławie oraz w
gmachu Ministerstwa Rolnictwa, a
także w stosunku do obecnych w
kac" posłów z 1985 r. oraz w kon• gmachu ministerstwa posłów.
Komisja na swym ostatnim postytucji" - tak brzmi fragment
przyjętego wczoraj
sprawozdania siedzeniu zajęła się zredagowaniem
komisji nadzwyczajnej do zbada- tej części sprawozdania ze swoich
prac, która dotyczyła określenia
czy w czasie interwencji policji
29 czerwca br. w gmachu
Mi·
nisterstwa Rolnictwa nastl\plło na·
ruszenie immunitetu poselskiego.
stał

nietykalności poselskiej,. określ~my
w ustawie .o prawach i obow1ąz·

Górnicy
•

ff::~~l~f~~;E~~

Ofert7

wraca1ą

Tragiczny wypadek

do zdrowia

Na
trasie
Łódź-Tomaszów
Maz. (500 metrów za Kurowicami) wydarzył się wczoraj o godz.
10 tragiczny
wypadek.
Cięża
rówka Star wpadła w poślizg, po·
trąciła dwóch rowerzystów, a na·
stępnie zderzyła się
czołowo z
autobusem PKS-Sanos z
Radomia. Pasażer stara zginął
na
miejscu, 6 osób
zostało
ciężko
rannych. Straty ok. 17 mln zł.
(pan)

w dniu 20 grudnia 1990 r.

ciec I Dziadek

Redaktor depeszowy

Mi\BĘK

CISZFWSKI

~

I

PAWEł.

M~.

ł

prof. dr med. WALENTY LEWKOWS KI
Komandorskim, Oficerskim
OOP oraz Innymi odznauenlaml.

&rzytem

ł

Kawaler51'1m

Pogrzeb odbędzie 11lę w sobotę, 22 grudnia lł90 r. o cod.z. 1J na
. cmentarzu WoJskowym na Dolaeh. ;tegnamy Oo w głębokim 'b61u:
żONA, SYN SYNOWA, WNUK.I l POZ<>tlTAŁA RODZ~A,
1

01ól.noo3ierDieciki
alt wcror&j

dlłet,-.

ten będ~e
aprawowa.6
do cuau przep.rqwa&:end&
w BuJga.rii pirzed.termi.nowych wy•
borów par·l amentarnych (co
a•
pJain.owa.no na maj U!01 r.).
Jak .poda.je a,genc.ta AFP. zn&komifa w.ię,'kszość
mi.nlsłirów została zaaiprobowaina niemsJ
je..
dnogłośnie. Wyjątek stanowił mi·
nister finansów
Iwan
KO!lt6w
(ZSD), kit.bry u.zyskał 164
p-08)'
pCJ<Parcia 'Pr.zy 16i przeciwnych.
(.PAP)

Wigilia dniem roboczy·m
dziny
udzieiajli 38 dodatkowyell
dni wolnych od .p racy w f'OkU ~a
Jendarzowym. W tych tdd•dSIOh
dzień 24 grr.idnia jewt jednym
a
tych 38 dni.
ZaJkłady, W którye.'1
oboWil\ZUJe
40-godzlnny tydzień pracy, nkła
dy udziela.jące dodatkoweiro dnia
wo:lnego od '!)racy w kaidym tygodn Lu (BZ dodabkowe d.ni woln•
od ·pracy), m0igą dzień wotai:r wyznM:zyć na 2ł gMI>dnia, al• w tJ"M
przypadku Wlttydftkie pozostałe d111i
robocze ty,godni.a będ- dnia.mi 9?•·
cy,

u-

ema.-

berlińskiego
Reichstaau.
W
obecności pru~
federa.LneJQ

Rich&!l'dl. von Wehzsuekera ara:
prezyden.ta Włoch Fl'a.ncelCO Coaliei o.twud& Obrad ddkonti na.jata.razy wiek.ien:i deiputowany, 'l"l~letJti honorowy
przęwodn!crN!y
SPD W:!illy Blraind.t.
662 dęmtowa.nych
~
nych na aall dokonało iastępnie
wyboru prezl'deaita
:eum.tacu.

Z&Odn4e

11 iprsewid:t"WUl.f~

,prsewodc~
~(CDU).

&09td.a

Jeco

Rtta .

' UWAGA!
Rys.

UDZIAŁEM KAPITAŁU

„ALEX-POL "
SPOŁKA

s o.e.

· posiada
SWIEZĄ

DOSTAWPf
pomarańczy

-

cytryn
prosto z Grecji.

Atrakcyjne

ceny w okresie

pnedśwfątecuiym.

Konystaj

I oka:tjit

ZAPRASZA MY

Ł()DZ, al. WŁODARSKA 11'
(dojazd ul Rokiciński\

tel.

do nr 369),
tlx. 8116581.

łl-84-SO,

'

27524-g

„......

Plołr

Zdnyniekl

RYNKOWSKIEMU
1 powoi!•
Wl'TUJ'

DYREKCJA, RADA PEDAGO-

GICZNA, RODZICE. ADMINI·
STRACIA
I
MŁODZIE:t
I

UWM ·„ MARKUS" SA
z siedzibą w Łodzi, ul. Mazowiecka 43
zawiadamia akcjonariusz y i pracowników
spółki,

ii ogłasza V emisję akcji na okazidela.
Wariołć

aomlpalna &kcJ( 5.000

zł.

Cena emtsyJna 6.-000 d.

ł.Ałczna '·:·~!«łć wyemitowanych akcJl 12.000 nt -

łmlereł

JllATK.I

1991 r.

27792-IE

UWAGA!

TELEWIZORY FIRMY „PHILIPS„
25 i 28 cali
.ter.o, •

RZĄDOWJ')GO
WO.JEWODZ·
TWA ł.ÓDZKIEOO

w_..__ J

Pl'OIJtoklłfa11D

ekranem

OFERUJE DO SPRZEDAŻY
PO ATRAKCYJNYCH CENACH

Wl'TIUY w1p6łca•ela sllla4a

PltEZ'l:DIUM llE.JMl&U SAMO·

seria D.

Zarząd UZUM „MARKUS" SA przyjmuje zaplsy wraz z
obowiąz.kiem uiszczenia zapłaty na akcje do dn!a 20 stycz..
nia 19!>1 r. Akcje uczestniczą w dywddendzie od 1 stycz.nła

VW.A.GAI

PRZEMYSŁAWOWI

JANINA
NOWAK

r.o.

Rząd

władzę

ZAGRANICZNE GO

z clęboktm tatem aawlac1amla·
my, \e 19 ciruc1Dła 1990 roku smarla nasu. diroca koletanka, wspanlalY pedagoc i prawy nlowlek.
Cale tycle odćlana nkolo I mło

Rodzinie.

Chłopslq.

aw:rm kooa-

tytu.cy,jnym poaiecbeniu .,,,

Z

1odzin porann7ch
wczoraj ekipy policji drogowej w Łodzi i
województwie. o eodz. 7.40 w ó:zOrkowie na ul. świerczewskie&o 25
6-Jetni Mariusz S. wpadł pod 1\ara. Chłopiec do&nał urazu
nosa
oraz ogólnych potłuczeń.
O 8.50 na Strykowskiej 115. prowadzący BMW Tomasz P. zjechał
na lewą stront jeżdnl l zderzył si~
z polonezem. Stra\:r obu pojud6w ok. 20 mln 1ł.

aerdecoe

Pa.rtię

ja·

~t
n&

chu

Od wczesnych

XXIY

państwowyćh

brał

lnte'rweniowały

Składamy
wsp6łc:suela

c21w11riek
pa.rlamen.t zae;orobawał
skład nowego ga.bi.netu ui.1prqpo.nowa.ny o pół.nocy przei:
pr€4'\'ldera
Dimityra Pop?w~. Jest to pi~_rwszy r.z.ąd koollcYJ!lY w Bu.łgan1 od
słe 1aprzysięzenia ucha Wałęsy? 43 lat.
- To nie jest przewidziane
Premier Popow (63 lait.a, lpA.W•
brzmiała Odpowiedź. Czy wolno niJt) jest bez.paittyjny. Wi.cepremiierzy - Aleksandyr Tomow,
Di•
mitry Ludżew i Wiktor Wiłkow,
reprezent.uj" kolejno BPS, ZSD I

Bundestag
w Reichstagu

Niebezpiecznie...

110•

P.

W nocy ze środy na

bułgarski

Przedsiębiorstwo

(pan)

OJ·

Prezyde~ta
Wo}decha Ja.."'U·ze·skiego, który wczo:-aj złe-żył wizyt~ oou mal"Sz.ałkom w pa.rlamea-1
c:e, dzienn;'karz PA·P za,ovtał: ·
- Czy będzie pan ob;cny
w
Zgromadzeniu Narodowym w ci:.-

&da OP'LZ . wyraża.,11\e
apcrzedw wobec utrzymywania
oera• . ,
nici.eń w kształitowain.iu wyma.girocl.zeń
uważa za niedopuszczalne
r6żnieowainle ty.eh Qfra.n!czeA
n
·względu na fwmę· wi.a&noki
&a·
kładu pracy. Protestujemy:
przeciwko traktowaniu pracowników

(kew)

NOWACKI

nacie nau ukochany

'. W

- w&t1tt a sjawlslmmł
f%1l,cymi be-.zrobocie.
- po.trzebę za:pewnienła
tucy jnei i us\Jawowej
J)()zycjł
twiivU6w U ·W odowych jako reprezentanta i obrońcy podstawowych,
.sze.roloo
roz-u.mńa.nyeh
!interes6w
ludzi pracy.

w WPZZ w Slerad&u.

PULKOWNut W STANIE SPOCZYMXV

odznaczony

nadal

ga b•1net

ta pnekra.cz;a wldc~wie
m<liliwo~. i
f.i:naniSOwe
?l'".Zedsię
biorstwa. Doda.tlkow-0 wszystkim
pta.coW!lli•kom ,wy.płac0<ny
zostaje

ko obywateli gorszej ,kategorii.

Rt>dalllor tet"hnlrzoy

zmarł

ł.

mołna

Koa1•1cy1ny
•

W zwi:z:ku z l>ł:>dnym' L-fo ~ma
cja.mi które ukazały się w pras'.e Mbi&terstwo Pracy i· Polityki
S:)cjalnej wyjaśnia: dzień 214 grudnia 1900 r. jest
lta.lendairzowym
dniem roboczym, tym 1ta.mym nie
jest ustawowo wolny od pracy.
Terminy dodat\!:owych dni wo'lnyeh od pracy w 1000 r. •Jst~one
zostały uin:ą:dzeniem ministra pracy i polilt;rki socjalne; z dnia 12
tw~ tPaŻdzieroi'ka 11169 r. Monitor Po1sltl
l'!r '.!5 poz. m.
Tak więe zakłady, w któryoh tykoosty- dzil!!ń pra.cy wynosi średnio 42 go-

staw.ka

przedsiębiorstw

Na u.proszenie WPZZ w Sieradzu do województwa sieradz·
kiego 23 bm. przybędz4e 40 dzl•cł 1 Bi•łorusi ł Ukrainy dotknię
tych skutkami awarii elektrowni
w Czarnobylu. Zgłosiło lic
juł
kilkadziesiąt
rodzin chętnych do
przyjęcia
małych Ukraińców
l
Białorusinów na okre. świąt.
Z
pomocą
pospieszyły
tef: parafie
rzymskokatolicki e,
NSZZ
„&>lidarność"
oraz zakłady pracy.
M. łn. 28 bm. mall 1oieie wsm"
udŻlał w zabawie choinkowej zorganizowanej dia nich przez PKS
w Sieradzu. Paczki 1wła.zdkowe
przygotowało r6wnleł WPB
w
Wieluniu.
z1łuza~

Wczoraj w oddziale leczenia O•
parzeń szpitala miejskiego nr
2
w Siemianowicach Sląskich przebywało nadal
26 górników
po·
·szkodowanych w wypadku w kopalni „$Jąsk" w Rudzie Slą~kiej.
W dalszym ciągu stan zdrowia 10
górników jest ciężki, choć ordyna·
tor tego oadziału - Stanisław Sa·
!del - stwierdził nieznaczną po·
prawę: pomniejszanie
się obrzę•
ków
I odzvskiwanie ·możliwości
widzenia .•Te.den z par.jentów, hez
oparzeń ciała, a tylko
~ , zatr~
ciem tlenkiem węgla opusc1 szpl•
tal i spędzi święta w domu.

„

Gwiazdka
dla dzieci
Czarnobyla ·

ZE STR. 1)

za.koń-czył się trwa~cy od po- zasiłek jednora.zowy
w 1twoc!e
n1edzia.l!ku. uid&tniały .na tle -pła 300 tys. zJ na OCS<>be.
cowym, stra)k pracow.nilków transAkcja strajkowa w tomaszowportu oso.bowego zakładu
PKS w skiej PKS została uwieszona
Tomaszowlie i w jego oddzia.1e w 31 stycz.."l.ia· 1.991 roku a da,Js.ze do
jej
Opocm.ie.
lOSy uzależ.ndone są od ustaleń w
spra.wi&
warunków
Z f.nfo.."'m&Cji
fu,n.kcjooowa\izyska.nych
od
za&tQPCy klierowruka prudsiębior nia przedsiębiorstwa w roku przyatwa Jerzego Maruszew&kego wy- suym.
M-AK
nika, te :r.awarte zo'>'talo porozumdenQe & załogą
na 'war\llll'kach

Protest OPZZ

•

za.pytać
dlac'.lego? - Ja · w
tef
sprawie nie podejmowałem decyzji.
Prezydent-elekt Lech Wałęsa przy- Prawdopodobnie w wyniku zyczebędzie dziś do Warszawy. Jak po- nia wszystkich
zainteresowanych
mlformowal Andrzej Drzycimski wzięrto pod u wa,gę wariant, iktóry
specjalny aaimolot wyleci :t Gda.ń nie uwi:ględinia mojej obeeności.
ska w południe. Po przyQoc!e do
'
(PA•P) ·
stolicy ipt".ezydent-e'iekt wraz z rodzin\ Zl!Jkwateru,ie sle w willi przy 1
ul. Klonowej. Po · południ't prze- i
widz!a-no be~pośred'llie spotkania i
ro:z.mowy polityczne.
•
Lechowi Wałęsie towa.rzys~yć bę-'
dzie żona Danuta, C2lterech synów. '
synowa, bt"at Stanisław,· m'cszkajijcy staile w Bydg<>sz.czy, ora' gru- ,
·
pa na.}blii-seyc•h \:spó~racowc·'tów.
~ąłgarii

(DOKONCZENIE

W .Tomaszowie i Opocznie
zakończono strajk

Demokrae~.

Narodowa Demo'lcraeja
Została
utworlOl!tłl w •lerP!liu 1991'1
rok11
przez grono
wspób'praeoWlla!kbw
Jaina Ma.tł=J:w~ jednego z naj
ych wspM.pracoWiników Romana Dmowskiego.
Jest
jedatak
now"
centT01>rawncową
fo.rma.cją ool!tycmą nie
bedęc11
Krąpiec. Redaktor całości bp kontyinuacją jaiklegoikolwiek u~ru
Bohdan Bejze.
pawa.nJa
lstniieja,cego
w
.prneszłości •.
Do nabycia w k!iięgarniach
z
publikacjami katolickimi i
w
Głównym celem ND „jest epra.Wydawnictwie Sióstr Loretanek: wowande władzy w tyciu publlet·
03-716 Warszawa, ul. Sierakow- ny.m RP qod.nie ~ suadaml ła
skiego 6.
clt\skiej cywillucjl etllrl'll!>e)i.kiej".

•ru

prawie spółdzielczym. Wiele miejsca zajęła także analiza po:tlomu
iycia w exwartym kwa·rtaae br, . l
prognozy w tym względzie 1Ptzedstawione
przez Ośrodek Badań
Społecz."l.yeh przy Z)R ZŁ.
.,,_
Wychodz.ąe
właśnie o.d
tych
problemów, zarząd „Solidarności"
w Łodzi p<l6ta wił przed pr:zedsta·
wieielt.mi na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obowlą1ek
skutecznej 1 sdecydowanej ohron:r
lnłere.sów załóg oraz
kreowania
łam programu, który cdpowiadałby
pojęciom orra.nizat"ji czysto swląz
.kowej.
W kof1.rowei częici ot.rad, gościł
probos:i.ct para!li św. Teresy, k:i.·
pelan „Solidarności" Ziemi Łódz
kiej, ks. JOZEF BELSIAl{, który
wszystkim członkom związku zło
żył iyezenia śwh,teczne, a :s obec·
nymt - przełamał słę opłat.klem.
Mich.

godne ezlowieka"

ZJC18

związku

nad projektem ustawy o now;rm

Odrodzenie
endecji

Nr 298 (13334)
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z;m. „s"? Zgrom3dzenie Narodowe

pod okiem

„Ocsekajem:r, że „"'7 "'cl
amoillwi naJbard1ieJ
aagrobneJ
ezęścj 1p0łec1elisłwa
przetrwanie
trudnego okr•• wielkłeh przemian
JOSpodarcsych ł politycznych. Normalizacji i:rcla pollł7czne10 i ros·
wo,jowj clemokraeJI mW.1 towarzy·
szyć normałlzaeJa
polityki aospoclarczeJ i spolecz'nej".
Powyższy tekist jest fragmentem
jednej z uchwał
podj~tych
na
wczorajszym po.siedzeniu
Za.rzą
d-u Regionu Ziemi Łód'1.'kiej NSZZ
„Solida·rność". Podczaa O'brad omówiono także ayitua.ej~ w likwldowainyeh zakłMac-b 'Pra.cy, dys>kutowar.o nad
u~a:wą w sprawie

Wcsora.t prs7b7ła • Korei Połudnlowe.t 4o 164zklego „Polmozbyłu"
pierwsza partia aamoebo46w . H:runclaL Są myte 1 przechodą prze·
JlitdY serowe, a klienci edbłorll .te w pierwsz7ch dniach po świętach.
·
Fot.: Andrzej Wach

~1 ~.:61<·

Ł6dt,

UZUM „MARKUS" SA
ul. !Koniczynowa 5, tel. 34-80-69.
27792-gE

lir 198

(i333ł)

DZIENNIK ŁÓDZKI

'

3

!Mt.MĘTA-.--

(19)

składzie 3 Brygady Górskiej z
nacierającą od Słowacji niemiecką 57 OP. 23 września 1939 r. pr:z:ekroczył ze swoją jednostką granicę
polsko-węgier.ską.
Interno-

w

ULICA MJR. JANA PI-

WNIKA

„PONURE-

GO" (projektowana ulica biegnąca od ul. Stanisława
Przybyszewskiego na południe na
wysokości numeru 221).

