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Serdeczna pamięć
o radzieckich żołnierzach
kłady pracy zostały od
świętnie uoeKorowane oko
llcznościowyrra
hasłami,
transparentami i emblem*
tami oraz biało-czerwony
mi,
czerwonymi
flaga
mi
i
szturmówkami,
a w licznych placów
kach
Kulturalno-oświato
wych, urzędach, przedsię
biorstwach, środowiskach
społeczno-zawodowych roapoczęły się różnorodne im
prezy i uroczystości, »pot
wyzwolicieiami
kania
mias.a, weteranami walk z
hitlerowskimi
Niemcami,
polskimi pionierami, organizatorami polskiej r.dmini
stracji i władz politycz-
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<frl 40 rocsnicą i#e«e wyswoMnu prw i H dno«ki t
Anmj CJdersemoweJ fen.
płk. iwaiu Fledumńskiego
uu twefo ponurego Ją
esenls .tlę s Polską. Z kej
okatji 4lice, pis«-* obiekty
uiytecaiiośoi publicznej, u

Tragedia ms. „Busko Zdrój“ Stolica IndH-Delhi uczekujb
wizyty prezesa Raiiy Ministrów PRL
na Morzu Północnym
Z 25-osobowej załogi
uratowano jednego marynarza
Żałoba w województwie gdańskim

PRZED ODLOTEM DO oraz rożnokolorowe chorąg
Na zaproszenie pre
PREZES
RA- wie, którym) ozdabia się
miera Republiki Indii DELHI
DY MINISTRÓW PRL, zwj Kle — podczas wizyt —
Rajiva Gandhiego 10 GEN. ARMII W. JARU- trasy przejazdów ważnych
bm. udał się z wizytq ZELSKI
PRZEKAZAŁ osobistości.
Na rondzie przed aleją
oficjalną da Ind i pre POLSKIEJ AGENCJI PRA
zes Rady Ministrów PRL SOWEJ OŚWIADCZENIE prowadzącą w stronę miaNASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: sta widnieje olbrzymi por
gen. armii Wojciech Ja
tret gościa z podpisem w
ruzelski.
Udaję się z oficjalną wi- języku angielskim: „Serde-

Urzqd Gospodarki Morskiej infoimuje, że
8 bm. o godz. 21.20 na Morzu Północnym w
pozycji 54 st. i 55 minut szerokości północnej
oraz 6 st. i 1 minuto długośct wschodniej,
czyli w odległości ok. 125 mil od zachodnich
wybrzeży Dur ii zatonął statek PlO ms. „Sus
ko Zdrój". W wyniku akcji ratunkowej, w któ
rej uczestniczyła ms. „Ziem.a Szczecińska”
I helikopter, dotychczas znaleziono jednego
żywego członka załogi oraz ciała 8 Innych osób.
Poszukiwania dalszych osób
nadal
trwajq. W rejonie tym panują bardzo ciężkie
warunki — sztorm o sile 9—10 st. w skali Beau
forta oraz śnieżyca.
Minister — kierownik. Urzędu Gospodarki
Morskiej powołał komisję w celu zbadania i
wyjaśnienia okoliczności katastrofy, której prze
wodniczy 1 zastępca ministra kpt. ż.w RY
SZARD POSPIESZYNSKI.