Por. J. Piwnik
1943 r.

„Ponury". Gru-

dzień

1'!JR JAN PIWNIK „PONURY"
(1912-1944). Urodztł się 31 sierpnia
1912 r we ws; JanQw1.::e (powiat
opatowski). w rodzinie chłopskiej.
Syn
Jana i Zofii z Kłoniców
Absolwent ostl"ow1eck1ego gimna·
zjum i Szkoły Pod„horążych Rezerwy Artyle.ril we Włodzimierw
Wołyńskim, Po orzesikoleniu
w
10 Pułku został awansowanv do
stopnia ppor rezerwy W l9S5 r
wst11pił do Policji Pi:ństwowej. Po
ukoń<'Ze:i l•1 szkoły o::> 1 icvjnej
został pr7en1es1onv
co Warszawy
Na l"Żdł do oc-hrony osobistej ów·
cze.~neg-,
!)'l'l!?mi..,ra
\\'alerego
Sławka. W 19'.rl r
został komendantem
posterunki, w Kisielinie
(o<>wiat horoc-howsln) na Wołvniu.
Nast~pnie skierowan<' go do Szkołv Ofi<-erów
Poltcji w Mostach
Wi..-lkich Po je; ukoń~eniu
w
19?8 r obJał ~ stnonii'i asoiranta
dow6ctz·w.., · komoa'1'i szkolnej rezerv.y poli~}<nej w G:ilę-dzhowie

nie stacji .Łączna. Zniszczono kilka wagonow,
·zabito i zraniono
kilkadziesiąt osób. w tym 15 żoł
nierzy
niemie~ich. Drugą
zna-

ną akcją

oddziałów

zgrupowań

„Ponurego" był atak na miasto
Końskie w nocy z 31 sierpnia na
I wrzęśnia
1943 r. Stacjonowało
Udało mu anę zbiec 11 drugiego tam około 1700 uzbrojonych Niemobozu i dotrzeć do Francji, gdzie ców różnych formacji. 'Żołnierzy
AJ{ było około 100
Zarekwiro&!wżył w 4 Pułku Artylerii Cięż
kiej 4 DP. Po kaa>ltuJacji Francji wano towary żywnoścwwe i tek~tylne
z
magazynów
hitlerowskich.
odpłynął do Wielkiej Brytanii na
jednym z ostatnich statków, którym Zabito 7 żandarmów i 4 szpiclów.
udało się opuścić porty bretońskie. Strat własnych nie zanotowano.
W Anglii służył kolejno w 4 BryNasilenie działań partyzanckich
gadzie Kadrowe; Strzelców
i 1
do kontrakcji hitleSamodz1elneJ Brygadzie Spadochro- doprowadziło
rowskich oddziałów
wojskowych
nowej. 17 kwietnia 1941 r. został i policyjnych. W dniach 12
13
awansowany do stopnia porucz.ni- lipca 1943 r. spacyfikowały i one
ka.
wieś Michniów, będącą zaplecz.om
zgrupowania Jana Piwnika.
ZaZgłosił się na ochotnika do słu.ż
mordowano 204 osoby, w tym 53
by podziemnej w kraju. Przeezedł kobiety i 47 dzieci. Większość zaprzeszkolenie dywersyjne. . Przed budowań spalono. Później okazało
odlotem do PolSki otrzymał
od się, że Niemcy od
dawna znali
wicepremiera Stanisława Mikołaj michniowskie kontakty z party- ·
csyka pakiet Informacji dla kie- zantami. .Od marca 1943 r. korzyrownic:twa k0Mpira.o,i1.
stali oni z usług zdrajcy „Motora"
Jego informacje doprowadziły do
W nocy z 7 na 8 listopa:da 1942 r. hitlerowskich obław na oddziały
Jan Piwnik zos+ał wraz z- dwo- zgrupowania „Ponurego" w lipcu,
ma skoczkami zrzu·cony na placów- wrześniu i pażdzierniku 1943 r.
kę
odbiorczą w okolicach
wsi
Największe
straty partyzanci
Łyszkowice koło Skierniewic. Począt)towo działał w OdJClziale
V ponieśli 28 paździeraik11. Na cał
Kome-ndy GłówneJ AK jaiko uef kowicie . zaskoczony-:h czterystu
wówczas 3 ,5
ocLbioru w „Komórc-e
Z·rzutów". akowców uderzyło
od m&ja 1942 r. był dowódcą Ii tys. Niemców, wspie.:anych . samozwiadowczym
i trzerhą
odcinka „Wachlarza". Aresz:towa- lotem
ny w Zwiahlu zbiegł z więzienia. szturmowymi. Zginęło wówczas , 38
l?plaków.
Hitlerowcy
zdobyli
z
Następnie · · przyjechał do War- wszystkie steny prżywiezione
tajnej
partyzanckiej
montowni
w
szawy, gd2ie otrzymał za-danie od·
karabicia z więzienia w Pińsku
4 Suchedniowie, dwa ciężkie
biny maszynowe j wszystkie wo·
żołnierzy „Wachlarza".
Akcję
tę
zy z końmi. W
wyniku zdrac:ty
przygotował i brawua:owo przepro„Motora•• Niemcy omal
pojwadził wspólnie z ..M0otorem"
w mali szefa Kedywu ptk nie
Augusta
dniu 18 stycznia 1943 r Należała
Emila Fieldorfa „Ni!a", który
w
ona z punktu widzenia taktvczne- pażdzierniku 1943 r. wizytował
1dgo, . na przełomie lat 1942-43. do działy zgrupowań Ja.na Piwnika.
n_a}p~wazn iejsżych
<'&1ągnięć podz1em1a. Uwolnienie z więzienia w
Powyższe niepowodzenia i zblikilkutysięcznym
garnizonie aresz- żająca się zima spowodowały częś
towanych oficerow oraz umożl i- ciowe rązformowanie
oddziałów
wie nie ucie<-zek ki.i.ku innym oso- „Ponurego'', który z grupą
najbom zos·tało wysoko ocenione przez bliższych
współpracowni~ów
konspiracyjne kierownictwo. · Gen przeniósł się na wschód - . w
Row.erki osobiście wręczył Piwni· lasy Pasma Jeleniowskiego.
W
k?w1.
poslugujacemu się pseudo- grudniu 1943 r. rozkaz:em Komen·
nimem
Ponury"
zaświadczenie danta Głównego AK został odwo·
potwierdzające nadanie mu Krzy- łany z dowództwa zgrupowań, a
w lutym 1944 r. dokomenderowa"
za Srehrnego Virtuti Mi!i~ari.
ny do dyspozycji Okręgu
AK
Następnie por. Piwnik był ins- Nowogródek'.
wany w obozach w
-puszta i Jo!sva.

Fe1sopakony-

truktorem vr szkole dywersji „ZaW maju por. Jan Piwni}t
gajnik"
w
Kedywie Komendy <fowMttwo VII·' batalionu w
77
Głównej AK. 4 czerwca 1943 r. -pp AK. 16 czerwca 1944 r. zaata·
w
objął funkcję komendanta
Ke- kował niemiecką wartownię
dywu w Okręgu Radomsko-Kie- Jewłaszach (30 km na północ od
leckim AK. Pod koniec czerwca Jachnowicz). Podczas tej walki po·
1943 r. przystąpił · do koncentracji legł. Niemiecki punkt oporu zdoluźnych dotąd oddziałów
AK byto. Zabito 40 hitlerowców, zdo·
.. Grota",
„Oseta„,
.. Czerwonego byto dużo sprzętu i broni. Straty
7
Jurka".
..Szorta•·
.Ta,.rzana" własne wynosiły 8 zabitych,
11martych z ra.n i 8 lekko rainnych.
Wvbuch wcijny zastał go. na cze- „Habdanka". Utworzył z nich trzy Por. Jan Piwnik został pochowale kompan ; , w S'kładzie 7motorvzo- zgrupowania liczące po 50-70 osób. ny w pobliskiej wsi Wawiórka.
wanego polQwego batalionu poli·
Pośmiertnie
awansowano go
do
cji stacjonuj~oC'ego na g·ranicy
Od początku lipca 1943 r. i;gru- stopnia majora.
z
Prusami Wsc-hodntmi.
Uczestni- powania „Ponurego" przystąpiły do
czył tam w akcja r·h
przeciW'ko
Od 15 września 1957 r. żołnie
dywe!"santom w niem;eckkh nad- działań zaczepnych. W nocy z 2 rze
„Ponurego"
systematycznie
na
3
lipca
zaatakowano
równ°"'
g:-anicrnych
wsia-h
Nastęonie
spotykają się co roku na Wykusie
h„at n1,ial m .m. w osłonie linii cześnie dwa pociągi o•Jśpieszne na Tworzą prężne
środowisko żoł~
Pilky W re'0riie Ch"1·cwa W31<'7.VI linii Skarżysko-Kielce w
rejo· nierzy „Ponurego" i „Nurta". Ich
oparciem był od początku · klasztor
oo. cystersów w Wąchocku.

Chinczvcv w Moskwie
'

Niedawno w Mnskwie otwarte
zostało Ct'ntrum M:Pdycyny ('.hiń·
skicj
„Duntan" (Wschód).
Nr.
ra.,-ie prac·uae tu „aledwie trzech
chi"sl;:frh sµed:ilistńw. a ich praktyki deszą się ogro•nna popularno·
śdą. Chińs<'y
lPkane
przyjmują
zaledwit' po IO pac.i t>ntów diiennie.
lrn.żdl"mu z nir.b no<:wit;<'a.jąt
za
tn ogromnie dużo r~asu. Stosuj!\
spe<'yfi•nne i oryt:ina'ne
metody
l:><'Zrma, kuHywowane i doskonr.lone od wieków I 7. powodzeniem
stosowane we własnym kraju. Najczęśeiej µ:1('jenta mi chiński<'h specjalistów SI\ ludzie, którzy stracili
już wszelką nadzlt'ję na wyleczenie

'

1& pomoc!\ z.na..nych w Europie metod. Poza refleksoterauia. chiński
mi mr.saźami.
stosowane SI\
tu
1imnastyka oddechowa „Cigun" i
uzdrawfaJl\ca gimnastyk&
„Tajczirjuali".
W przys~łym roku planuje
się
uruchomienie p,o dobnych placówek
w dwóch ilinych mlastal'h ZSRR.
W przeciwieństwie do ł:tezpłat.nej
pr.ństwoweJ służby medycznej }JO·
rr.da w centtum kosztuje
12
rubli.
Mimo to złoiono tu
ju:I:
ponr.d 600 pisemnych zgłoszeń, a
liczba chętnych ciągle rośnie
JOLANTA

~CEL

,.Na poria,lku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była · bl"Zbdem 1 pu„tko,~i•m: ciet.1uość była nad powierzchni!\
bezmiaru
wód a Duch Buży ttuGsił ste ·naci Y"odami".
TP, preste, surowe słowa pierwszego werpetu Genesis, od którt'go
zaczyn.A się Biblia, przn tysiące lr.t lnspirowaly pror~6w i teolo·
gów, poruiizały umysły filozofów, były J)rzedmiotem mislycznych
wzruszeń świętych, obiektem drobiazgowych analls i doełębnycb.
atudiów porównawczych religioznaweów. „Na poezl\tku Bóit···" „Bóg .••"
W języku hebrajskim werset ów brzmi: „Bereszlt bara Elohim ••• ",
a dosłownie oznacza: „Na początku Bogowie.„", gdyż •ł-o Elohim
to liczba mnoga od słowa El - Bóg. A więc nie Bóg, lecz Bogowie.
Dla<'ze;;o S;igowie? Czyżby chrześcljańs<'y tłumacze Biblii , pragnęli
11.kryć pi"'.Ł<'d oezami jej czytelników politeistyczne korzenie judalz·
mu? r'.tk w~ jaśniają ów fakt nieklór..y religioznawcy dopatrujący
się \'I- bi blij µej cµowteśe;i o Początku. wpływów
mitologii sumery)skiej i hab!lonskiej. Co do wpływów - zgoda. Da.ją się zauważyć, choć trzeba pamiętać, że wszystkie opowieści o pocu,tku świa
ta, gdziekolwiek by powstały, SI\ do siebie sad1lwłaj~o podob·
ne. Dlaczego? Ano dlatego, że Język ludzki raptownie ubożeje, 1dy
chce" wyrazić zrozumiałymi •'owamt 6w .,atań poe1\t'll.a" •boieje Jen-

Z inicjatywy Środowiska
ufundowano pomnik „Pon!lrego"
w.
Wąchocku. Projekt
wykonał ar·
tysta rzeźbiarz
Andrzej Kasten,
.(„ZUJlejka"l
daw·ny żołnierz
Swiętokrzyskich
Zgrupowali. Armii Krajowej. 10 czerwca 1984 r.
pomnik został odsłonięty i poświę
cony.
17 września l!i87 r. ekipa ekshumacyjna Biura Opieki nad Grobami Obcokrajowców,
wykonując zlecenie
rodziny Piwników,
przewiozła szcz!ltki mjr. „Ponure·
go" znad Niemna w rejon· świę
tokrzyski i czasowo złożyła je w
podziemiach klasztofu wąchocitle
go. 12 września 1988 r. odbył się
uroczysty pogrzeb.

Jaia przemówilv
Naukowcy z moskie~skiego u·nł·
wersytetu opracowali sposób na
rozpoznawanie głosów nie narodzol(ych jeszcz~ kurl'Zl\t. Porozumie·
wają się one ponoć pomiędzy so·
bi\ i s matką jeszcze prze!! wvkluciem. „Język" kur i kogutów
różni się . od siebie na tyle, - h
można stwierdzić znacznie wcześ
niej, czy z jafa wykluje się samczyk czy sa.miczlta.

W sobotę pr. I iroopoczyna emrl11 reportaży Stanisława Auguś
cika „Podróż na kresy". Filmy.
których !'·eal4za,cja zajęła
aiutorowi dwa lllta., uka.zują życie Pola·
ków na da.w.nyeh kiresach Rzeczy·
pospQJ.itej. ~tkalllie
lt
ludżmi
jakby żyiwcem wyjętymi z opof i · wi adań ba,bć i dziadków były dla
autora pasjonującą przygodą, któne nioze.go 1 tego, co jest, nie było. A co do politeizmu ..•.Takit to rej umk starał się przekazać
za
politeizm, skoro już czwarte sł11wo Starego Testamentu - stworzył pośrednicbwem ka.mery. Pierwszy
- zapisano nie w·llczbie mnogiej, lecz w pojedynczej!
odcimek zobaczymy
jutro
o
„Na początku B11gowie stworzył niebo i ziemię.„". Dziwaczna skład godz. 11.25, pozostałe będą
wynia, .nie mniej dziwaczna forma wype>wiedzi. Rzecz w tym, ze wszę swietlane cod.zien.nie przed
podzie tam, gdzie w Biblii pojawia 1ię ·słowo Elohim; towarzyszy mu łuoo.iem aż do 1 styc.z.ntia.
czuownik liczby pojedynczej. „Bogowi!)
powiedział.•. ",. „Bogowie
uczynił", ,,Bogowie tchnl\ł w nozdrza
(Adama) tchnienie życia ... ".
„Ró:la
szakal"
w
niedzielę
o
godzinie
22.50
Zutr.na.wiaJl\ce i nlepokol~e zarazem.
historia Alla.na Piinkertona, s_\~n
Dlr. chrześcijaństwa 1prawa Jest prosta. Bóg Jest jcdnościl\ trzech nego detektywa z czasów wo)ny
Osób Ojcem, Chrystusem, Duchem Swiętym. A więc „Bogowie"· secesyjnej. ogarniętego manią tro·
to eufemiZ'll'I Trzech' Osób, I tak zastl\piono jedną tajemnicę drugą, pienia szpiegów z Południa. Film
równie trudną do rozszyfrowani& przez , rozum i zainknlęto usta wy.produ.k owp.ny zootał w
USA
tym wszystkim, którzy pytali - co to ouacza1 Bo co to oznacza1 w 1990 r . (!).
reżyseria:
John
Nie wiemy . Nie rozumiemy. Pozostaje nam wiara. Ale czym jest Gold, w rolach głównych: Chriswiara? Zaufaniem. Powied21eniem sohje: . „Nic · p11jmuję, lecz wieuę, .topb.er Reeve i Mail,o lyn
Smjth.
ponifważ ufam". Ale komu ufam? Komu naprawdę mog;ę zaUfac?
A o godz. 23 w pr. il „Rozmowy
W kilka tysięcy lat po tym, jr.k sformułowano pierwsze sle>wa bez sekretów". Jutro w
prograBiblil, trzej babilońscy magowie obserwujący niebo zauważylf jasnl\ mie Phil DOII!ahue
wszystJko
o
gwiazdll połyskujllCI\ na horyHncie. Czas był niezwykły. Słońce, rodzlnie Mii,chaela Jaoksooa. ··
które p.r.zez ostainte I-wa tysiąclecia ,znajdowało się w porze wioW niedzielę o 13.55 pr. l i
sennego zrównania dnia z noeą w znaku Barana, wcho-dzilo powoli pier.wsza ozęść czteroodcink<>Wego
w znak Ryb. Formowała się nowa epoka astrologiczna.
Magowie fi1mu prod.
włoolcie.i
„Dziecię
zaufali swoim obserwacjom, rozum kazał im podążyć za gwiazdą, zwane Jezwiem". Utwór l>Odejmugdyż nic na świecie nie dzieje· się bez przyczyny, i wszystko coś
je jede.n z biblijnych· wątków. staznacz.y, COŚ wieszczy, coś oznajmi&, Ich wiar.a była wiar.ę w umysł, rając si ę odtw0orzy ć,
z
wie lki!
w zmysły, w wiedzę badających . świat mędrców. Była n fnością ro- starannoś cią o sz.czegóły tycie luzumu i intuicji. Była ufnością · wluy w sens świata;
Taka wiara dzi przed dwoma tysiącami
lat.
nie zakazuje stawiania nlewygodnych pytań. Przeciwnie. Jej pierw· Reź:yseria Franco .Rossi, w rolach
szym przykazr.nlem jest - pytać i sprawdzać.
Dlatego magowie głównych - Matteo Bellina japytali i -•prr.wdzali. Ałl znaleźli odpe>wledż, a ona najbard'iiej ich ko' J eZ'Us, Carmen San
Martin
1du.młała. I ce clekawase, 19dumiewa po dsleń dzlsi'ejszy,
GMariaJ t Btklm Pehmł• w l'Olil

TADEUSZ
BOGALECKI

sję

Józefa. Kolejne odd.niki będą emitowane
w poniedziałek (lł.55),
wtorek (13.30) i środę (14).
W starym kinie zobaczymy „Po·
:iegnalny walc" (prod. USA
11:
1940 r. z Vivien Leigh i Robertem
!l'aylorem, w reżyserii
Men·yna
Le Roya. Dzieje wielkiej mńłoicl
biednej tancerki i" ofieera-.arystokraty nieraz
wycisnęły już łzy
z oczu widzu·v (pr. I, godz. 15).
W poniedzia1ek o 20.05 ,.Przed
sklepem jubilera" polska pra·
premiera
fi11mu będącego ekranizacją dramatu Karola .Wojtyły.
Z.O.baczymy w nqm m. in. Burta
Lr.ncastera, Olivię Hussey-Fuu ł
Daniela Olbrychskiego. Reżysero
wał
Michael Andson. O 21.55 w
pr. li „Rod:iina dla Joego", opowieść
o
czwórce osierocoi11ych
dzieci, które odnajdują „dziadika"
w sarp.Qtnym włóczędze W
rol.\
głów nej Robert Mitchum
We wtorek stare k i.no (pr. I) fi lm, „Ty, co w Ostrej
świeclss
Bramie", opowiad.ający o
p.r.zygodach urzędn.Lka
(a
zairaze.m
zdoLnego
wynalazcy),
~tóremu
konkurenci chcą wydiI'~ ta.jemnicę jego pomysłu (godz.
15). .W
pr. I o godz. 20.05 „Gooa· mo~r
Babilonia" w reżyserni Paolo
i
Vittorio Tr.vianich. Dwaj
bracia
opuszczają rod.zi,1i.ną Toscandę,
by
szukać
szczęścia
za oceanem.
O 23.30 (pr. I) zobaczymy
jeden
z najbardz.iej Zl!lalnych filmów katastroficznych
lat
70
„Płollll
cy wieżowiec", na.grodzony rw 197'
irołku

trzema

Q.9ca.rum

montai l plos~

za adMd&,

u
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SPORT
„„...........

••••••••••••._11111111••
Niby dobrze...

l

ne medali zdobyli w tym roku
yortowcy w mistrzostwach,
1 Eurepy? Na ·to pytanie
na pewno niewielu naszych wytrawnYch kibiców mogłoby
odpowiedzieć. Okazuje się, że dorobek w tych liczbach nie jest taki mały. Nie licząc „peryferyjnych sportów", wywalczyliśmy w
br. przeszło 130 medali. Są
to
t~fea wywalczone w sportach olimpijskich.
po~y
świata

I

Nieco wyżej możemy klasyfikować się w punktacji mistrzostw
Europy. Z la medalami (w tym
dwoma złotymi, pięcioma srebrnymi i ośmioma brl\zowyml) plasujemy się na 10 miejscu. Naj•
więcej punktów w MS dostarczyli kajakarze, ciężarowcy, strzelcy I zapaśni!=Y w stylu klasycz•
nym, natomiast w ME: zapaśnicy,
ciężarowcy i lekkoatleci. Taki był
dorobek ,naszych sportowców
w
br. w sportach· olimpijskich.

298 (13334)

Mamy hojnych sponsorów

WYBIERAMY
W dniu 5 stycznia 1991 roku olistę
najlepszych
sportowców minionego roku. Nie bę
'dziemy
informowali o naszych
sponsorach, poniewjlż znaczki nagród
są nad \vyraz
widoczne.
Przypomnijmy zatem najlepszych
sportowców, którzy (zd.•.miem dziennikarzy sportowych naszej
redakcji) powinni
znaleźć się
w
pierwszej
dziesiątce;
J. BANA·
SZCZYK
judo (Gwardia), J.
BARTCZAK
lekka atletyka
(Start), T. CEBULA - piłka nożna (ŁKS),
M. CHOJNACKI
piłka nożna (ŁKS),
R. GORTAT
- hokej na trawie (Budowlani),
A. GRABARCZYK - leklta atletyka (Start), M. GRAJCAR - ły
żwiarstwo figurowe (Społem),
G.
głosimy

I

GRUSZECKI - piłka wodna (Anilana). T. IWAIQ'SKI - tenis ziemny (MKT), R. Kl\CZOU podnoszenie ciężarów (Orzeł); T. KU·
PIS - zapasy styl wolny (Boruta), T. ŁAPINSKI - piłka . 110 ·
żna (Widzew), R. MICHALSKI
latanie precyzyjne (AŁ), M. M.ROZ
-- gimn astyka (Tęcz::i) , C. !>iADECKl - pływa n ie
(Start), A.
PARTYKA
lekka
atletyka
(ŁKS) , J. SIDORUK koszykówka (Włókniarz), M. SZTYKIEL kolarstwo (Społem), G. SZYSZKA
- zapasy styl klasyczny (PTC),
M. URBANKOWSKA
koszykówka (Włókniarz), J, ZIOBER piłka nożna
(ŁKS i Montpellier)
I M. żORAWSKI - rugby (Budowlacii).

W światowym
rankingu sport
polski plasuje się na lZ miejscu.
Niby więc dobrze. 14-16 miejWarto przypomnieć, że mistrzo- sce w świecie to nie najgorzej.
stwa świata w 1990 r • . odbyły się Tylko jak się to ma do potiomu
jedynie w 17 clyscyplinach olim- sprawności
fizycznej
polskiiego
pijskich, oo stanowi zaledwie 45 społeczeństwa.
Do OCZj!kiwanego
proc. pełnego programu olimpij- poziomu fizycznej tężyzny mło
lldego.
de~o pokolenia Polaków?„.

CAF-AP

o emervturach· dla. BD-latkuw

i

Polski sport zdopYł w sumie 90
punktów. Wyprzedziły nas takie
potęgi jak:
ZSRR 619 pkt„
RFN - 307 pkt., NRD
255
pkt„ USA - 246 Pkt.,
Bułgaria
218 pkt., Węgry 211 pkt.
Za Polską znalazły się sportowe
ekipy Kuby, Wielkiej Brytanii i Jucosławii. Tylko dlatego, że nie
uwzględniono punktacji nie odbywających lłę w tym roku MS w
lekkiej atletyce, boksie i pływa•
niu. Te konkurencje bowiem nie
przysporzyły naw.emu krajowi oczekiwanYcb medali i puąktów.
Blorl\C to pod uwacę można nłoły6, te polski spod w świecie
moie Uczy6 na 14-16 miejsce.

(WW)

mówi pos. M. Dmochowska

J. Zi ober
najlepszy

Qoepodarzem

hokejowych misgrupy „N' w 1992
roku ' miała byó Praga. Jak wynika z Informacji
dochodzących
se stolicy CSRP najprawdopodobniej Impreza ta zostanie odwoła
na.
świata

ją

- posiedzi

pojechał,
'.

„

....

r

•

"

'

(DQKOS'CZ,E:"l'IE ZE STR.

1)

'kil·kud.ziesięciu

lat. Problem nie
tkwli wyłącznie w przepisach ustawodawczych. ale w rówinym stopniu w ich realizacji. Politycy wy. okorzystują wiedzę i stawiają znak
t>6wnośc1 między prywatyzacją
a
przek&ztalce.n iem
własnościowym.
Ą
przekształcenie
własnościowe
pneoież nie mu.si być prywaty11;acją, może być inną formą własności
państwowej.
- Najbliżsu udania towany-

stwr. 1tospodarczego..
- System promocji

prywatnej
(małej i śred
niej). Zagadnienie systemu spa.tyka się ze zrozumieniem, ale wła
dze odkMdały roestrzyg.ndęcia, ze
względu na piLniejsze
potrzeby.
Dz.ię'ki naciskowi towarzystw gospodarczych powstała :iedna.k komisja d.o op.ra.eowa.nia
systemu.
Mim.lster Syryjczyk powołał podsekretarza stanu ~. pro.mocji ma.·
łej I średniei
\!l!'zedsiebin,rcz.oścl
mln. Wojkza1k a
(nrezes Wielkopolskiego Towarzystwa Gospodarczego). Mamy nadzieje na pozyty'IWle I wymierne skutki tej pracy. Tym
barda..iej 7,e programy
działania były z na.mi uzgoomlo.ne
i na forum kra :k>wym, I w Łodzi
Istnieją
na Zachodzie fundusze
'kt6re motna b'I' UirUchomłć. gdyby ten ayatem byt realb:owa.ny.
przedsiebiorczośei

Z

godną

pływalni

odnotowania

propozycją

wystąpili
gospoda.rze
Sllkoły .Podstawowej nr

plywalni

trra.

W

okresie świąitecznej
przerwy w
nauce pływalnia
w 'Pllirit<U Sienkiewicza gotowa jest przyją~ dzieci i młodzież na :i:a:jęcia w d.nlaclt
'n, 28 i 31 grudnia br. w =odz.
14--16.
Szczeg6?owe łntormacte 11 kierownika ,pływa1nl, codziennie . w
goci'Z. &-18. Ted. 31143-99.
f

Wywiad_
.
.

Menedżerzy, którzy nazywasię „wielkimi" znowu zą

Ferie na

tera.z posiedzi.
•

!:t

najdłnł.szy staż
~<'la na emeryturę

praey i nilkie lub średnie pobory w chwili przejlub rentę. Sa to n'4 o~ół Jud-zie ze sfery budżeto
wej celowo dyskryminowani przez ~.władi:ę ludową". W tej gru'{)ie
El\ takie niżej zarabiaj11cy ro~tnicy t robotnice. Waloryzacja jesł
zatem wyrówna.niem kr;zywd.
- Do str.:i;u zalicza się praeę podczas
O•kupacji, przed wojną
a .t~kie pobyt i pracę. w obozach. Emerytury i rcntv wojskowe ora~
milicyjne· będą w mysl przepisów nowej mJtawy naliczane tak Jak w
powszechnym systemie emerytalnym, <:zyli „po cywilnemu•:.

pieniędzy

- Oczywiście ~e twierdzę - mówi pos M. Dmoohowska syste~ jest doskonały, na pewno nle zadowoli zwłaszcza tvch,
rzy kiedyś Hr&blall najwi~e.I, ale nikt nie straci. Dokładnie _

ale••• wygrali

atawili sieci na dwóch · nuzycb
najlepszYch
piłkarzy: chodzi
mianowicie o Roberta Warzychę z Górnika Zabrze i Tomasza Cebulę , z ŁKS. Po meczu na wyspie. Volos (w Grtcji) udali się oni na testy do
tureckiego
pierwszoligowego
klubu - Fenerbahce. Nie powr6cill do kraju i nie należy
ich wyjazdu traktować jako
„ucieczkę". Po prostu Tomasz
Cebula ma !>odpisany z ŁKS
kontrakt i jego (niestety niezrozumiałe poszukiwania kontrahentów) nie mają racji by•
tu. Czyżby zapomniał · jak 110
potraktowano w Borussi Moenchengladbach?

W trakcie sprawy w 11\dzie wynło na jaw,
że futbolista
już
trzykrotnie notowany był w rejestrach policyjnych za jazdę pod
wpływem alkoholu.
Ostatni wyczyn zawodnika Arsenalu był
wyjątkowo
groźny.
Ten 24-letnl piłkarz, zarabiający
według Agencji Reutera 150 tvs.
funt6w rocznie (ok. 300 tys. dolar6w), po wyjściu z „zakra'lianego" przyjęcia siadł za kółk!em
ł rozpędził pojazd do 110 km na
godzinę. Zjeebał z autostrady
i
. Popił,

Wszystkie nowoczesne systemy emerytalno na łwiecle - m6wli
„DŁ„ p. M. Dmochowska preferuĄ stał pracy, blor110 11od
uwagę równieł: wysokość poborów i 111 •konstrnowa.lle w taki speaób, by zapewniały godziwe tycie ludziom nawet naJnlł:eJ sarabiaj;r,cym. Jest to system ehronil\4)y i tak11 rolę spełnia ustawa rewaloryzacyjna. .Jedno Jest pe.wne, ł:e najwięeef skorzystaj11 ci, którzy ma-

dla

Bez

Cebula
•
I Warzycha
w Turcji

Tony Adama, piłkarz reprezentacji Anglii I kapitan zespołu Arsenai zaczął właśnie odbywać karę czterech miesięcy pozbawienia
wolności za. niebezpieczni\
jazdę
po pijanemu. Adama stracił panowanie nad kierownicą, a prowadzony przez
niego
samoch6d
zmienił nagle kierunek jazd7
i
doprowadził do kolizji.

stało się.

S

Ogółem glosowano na Ut sawodników. Tym 121 był Mateusz Jelonek.
Warto
priyPlebileytowe kupony nalety kic-1 wicza 9 s dopiskiem na koperclc
pomnie6, że pierwszym
zwy• rowa6 pod
adresent:
Dziennik (najlepiej
na karcie p?cztowi...)
cięzcj\ plebiscytu był w
roku Łódskl, 90-113, ł.ódz. ul. Sienkie- „Plebiscyt".
1966 Zygmunt Anczok.

Agencja „Nowost!i" poinformowała,
że
Federacja Hokejowa
CSRF zamierza zrezygnować
z
or1anlzacjl MS '92. Przyczyną jest
wzrost cen rosnące ,koszty za
transport f hotele, kryzys,
fiHnsowy czechosłowackiego
hokeja. kt6ry powoduje m.in.,
że
kilka klubów znalazło się na krawędzi bankructwa.
·
Ostateczna decyzja ma
zostać
podjęta w styczniu 1991 r. ale działacze federacji hokeja CSRF zastrzegają się, że impreza ta
dojdzie do skutku w Pradze tylko
wówczas, Jdy poprawi slę sytuaćja ekonomiczna republiki.
~aga odmawia
nie
po raz
pierwszy. Poprzednio uczyniła to
w 1970 r.

Jechał

ejm uch-wa.lił ustawę o rewalory:i:acjj emerytur I ren.t dla
os6b, które ukońezyły 80 lat. O ostateczną wersję pmjek,tu
toczyła. .się baita.1ia przez dwa posiedzenia Sej.mu i kil-ka 'POl
si.edzeń Komi&ii Polityiki Społecznej.
Ostatecznie przyjęto
wariam.t zaproponowany przez Tząd, ale zmodyfid«>wa.dy. Postanowiono z.a.chować dodatki za ipracę w azcte.ióll!lych warunlkach, a. ta'krże
dodatki z tytułu ~naczełi państwowych I nauczycie-lsklch. W „ra.cacb.
ik:om.lsji ueZEStniczyla posłanka Marla Dmochow&k• :i OKP.

Po raz 25 czytelnicy błorllCT
udział w tradycyjnym
plebiscycie redakcji "Sportu"
na
piłkana roku wybrali
tego,
który ich zdaniem w młjaJll·
cym sezonie był najlepszy, W
roku 1990 tyłuł przypadł
w
udziale JACKOWI ZIOBROWJ
(Montpellier), który zgromadził
95 655 głosów l wyprsedził Romana KoseckJero (Legła
Wanzawa) 19 536 oraa Roberta
Wanychę
(Górnik
Zabne)
IO 193.

Praga odmawia
tnoetw

W Narodowym Akwarium w Baltimore (USA) kosztem 35 milionów dolarów wybudowano nowy pawilon z basenem, w którym umieszczono trzy delfiny.
·
'

Pewr6ciła do kraju z wyprawy parę azans na
podwy~szenie wydo Volos na towarzyski
mecz ·z niku. Zejer pokazał to samo co
Grecją
piłkarska
reprezentac~a w Zagłębiu Lubin; by ł dobry w
Polski. Na warszawskim
lotnis- ataku, ale musi poprawić. grę w
ku Ok,ęcie ekipa polska pojawiła tilxonie. Cie;."Zy postawa Soczyń.
się w minorowych nastrojach. Co sklego, który zdqbył WyTównują
prawda piłkarze wygrali spotka- cą bramkę. Trafną decyzją było
nie i pokazali się z dobrej stro- powołanie Lesiaka. On i Sidorny, ale kilku z nich straciło wie- czuk to zawodnicy, którzy chcą
le cennych rzeczy, m. in.
pie- coś osiągnąć, solidnie pracują na
niądze, dokumenty (w tym pasz· co dzień.
Piotr Soczyński, kt6rYm intereporty) i odzież. Podczas meczu
złodzieje dostali
się. do autokaru sują się angielskie kluby i który
w
Polaków, który był z11.parkowany najprawdopodobniej wyjedzie
do Coventry,
poza terenem stadionu i po pros- styczniu na testy
może
do Liverpoolu)
miał
tu okradli zawodników oraz le- (n
więcej szczęścia niż koledzy.
karza reprezentacji.
Trener Strejlau
wypowiedział
Szef
ekipy, wiceprezes PZPN
Kazimiera
Górsk,i
zgłosił fakt się także w sprawie exodusu naszych
futbolistów
do
Turcji.
kradzieży na policji.
Sporządzono
odpowiednie protokoły, ale
jaki „Wyjazdy piłkarzy są rzeczą niebędzie ieh skutek nie
wiadomo. uchronną. Można Ilię zastanawiać
Zapytany o wrażenia sportowe nad trybem negocjowania warunKazimien Górski odpowiedział: - ków transferów. Kluby maJlł w
,,Pierwisa polowa
mecsu
była tej sprawie swobodę. PZPN S ja,
trener reprezentacji,
pawyrównana. clruga natomiast by• jako
la lepssa w nasz:rm wykonaniu. trzymy na wartość ligi krajów, ,
do
których
udają
się
nasi
~ra•
Mieliśmy
kilka okazji cło stnelenia coU - clwłe sosłaly wyko- cze. Zawodnicy 1 kluby interesunystane. Teren był bardzo trud- ją się natomiast tymi kontrahenllJ'• Z powoclu opadów
deszczu tami, którzy oferują więcej. Z
boisko · smłeniło aię w cnęsawis wyjazdów piłkarzy do Turcji nie
ko. Nasi obaj bramkane zagrali jestem zadowolony".
poprawnie, ale nie mieli sa wiele
1
pracy".
Podobnego
zdania był trener
Andnej Strejlau1
O W towarzyskim meczu plłkar· 1
- „Zawodnicy
bardzo dobrze
mtstrzowio lłwlata sespOl l\FN
wytrzymali
mecz
kondycyjnie, 1ktm
pokonali
mimo te przed wyjazdem część 4:0 (1:0). w Stuttgarete Szwajcarię
klubów miała przerwę w treninO W towarzyskim mecau piłkar
gach.
Spotkanie mogliśmy wY- •ktm w Porto, Portufalia wygra,
grać wy*ej. Sam Koaecld
mlał ła s USA 1:0 (1:0).