Komunikat Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Gdańsku
Prezydium
Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Gdańsku
W związku z zatonię
ciem statku Polskich Li
nii Oceanicznycn ms.
„Busko Zdrój” i tragi
czną śmiercią członków
załogi tego statku ogła
sza się na terenie woje
wództwa gdańskiego od
11 ao 13 lutego 1985 ro
ku dni żałoby
W dniach żałoby na
wszystkich budynkach
publicznych należy opu
EjS nr 228 rozpo
czął się 2 lutego
o godz. 10.40 w
Gdańsku.
Dowodzony
doświadczonego
przez
marynarza kpt. Henry
ka Talaśkę drobnico
wiec „Busko Zdrój” opu
ścił reaę kierując się do
Oslo. Ten niewielki .sta
tek (1974 DWT 86 m
długości, 12,4 szerokoś
ci) zbudowano w rumuń
skiej stoczni Santierul
Naval w Turnu Severyn. Do eksploatacji
wszedł w marcu 1971,
jako piąty z kolei statek
w serii 12 tego typu jed
nostek, którą otworzyło
„Świnoujście”.
Portem
macierzystym
„Buska
Zdroju” był Szczecin.
4 lutego o gndz 7 40
„Busko Zdrój” zareje
strowano w kapitanac e
portu w Oslo. Do ładów
ni statku trafiły wiązki
żelaza w prętach, wypeł
niając ją w 75—80 piocentach. Ze stolicy Nor
wegii „Busko Zdrój” ob
rało kurs na Ceutę,
gdzie zaplanowano bun
krowanie, po czym już
bez zawijania do portu
rejs nr 228 imał być kou
tynuowany do Porto
Torres u północnych
wybrzeży Sardynii. Miał
być...
„Busko Zdrój” nie do
tarł ani do Porto Tor
res ani do Ceuty, jego
ostatnim portem było
Oslo, ostatnią pozycją,
którą uchwyciły stacje
brzegowe RFN i Danii:
54°55’ szer. geogr. pół
nocnej i 6°1’ dlugo-ści
wscnodniej. Jest to nie
co na północ od uczę
szczanego szlaku mor
skiego Kanał Kiloń ki
— Kanał La Manche,
kilkadziesiąt mil od la
tarniowca „Terschellm”
ponad 100 mil na pół
nocny zachód od ujścia
Łaby. Ok. godz. 21 z
„Buska” poszły w eter
sygnały dźwiękowe „may
day”, w • eter trafiło
pierwsze wołanie o po
moc. Od 21.12 — do
21.14 wzywano raturuw.
włączając automatyczny
impuls °OS.
Rozpoczęła się akcja
ratownicza, której koor
dynatorem zostało Nord

R

ścić do połowy masztu
flagi państwowe przyob
leczone kirem. Ponadto
•dwoluje się organizo
wane vc tym okresie
wszelkie imprezy o cha
rakterze rozrywkowym.
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady
Narodowej
w Gdańska
Prof, dr hnb.
Włodzimierz
Zwierzykowskl
Deutsche Radio, ustala
jąc na podstawie wa
runków pogodowych, si
ły i kierunku wiatru,
prądów morskich, rejon
poszukiwań i wybierając
statki, które muszą włą
czyć się do akcji ratun
kowej. Sygnał z NDR
odbiera m. in. masowiec
PZM „Ziemia Bydgos
ka”. Wezwano statki ra
townicze i śmigłowiec.
W sobotę o godz. 13.03
NDR odwołuje akcję. Z
wody wyłowiono ciała 8
marynarzy, które prze
wieziono do duńskiego
portu Esbjerg. 16 mary
narzy uznano za zaginio
ny<*h. Na wyspę Sylt do
kliniki w Westerland
śnńgłowiec odwiózł je
dynie wyciągniętego z
tratwy pneumatj conej ra
diooficera Ryszarda ZIEMNICKIEGO.
Tyle w soootę wieczo
rem wiedział na pewno
kpt. Leszek MICHALIK,
główny koordynator akr
cji ratowniczej PLO w
Gdyni, który kiedyś pły
wał już jako pierwszy
oficer na „Świeradowie
Zdroju”, statku z tej sa
mej serii co „Busko
czy „Kudowa”.
— Trudno mi wypo
wiadać się na temat
przyczyn — zastrzega
od razu. „Busko Zdrój’
miai prawo nieograni
czonej żeglugi. To zna
czy żadne warunki po
godowe nie były przesz
kodą dla podjęcia rejsu.
Mankamentem tego stat
ku było może to, że nie
należał do zbyt dużych.
Przy jego rozmiarach
gwałtowny rozwój falo
wania — a z komuni •
Katów meteo wvnika, £•
warunki pogarszały tię
bardzo szybko — powo
duje, iż skraca się od
ległość pomiędzy kolej
nymi stromymi kulmina
cjami fal. Ich uderzenia,
jeśli nałożą się na to
p. obluzowania iadunmogą mieć tragicz
ne skutki.
ku,

Ryszard Ziemnlcki )*
dyny uratowany mary
narz z „Buska Zdroju
zamustrował na ten sia
tek we wrześniu.