• „

- S11 to zasady .nowe, . dotychczas nie. stosowa.ne w póls'Jilm systemie emcrytałnym, dlatego mogą budzić' k~ntrowersjf'. a nawet
protesty.
·
· Na ;akkh zasa.dach bEtdzie si(: od:bywała rewalo.ryzaoja świadezet\
dla pozostałej. cz~ spolee~eństwa„ po'bi-=raJącej z~ stare~o portfela? _.leszcze nie w;emy - .mformu:ie pos. M. ')mochowska - gdvi
pro~k:t ustąwy nie wpły•nął do laski marsza.bkowskiej. ·
·
(luk)
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warlości swojego akllepu. Re.utę dosta.n!e w ld4Lneu (lor-ma d-zleI"ia wy, którą będzie spła
cał). Po ~eniu
ZO&tain.ie pe<Łno
.
pra w.nym właścicielem, o.Ie mu.i
się
poddać
og61nej
ipoLlityce
fumy
- Jakie Sil
powocly
słabości
Stany Zjedcoczone jut. nłe
przy próbach
uruchamiania
w (wy.st.rój, :i.n.all: fl=wy), prz.iejed:no.k.rotnde
stawały
przed
Polsce małych i średnich pne4- stTzegać witalanych usad. Metodę
et'OŻ'bll wyczel'1J)8111d& eię dogod·
stosuje np. Leclerc. Przy wł.dai
się blorstw?
nych do e~sploatacjl zl6ż złota,
r~u
;ryinllru
P1'1iE!Z
- Brak funduszu, systemu kre- wyim
dytoiwego, gwua.nejl lltredyitowych głó~go ,f.111westora.. aukees fiirmy
które w tym kraju ata.nowilo
przy rozruchu, ba.nlk6w w rozu· jest .n19m&l pewny.
- - jed«i. • tli.arów IQ!llPOmieniu zachod.nlm - lnwestycy.}
d.arid ora.s ~u ~ ty- ISJlta Jeał dstJ .teria łowa•
nych,
ze
sp.ra.Wl!lym systemem
winiosk6w k.redytOw;ych.
eioweJ eo d;tywn!ejl!lsych m1eDobrytrn ny11twa gospodarczego w Łedsl?
pomy5łem byfo też daJ!lle mat.li~
szkd,c6w uchodlnfoh
.&wluzSzu.kamy
nade
wazyetilto
wości uzysk.\IJlia kredy·t ów dewd.zocz.a
.st&n6w.
Oka.zy,wdo·
się
człank.6w
wspierających,
bo
powyeh w kTaju. P-OZ.a oczy:wJstyml
jednak U'V.~, te ah'acll;r ~
qioctz.i o
z punktu wid.zen.la ekonomii, m.a,- trzebujemy pien.i~y.
~ą one teQ: znaczenie ~sycho!ogicz fLrmy prywatne, które ipomogą nam
pi::zedwezesne.
ne . .n.ie są oprooentowane balastem sbworzyć strukt\IJI'ę, Te pieni-dr-9
oni oobie p6źm.iej odlbiorą z na.W 1990
roku w ~
kiJ.'kudziesięci u procent.
- Co w najblił.szym czasie mo- wiązka poprzez. korzyści wyni!ltaUSA wydo~e &ł•
tony
jąice :i :naszych tnfojaityw.
Można
:l:e zaproponowa6 ŁTG?
ezy.te.go dMa _ 0 Hl proc.
tt\Ż otworzyć fltrmę pod myJ.dem
na
- Szkolenie w hotelu „Marriott" t.owarzyat.wa 1ospoda.rcz.ego
w!~j 11114 w J'Oku 1S89 l no.
lr.onyst22 atyczmdia
dotyCZl\<:e
m-etody wa.rUdllkach obustron.nłe
o 119 proc. więcej nit w est.atfrainch!sin.gu, mało w Polsce zna~ f1Ycb (t.a.k działają t.Qwanyń'\Va w
n.im roknl 'PI'Ud d.ru.ł' woJn•
nej, a idea1nej d.la małej przed- Poz;naniu i Gdańsk'll, i są tego wtw ŁodU za du- łwiaitowf. W całych ~h
siębiorczości.
Pir.zy jad„
111a.}lens.i doe:rm.e efekty).
Zjednoczonych
ezycme
8'
wyłkładowey :i Anglti. Franoe:Ji. Nfe-- żo Je.st aktyl\V!llości czysto 1)0ilitytyc:t.nej,
brak
energll
na reejdzs.miee. USA.
aktu&Lnie 11)3 kopa.Iai!e .dota, a
cję
wspóllllych
d
la
regionu
~I'6w
- Moze ~an objaśni~ ntechanl:nn
w jego prodwk.cji za.jmlll1' USA
gospoodarc.zyeh. J~
.nam
alę
tej metody?
wszystko uda , r~o.n będzie botrzecde miejsoe w 6wiecle.
- Jrumś d~y illlwestor zaeh<ldin! 'a,ty.
Wedłuł prz~ych
szachce otwo.rzyć aieć s1t!epbw
CZ)
Rozmawiała:
punkit6w usług w Palsce, finaneuck6w, od roku 11792 ·® d.:dJ,
tj.„..w ~gu bu mała JOG la.t w
suje najp.lerw ok. 3/4 wydaittk6w.
wyd.obyto oe6łem ponad
MAŁGORZATA 0u~
ltaMy po.Isk.i
drobny
iiruwestor
L't.000 tcc do!IL
JllnY~za~cy Ble do teJ!o wmosł 1/3
lub 1/ł w'.lrbdu "' ~ 'WJ'lpo· - - - - - - - - - - - - -·

~ygo·dnią

źe

któkto
i .ile dostanie -7 będde dopiero wiadomo no skruynlatnym wyliC%e01u. Zas&da Jest taka: dla katdego 25 1>roc. średni..-j nłacv " ' ~osno
dr.rce uspołecio:ni11.nej (Z& IV kwartał j1-st 111 t tnln 300 ty8. zł) dodaje się 1,5 proc. z;i każdy rok pruy liczony od zrewalorn:o~anej
podstawy wymfarlł swla.dcień.

Złoto

USA

m

BUTYZEL

POZIOMOa 1. Nle!przyijemn~ w
pr:tEl!lOŚOi 6. Dawna
l'eZydeneja
'k rólów mauretańskich ~miasto w

ta.tłu 4.0. POl!rtd męska z ipowleścl
Reymonta. ,.Chłopi" ~. $piewa. w
kila<tce .fi. Niska ka.napa :s bocmyAndaltl:lljr) 10. Podwalll.na H. Ma<te- ml wałklllmf i opairciem.
rial & Torunia 1~. Gatunek jiugosłowd~$kiego weI'lmuw 13. SzczePIONOW0,1 1. Domaitor, niewiególma 11yII11pBJti& 14. Nie-jedna. w ściuch 2. Rasa ip.sów 3. Wybran:r
kaMym mieście do je<żdłenla jak kierunek drogi 4. Trąba a><>wietrzrówni.et do apacer6w 15. Tkanina na 5. Długa. sieli a. Pomieszczenie
we'łn iaina z pr:i:ęd.zy
IC'HSl41łtowe j pne'l!Daczone
na wystawę dzieł
116. Z~ełne poświęcenie si~
18. aztU·k i '1. Zespół ludzi WYTÓżniają
Przędza elastyczna otn:ymywana z cych •i4 •pośród
otoczenia
B.
włókien poUa.midowycll 211.. K~-.twa Staroity.tna botginl miłości I \IJI'o!kościelna :4. F·racment
Jr:omed!ł dT&j\l ł. stan w USA 18. Kojan:r
~eoklej, w k1tóre~ ault~ zwraca się a .Australią 1'1. Moc, dzielność
sltt bellPOLłred111!0 ® widzów
215. 19. Muu s lirą w l"ęce 20. Autor
Sr.czyt na.:i Srzk:lar.sklł Porębę ~- powieści ,,Rycerz
n&d'Ziei" .22.
Węglan wapnia I mag.ne-zu ~min~ Szt?ka !!!. Mrorż.'k.a
23. Apelacja,
rd) 30. Ma .sk?on,no.ścl do opow!a- wniosek ~. Poręczyciel ~. Nabydania kłamliwych .historii 33. Sta- tek .28. ?tak z nędu wrM>Iowal"O!POlskie określenie szaly, akrzy- tyC!h 29. Drąg do trzepania dywani lub kredensu 84. Do przepływu n6w I ohodnl>k6w 30. Imi ę ksiąht
cieczy 38. C!enlki pa.pier satyno-wa. f królów polski.eh 31. Zimni.ca 32.
•. .& ywa'!ly na prz,,.„
.....!""'·i ny .....
""' „,. u cze- Sztuczne uśpienie przed z.ablegi&m
stnllc
powstania
Iwtopad-eco, operac;rJny.m SS. Jesienny
kwiat
........
~ „__.
._ Plcil»Juny 31. Urzędowe.
ANU<t7 sa~v„,p ~·~·
I. JU.ł.U!KA
38. Swl~ek •. Powałl:nte_ bas

„rae.

lir 298 (13334)

DZIEiiNIK ŁÓDZKI
warstwy
element6w bdnło
wych oru realnych.
Użyte r7
kwizyty
nie
odznaczają
l!Ul
wszakże natrętnoocią, gdyż fabuła budowana jest poprzez symbole. Niektóre z nich służą tworzeniu napięcia (motyw zegara,
pantofelka).

Baśniowv świat

Tomasza Sobczaka
R

omantyczna idea „correspondence
des arts"
współdziałania i przenikania się sztuk znalazła
wyraz w wystawie malarskiej Tomasza Sobczaka w foYer Teatru
Wielkiego. Prezentacja ol>Tjmuje
24 obrazy objęte wspólnym tytułem „Kopchuzek". Ich Inspiracją
stał się
wystawiany
w Łodzi
spektakl
baletowy
z muzyką
Sergiusza Prokofiewa.
.,Rzuciłem sobie wyzwanie
t><>wiedział mi artysta
by
11tworzyć JtOmoo
pomiędzy świa
tem dorosłych a światem dzieci.

NIERUCHOMOŚCI .

ObcuJ1'c s muzyk\ i

łaJ\cem zapr&lfD1'łem przełożyć mowę dźwię
ków i ruch na język kształtu ł
Wiedziałem,

co chcę malować, jaki obrać seenariusz baś
niowego eYklu I pozwoliłP.m, by
emocje prowadziły pędzeL"
koloru.

Ch~

każda

z prac funkcjonosamodzielnie, cykl jest
ma· swą dramaturgię.
Po przedstawieniu postaci w „ekspozycji" następuje faza
„prze•
tworzen!owa", w której zagęszczają się i komplikują wydarzenia.
W narracji
współistnieją dwie
wać może
caloścłll I

~~zo~~J~gł~szen!~~

DOM piętrowy w Ksawerowie
sprzedam. 15-82-51.
60243
DOM, działkę 360 m kw. sprzedam.
Bruska 4.
27712 SPRZEDAM piec akumulacyjny,
SPRZEDAM komfortow' wlllę nóż. krawiecki. 52-33-13.
15-42-84.
363
60235
DZIAŁKI budowlane, rekreacyjne, TVC Neptun 26, pilot sprzedam.
notarialnie 34-47-41.
27658
16-20-32.
60197
DUBELTÓWKĘ
niemiecki\ 12 sprzedam. 78-23-31.
60206
HANDLOWE
MERZ, Corona - sprzedam. Bie:lańska 20, Aleksandrów.
60251
LYCRA - beżowa, biała - do nabycia . w
hurtowni „CONTEX DZIANINA „miś". 81-63-79.
ti0214
IDEART'' 84-51•54.
60238
HURTOWNIA oferuje margarynę FUTRO karakułowe łz-33-87 wieczorelll.
60266
holenderską 9 podwójnej zawartości tłuszczu. Orzechy
laskowe SPRZEDAM overlock Juki komoraz
importowaną pepsi-colę o
pletny, stębnówki LZ-3 komplepojemności
1,5 1, Zgierz,
Łę
tne•. 5p-19-45.
60181/60280
czycka 63, tel. 16-61--06.
·PŁYN na porost włosów,
maść
60247
odchudzają~. 46-74-28.
59697
Przepiórcza
„MIS" 10.000/mb.
MAGNETOWID
anyo
używa·
59700
23.
ny 48-74-28.
59699
SPRZEDA:l; "misia". 42-28-13.
59883 VID.EO, videokamerę, videokasety
VHS, VHSC. 87~85-84.
59842
SPINKI do krawatów
zagraniczKURTKI
ocieplane (kresz)
ne huttowo. 48-74-28.
60034
3%-69-38.
27757
WIDEOODTWARZACZ. 74-56-79.
REKLAMÓWKI, worki. 34-83-93.
60063
27105
60163
LONATI - L4VS maszyny poń STĘBNOWKĘ 57-50-02.
czosznicze Gumitex 90,
koloro- RURY c.o„ PCW, żeliwne, gwoź·
dzie tanio. 51-22-62.
60289
wą przędzę skarpetkow\
o~e
ruje Przedsiębiorstwo
„Chris- OVERLOCKI, ekspresy/ 43-42-98.
27732
pol", Paprotnia 29 k. Brzezin.
cwaran27476 VIDEOODTW ARZACZE,
cja \ranaport 57417·12.
CIASTA z RFN „Stajanek", Taro27698
ka 3/5.
27644
TELEWIZOR zachodni, video Sony
Powyżej
POMA~CZE słodkie.
32-64-69.
27702
27335 MINERWY - atębnówkl nowe 20 kg 33-30-95.
KRESZ koreański - wyb6r ko51-32-98.
277"4
larów. Inflancka 28 33-74-72.
PIEC
&azowy
na 200 m kw.,
27372
crzejniki żeliwne. 5.2-26-99.
TOREBKI foliowe. 33-5.2-27.
27748
19283 ODPADY 1k6r licowych 33-55-46.
U NAS najtaniej kupisz telewizo27720
ry kolorowe P AL-8ECAM ,;Mul- KOZUCH, kurtkę (nowe) 31·69-38.
titech" w zestawie z magneto27157
widem lub oddzielnie, odtwarza- rELEWIZORY kolorowe 8ł·72-il.
24ti71
cze produkcji japońskiej
oraz
kasety magnetowidowe.
Zapra• ZGRZEWARKĘ
(polietylen)
szamy miłych Klientów.
Łódź,
52-69-91.
.. 27550
Narutowicza 99, 34-118-55, 78-39-99, „OR'f", al. Mickiewiczą 65 - tePiotrkowska 109, 33-37-68, 32-64-53
lewizory, macnetowidy,
radi~,
27397
zabawki, kosmetyk!.
27366
OVERLOCK, zamki błyskawiczne.
42-63-31
27623
AUTOMAT pończoiszniczy ,,Sabina"
51-76-90.
2761!>
OVERLOCK, rajstopy
niepełnowartościowe . 49-05-70 18-20.
27653
ZŁOTĄ 20 USD, numer telefoniwuyałldm, k«>ts1' wslęlł udslal
czny 33-77-57.
27382
w ostatnie.I drodse
.-' „, ·': SPRZEDAŻ
.ł.

TELEWIZOR Neptun, frezarkę do
metalu. 57-85-61 16-20.
25798
"MIS" ;;: „Runotexu", kresz
31-25-10, Błońska 15.
60224
MAGNETOWID,
odtwarzacz
48-10-96.
60228
BRYLANT 0,7 czysty - sprzedam.
84-08-91.
60233

ł

P.

FRYDERYKI
BOROWSKIEJ
1kłada

aerdeczne

s

HĄf:

z

głębokim

i

talem

-zmarła

LOKALE

nasza

60257
MAG.AZYNO 10()-,2()() m, poszUJku;e hurlownia spożywcza. 74-al-76.
002B7
MIESZKANIE 11 m Jtw. do wy.naACia 7'4-46-71.
POSZUKUJĘ mielrlk&nia &-7fkl2.

:mae

moo

LOKAL po ai.w&ilcl 400 m do wynajf:cia 87-81-89.
27724
FLRMA poiszuk.uje wyeodJleco tirzypokoloweio mieaika.nla a telefonem na ro1t - z góry, 413--56--0Z.
M-3, M--ł, pu.te
'7-S8-06 fl4-ll'l).

BODZINĄ.

pon.~

f'Tm

-„•

Jnż.

te CD.la lt pudnl& UM r. w
Kamu•la. Babcia

najukocbańn& ~ona,

Teściowa

s. ł '·
JANINA NOWAK

w wieku n
1 Pracnladek

cmeałan1l

Pogrzeb odbędzie się w dniu
• cmentarzu Komunalnym Doły.

&lęboklm talem
zmarł nagle w włe-ku

Z

na

ł

da. •-on-

A

ir.

•

aod&. l i na

zz crudnla

ll'ł.

zawiadamlamJ',

n

lał

„.

o Codz.

tt.311

u

Cmentarzu

40Dna

w

powiadamiają:

ZONA, SYNOWl·E, SYNDWA, WNUKIJ I NAJBL1'2lSZA
RODZINA.

8ULIXOWSll'.A.

MĄZ, COR1A, 8YN, 8YNOWA S 'WKUCZJU..

dnl• :li

~Dta

1•

„. _...

I'.

dniu !% grudnia br. (sobota) o godz.
Komunalnym pn:y uL Smutnej Doły,

się

P.

P~rnll 94~• •I• w dAlu l i crudnia br. tltobota) • [odL 13
na cmenwn nym.-kat. łw. Anny na Zanewle, p:ny ul. odoweJ
o aym powtadamlaj111 sroąacunh

w
w «ma U cru«asa UM

JERZY ADAMCZEWSKI
odbędzie

ł

ALFREDA LEPLA
•

ł.

~ lał

ł

•

odsnaaoua 11'.rsytem Jr.awaleraklm Orderu OdrodMnla Polldd, Zło
t111 Odanak111 u Opiek• nad zabytkami, Odzna!r.111 Grunwaldu~ t 110norow11 Odmak111 Miasta ł.odei oras Innymi odznac:senlamt resortowym!. Była tolnlerzem Armll Krajow•J•
Wyprowadnnle 4ri>g.lch nam zwłok naat111pl w dniu li c:rudnla
br. (ponleu!ałek) o gon li s kaplley ementana katollckle10 na
Dołach, o czym sawladamla.!111 poer111tenl w słęboklm blu1

znsc,

SYNOWA, WNU·KOWl'.B

wn: s

8.10 Santa Barbara
9.00 Transmisja obrad
16.55 Program dnia
17.00 Noce I dnie (3)
17.55 Uniwersalny kurs
18.00-19.00 Et.PEES

s~jmu

jęz.

ang.