FoŁ Janusz Ukiejewski

Ms. „Busko Zdrój".
W roootę przed połud
niem telefon u sąsiadów
państwa Ziemni ckich za
dzwonił kilka minut po
godz. 10. Z drugiej strony
słuchawką trzymał przedzt&wiciel PLO w Hambur
gu p. Ostowski. Spokojna,
wvważora relacja i infor
macja najważniejsza: Ryszaid tvje!„_
Niesoełna godzinę później
telefon zadzwonił raz jesz
cze. Z kliniki w Westerland
zadzwoni! uratowany cu
dem mąż Głosu ojca. któ
rego morze zwróciło w
ostatniej chwili rodzinie
słuchał? jego żona — ZO
FIA i dzieci: 16-letnia
Małgorzata i 11-letni Arka
diusz, Więc żyje. Badania
wskazały, że ma odmroże
nia rąk i nóg. Wyniki prze
świetlenia rentgenowskiego
nie wskazują na zapalenie
płuc. Temperatura ciała po
woli ooada. Płacz, radość,
nadzieja. Nie ma słów.
Trudno znaleźć właściwe
Czv są w ogóle takie?
Tymczasem w PLO p.
Anna ŚLUSARCZYK musi
właśnie temu podołać. O
godz. 18.30 wie na pewno,
że jeszcze trzy razy iej
obowiązkiem będzie prze
kazanie po-ażającej swą
bezwzględnością wiadomoś
ci rodzinom. Jeszcze w
trzech domach nikt nic me
wie? Nie chce wiedzieć?
Odwleka ten moment?
W niedzielę rano w sie
dzibie PLO nadal trwa dy
żur. Do Esbjerg w celu
identyfikacji zwłok 8 wy
łowionych osób wyruszył
Roman ŁABUC który w sty
czniu zmustrował z „Buska
Zdroju”, a wcześniej pływał
na nim jako kucharz. Ten
oDOwiązek ciążyć też bę
dzie aa Ryszardzie Ziemnickim, gdy lekarze pozwo
lą mu na to.
Niedziela godz. 13. Krót
ka r«*mowa i Okręgowym
Urzędem Telekomunikacji
Międzynarodowej. Panie *
centrali międzj miastowej w
Gdańsku łączą nas natych
miast s Westerland. — Nie
stety, w tej chwili u p. Zie
mnich iego Jest lekarz, pro
szę zadzwonić później — ln
tormuje spokojny głos w
słuchawce.
Zgła iaamy się po 30 mi
nutach. Rysza ‘d ZiemnicM
leży na oddziale intensy
wnej terapiu.. Telefon ma
przy łóżku. Ni® musiał
wstawać. Jego relacja jest
dramatycznym w swojej wy
mowie zapisem kilkunasto
mtoutowej tragedii.
— Pogoda bjla fatalna.
Komunikat meteo w Oslo
mówił o 6—8 mi Beauforta.
O OoKońcseni« na str. I
PLO nrnchomÜT spe-

ajalny punkt informaeyjny, w którym rodzibt członków załogi będą
mogły uzyskać najbar
dziej aktualne informa
cje dotyczące szczegó
łów ' wypadku. Punkt
ten mieści się w pokoju
nr 123 na I piętrze cen
trali PLO w Gdyni przy
ul. 10 Lutego 24, tel.
tl-*5-4I 1 27-85-96.