19.00 Obserwator
19.20-21.30 EŁPEES
21.30 Panorama dnia
21.45 Sport
2!.55 Crime story <25)
22.45 Wzrockowa lista
przebojów
Marka Niedźwieckiego
Z3.05 Et.PEES
0.05 Komentarz dp.ia
0.10 CNN - Headline News
0.25 Uniwersalny kurs jęz. ang,
0.30 Noc z anteną 5 z Wrocławia

pr. nocny

SKY

ONE

RTL PLUS

111.00 Tu Lucy lll.30 Młodi2;i lekarze l~.00 Ma.gazyn 13.00 Prawd:ziwe wyznania 13.30 Gra 14.00 Inny świat 14.50 Swiat się :zimienia
15.415 L<>vi1ng 16..115 Trzecll przyjaciół 16,415 Show dła dzieci 18.00
zaguibieni w kosmosie 19.00 Zwiąri
·Jd rodzinne 19.30 Gra 20.00 Miłość
od pierwszego wejrzenia 20.00 Hej
tato 21.00 Rioptide
22.00 Hunter
23.00 Zapasy 24.00 Horror show.

6.00 Hallo Europa 8.35 Boutique
9.SO Ach du meine Liebe ll.00 Mit
40 hat man noch traume
12.35
Polizei•bericht 13.00 Bogaci i pięk- ·
ni
13.25
California
Clan 14.10
Springfield Story 14.50 Gut gehts'
15.15 Einfach tierisch 15.40
RTL
Aktuell 15.55 Reporter des Verbrechens 16.45 Riskantl 17.15 Gorący
pieniądz
17.45 Sterntaler
18.00
EUROSPORT
California Clan 18.45 RTL Aktuell
19.15 Die Himmel-funde von Bora10.00 Tańce na lod.z.ie 12.00 Na.r- g<>ra. 20.15 Ihr Auftritt, Al Mundy
ciarstwo 15.SQ Tenis Hl.OO Hipika 21.00 Nordwesdeutsche Klasenlote19.3lJ Przegląd 20.00
Pływactwo rie 21.10 Immer Argner mit
den
22.0~ Narciarstwo 24.00 Przegląd.
Paukern 22.35 RTL Aktuell
22.45
Ka.rate Warrior II 0.20 Brennnunkt
FILMNET
Miami 1.50 Thrill-Kill-Der Mordcomputer 3.15 The Fighter - Der
1·5.00 Dziew.czyna
z
Chastity harte Kampf 4.30 Die HerausfordeGuich
western 1'7.00 Cz'łowieilt rung
Radio Kahada. 23.50 „Nas czworo".
24.0G-4.00 TrOjka pod Księżycem.

RADIO

PROGRAM IV
PROGRAM LOKALNY
l PR W J.QDZI

nADOM.OSc1: e.oa, i, J, '• li, 6.U.
1,

n, u

a, 1.ez, u, u, 1" 19, 20,

a.oo
Tranmllsja obrad Sejmu.
14.0S
Magazyn
,.RYTM".
16.~0
Muzyka I aktualności. 18.50 Dziennik Radia Watykańsltlego. 17.00 ok. 18.30 Transmisja obrad Zgromadzenia Narodowego, 18.30 Muzyka.
19.00 Radio SAT. 19.30 Radio - dzieciom
„1-Cto
wymyślił
choinki".
20.10
Totalizator
Sportowy. 20.15
Koncert
tyczeń.
20.~o
Rzemieślnicze
sprawy.
20,40
Notatnik
kulturalny. 20.41 „Obóz wszystkich
jwiętycb". 21.08 Sport. 21.30 Łagod
nie tak jak ja. 22.0G Na ró1nych Instrumentach. 2%.15 Muzyka baroku.
%3,15 Panorama świata. 23.30 Chan•
son - anaczy piosenka. 23.$$-24.00
Myśli•

R02GŁOS

l.Oo-&.50
R.ldioranek, prezentowany przez Jana Targowskiego. 16.0028.00 Popołudni• w „Czwórce" - pr,
lok. pod red • .Joanny Sikory. WIADOMOSCl: 16, 11, 18, 19. Goście programu: Adwentyści Dnia Siódmego.
. Rep. J, Sikorzankl o dziewczętach
z
ośrodka
wychowawczego
„Przed świętami". 20.00-0.10 „Klub
Nocny" poci red, Małgorzaty
Kami!iskiej. W prt1gramie: 20.05-2.'l.20
Lekcja jęz. niemieckiego. 20.00-22.01
Psychoterapia,
radiestezja I inne
metody„. !Il. Kamińska.
22.00-22.30
BBC - mag. publ.-lnf.
22.30-24.00
„Psychotronika.„" c.d. %4.00-0,10 Bu•
siness Eng.

PROGRAM OGOLNOPOLSKI
WlADOMOSCI:

5.30,

19.30, !3.$5

PROGRAM II

'·

'·

8,

RODZIMAML

ł ft\4WlfVJtO-

12.30,

8.50-10.00
Radio
Najmłodszych.
oll:. !l, 9.55 10.00 Rozmaitości. 10.30 Klasycy mu•
zyki rockowej. 11.00-12.27 Dom
l
$wiat tel. 28-5'f-12. 12.15 Jęz. ang.
8.10 Mt:Zykorama. 11.50 „Czarny ro- (BBC). 12.35 W galerii
muzyki.
13.25
mans".
10.00 KGncert z tematem. Spotkania z reportażem. 13.45 Na
11.00 Radi.o Kontakt tel. 44-72-75. krakowską nutę. 14.00-17.35
Teraz
13.00 z malowanej Skrzyni.
13.2~ z MY· 14.00 My I Nasz ,$wiat-. 14.50 Mamuzyką
polską
przez wieki.
14.05 gazyn r.Uędzy Nami. 15.25 RepetytoApetyt na piosenkę. 14.50 ,,Między rium - Wprowadzenie do gospodarmłotem a
alerpem".
15.00 Album ki rynkowej.
16.00
Magazyn „Z
operowy. 15.45 Gwiazdozbiór.
16.30
16.10 Rozgłośnia Harcerska.
Dzie}a, style, epoki. 17.50 „Czarny DZI$",
16.55
Muzyka.
17.15
„Władc~ woromans". 18.00 Klub płytowy.
I9.00 jownicy". 17.25 Jęz. ang. (BBC). l'l.35
„W ooz:eldwaniu na piękną Kune- Szkoła
współczesna. I7.50-19.30 Wid·
cund41". 19.30 w tllharmonll. 21.10 nokrąg.
17.SO Felieton
aktualny.
Wiad. :11..11 J'ellełGn kulturalny. at.25 17.SS Monografie jazzowe. 18.15 EKO„z chleba alę stanie 1 r~ba t. woda ·ECHO. 18.25 W kręgu muzyki chrzl!łródlana". u.oo BlUOI •ss1on.
22.40 tcljańsklej. 18.35 Betlejem Dóm
,,Fldrek". 23.00 Hortu1 rnus1cu1
Chleba. 18.50 W kręgu muz. chrześ
hortus electronicu1 23.45 Rock. o.50 cijańskiej. 19.00 Eksperymen\ teoMiniatura literacka
"sto zabGbo- ria, praktyka.
19.35 Oryginały
I
nów".
transkrypcje
na gitarę klasyczną.
20.0$ Język niemiecki. 20.20 Piosenka literacka. 20.30 Kultura t okoli•
PllOGBA.M m
ce. 21.00 Posłuchaj, „Dzienniki". 21.18
Refleksje I rezonanse muzyczne. 22.00
SEBWIS ftOJJtl1 I, e. 7, 1, t, Il, BBC retransmisja. 23.00 Radlokomputer nocą.
14, li, 11, 11, u

WIADOMOSCI1 T, I, 1'

I.Ol Winien 1 ma. I0.30 J'ollr. 10.40
„Tamte brzegi". 10.50 BlueL
11.00
Kilka słów o." 11.10 Jazz. 11.20 Kilka
słów o„. 11.30 Antolocta nagral'i chop!now1ldch. 1%.00 Radio Kanada,
12.0'1 W ionacjl Trójki. u.oo „Operacja Madonna". 13.10 Powtórka
s
rG&l')'WkL 14.03 Portret planisty M. Pollini. IG.OO z Z!eml RUBJileJ do
Polski. 1UO BRUM. 18.00-lUll Zapraszam7 do Trójki. 18.0S Inf. aportowe. 18.30
W Poczekalni
Listy
Przebojów tel. 28-03-21. 19.50 „Tam·
te brzegi".
20.CIO Lista Przebojów
Programu III tel. 29-40-:11.
19.SO
„Tamte bn:eci". SO.OO Lista przebojów. 21.30 Lista debiutów.
%1.45
M!ędz7 punkiem a funkiem.
ius
„Stąd do wlecznoAcl". 2Z.4S „Knlat
Igor" opera. SS.OO Inf. sportowe. 23.05
Polityka. 1%.10 Rock • prądem. 23.41

Wyrasy

głębokiego

współczucia

RODZINIE
RYNKOWSKICH
z powodu Amlercl
~ONT-MATJtI
1kłada

ZARZĄD
PBZY.IACIOŁ

TOWARZYSTWA
MIASTA GŁOW

NA.

P.

'KAROLINA BUCHALCZVK

CORK.A, SYN,

6.55-11.00 Telewizja śniadaniowa
6.55 Powitanie
7.00 CNN - Headline News
7.15 Uniwersalny kurs jęz. ang.
7.20 Magazyn telewizji śniadaniowej
.
8.00 Panorama dnia

f. przygodowy 19.00 Sprawy się zmieniają f. gangsterski 21.00 Purpurowe serca - wojna
wietnamska
23.00 DO'bry 't~ar - f. o astronautach.

TV SAT

mio •.se,

MECHA.NlX, dziewiarz, długole<t.ni
staż .na au.tomatach &karpetkowy. Rojna 5\lA m. 25.
592!i8
INŻYNIER włók1enniiciwo, odz.ież0<wni.ct w<>, pra1ttyika, prawo jazdy, niemiecki, p()szuku·je i.nteresującej pracy.
Ofomy ,,2i706",
· Biu•o O~łoszeń Sienkiewicza 3/5.
27706
ZESPóŁ 8-oao·bowy info.""lnatyków
' po.sz\llk.uje pracy. Programowwie,
w<irożenia,
obsługa
aystemhw:
Clipper, Puoail, ,AssemJbler (m.ikrokGmputery, Odra, Mera)
~..os po :ao.
mm
Kl'EROWCA ut. BC szuka pracy
- .ektor prywatny. Listy „2f1148S"
Bi'lld'o Ogłoszeń, Siernkiewicza 3/5.
JiAiKO konst:ru.ktor, krawiec, szef
prod<uikojL. Listy „'Zlff/6'', Billlro
Ogłoszeń, Slenikiewicza 3/5.

Dołach.

ł.

P.

2738t

PROGRAM ll

ze zł<lltym rewo'1werem -

Zl,

PopMb o4btdsl• al• w dAW Ili crw1.aJa ltH

S. ł P.

na
czym

&lubu. Na-

" · • sżtii{AM PRACY .·.

ełC

llODZnfA.

11.30

H

'

ntm.1-.t.

rep.

22.40 Weekend w jedynce
22.50 Wiadomości wieczorne
23.05 Panorama światowego sporta
23.35 Studio sport

PROGRAM 1

ANDRZEJOWI SZEMASZKOWI
oru HALINIE SZEMASZEK

ZYGMUNT KRAWIEC

o

~72

talem saw.Jadam!amy, ł• w 4n!u • 1rud1l1a 1JM rollu
la\ odszedł o4 nas koehan„ Mllł, OJclee, Dsladft

S.

Pogrzeb

&7-83-14.

JLU>A J'BACOWIHCZA, OlaGANJJ:ZACJA. ZWL\•
&&OWA oraa K.OLZZ.UOU a KOLEDZY a ZESIPOŁV ELEKTROCłllPŁOWNl - ŁOD:t.

-•Dłaftll

1lęboklm

WIDEX>FIJU.'VlOWtANLE

lł-nm&CJA,

Pogrzeb odbęd:llle się 22 grudnia 1łH r. o godz. 11 na
Komunalnym Doły przy ul. Smutnej l.

20.25 Koleje wojny (7-ost.)
21.30 New York, New York -

SWI:r,""l'Y Miikoł.a.j do wynajęcia 43-46-53.
27762

wap6łes•ela Cł6wnemu lnł:rn!erowt

~,...

NAUCZYCIELKA XXlV LO.

z

_;_

PRZYJMĘ na mieszJ{AJ)!e za opiekę. 57-17-00 crzecznościowy.

WJ'ftSJ'

sa.wiadalń!amy,

:m39

:mos

lafil' (1988), aprzedam, ~-111.
.
27713
U6P (·1988), aprzedlllm, :11-97-59.
Z7721
FORD grenada sprzedam, 36~.
21049
SP!RZEDAM JIUdi 100 tW'bo d!eseJ
(1000), Oi>wiaitowa 14A.
Vo811
SPRZED&'l\ł żuka (1965). ss-30-:M.
26689
SPRZEDAM ay.renę bo9to (1981), ~24.
2fl'3{f1

t6w llleeł clepln•J
wieku 58 la\

TELEWIZJA

KIOSK handlowy, sprze~m
57-81-98.
27670
MERCEDES 190 1964,
silnik
Masey-Ferguson,
wartburg
1968, UAZ i silnik p_eugeot
32-33-33.
27585
PANASONIC, Toshiba (TVC,
video, odtwarzacz) telegazeta, gwa- BLACHARZY samochodowych zarancja 42-42-52.
·
27606
trudnię. Liściasta 17A.
60064
MAGNETOWID „Aiwa" sprzedam. PRASOWACZY przyj!mę, Suzytto78-56-98.
27775
wa l'l, 76-64-64.
:lfi652
DZIEWIARSKĄ „5" nową
zA,TRU'DNlĘ krawców (marynar34-23-43.
27361
ki), Namiotowa 2.9 (Zdro.wie) TELEWIZORY kotorowe 32-33-07.
33-70-29.
27'563
27374
TELEWIZORY kolorowe 33-39-31. SPÓŁ.KA ,,POL..;RUS" w Łodzi ul.
Tkacka 9a, tel. 78-43-64. utru<i27377
ni od za,raz program.istę-informaty
TELEWIZORY kolorowe. 33-10-32.
ka do komputera, wynagrodzenie
27392
od 1.500 tys. zł, dwóch kierowników
sklepu - prowizja, dwóch kierownilków magazynu, dwóch magazynieró\v, 4 sprzedawców.
FORD tau1n1U1i (1!179), pil.nie sprze.
l!t7758
dam. Radom&to 29-417.
00232 MEGHA.m:K.A maszyn szwacll!liczych
DIF.SLE aUJCi·i 100 (197'9), audi 01l
- l/~ etatu, 4345-311 po 18.
(1985), colła f19851 &1-30-97. 60001
POLONEZA,
silmk leyland
9PI'zedam. 34-1.2-82.
60250
SPiRZEDAM 125p ·(HYl'l),
P.roletaria.oka li.i" rn 3.
60256 POWIĘKSZANIE, d-OpasowywMie
(ha1luxy, odciaki, miejsca bolą
SRRZElDAM fiaty 126p. 52-08-00.
ce), niewygodnego obuwia! Poł)(}<?i2
&ze!"Za.nie, zwęża.nie cholew! WszyBMW 325, vplkswa.gena ga.lta do rewanie zamków błyskawicznych!
montu ku.pi~, 34-Zl-36.
Ziro4
KLINIKA OBUWIA - Gdańska
FLAT 12Gp ~l!Y79), silni'k, 43-93-&J.
25. Wróol-ewska.
00192
Z17fi2 UK.LA.DANIE glazii.i.ry, mura.rstw<>.
33-35-01.
6(1.236
SPR.z.EDA..L'Vl: volvo MOL (198<ł), VW
garlnls na części, częiki silni.ków: ZLECĘ haft maszynowy l<l.000 sz,t.
57-93-.29.
~
ford ta•unus, opel relkord, VW
polo, goli. CU1Jr!llk<>W1Ska 4 m. 1. UKLADANIE gilaz:ucy 78-1~-94.

27663

podalękowanSa

rozjdnta1' fragmenty,
powoduj"
punktowanie, „zaświecenie" koloru. Współdziałanie technik
ma
charakter organiczny.
W cyklu „Kopciuszek", pełnym
symboli, wieloznaczności l metaPROGRAM 1
for, odnaleźć można dużo optymizmu i chyba coś z ducha Cha- 7.40 E:x;press gospodarczy
galla. Jest to dzieło .otwarte na 8.00 Dzień dobry - poranny mag.
różne rodzaje odbioru, bo też aurozmaitości
tor nie stawia
nigdzl.e „kropki
9.00 Wiadomości poranne
nad i"; dzieło dojrzałe warsztatowo, urzekające trafnością i szla- 9.10 Domowe przedszkole
chetnością
kompozycji, rysunku 1
9.35 Kopernik (3 - ost.)
bogactwem kolorystycznym. Cykl
- w poetyce inny niż wcześniej 10.30 Szkoła dla rodziców
sze prace Sobczaka świadczy
jednocześnie o· specYficznej wraż 12.00-15 55 Telewizja edukacyjna
liwości
subtelności
nieomal
15.55 Program dnia
„kobiecej".
16.00 Wiadomości popołudniowe'
Wydaje się, iż wystawę, · do
top
której
obejrzenia
zachęcam, 16.10 Video można by też potraktować jako 16.20 Dla młodych wldt6w: Cojak
pomysł do
ewentualnej scenografii. Czyż ów inspirowany mu- 15.45 Dla dzieci: Ciuchcia
zyką
i tańcem symbolizm nie 17.15 Teleexpress
byłby czynnikiem wzbogacającym
17.30 Raport
spektakl myślowo i emocjonalnie?
17.55 „Fortuna"
JANUSZ JANYST
18.50 Polska z oddali Jan Nowak Jeziorański
19.00
Od
„Kapitału" do kapitału
500 m kw. !•ub więcej poszukiwac.e na hurtownię spożywczą. Ko- 19.15 Dobranoc: Bouli
nieczny
telefon
Oferty:
t~l.
19.30 Wiadomości
~78..Jl6 Warsz.awa.
ro75
20.05 Lech Wal.ęsa - lider - film
dok;

Istotnll rolę znaczeniową pełni .
kolor. Zwraca uwagę duże zróżnicowanie odcieni
(przy sporadycznym
tYlko
występowaniu
brązu).
Sobczak posługuje się
fechniką mieszaną: temperę, tusz
i pastel kładzie na kartonie
a.kwerelowym.
Nośnikiem
koloru,
współtworzącym
w
zasadniczy
sposób lrlimat prac okazuje się
tempera.
„Muzyczna"
harmonia
barw wynika z mieszania i integrowania walorów
na wilgotnym podkładzie. Trzeba tu docenić sprawność warsztatową: proces ten musi przecież trwać niezwykle krótko i nie istnieje moż·
liWość dokonywania poP.rawek.
Naniesiony tuszem ryst.nek
skr~towy i syn.tetyczny -: ucleI leśma ruch, daJe kontur 1 detal.
Pastele
natomiast najwYraźniej

dziś OGŁOSZENIE! .