Załoga ms. „Busko Zdrój”
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Talaśka Zbigniew, kapitan — nr. 02. 0$. 1930 r.
Nowy Sącz, zam. Gdynia
Horodecki Roman, I oficer — nr. 2T. 01. 1946 r.
Lębork, zam. Lębork
Błażejowski Wojciech, II oficer — ur. 28. 12, 1938
r. Równe, zam, Gdynia
Nadolski Stanisławę III oficer — ur. 01. 04. 1937 r.
Działdowo, zam. Gdynia
Malinowski Temasz, *t. mech. — ar. 14. PS. 1928 r.
Nowogródek, zam Gdynia
Pilichowski Marek, II mech. — ur 24. 03. 1950 r.
Łódź. zam. Gdańsk
K wiatkowski Marian, III mech. — ur. 03 07. 1937 r.
Pińsk, zam. Gdj'nia
Grzjbek Andrzej. IV mech. — ur. 23. 10. 1954 r.
WarSzawa, zam. Warszawa
Myszkowski Roman, I elektr. — ur, 18. 04. IW 7 r.
Gdynia, zam. Gdynia
Jagiełło Tadeusz, ochmistrs — ux„ IŁ 12. 1954 r.
Skorupki, zam. Gdańsk
Szurgociński Wacław, bosman — ar. 01. 02. 1934 r.
Czasików zam. Gdynia
Buchwald Edmund, st. mar. — ur. 03. 08. 1961 r.
Leszno, zam. Leszno
Kobiela Edward, st. mar. — ur. IŁ 10. 1952 r.
Gdańsk, zam, Gdynia
Matarewicz Leszek, mar. — ur. 18, 04. 1956 r.
Gdynia, zam. Gd3’nia
Łyszkowski Waldemar, mar. — ar. 22. 10. 1952 r.
Gdynia, zam. Gdańsk
Wieliński Krzysztof, mł. mar. — ur. 18. 12. 1957 r.
Sieraków, zam. Wapiennica k. Bielska Białej
Jankuniec Wiktor, mag. mass. — ur. 24. 01. 1944 r.
Góry, zam. Kętrzyn
Kręcielewski Mirosław, motorzysta — ur. 15. 08.
1938 r. Kutno. zam. Gdynia
Szychow ski Wiktor, motorzysta — ur. 03.12.1953 r.
Kiem, zam. Gdynia
Gregorczyk Zbigniew, motorzysta — ui. 12. 02.
1950 r. Gdynia, zam. Gdynia
Kiszelewski Bernard, kucharz — ur. £4. 09, 1950 r.
Gdynia, zam. Tczew
Zagrobelny Krzysztof, steward — ur. 26. 03. 1958 r.
Gdynia, zam. Gdynia
Grabowski Tadeusz, steward — ur. IŁ 05. 1950 r.
Krotoszyn, zam. Szczecin
Guzdzioi Maciej, pom. stewarda — ur. 21. 09. 1962 r.
Gdańsk, zam. Gdynia

zytą do Republiki Ind.i na
zan-^szenie premiera tego
kraju pana Rajiva Gandhiego. Jest to właściwie
rewizyta za pobyt przed
kilku laty ówczesnej premier Indii w Poisce.
Stosunki polsko-indyjskie
od wielu lat" cechuje daleko idące wzajemne zrozu
mienle, a w odniesieniu do
spraw międzynarodowych
— znaczna zbieżność, a na
wet identyczność stanowisk. Dotyczy to zwłaszcza takich problemów jak
obrona pokoju, zapobieganie konfliktom zbrojnym
rozbrojenie,
odprężenie
walka z rasizmem itp.
W okresie kryzvsu społeczno-politycznego w na
szym kr ju Indie zajmowa
ły postawę nacechowaną
przychylnością i zrozumieniem, traktując wydarze
nia u nas jako sprawę we i
wnętrzną Polski. Rżąc’ te
go kraju opowiadał się zde
cydowanie przeciwko sto
sowaniu tzw. sankcji gos
podarczych oraz mnych ln
strumentów presji. W or
ganizacjach międzynarodo
wych Indie wystfDOwałj
przeciwko antypolskiej kam
panii, rozpętanej przez nie
przyiazne nam koła na Za
chodzie.
Indie są dla Poisk: part
nerem szczególnym z uwa
gi na ich wybitne znacze
nie na arenie międzynaro
dowej, a zwłaszcza w ru
chu państw niezaangażowa
nych. Są państwem prowa
dzącym politykę niezależ
ności i mewiązan a się z
blokami. Zarazem konsek
wentnie opowiadają się za
rozwojem współpracy z
państwami socjalistyczny
mi.
Liczę, że rozmowy z pre
mierem Indü p. Rajivem
Gandhi i innymi osobistoś
c.ami tego kraju doprowa
dzą do pogłębienia dialo
gu politycznego oraz sta
nowić będą impuls do roz
szerzenia polsko-indyjskiej
współpracy we wszystkich
dziedzinach, a szczególnie
na tak ważnym odcinku
gospodarczym. Będzie to
dla nas także okazia do za
prezentowania stanowiska
Polski w kluczowych pro
blemach
międzynarodo
wych.

Wizyta w Indiacft jest
więc kolejnym dooitnym
przejawem powrotu Polski
do aktywnej obecności na
arenie międzynarodowej.
•

•

•

Stolica Indii, Delhi, oczekuja wizyty prezesa Ra
dy Ministrów PRL, gen.
armii Wojciecha Jaruzel
skiego.
Przed gmachem stołecz
nego portu lotniczego Pa
łam wywieszono w niedzie
lę sztandary Polski i Indii

URATOWANY:
1. Ziemnicki Ryszard, radiooficer — ur, 9T. 02. 1944 r.
Częstochowa, zam. Gdynia

ff

Tumak” rozbija krę

W ciągu ostatniej aoby
na przybrzeżne wody Bałtyku ponownie zepchnięte
zostało prwi wi.tr poi. lo
do we kry o dużej powierzchni. W znacznym stopniu
utrudnia ono żeglugę, zwła
szcza jednostek rybackich,
Z powodu zetknięcia się z
dryfującą krą 10 bm, miały miejsce awarie śrub napędowych dwóch kutrów
władysławowskiego „Szkunera” Wła-208 i Wła-149.
Do obu unieruchomionych jednostek wyruszył

łtatek Polskiego Ratownlctwa Okrętowego „Halny”,
z dużym trudem udało mu
(
„
x
,
,
warstwę
zbi‘ ej
kry.
Praktycznie wejście do
rybackiego
portu
we
Władysławowie zostało zablokowane. Celem rozbi
da kry i umożliwienia
sprawnej Żeglugi, w rejon
ten wyrurzyła jednostka
PRO o większej mocy „Tumak”,
(PAP)

Polscy marynarze
uratowali tonący
statek francuski
Kpt Władysław 8zun?«ki
dowodzący statkiem PZM
„Zagłębie Dąbrowskie” po
informował drogą radiową
PAF te 8 bm. Jego załoga
uratowała
podczas
«,ztormu w Zatoce Biskaj
skiej tonący statek francuski ^Lavandree” i trzyosobową załogą. Polscy ma

nych.

rynarze, wobec nieprzybycia spodziewanej pomocy z
lądu, zdołali własnymi si~
łami wypompować wodę z
tonącej jednostki i odholować ją w bezpieczną zatokę u wybrzeży Hiszpanii,
Uratowany stetak i załogę przejął konsul francuskL
(PAP)

Pogoda
Jak nas ponformował dytuiny synoptyk IMiGW w Gdyni,
dziś będzie zachmurzenie małe
lub umlarkow ne, lokalnie du
że z możliwością słabych opa
dów śniegu. Temperatura mini
malna rano od —18 do —25 st.,
w dzień —10 do
—IS st. C.
Wiatr z kierunków wschod
nich, umiarkowany.
Możliwość słabego śniegu. Na
dal bardzo mroźno.

m

cznie witamy jego ekscelencję generała Woiciecha
Jaruzelskiego, prezesa Rady Ministrów Polskiej Rze
ezypospolitej
Ludowej”
Prasa indyjska podkreśla
od tygodnia wagę wizyty
z uwagi na zakres spraw
międzynarodowych i dwustronnych, kt^re według oczekiwa?! będą przedm.otem rozmów.
*Gen. Jaruzelski jest p.erw>zym szefem rządu państwa europejskiego, który
w ramach rozwoju stosunków dwustronnych z India’
mi składa oficjalną wizytę pan? twową w Demi po
ostatnich zwycięskich wyhorach Partu Kongres (I)
(litera I w nawiasie po
chodzi od imien.a Indiry
Gandh;) oraz przewodniczą
ceßv pai'tii Rajiva Gand(PAP)
hiegc.

takie udział konsul gene
ralny ZSRR w Gdańsku
Iwan Txacienko oraz 7-oso
bowa delegacja obwodu ka
liningradukiego z Pawiem
Zwieriewem — przewodni
czącym Miejskiej Komisji
Kontroli Partyjnej KPZR
m czele oraz m. in Alek
sandrem Lubimowem, uczestnikiem walk o wyzwo
lenie Elbląga.
Po odegraniu przez or
kiestrę nymnu narodowego do zebranych przemówił przewodniczący RM
PRON Benedykt Kamiński,
przypominając przebieg wy
jątkowo zaciętych i trwających 2 tygodnie walk jednestek radzieckich o El

W niedzielę, w rocznicę

bląg, jego ogrom ofiar i
zniszczeń, a następnie trud

Konstytucji uroczysta mamfestacja obywateli Elbląga. Przeo pomnifcc.n Odro
dzenia, przy którym rapalono znicze i zaciągnięto
warty honorowe, ustawiły
się poczty sztandarowe par
tii i stronnictw politycz
nych, organizacji komba
tanckich, społecznych i mio
dneżowych. Przybyła kom
pania honorowa LWP z or
kiestrą, delegacje zakładów
pracy, instytucji i urzę
dów, młodzież, przedstawi
ciele wojska, WUSW, poll
tyczno - administracyjnych
władz województwa i mia
sta. Obecni byli: I sekre
tarz KW PZPR Jerzy Prusiecki, prezes WF ZSL
Franciszek Socha, przewo
dniczący WK SD Stani
sław Barański, przewodni
czący WRN Ryszard Świę
cicki, wojewoda płk Ry
szard Urliński, I sekretarz
KM PZPR Witold Gintcwt- Dziewanowski, przewodni
czący MRN Jan Obrzut,
prezydent miasta Norbert
Berliński — a także wice
przewodniczący RW PRON
Mirosław Pilecki.
W uroczystości
wziął