5
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bla U srudnła
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CENTErJIARKET HSS

SKLEP PROMUS
Piotrk·owska 133

oferuje

to najatrakcyjniejsze warunki zakupu
w WIELOBRANŻOWEJ HURTOWNI

-

sekretarki
automatyczne,
i telefony
Panasonic
kasety video. _

OFERUJEMY
szeroki asortyment towarów ·
kr.:i je ',-,~ ych i importowanych w następujących

ATRAKCYJNE CENY,
GWARANCJA,
SOLIDNY SERWIS.
Ł6d:i, Piotrkow•& 1·33,
tel. 36-77-95.
27232-g

branżach:

.„

ARTYKUt.Y CUKIERNICZE,
OWOLE t IMPORTU,
AKl'YKUL\' KOLONIALNE,
NAPOJE (W tym alkohole),
PRZETWORY OWOCOWO·WĄRZYWNE,
KO'\IC'ENTRATY SPOŻYWCZE,
.!VZ KASZE. MĄKI. CUKIER.
CERAMIKĘ I SZKt.O,
ARTYKULY METALOWE,
TWORZYW A SZTUCZNE,
SPRZĘT GOSP. DOMOWEGO I RTV.
KOSMETYKI,
ARTYKUŁY CHEMIJ GOSPODARCZEJ,
SRODKI PIORĄCO-MYJĄCE.
INNE.-

....

....
....
....
...

....
•

'°"

....
....
...

'°"
1111-

ŚCIĄGACZ

akwizycyjną formę sprzedaży;

dor&dztwo oraz pomoc ,., zakresie polityki

:tf

sprzedały.

Chcesz mleć wysokńe obroty, atrakcyjne ceny towarów, maWSPÓŁPRACUJ
ksymalny zysk, ciągłość dostaw Z N AMII Codzienne propozycje nowych l atrakcyjnych towarów. 'Naszą dewizą rzetelność i szybkość działania!! Renoma naszej FIRMY jes1 powszechnie umawana przez stałych nabywt"ów Indywidualnych I hurtowychlll

CENTER MARKET USS
- · to Wielobranżowa Hurtownia w Łodzi,
ul. Tuwima 95 z tr;Jd~cjami.
-

NAS7E TEJ .EFONY:
&rt. spotywcze: 7ł-81·53, 74-82 24;
&rt. przemysłowe: 74-73-90, 74-70-35;

-

telex: 886944.

.,

PRZĘDZĘ

DOGODNE FORMY

ZAPŁATY.

1:

ZAPRASZAMY
21333-g

7

.-n •

•..,•..,...,Kl

PrYwatny

KRAWĘDZIAKI

..,.'ARCICA

skład

l'RZEDSIĘBIORSTWO

N.Reszke

·•j

„„

"

PRODUKCYJNO·USi:.UGOWO-HANDLOWE

TRANSPORT
do K.LIE_NT.11
':'" .

'

·:I

„KAMA"
ul. . Rogozińskiego GA
' (pawilon 1 p.)
tel Sł-29-68
. 24635-g

-459/14-14·14
s

nnor-.-

fkaniny „DUBAJ"
tanio sprzedam.

w Jeziorku.
k. Koluszek

:ii'////////////////////////////////./'////HĄ_,

~

~-

ARTYKUŁÓW. ~

POSREDNICTWO ku.p no
- sprzedaż, 57-88-61.
HURTOWNIA
231M
~ TELEWIZORY, wideo
PRZEMYSŁOWYCH
meble ga<1t>odarstwo doa.uotopOŚrednic
mowe
POLECA
22728
two, 33-10-32.
w tym:
lNDV
TELEWIZORY, wideo kubransolety, kolie, korale, naszyjni~
pisz - sprzedasz.
ki. kolczyki. klamry do włosów,
21·367
84-72-31.
torebki. chusty Itp. ,Rajstopy wło·
skórzane
KURTKI
5
11przę4a.m. 55-179-55.
26M7
ZAPRASZAMY!
(Hl.OOO),
KRESZ czarny
Łód'- E Plater 4/8 m 12
je3JllS Hongkon.g 14,5 oz
~
(1,55/34.500). zam'ki blystel 57-94-68 godz.. 8-15.
22711-g ~
cm
~
·kawiczne 45-80
(spira.I ne, kostka), podV/////////////////h•////////.//////H///b dodatki
srewk!.
POSREDNICTWO,
„.HURIMEX".
p(}!eca
:;a.134
86-20-79.
Mocarna 3/5 (Zlot.n<>).

~

§
§
§
§

81ZUTERIĘ

~

Naj n~~es.~racee~;ki~

8

§

§
~

JSKĄ.

;s
§
§

~

§

§

KOLUMNA dzi&~kę

PRODUKUJĘ

sprzedam

58839
15-85-99
SEGMENT - .Ano<kespol
sprzedam 12-23-65 wie·
26381
cw·em
SPRZEDAM działkę
1·2-13-64, godz. te --21.
551QO

5łł401
boazerię,

listwy ozdObne. 36-18-96.

budowlaną

kolorowa
FLIZELINA
81-93-48.
najtanie;;. ·
Sienkiewicza
86-:Jl-32.
2'l893
171.
ga•rNAJMODNIEJSZE
Piotrkowska
nitury,
20042
28, STOP

BIURO IMPORTU I EKSPORTU
działające przy

POT P\V „SURTEX"
w Łodzi, ul. Piotrkowska 148/15P

58500

poleca:
HURTOWNIA
taiktyl - kresz 'koreań
spodnie tajlandzski,
200 g
kie, bis7!kopty
'RFN, Odolanow«ka 18.
2'41145
„Jokol",
SKŁAD Ce1ny
pa.JeNiciarnia.na :rl,
ca jean.!. Ceny l(onku25305
rencyjne.
wideoTfilLEWIZORY,
odtwarzacze kuuis'l: sprzedasz. . Ui-a!2-0n
562.95

ZATRUDNI ·

.,

A

>
t

'i

handlowców z doświadcze
niem w branży włókiennicze].

'{o„iPcma ?;na io-lllość jednego z języ.
ków: angielski, niemiecki. francuski.
Zgłoszenia pri.yJmuje dział org i kadr
plac Zwycięstwa 2, tel 74-02-69 .
t::Ą~~maiP

ZNAC2lKI pocztowe 25196
kupię. 32-78-84.

I

25520-~

mr m

~

MASZYNY szwalnicze -

48.-11-29.
KOMPLET mll6zyn
marmu-rkowa.nla
36--03-63.

•

p

bawełniany ,

' bi"Storowy „misia"
Wałbrzyska
sprzedaje
55374
68, 34-80-59.
R}iJKAJW foliowy, torebki,
&l-29-62.
84-45-19,
55884
jeansowe.
KURTKI
56298
57-.22-00.
BARAKOWÓZ chłodnię,
ceownl·k (200), 15-74-32.
355
WIDEX:>ODTWARZACZ ~
S8555
74-45-412.
w1ezę
Sa.n yo,
WIDEO
JVC. antene satelitarną, 12J5p (1983), po soa25394
leniu , 57-23-55
8,
stylonową
SIA TKFi
1'2, silnitk jed,nofazowy,
.akordeon. 42-99-21
29287
WYPOSAŻENIE plecza.r'karn I 120 m, 91-70-58. ,
25871
.
SPRZEDAM nowy agreprądotwórczy
gat
8 kW, wartburga (1900).
5c;a11 8
43-18-78.
maszv!'v
SPRZEDAM
LD-15.
dziewiarskie
Brzeziny 7'4-35-87.
58819
chiński
OVElRLOCK
sprzedam. 87-89-18.
581!26

dostawę naszym transportem.
beipłatny załadunek I rozładunek,

:tf
:tf

J3:'.?llO'ł

NA.JTAi<:!SZA siatka pgroR?.gow.ska
dzeniowa,
2.1269
220.

Proponujemy atrakcyjne ceny hurtowe
oraz:
:tf

1r:1e~~11

r NAJMODN1usn· i

do

•

bistorową

25107
52-45-44.
czarne
JAMNIKI
561'1 l
74-51-46.
TEI,,ElWI'ZORY, wideo pośrednictwo. 52-82-07.
56436
płyt'k:i
ATRAKCYJNE
lastrikowe marmur<iwe.
53027
16-53-21.
ENCYKLOPEDIĘ B'itannica sprzedam. Wa.rsza2012
wa 19-74-99
„RUBTN" . Elekk-on" ...-.
5~
81-17-26.
WIDE.oODTW A•RZACZ 26857
55-27-Sl.
OVERLOCK, ekspresv 23572
55-44-60.
TELEWIZORY k'olorowe
p0<lskie. 51-23-09.
58223

---------

POSZUKUJĘ

kawalerki
2638tl
81...56-40 po 16.
8-10
POMIESZCZENIA
m na magazyne'k - 1?0SZutkl\lję, !J!-SD-60. 58800
POSIADAM lokal 60 m,
oczek1u1ję propozycji 25873
84-65-23.
BIURO Ha.nd.Jowe „Parc-Dom"- Mieszlkania., niekuipno rfachomości sprzedaż. 33-71-32, Gdań54939
ska 31A.
wj'lllajem
ZAMIANA,
miesz.'km, Jo.kale, nieru·
Pośredn ic
chomości.
Ł~owa 19, wizyty

two,

do24198
mieszkania
POSZUKUJĘ
Listy
do wy.najĘcia.
„57·900" Biuro Ogłoszeń
Piotrkowska 93.
PIRZYJMĘ do ad.mi·niistrowa.nia budynlki. Oferty
90-980
711,
skryt)fa
23899
7.
Łód'
M-3 ~awa. MaizowieC'ka.,
bloki, telefon - za.miew
mniejsze
nię na
562.:JO
Łodzi. 34-30-39.
15--18, 317-1(}..4{),

.

całą

bę.

TANIO matematy.ka.
57-8-0-36: 78-13-28. 55500
KURSY na stopień żE-gla
. rza i sternika jachtowego. Infwinacje, zapisy, 48-34-27, 88-28-13.

53634
komputerowe
KURSY
IBM sekretarkom poleca ,DUET", 78-68-49.
55785
78-46-4-0.
ZA TRUDNIĘ chału.pnicz
kOS'Zule meskie.
kę 56317
87-46-35
szwa<"zki
TASMA
orzy jmę, 78-64-94. 24563
WYKWALIFIKOWANĄ
do
panie
sekreta.t"kę.

prac biurowyich „Jami",
25654
Wólczańska llill.
,fryz,jerkę
ZATRUDNIĘ
kosmetyczkę,
damską
Tel.
manicurzystkę.

51-45-68.

INŻYNIElR

58753

me~hani·k

26Z7S
DWA pokoje Sopot, trzy
pokoje Łódź, ni jedno
większe lulb domek 26324
36-217-85, 8-10.
na
POMIESZCZENIA
poszukuję
sklep
25336
42-62-63.
dzierżawę
w
ODDAM
lokale o 'PQW. 20 rn i
160 m w Helenówku 58767
16-64-52.
M-3 bloki I mieszkanie
budownictwo,
sta'I'e
na
zaimienlę
~ m większe, bloki.
jedno
„58771", Biuro
Listy
P iotrk-owska
Ogłoszeń,
96.
MŁODE małżeństwo wyna~mie mieszkanie
58756
48-13-52 po 18.

~ECHNICZNE

• 32-0688CRTEN

~

•

codziennie, 32-40-94
5G.H>8
lona 29.
GABINE'!' Psychiatry~zny,
8B-25-45,
Poprawska,
57-5~-55

21Q98

575555

EKG ·
U PACJENTA
DROZD

.

33-22-12,
„OMEGA" Piot..r'kowska 33, USG -'ciąży, brzucha, stawów
TESTY
biodrowych,
UCZULENIOWE. Kardz ieci~v
. diolo~
- USG serca. Inter!'lisuro·!c>$.
ta, ginekolog,
neurQ'log, orta.peda, laAKUPUNryngolog.
ma,aż, so!aKTURA,
2&493
rium.

0

NOCNY Gabinet Stomaw
tologicmy czynny
dni powszedn ie i świę
ta, godz. 2;!}-1, Żerom
skiego 43 m. 1 przv pl.
587·25
Barlickiego.
KO:vIPUTEROWE badaCodziennie wzroku.
nie PiotrkowSka 25.
54'?94

JUZ W LODZI

Bi2604

HY1DRAULiiKA., 34-12-.23.
55475
med. Sz:ymaflsld
DEKODERY, fonia, ł.nż.
5400. o
86"'31 -95.
:Sa.leerek, 197-23-06.
CHIRURG-ONKOLOG dr
5S263
,.M·EDI!N", DIDKODERY PAL, StańJa.błkow5ki,
Piotrkowska 90 ('15-117',
54485
czaik, Wl-rYT-68.
ipon !edziałkl 312-01-72.
dekoTIDLESFJR.WIS
~118:?9
55248
dery, 46-3~.
T.ElLENAPR.AiWA czarno:M1007
~białe. 52-35-70.
- na.prawa
LODóWKI
54561
84-42-8Q.
automatyczne
PRIALKI
naprawa, 87-98•812.
21834
NAPRAW A maszyn szy21856
jących, 55-711'-57.
WIDEOFILMOW ANI'E 2267 o
51-92-.29.
wit>roFILMOWANIE „Universtech", 42-99-33.
531}33
UKŁADANIE parkietów
„ME!DIX'' - wypożyczal
cykilinowan 1e. 52-08-00.
nia elektrycznych od59263
pokarmu ciągaczy
WIDEOFII..u'\ID-W AN1E 558 3'8
50063
32-35-03.
&4-&8-47.
I

•

d.r

w sklepie

n.wnt

n

••

Spółki

„COMPACT"

.t.ódź,

GRUNTY

MIESZKANIA
sprzedasz i kupisz

ur. Traugutta 21/23
56629-g

~ c::::m~·- t:! ....

Ili l~llUlll li lf
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„HEPI''
Sienkiewicza 85187
36-24'-02; 36-56-00
wew. 216.

TAJLANDIA
odzieży
spodnie,
bluzy,
S\l\'etry
i inne wyroby,
GODZ 8-16
Łódź,

5652'-<Y Hurtownia

lt:ii2=~ · +! ·~:::j=~

I>li>..,_

ŻALUZJE

kolorowe.
srebrne. 43-93-00. ~~061
glazury.
UKŁADANIE
202:78
55-60-94.
PROJEKTOW At•n.E, wykonanie, montaż urzą
dzeń

""

przemysłowych.

Czarnecki, 84-54-87.
25875
MONTAŻ boazerii z. materiałów powierzonych,
91-42-95 lub 48-68-35.
58891
WIDEOFILMOWANIE MULTIFILM '. 86-53-1;.,
52955
"
ANTENY, 55-32-47.
23545
WIDEOFILMOWANIE 55994
87-05-7'2.
DRZWI drewt".iaine, sta!149{)8
lowe 42-02-27.
naprawa.
LODóWK1
Pawłowski. 36-16..ml.
55106
UKŁADANIE parkietów.
54201
42-31-17.
,ZALUZJE, ~-00-.22. 55878
DOMOALARMY, 78-75-511.
56619
5!1749
ŻALUZJE 81-75-44.
FARBOWANIE oraz kreszowan ie stylonu, farbowanie marmurkowanie surówki, te'ksasu.
Szyibkie tel"miny. Konku.rency~ne ceny. Ł6<iź,
58857
Łęczycka 11 /1..3.
ŻALUZJE, 43-84-2'6.
:i7241r
51-39-58
ŻALUZJE,
4'6913
Skrzypiński.
MALOW AN1E, ~.
536114
oSPRZĄTANIE, mycie
.rachunki.
kie o
74~71-28.
56563
DEKODERY PAL
54484
81-24-46.
DOMOALARMY ' 85-44-98

ul. Zamojska 11,
tel. 84-69-96
Ceny
super konkurencyjne.
57768-g
.

lllllllllllllllllUlllJ~llll
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Etykiety
samoprzylepne
Papier - folia jedwab.
Atrakcyjne ceny
i terminy.
AGENCJA
REKLAMOWO-HANDLOWA

FORTA
Łódt,

ul. Ła.giewnkka 5ł/56.
Tel. 57-13-10 w. 12lub15.
Zł357-r

-=-=-·
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IMPORTOWANE
• zabawki,
• zegarki
W· ilościach

hurtowych,
oraz

kalkulatory
fitmy MBO

56.960

(17-20).

ZAMKI, bl<>kady, blacha,
drzwi
wyiciszanie
51-ti0-84, Drz.e.wiecki.
55355
HOLOWANIE, 51-77-46.
54324
HOLOWANIE, ~5-02-1·2.
55'28.2
SZABLONY - konstrukwykoc~e kraw·ieckie
14--02-84.
nuję, Koluszki
57902
33-77.-07. .
25736
wiecrorem.
SlJW Acz.KI baTdzo dOlbodrze szyjące. Młynarska WYPOŻYCZA·LNLĄ,
&l-4!2-10.
twarzaczy.
49, '7~-63 wieczorem. •
5!1131
MWT
za- WY"POzYCZAIJNIA ma„AU'STROTEX" Smolska,
gnetowidów,
meh'u<lnl szwacz:ki,
56495
48...02-42.
ch."i>niika maszyn. Praca
CYKLINOWANIE
Przę
jednozmi.anowa.
42--0.2-45.
24314
dzalniaina 20, 74-41-99.
25192 CY1KLINOWAiNLE
50231
. 32-92-5'1.
CYIKLINOWAN'IE
solidnie. fn-67-90. 23635
G.IINiEKOLOG -

H•-

sy$temy a!ltywłamaniowe, domofony.
57904
42-50-79
AUTOALARMY, 37-45-71,
24478
blach.a, blokaZAMKI,
dy, wyciszanie drzwi,
Kalinowski, 37-52-90.
5553/j
PAL:_ wideo - UKF Wyj.ki.a
przestrajani.
AUDIO-VIDEO. 43-95-'!4:
Nowakowski.
91-85-87.
55739
USŁUGOWE wykonywanie da:ianil!l interlocd:">33-77-27.
tel.
wych,
268117
33-09-IYT.
WJDEOFILMOW AN1E 24856
Janus, 784-784.
WIDEOFILMOWANIE 58045
43-10-211.
WIDEOFILMOWANIE 57480
51-65:36.
„SAKO" -

IZOLACJE termicme, Inelektryczne.
stalacje
Zgłoszenia 'po godz'. 19.
27~6
Tel. 5'1-58-67.
NAPRAWA maszyn szy268'11
jących. 55-71-57 .
FACHOWE zabezoieczanie drzwi - atestowane za.mki, blacha, blokady, efektowne wyciszanie, 51-95-4'2 (8-15).
55277
ALl\fiS - · autoalarmy,
domoalarmy, 74-75-39.