,ków w jego 11W
uporządkowazagospodarowanie, od
£ A \ 8, pr0It !d3 ’ w

tw0„,V.
bów władzy
ludowej, a także — zobra
zował obecną rolę i funk
cję 117-tysięcznego Elblą
ga.
Następnie przedstawicie
le władz regionu i miasta,
• Dokończenie nt str. 2
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THATCHER PŁACI
CENĘ TWARDEJ
POLITYKI ’

Premier W. Brytanii, Mar
garet Thatcher, płaci ceną
swojej twardej polityki 1
kryivsu
funta
szterllnga.
Por-Uarność piemier spad
ła do poziomu najniższego
od czasu sprzed wojny
o
Falklandy
Mfówny, par
tia
konserwatywna
traci
grunt w preferencjach w’
boreów wobec opozycyjnej
partii pracy, _.aś kanclerz
skarbu rządu M. Thatcher
uważany Jest za najgorsze
go ministra flnansou^, Jakie
go kraj miał od wielu lat.
I.AKONCZENTE XXV
ZJAZDU FPK

W
niedzielą
w
Saint
Ouen, na przedmieściu Pa
ryża,
zakończył
obrany
XXV Zjazd Francuskiej Par
tli Komunistycznej
Zdecydowana
większość
delegatów poparła Unią ge
neralną kierownictwa par
tii przedstawioną w refe
racie sprawozdawczym KC
FPK. Na sekretarza gene
ralnego FPK wybrano Georgesa Marchalsa.

I

l

ZŁOŻE ROPY OD&rYTO
W CZECHOSŁOWACJI

Obliczane na 1 min tor
złoże ropy odkryto na pćł
noc od Bratysławy. Poora
na z niego próbka wskazt
Je na wyjątkową w skaU
światowej czystość tego su
rowca. Pole naftowe Gaji
ry (kolo miasta Malacky)
Uczy ple w bilansie paliwo
wyrr
Czechosłowacji, bo
wiem Jego 1 mir ton to
prawie dwie trzec.e zna
nych dotąd zasobów ropy
w tym. kraju. Niemal ca
łą ropą (97 proc) sprowa
dza slą ze Związku Radzie
cklego.
KAMPANIA NA RZ CCZ
UVOI NIENIA
PRZYWÓDCY
INDIAN

Botfnoaj —

turyści chętnie

pozuję na tle Bromy man?
CAF — Staszy*i.yn

Końcowe prace
nad projektem statutu OPZZ
1,0 bm zakońc?yła pracę
Komisja Statutowo powołana
na I Zgromadzeniu Ogólnopolsk.e-go PorozumKe-r.ia ZwujzkOw Zcwoaowych w Bytomiu. Komisja przeor^llzowała wynikł trwającej około
rraesiąca
ogólnozwiązkowe,
konsultacji \ przygotowało na
tej Doastawie ostateczną wersię projektu statutu OPZZ, któ
ry będzie przedłożony Radzie
Ogólnopolskiego Porozum enio....
,, .konsultacfł
.. .. na_
W wyniku
...
7
.
. . ..
stąpiły
w
projekc1«
statutu
T 7
..
fmony ° ,ChńCF ”m n„'i
torycznym i r«takcy.ny^ Dy.
k..,, wyv.rtol f>p. onykta 1
ktry »»rwotn«
brzrr.lał „Tworzy się Ogó,napolski* Porozunr.ienle Zwią

zków Zawodowych”. Ooecn ^
ten
zapis
sformułowane
..0DZZ jest ogólnokrajową organizacją
międzyzwiązkowq...'\ cn potwierdza załozycieiski charakter zgromadzonio bytomskiego, które utworzyło OPZZ.
Jeżeli Rada OPZZ, któr.o
zoierze się 23 bm., uchwaii
statut, można Dęazie poa;qc
czynności zmierzające Jo re
iestracji OPZZ i nadar.ia temu
przedstawicielstwu oso,Dowośc
. •
,
, „ prawnej
K,że wn.osek
1 Oczekuje
. w te,
'
się zatem,
’owL b?dzi9 ”rtK “ **<■^
s
’ Warsowi, m
£Mtomi. ^tego I perce
ł
57

KILKASET TYSIĘCY
ŚMIERTELNYCH OF.AR
GŁODU W UGANDZIE

Ji k poinformowała mię
dzynarodowa
Organizacja
Czerwonego Krzyża, liczba
śmiertelnych ofiar głodu w
północno-zachodniej
czę
ści Ugandy wyniosła w clą
gu ostatnich 6 miesięcy od
30C do 400 tysięcy osób.
Z raportu tej organizacji
wynika, te w regionie Nebi. znajdującym się w gór
nej części dorzecza Nilu,
około 15 tys. osób zagrożo
nych Jeat śmiercią głodo
wą.

(PAP)

W 65 rocznicę zaślubin z morzem
W niewielkim porcie rybackim w
Pucku znajduje tlą obelUk, na któ
rym wyryto słowa. It tu, w prasta
rym polskim grodzie, 10
lutego
1920 roku Wojsko Polskie z gene
rałem Józefem Hallerem „objęło' w
wieczne posiadanie Polskie Morze”.
Po latach nlm/oll l germanizocjl
ten skrawek ziemi wrócił znowu do
Ojczyzny. 2 fą ziemią związane tą
na zawsze nazwiska polskich pa
triotów - / tycJf znanych jo* An
toni Abraham,, I tych rzesz bezi
miennych, którzy, często za cenc
własnego tycia, nie dali „pogrzeti
mowy’*
6S lat temu tu wiośnie wrzuco
no do morza platynowy pierścień
- dar polskiej ludności Gdańska
He w tych zdarzeniach wvmowy,
Het symboliki, bc oto w 1945 roku
Gdańsk wraz z całym iwbrzetem
od Mierzei Wiślanej do ujścia Odry powrócił na trwale de Macierzy

W Stanach Zjednoczonych
coraz
wląkszego
zasiągu
nabiera kampania na rzecz
zwolnienia
z więzienia za
łożyciela „ruchu Indian amerykanskich”
Dennlsa
Banr.a. Pod nacisidem opi
nii publicznej władze sta
nu
Dakota
Południowa
zmuszone były przenieść do
Jownlka o prawa obywa
telskie rdzennych Amery
kanów z więzienia o zao
strzonym reżimie w mieś
cie Sioux-Falls do zakładu
karnego
w
Springfield
Przeniesienie to było waż
ne dla zapewnienia bez
pieczeństwa Denntsa — oś
wiadczył dziennikarzom Je
go brät Marc Banx. Nie
można było bowiem wyklu
czyć, że w poprzednim wię
zier.iu przygotowyv.’ano za
mach na jego życie.
Jak
oświadczył
Marc
Banx, ima wint jego bra
ta spr.->w:łd*a ‘■ię v, yłą znie
do tego. że ośmielił się wy
star'
w obronie, pra.v n
dian

Dopełniła tlą sprawiedliwość dzlejo
wa...
W tym roku przypada także 40
rocznica powrotu do Ojczyzny ziem
zachodnich I północnych. Podobnie
jak ÓS lat temu w Pucku, z kolei

craz biskupi 1 duchowieństwo dlece
zjl nadmorskich. Zarówno w czasie
powitania na puckim rynku, jak i
homilii wygfoszonej w czasie mszy
w kościele parafialnym, podkreślał
kardynał znaczenie powrotu tych
ziem do Macierzy. Stanowią one bo
wiem
wartości ogólnonarodowe,
które należy strzec nawet za ceną
najwyższą.

Nie dali pngrześć mowy
w Koreb'tegu polski żołnierz aokonoł dc roz wtóry podniosłego ok
tu zaślubin. Te dwie daty ma>ą gh
boką wymową moralną I patriotycz
nq.
«

•

•

W ubiegłą niedzielą w Pucku od
były slą uroczystości kościelne po
świącone upamiętnieniu 65 roczni
cy „zaślubin Polski z morzem". W
uroczystościach tych uczestniczył pry
mas Polski kardynał Józef Glemp