A

WSZYSTKO
DLA DZIECKA

Inż.

kosDERMATOLOGIA,
metyka lekarska, interna - trwałe i bezbolesne usuwanie zmian
skórnych włosów, nabrodaczyń, tatuaży,
wek. włóknia'ków. Testy alergLcz.ne, bada nia
mikroskona grzyby,
Choropowe wloisów.
by p!"Zewodu pokarmowego. endokrynne. „Dermed", Jaracza 14
54łi00
32--07-02 (3-20).

Z

Qaerber

.

KUBASIEWICZ

(29), niemiecki - poListy
pracę.
dejmie
„53602" Biuro Ogłoszeń
Piotrkowska 96.
AKWIZYCJĘ żaluzji zleBi ucę. Listy .. 586ti9",
ro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
zgioPRZYJMOWANIE
szeń telefonicznych z:Jecę. Listy „588'70", Biuro Ogłoszeń, Piotrkow·
ska 96
WYK.W ALIFIKOW ANE
szwa.C?Jki (dzi.anina) w
Lodzi - NowosoJ.na, zatanio MOTORYNKĘ,
trud:nię lub chałupniicz
sprzedam. 87-32-62.
ki, 55-4.12-69 ;vieczorem.
27231
588j)3
SPRZEDAM ładę 1500S, PRACĘ na druty zleeę.
86-18-81 wieczorem.
56122
48~24-25.
56617 LEKA.RZ.E
specjaliści
FSO (1900) po wyroadku
Medycznej
Akademii
· - sprzedam, 5'2.-39-44.
chorób serca,
lecżenie
56600
.
EKG.
nadciśnienia.
AUTOPOSREDNICTWO .
Tatrzańska 102 m. 5-0,
5643'7
52-'S2-07 .
tel. 78-51-612, 3•5-75-21.
A UTOPOLMOZBYT
25496
AUTO-KO- POT!RZEBNY ślusa.rz na-GIEŁDA
MIS, tel. 78-62-94. 233
z praJtty<ką,
rzędziowy

8-10
POMIESZCZENIA
rn na magazynek
Listy
poszukuiję.
Ogło„M859", . Biuro
szeń . Piot..rkowaka 96.
DWUPOKOJOWE, 30 m
na
zamienię
bloki,
76-5'6-79. ·
większe,

-lllll:llDł1---:X-l!'ł

USG ser,,DAMED'' ca, brzuclta. Próby wyHolter
slłkawe,
ika'I'diolodzy, . pediaitra,
33-73-25, Piotrkowska 5.
55912

I GINEKOLOGIAI TKANINY
DZIANINY
Al.Kościuszki97
I . 111a ... 1.,ortow- I 366565
COdz.godz,18·19
I ~ włfli1111.t••• I „MEDAX" - USG. oraz
I Łódź, ul. Kopcińskiego 73,75 JI k()mple'ksowa diagnouroJog:czna - ' LOKALE
styka
L.tel421741233,UX886630
7.i€-

sprzęt video firm:
FUNAI, TOSHIBA.
SONY, AIWA,

w ŁODZI.
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11r-····111
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OBNIŻKA CEN
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12- I 14-pozycyjne

&

drukarką .

>:f. 12-pozycyjne

bei;

drukarki.

.kasy ·
rejestrujące

firmy MBO
oferuje

„A S"
SPOI.KA z o.o.
ul. TRAUGU1TA 18,
· LODZ.
tel 33-99-02, 33-72-99,
9-17.
23362-g

„,„„,,„,,„,„,,,,,„,,_,_
HURTOWNIA
MARITEX

Kubacka
WI'ESLAJW A
zgubiła Iegit. stu<lencką
58'rol
5644/P AM.
Dmosim
WÓJT Gminy
poszuikuje
(k.Gławna),
projektantów i wykonawców mostu na rzece. Oferty do 15 stycznia, tel. Brzeziny
25896
74-74-85.
RABKA - wczasy dJa
dzieci i dorosłych. Ted.
25869
Ra.'bka 769-29„
NieAUTOK.AIRIDM do
26318
miec, 42-25-86.
„SAFOTOKATALOGI
Wrocław
MANTHA'',
1943
48, 9krytka 2449.

POLECA

Tk:miny z Dubaju.
os. Radogoszcz Zach.
Lf>d7, Anyżowa 7,

tel. 16-63-00.
49596-g

HURTOWNIA
CUKRU
Poniedziałek

- ·
piątek 10-l 4

t.f)OŻ,
KACZEŃCOWA S
(w 1;i 1,d ·•>'1 u I 1 ere~y)

86 - rt -58 52-74-99.
2łł19·r

..,...& • - W?llS'

-

„

CIĄGŁA

SPRZEDAŻ

misia. dzianin
bistorowych,
tel. 84-99.:.50
(po 18).

23331-g
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HURTOWNIA ART. PAPIERNICZYCH i BIUROWYCH

SPÓŁKA z o~o-! "POL-RUS" JG~ :·BIURO HANDLU 90-°156 ŁÓDŻ,. Ul. TKACKA 9a tel. 784364, telex 886622. cab; ·. fax 339-111
NAJWIĘKSZA HURTOWNIA w POLSCE KOMPLEKSOWO ZAOPATRUJE PRZEDSIĘalORSTWA PAŃSTWOWE I PRYWATNE (także
osoby fizyczne> w ART. PAPIERNICZE i BIUROWE - oferujemy ponad 600 artykułów. PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA GRUDZIEŃ
1990 oraz na 1991 'rok. ZASADY PŁATNOŚCI - GOTÓWKA, CZEK <honorujemy także czeki niepotwierdzone>, PRZELEW <tylko .
urzędy administracji państwowej, sądy, prokuratura. policja, banki, hotele„ samorządy, placówki naukowe ·i dyplomatyczne>.. GWARANTUJEMY BEZPŁATNY TRANSPORT NA TERENIE KRAJU. Z NASZYCH USŁUG KORZYSTA JUŻ PONAD 8000 KLIENTÓW.
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA KORESPONDENCYJNIE, OSOBIŚCIE, RÓWNIEŻ TELEKSEM I FAKSEM. OFERUJEMY TAKŻE W
NASZVCH GALERIACH ARTYKUŁY SZTUKI ARTYSTYCZNEJ I UŻYTKOWEJ m. in. szkło artystyczne, ceramika, obrazy itp. OFERUJEMY USŁUGI POLIGRAFICZNE, PROJEKTOWO - . ARTYSTYCZNE, SZVLDY. POLECAMY SWOJE USŁUGI W HANDLU
MIĘDZVNARODOWYM WSCHÓD
ZACHÓD - nasi przedstawiciele w Moskwie i Berlinie pomogą kupić i sprzedać. KUPIMY
EUROPALETY: 1 szt.- 85 OOO zł. ·
.

WYKAZ CEN SPRZEDAŻNYCH NA SEZON ZIMÓWY 1990/1991 - pr·zykłady cen wybranych towarów.
1. PAPIER KSEROGRAFICZNY GRUPA .A. ZWYKŁY A4 - 30 OOO zł. LUX - 38 OOO zł1 import - 45 OOO zł. kolorowy - 55· OÓÓ zt: FORMAT A3x21 POWlfl.ACZ. - 26 000 'zł
2. PAPIER MASZYNOWY 'Z;WYKł:.Y POLSKI Al. - 23 OOO zł. LUX - 33 OOO zł. ~REDOWANY - 38 OOO zł. SAMOKOPIUJĄCY import - 55 OOO zł. SATYNOWANY import - 33 OOO
zł
3. PAPIER KOMPUTEROWY - wszystkie wymiary a, 8.o, 10: 12: 15 cali: jedno - wielowarstwowe. 1 korton - 2000 arkuszy
4. PAPIER TELEFAX - wszystkie wymiary 210x30x12; 210x30x24, 216x30x24. ceny od 36 OOO zł za 1 rolkę
5. PAPIER TELEKSOWY 210xl20 metrów 1 warstwa 30 OOO zł. 2 - warstwowy bezkolkowy. 3 - warstwowy •.
6; PAPIER DO KAS - taśmo DALTON 57 mm. 58 mm, taśmo CASIO - 10 mm. ceny
2 800 zł., inne pop!e·ry kasowe no fyczenie
.
7'. PAPIER SAMOPRZYLEPNY ARKUSZE. ROLE - BIAŁY. ZŁOTY. SREBRNY oraz FLUORESCENCYJNE RÓŻOWY;· ŻÓŁTY, POMARA~CZOWY etc., PAPIEROWE ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE.
FOLIE
'
SAMOPRZYl EPNE 10 KOLORÓW FORMAT Bl (70x100 cm). LITERY oraz CYFRY SAMOPRZYLEPNE - 10 KOLORÓW
.
8. PAPIER KANCELARYJNY A3 krata. PAPIER SNIADANIOWY. PAPIER PAKOWY ZWYKŁY, OZDOBNY. SWIĄTECZNY - arkusze. role
9. PAPIERY CZERPANE A4, A2 - 6 KOLORÓW. KOPERTY Z PAPIERU C:?ERPANEGO 1. OKIENKIEM (i bez okienko) rćtne wielkości. 6 .kolorów .
10. BRYSTOL Al. 81. CHROMOCARD -~ import Szwecja.CHROMOLUX - 6 rodzajów import Ausftio~ KARTON - kredo _matowa. kreda jednostronna
11. NOTESY - 8 rodzojćw. ZESZYTY - 15 rodzajów polskie oraz import. SKOROWIDZE ALFABETYCZNE. BRULIONY do b(Udnoplsu 100 kort.
12. KOREKTORKI. do usuwania błędów maszynopisu m-ki TippEX - popierow". w płynie, muzaki łoSmy do maszyn ·13· oraz ·16· polsklę oraz Import
13. OŁÓWKI - 5 rodzajów. GUMKI - dla PROJEKTANTÓW - Slaedller, Pelikan • .Rystor. Rotring. Poison etc„ OŁÓWKI AUTOMATYCZNE - import
14. DŁUGOPISY polskie. import - 28 rodzajów, CIENKOPISY polskie. import - 20 rodzajów, PIÓRA WIECZNE - import - 15 rodzajów, ATRAMENT - Import
15. SEGREGATORY - polskie. import - 12 rodzajów. SKOROSZYTY - 6 rodzajów. TECZKI WIĄZANE TEKTUROWE. PLASTIKOWE. TECZKI OSOBOWE :..: ·personalne
16. KAlKA TECHNICZNA - ROLKI 100 cm x 600'cm, 110 x 200 import, ARKUSZE - format 81; KALKA (papier) ŚWIATŁOCZUŁA - 100 x 600 cm
17. KOPERTY BIAŁE. SZARE polskie, import - A3. Al.. A5. A6: PAPETERIE polskie. import. BLOKI LISTOWE. KALKA MASZYNOWA. KALKA OŁÓWKOWA
18. LINIE 30 - 100 cm. ZESTAWY EKIEREK1 SZABLONY. AEROGRAFY, KALKOTEKST
19. ZSZYWACZE. DZl\,JRKACZE• .ZSZYWKI. PINEZKI. SPINACZE - wybór po 10 rodzajów - polskie. Import
20. TASMY SAMOPRZYLEPNE polskie. import - 25 rodzajów; TASMA PAPIEROWA - lzw. gęsia skórko

od
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SKLEP PKS w STRYKOWIE
ogrodzenia,
:
:
a
ul. Ozorkowska 8
drzwi stalowe.
WŁOSKI
=-POLAROID
;;_=
tel 32-60-25 lub 16·U-5T, z pociły 11~,

------------=
------

-

g
-

E

ŁODZ, PABIANICKA 32

p O L E C A:
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sprzęl RTV - ••SAM.
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firm światowych
poleca „FOTO"
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POSCIELOWKA 140, .180 6900, 9900
OCIEPLACZ 100 cm - 6250
PODSZEWKI, GUMY, SZNUREK.
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ul. Milionowa 315 tel. 84-54-40
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i największa
HURTOWNIA
szkła gospodarczego
art. gospodarstwa domowego
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AGENCJA
REKLAMOWO-HANDLOWA
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25.000 zł/kr!,.
~
DO NABYCIA W MAGAZYNACH
:
,,SORTEXł'
ŁÓDŻ. LIMANOWSKIEGO 87.
Tel. 51-33-19 wew. 223.
.
42-72·26.
57997-g
~„::'?'. !l\.~~~W!!lJJ&e.>.JL...SS~

przychod6w
i rozchod6w

::
:

1111111

szer. min 156 cm

Skóra licowa -

ksiątkl

§
=
=
=

HURTOWNIA „MARGUST"

~· =.~e;n:.:ozow•
~ ~
- · -dodatki
krawleeklt
WU////H/7/.U/./hW'..UUH//.m/Ub~ =
S
arł. kosmet,-eme
'ttS!!!Wit!&JW'IN9'
CENY ICONKURENCYJNEl
E
Arl 1 plerw1r.eJ ręki. ·
ZATRUDNIĘ SZWACZKI.
TEKSAS 14:15,6 oz
111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~

Instrukcja prowadzenia

1111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111

E

1'4t

Bar<b.o

215!'7;1

I

zestawów satelltamych,
1 pnęt TV 1 video.
P O L E C A
iklep patronacki redakcji
TV-SAT MAGAZYNU
MACAC SHOP
Mdt,
ut. Tatrzańska lH
(prze6' ut.. Dął)rowsk:ie10,
pawilon „Dąbrówka"),
tel.: 43-57-47.
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ŁODZI
ul. STRYKOWSKA J{lł
111. PIOTRA SKARGI Ił

w PABIANICACH
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ul. KARNISZEWIOKA '"l{'lł.

OFERUJEMY TOWARY:

1tolarka lruc!owla.na, elektronarzędzia~ armatura łazienkowa,
materiały budowlane (cement, wapno, tarcica, sklejka), ma·
terlały ehemklzne, emalie samochodowe, farby o ejne, klejowe, rozcle6czalnlkl, niemiecki klej do tapet, pędzle, mydło
tureckie „DURU", oleJe 1l:nlkowe, pa.pleros:v Marlboro, ka-wa
"Robusta".
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INFORMACJE KULTURALNE
SW1''1A W TEATRZE
- Propoiyoje rŹądowe 'do.tycZl\ce liCZJby mieszkań oddanych do
użytku w r olm 19911 mówiły o 120
tysiącach lokali, tzn , mniej niż w
1957 rok.u - powiedział l!la 111potka.niu z łódzkim K!Uibcm Bezdo.rnnycil w Instyt uc ie
MatematyJd
UŁ poseł na Sejm RP,
Tadeuss
Biliński, przewodniczący sejmowej
K()misji Mies7Jkaniowei.
Z zaproszonych przez o!'lga.nfo:aitorów przedstawicieli władz miasta
oraz parleimentaTzystów
przylbyli
jedy•nie poseł
Jerzy Dłużniewski
(OK•P) i dyirekt()r Wydzia!u Spraw
Lokaiowych Urzędu Miasta, Józef
Król.
- Lilkwida.cja PGM i zastąpie
nie d0<tychczasowej stru'ldiury jednostopniowym modelem zarządza
nia sub$taincją mieszikaniową 1)0winny usprawnić
dotychczasowy
spoo{fu gospoda,rowania
mieszikania.mi w mieście. Jest to projekt,

Zadzw o nił do na s p Jarosław Woźniak. wychowawca z Państwo
wego Domu Dziecka (ul. Bednarska 15), informując, że <kieriawcy
kina „Młoda Gwardia" ze swoich dochodów za sprzedaż
biletów
przekazali 1 mln zł, a ponadto i;!uż.o zabawek pochodzących ze zbiórki wśród młod y ch widzów.
Po raz .dru gi w ty m roku odwiedziła nas młodzież z SP nr 28
(Rojna 33) , która w akcji uczestniczy już od 10 lat. Zbiórkę przeprowadziła spółdzi e ln i a uczniowska „Pszczółka" oraz szkolne koło PCK,
a nad organ i zac ją czuwała p. Ewa ltarpiak. Dary przekazała delefacja: Agnieszka Rasz, Urszula Kobierska, Adam Pawłowski i Przemysław Zakrzewski. W VIIIc SP nr 172 zbiórkę zorganitowali p.p.
Elźbleta Kociemska i Janusz Korejwo. Paczki z darami przekazali
uczniowie: czwórka Tomaszów: Sławiński, Gula, Jaworski i Kryszto·
fiak oraz Kazimierz Biegański, Michał Kowalski, Adam' Zieliński i
Paweł Bombrych.
Po raz drugi w t ym roku bezpośrednio do PKPS Łódź-Polesie dary dostarczy ła młodzież. z SP nr 5 w Ozorkowie, gdzie · zbiórkę zorganizowało koło TPD pod opieką p. Danuty Targalskiej. W transporcie pomogły mamy uczniów p.p. Zofia Słaba i Ewa Nowacka. W SP
nr 55 zbiórkę zorganizowało koło PCK, a akcji patronowała wychowawczyni VIIIa p, Barbara Pawlik.
Od dzieci z Pań$twowego Przedszkola nr 210 (Łąkowa 3/5), gdzie
zbiórkę pomogła zorganizować dyrektor p. Lucyna Podgórska otrzymaliśmy po raz· drugi paczki z odzieżą,
zabawkami i książkami.
Przekazała je d elegacja: Kamil Słowiński, Marta Wasiak, -Agnieszka
ł Bartek Rydz, Iza Kasińska, Krzysiek maszczyk, Marcin Zaborowski, Sandra Pabianek . Ola Wesołowska i Kamila Izmert.
.
(kas)

Wigilia w „Relaxie"

iklt&ry ~-le :przed&tawłon7 R.idzie Miejskiej na poozątkJu przyszłet:o roku !POinformował dyr.
Józef Kt"ół.
- w Łodzi ;est 11% ty.s. budynków komul!la•llllych, z te-eo aż OO
proc. wymaga remontów. Nie ma
na to pieniędzy. Dlatego ka*da łnl
ej.atywa jest cenna. Np. lkicrka finn
~łosiło g~wość wyremontowania
mieszikań w zaJD!an za otrzymanie
skleipów przy
u~. Piotr<kowskiej.
J~ to propozycja, którą trzeba
rozważyć kontynuował J. K:ról.
Całe spotkanie . odbyło .się
w
atmosferze żalu · do Sejmu, władz
miasta i spółdzielni
mieszka~i<>
wych. Niestety, lllie padła
żadna
korukretna propozycja
Przestrogą
było hasło „Swoje mieszkanie to
1Podstaiwowy argument do pozostania w rodzi,nnym miMcie i włu
ny.m ikraju". Wszyscy zebrani mają paszporty...
'
tp

w

drugi dzłeli lwiąt · Bożego Narodzenia Teatr im. Stetana
Jaracza wystawi dwa spektakle. Na dużej scenb P~Z1J?omni
FOLWARK ZWIERZĘCY" - adaptację znanej t:ow1esc1
<_).
Qrwella w reżyserii Piotra Cieślaka. W spektaklu występuJą
zbuntowane zwierzęta dokonując ,rewolucyjnego , przewrotu na
farmie pana Jonesa 'przedstawienie
umuzycznione, barwne,
żywe tempo akcji. Na Małej Scenie - „.Ł~ie" K .Rifbjerga w
reż. Kazimierza Bardzika ·sceny z zyc1a rodzmn~go przewijające się przez małżeńskie łoże. Początek spe1ttakll w środta
o godz. 19.
OTWARCIE SALI KONCERTOWEJ W LUTNI.
._
Na , łnauiurację działalności filharmonii w noweJ ~eqz1bie
(ul.
Piotrkowska
243)
orkiestra
qraz
chór
f1lharm~nii - łódzkiej
przygotowały
uroczysty
koncert
oratory•ny. W programie IX Symfonia d~moll op. 125 Ludv.:rik.a. van
Beethovena. W koncercie weźmie udział kwartet sollstow: , a·
dwiga Gadulska - sopran, Krystyna S;iostek~~adk?W!' -;- mezzosopran Jerzy Knetig - tenor oraz Mac1eJ Wlt_kiew1cz baryton. 'Początek koncertów: w P.iątek (28 grudtha) ' trady-cy jnie o godz. 19 w sobotę (29 grudnia) godz. 17.
M.B.

Wyiadq tylko nieliczni

ZW TPD w ~oozi już przygoto- fi'kiu•iących się do wysłania na wypozostanie w doma.ch,
wuje się do zimowych ferii. 240 poczynek
d·zreci ze śrooowi:Sk wiejskich bę brakuje pieni~zy na sfinansowadzie wypoczywać w bursach
na nie tego prze:isięwzięcia. Ministe.rdotąd
uL Drewnowskiej' i ul. żubat"dzkiej, stwo Edukacii Narodowej
w
170 dzieci pojedzie do Kol'!la
w nie podjęło żadnych decyzji
woj. łomżyńskim, a 70 - do ośrod sprawie dofina:nsowania.
łych 20 przygotuje ll!jent tej pla(luk)
cówJd, aby nikt nie pozóstał bez ika w SromoW(:acll Wyżne w woj.
gwiazdlki). Przetwórnia Grzybów, nowosą.deckiim.
TPD or.ganizu.je również, wypo·
Owoców i Warzyw
„Imiellnik"
przy ul. SkyJtowskiej
samoprzysłała czyneik dla przedstawicieli
bezpłatnie ~ kg pieczarek, a Cen- rządów łódzkioh świetlic tepedowtrala
Rybna (uL Kaczeńcowai), skich. 60 dzieci z tych placówek
sprzeda 20 kg karpi po cenie zni- wyjedzie w ferie do Spały.
, Na tyle TPD stać, 4ą<J dzieci ożonej (10 tys. zł za kilogram).
(J.kr) bjętJ_c-h opieką towarzystwa kwali- Gdy byliś,ny w żytomienu na Ukr aink, a b; n awiązać
handlowe kcmtakty z radzieckimi pr%ed6:iębiorslwami zobaczyliśmy, co to znaczy bieda
Polonii - powiedział „ot." wiceprezes Młodzieżowej Spółdziel
ni Pracy
„Pryzmat",
Jerzy
Czubak. - Dlatego rozpoczęliś- ,
Chciałbym poinformować pana ukrywającego się pod „tgz", ie ramy
orga.nizowanLe
pomocy dla
dny Jerzy Czarnecki nikomu nic nie sugerował na temnt pornogramieszka.jących
tam Polaków.
fii, a zabierał głos na posiedzeniu Komisji Ładu Społeczno-Prawnego
Poza
ksią:ilkam\ i wodą mine •
na temat etyki i fachowości niektórych urzędników UM i co za tym
ralną
na Ukrainie
wszystko
idzie nie dotyczyło to długości spódniczek, lecz obsługi interesantów
jest o a kartki.
w urzędzie. Mam nadzieję, że powiedzenie „prasa kłamie" nie za~
Aikcję MSP „Pryzmat" p-O'Pa.rmieni się na: prasa jest głucha lub ni_e dosłyszy.
?a Łódzka faba Przem~'słowo
Jestem radnym nie ukrywającym się i pan „tgz" moż.e osobiście za-HandJowa.
pytać się co radny myś\j na ten temat, natomiast
sformułowanie
BAMa.k
„podobno sugerował" użyte :w tym kontekście ma i:harakter pomówienia.
Mam nadzieję, że ta Informacja będzie w całości wvdrttk-0wana. • ,
JERZY CZARNECKI

Dla samotnvch i bezdomnvch
Ajent !adłoda.jni
Tatrzańska 124 b) -

„Relax" (ul.
Andrzej Bed' narski urządza Wi·gilię d•l a saimotnycb i bezdomnych. Wieczerza jest
be7lpłatna. 24 grudnia
od godz.
16 do 19 na stole będzie 13 tradycyjnych potraw min. zupa grzybowa, ka:f1> w galarecie, kapust a z
grochem i kompot ze śliwek .
W zeszłym roku na Wig i lię do
„Relaxu•· przyszło 60 osób. Na tegoroczną wieczerzę
pi:zygotowano
j~ 120 miejsc ZŁ PCK dostarczył
wczoraj w prezencie „Relaxowi"
100 paczek ze słodyczami (poz<>sta-

Do redaktora „DŁ "·

Gipsu

• • •
roku w1ę11en1a

4,5
za pobicie. -•I

Klasa II b z wychowawczyni!\ bogumDI\ Cłchoss
WAŻNE

TELEFONY

Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie Policji
Straż

pożarna

Informacja telefoniczna
Pogotowie MPK
Pomoc drogowa
Delegatura UOP
Służoa
zdrowia
Informacja MPK
lnformacJa kolejowa
lniormacJa PKS
Informac ja kulturalna
Pogotowie energetyczne
Łódż
Łódź

Północ
Południe

999
997
998
9I3

995
954

32-92-IO
3G-I5-I9

33-05-22

3G-55-5S

31·97·06
33-92·21
74-34-35

7ł-28·I9

se

1:1koły

I

nr lU.

MUZYCZNY - n1ecsynn7
PINOKIO - „Xlitulł-Bajdu•"
godz. 17.30 (A. Struga 90)
ARLEKIN - nieczynny
FILHARMONIA - nieczynna

MUZEA
TRADYCJI N'IBPODLBGLOSCIO.
WYCH - nieczynne
RAooaoszr.z nieczynne
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGJlA•
FICZNE (pl. Wolnołci lł)
godz. 11-18
lłlSTORJJ MIASTA LODZI
(UL
Ogrodowa Ul) godz. 10-lł
.;PORTU I TU&YSTYIU (Worcella 21) IOdZ. 11-15

PogotO•He ga21owe
992
Pogoto..,ie wodociągowe
994
DZ11<ig , pogot.
74·87·68
>!lf,OK JF.NN'ICTW A (P1otrJtowna
Pog a u"' ie mieszkaniowe:
282) godz. 9-17
społdz.1elcz.e
37-36-36
"iZTUKI
(Więckowskiego 3ł)
komun a lne
36·33-95
godz, 11-17
OMed1e Widzew 74-28·13, 74-26-00
Telefou uufania
988
POLSKIEJ' W.OJSXOWEJ SŁU~·
w dn1 pow -.ednie 15-7, w diti
BY ZDROWIA
(żellgowskleeo
wolne rnłą dobę
7/9 godz. 15-18
Młodzie ż o w y
telefon zaufania 987
OSWIATY
(Wólczańska 23)
poniellLtalel! - piątek 13-18
godz. 10-15
Telefon dla <odziców
986
ZGJERZA (Dąbrowskie
Anoniruowi alkoholicy
57·34-12 ' MIASTA
go 21) godz. lł-19 ,
poniedziałek
- piątek 17-20
MIASTA
PABIANIC (Star7 R,...
Pomoc lekarska dla palących
nek 1/2) god%. 11-Ia
36-05-18
Schronisko zwierząt
57·88-42
WYSTAWY
Taxi telefon
57·15-76
(codziennie 15-5)
OSROD~K PROPAGAND~ 8ZTU•
KJ (par!« H Sienkiewicza) M.
TEATRY
Sandle (Wielka Brytania)
, rzetba, rysunek, 1raflka 1ods.
WIELKI
-- Wigilie polskie
12-17
foye1 - godz , l9
NOWY _ Duża Scena - „KopGALERIA SZTUKI BWA
(Wólciuszek" godz. 11
czańska 31) z. Artymowska
NOWY - Mo! a Sala - „Motyle
- po\lformy pejzate i;codz 12-1'1
są
w nln e " g'> dz 19.
SALON' SZTUKI WSPOŁCZESNEJ
JARACZA - Duża Scena
(Piotrkowska 88) - ·P. Ciesielski
, Folwark 7 w ierzęcy" godz. 19
- malarstwo, grafika godz. 12Mała Scena ,.Łoże" godz. 19
17
'
STUDVJNY'R3 - „Klub kawaleGALERIA BAł- UCKA (Stary Ryrów" godz. 16, 19
nek 11 - M Piekarska - Nel„ceremonie żałobne" godz.
ke - tkanina godz. 12-17
19.15
SALON FOTOGRAFiltl (Plotrkow-

- Zaprosiła mnie .na urodziny,
mimo że już. ze sobą nie chodziliśmy wyjaśnił
przed sądem
20-letni Jacek W. - Potraktowa-łem to jako sygiiał ,do zgody•
Oskarżony był sympatią Agnieszki K. przez 2 lata, Rozstali ~ię
na wakacjach. przyrzekając,
*e
pozostaną przyjaciółmi
Mi,mo wyraźnych deklaracji Agmeszki,
ż.e
nie jest zainteresown.na w kontynuowaniu znajomości, . Jacek W.
ciągle miał nadzieję.- te będą razem. Telefonował, aranżował przypadkowe spotkania. pisał płomien

• • •
zoo -

1~

14.30)

PALMIARNIA -

t-tUO (kasa do
10-18

KINA
BAŁTYK

-

„I kto to mówłT"
USA (111 1.) godz. 12.30
„Szalona
małolata"
USA
(1.2 1.) godz. 15.30, 17,30
·„ofiary wojny" VSA (li 1.)
&odz. 19.30

GDYNIA

-

„Glinian: do wy•
USA (111 1.) IOdL •
- Kino non 1top
GAG - nieczynne
najęcia"

ŁDK

OS'RODEK FOTO-FILMOWY

„szepty 1 .krzyki" godZ. 18
LDK - „Mlstlc pizza"
USA
{li 1.) godz. 15
„Korczak" godz. 11 - uroezysty pokaz filmu A. Wajdy
IWANOWO - "W krzywym zwlercladle, Witaj św. Mikołaju"
USA (12 1.) godz. 15. 1'1. 19
I MAJA - „Zabójcza bro:6 2" USA (15 . 1.) godz, 14
„Rodzinny
interes"
USA
(15 1.) godz. 18
••9 I 112 tygodnla" USA Ul 1.)
godz. 18
.
„Koszmar z ulicy Wl,ewej''
USA (111 1.) godz. to
MŁODA GWARDIA ,,Nienol'-

gwa·łt

- Chciałam z nim porozmawiać
wszystko wyjaśnić. Sądziłam, ż.e
moje urodziny będą ku temu dobrą okaz~ powiedziała poszkodowana
Kiedy po urodzinowej imprezie
z.ostali saroi, Jacek zaczął bhgać
Agnieszkę, żeby r;lo niego wróciła.
Nie zgodziła sfę, Wtedy uderzył ją
kilkakrotnie I zgwałcił.
Są<t Wojewódzki w Łodzi skazał
go na 4,5 roku pozbawienia wolności, uti::atę praw publicznych na
3 lata oraz 10 mln zł grzywny.
ł

łp

ne listy.

CO GDZIE KIEDY
1ka 102)
38 Wystawa Foto·
grafiki t.TI' godz. 10-18
WYSTAWA GALERII ARTYSTOW
(Zachodnia 82)
R. Cbleal
(Włochy) kolekcja fluxuw codz._ 12-18

nie zabraknie„.

malnl„ -

poL (11 , 1.) IOdS. I,

11, t:z.41, 19.

,,Martwa

10dz. 11

eł-"

'USA (11 1.)

„Nocne jutftębl.,. vu
(11 L) IOds. lT
OKA - ,,MilH - llspltal wojskowy" UBA (11 l.) l!ldl.' U8,
·11
„Dirty danelq" UBA (li 1.)
godz. 18.30
POKOJ - Projekcje w llJ'ltemte
stereo: „Weekend u Benj•IO"
USA (lS 1.) lodl. lT;
„Tatuat" USA (11 1.) IOds.
19

'

POLESIE - "TUrner l Hooeh„ OSA (15 l.) 1odz. 17;
.,Bogowie mog' by~ aalenl"
USA (15 1.) godz. 19
PRZEDWJOSNIB - „w krzywym
swlercladle- Witaj m.- M1koł•
ju" . USA. (11 1.) IOdz. ' 15.~
17.30
„Szalona
małolata"
USA
(15 ' I.) godz. 11.30
ROMA - „Batmal\" USA (li L)
.IOdZ. 15, 17
„Uclecz:ke
• ltlna Wólno~"
poi. (15 1.) 1od1. 10, 12.15, 11
STUDIO - „Akademia policyjna V" .USA (li !.) godz. l'f, 11
swrr - „Turner t Ho°"h" USA (15 1.) godz. 18
„Kixbokser" USA -(11 1.)
godz. 18, 20
TATRY „1:ółta gorl\CZka"
USA (U 1.) godE. t. 11.30;
„Pijany mistrz" USA (18 1.)
1odz. 17
„Szampańscy
chłopcy"
USA
(18 1.) gods. tł
TATRY ltAMEUr.Nll
,.M11ja„
ani. 1ods. lT

„.zapewnił nas kierownik działu
usłu.g Stacji Pogotowia R;i.tunkowego w Łodzi - Krzysztof Wagner. '.Poprzednia doba
upłynęła
pod znakiem rekordowej
l~z.by

bnterwencji
pogotoWia,
które
pomocy 180 osobo.ro Poszkodowani to głównie
piesi
ofiary śliskich chodnik.ów i Je7.dni.
udzielił<>

Najczęsts~e
były złamania
pęk
nięcia
i zwicho ięcia
kończyn.
Przez całą dobę kursuje pięć zes- poł6w wvoaod•kowych
którym po-.
ma~aja .. R~ki",
MPO dysponuje 20 pługo--pias

karka.ml, z których stale .kursuje
10, wyłącznie na ważnie;;sz.ych ' trasach komunikBJCjj miejskiej l tranzytowycll.
W.M.

WISU - nlecs111n•
APTEltl
wt.()KNJAllZ - „Powrót wilczycy poi. (15 1.) godz. IS.
Ł6d:! Piotrkowska 87, Dąbrow
„Kobieta w czerwieni" USA
skiego 89; Bratysławska 2a, z.ans 1.1 godz. 1T
•
nt:>wa 129/131, Gorkiego :na
,,Rodzinny Interes" USA (11 1.)
Aleksandrów - Kościuszki 4,
IOdz, 19
_ Konstantyn6w - Sadowa 10,
WOLNOSC - „Malp1a· lntry&il"
Pabianice - Zamkowa 20,
U-SA (11 l.) Cod.li. 181 11
Głowno Łowicka 63,
Bajkl ,IOds. I!;
,
Ozork6w - Armil Czerwonej 81,
„Kto wrobił lu6llka l\o.... , Zliers - Dąbrow15kle10 10
ft'' _USA (11 L). IOdS. lł
Dft'UllY SZPITALI
MC~A „I Jtt. to m6wiT"°
USA (11 L) lods. 11
,.Martwa elsZa" USA

(11 L)

IOdz. lT
Sł.OTA

JBSld

-

„Krwawy

aport" -USA c11 'l.) ac111z. 18

KAWIARNIA TEST
1ryalca I GułaCU"
&ndz. 10, 11
„Diament śmierci„
godz. l i
Zela:r:ny ' Anioł II"
coda. tT

- „llsa tyUSA (11 l.)
USA

(lł

USA

(li 1.)

1.)

-

~Eowej"

.

„Kournar • ulicy
USA
(11 1.) ' 1odz.

PABIANIC•
HAZUll
(li 1.)

,,

poi.
'

„Imitt Carmen" USA (18 1.)
ZGIERZ
l'JlZTJA:Z1'
nnerciadle.
łaju" U!!IA
11

•

„Tatuałl"

35

dziecięca

-

Sporna

r.aryngologla dziecięca - Sporna 38/SO
Okulistyka - dziect (G-11 L) ' Paradna 48
Laryngologia
Kopcińskleg~
Toksykologia - Teresy
I
Wenerologia - Zakątna 44
Telefoniczny Punkt Informacyjn7
AIDS godz. 13-l'T tel. 33-S1-2ł
- tnterna
dla dorosłych
ut
Sienkiewicza 1~7. tel. 38-81-Ge
W, 31

„Kobieta ?f ezerwte-

ni" USA (11 1.)
„Powrót wilczycy"

Parzęczewst<a

Chirurgia

22

ozoaxow
18, 11

n

-Okulistyka - Kopcińskiego n
Chlrur111a 1Zczękowo-twan:owa dla m. Łodzi Kopcińskiego 2.2;
dla woj. łódzkiego
Zgierz,
361$0

ATUT - „Batman" USA (11 1.) .
IOdE. IT
,.Dzika ~tchidea" USA (18 1.)
1odz. Il

LUDO.WB

Chlrurgta urazowa - Drewnowska 75
Neurochlrur1ta
Pabianicka

„w krzywym
Wltaj łw. Miko!.) goda. 14, 18,

(lłl

USA (11 L) lods.

- gabinet chirurgii
dziecięcej
at J, Plłsudskler.o 15 całą dobę 74-i4-t4
- ttablnet
pediatrii
al. Józefa
PiłsttdSklego 1S od lŚ do T w
dni wolne całą
dobę,
tel.
74·14-14

- gabinet stomatologiczny czapol!lklej 1) czynl\y godz. 17-'1,
w dni wolne cal' dobę tel
43-39·'1!

- gabinet okUUstyezny (ul. Za•
polskiej 1) ezynny godz. l'f-T,
w dni wolne całą dob~ teL
43-39-TI
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