W tvm kontekście akcentowa/ wa
gą wfarciwych postaw moralnych
oroz
potrzebę
wyrzeczenia się
egoizmu na rzecz pracy dla innych
hdzl
Po mszy, w puexim porcie kcay
nał Józef G(emp podkreślif roz jesz
cze, że proca wielu powojennych
ookoleń w zagospodarowaniu I roz
ivolu regionu jest wytiownym po
twierdzeniem polskości tych ziem.

now

Spotkanie w WK SD
DELEGACJE BRATNlCrt
FRONTOW NARODOWYCH
W STOLICY
Przebywający w Police
przedstawiciele frontów na
rodowych, ruchów i orga
nizacji państw socjalisty
cznych i zapnyjaźn ornych
poznawali 9 1 10 bm. hi
storię i współczesne obli
cze Warszawy. Odwiedzili
stare i nowe dzielnice
miasta. Centrum Zdtowa
Dziecka w Międz/lesu
oraz załogę Huty „War
szawa*’.
W HOŁDZIE
WYZWOLICIELOM
Od kilkunastu ar| na
bitewnym szlaku Wału Po
morskiego
współcześni
$kładają hołd tym, którzy
przed 40 laty stanęli do
Jednego z najcięższych bo
jów I wojny światowej.
Uczyniono to }uż m. In. w
Złotowie, Jastrowiu, Podgajach. W niedzielę cześć
zdobywcom Wału Pomor
skiego oddati mieszkańcy
Mirosławca.
POMNIK „BOHATERÓW
POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO"
W Warszawie obyło s'ę
posiedzenie Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika
„Bohaterów Powstań-a War
StcrwsKiego", na którym
oceniono dotychczasowy
rkm realizacji budowy.
Podkreślono, ie azięk* ©fkimości całego spotecreń
stwa I istotnej pomocy
władz Dolityczno-administracyjnych stolicy pom
nik zostanie odsłon ęty w
terminie.
Rezygnację złożył ko
ordynujący dotychczasową
pracą komitetu Zarząd
Tvmczasowy.
Wybrano
Prezydium Komitetu [ prze
wodniczącego. Został nim
gen. bryg. Jan Mazurkie
wicz — „Radosław".
WYPADKI NARCIARSKIE
Z Beskidów napływają
niepokojące wieści o du
żej Kazbie wypadków nar
ciarskich w górach. Ich
przyczyną bywają imienne
warunki śnieg me, kapryś
na aura, a także słabe
umiejętności zwłaszcza po
czątkujących narciarzy. Do
tej pory — jak poinformo
wał naczelnik beskidzkej
grupy GOPR Adam Ku
bala — ratownicy GOPR
Interweniowali w ponad
250 wypadkach. 180 csób
trzeba było zwozić loboganamf z gór.
Oprócz okolic Szczyrku
najwięcej wypadków oanoiowano w Wiśle, Korbiefowie oraz na Pilsku,
Klimczoku, Skrzycznem i
Mołym Skrzycznem.
CENTRUM ZDROWIA
MATKI POLKI
Roaa Klubu Dziennika
rza SD PRL w Łodzi i od
dział PP „Sztuka Polska"
w Łodzi organizuią pod
patronatem „Głosu Robot
niczego'* ogólnopolską au
keję dzieł sztuki, z której
całkowity dochód przeka
zany zostanie na konto
budowy pommika-SŁpiktla
Centrum Zdrowia Matki
Polki.
Organizatorzy zaprasza
ją do udziału artystów pla
styków z całego kraju.
Mile widziani; będą rów
nież twórcy zagraniczni,
którzy przekażą swoje
dzieło: obrazy,
grafiki,
rzeźby, sztukę użytkową
Itp. w termiwie do dn.a
30 kwietnia pod aaresem
PP „Sztuka Polska" w
Łodzi, ul. Piotrkowska 86,
telefon 33-33-95.
A-jkoja cdbędzie się 9
maja br. w Łódzkim ICubie Dziennikai za p< zy
Piotrkowskiej 96.
GOŁE3IE JAKICH
NIE ZNAMY
Mieszkańcom
Torunuc
stworzona niecodzienną okazję bliższego po z nan.a
gołębi Zorganizowano, de
szącą się ogromnym po
wodzeniem wielką wysta
wę ponad 700 tych pta
ków (50 z istniejących na
świacie 300 oamian)
W wystawie wzięło udział poncd 80 hodowcow
z całej Polski.

PRACOWITA SOBOTA
DOKERĆW
Na pełnych obrotach
pracowały wczoraj porty
morskie. Warunki pracy
były trudne — silny mroź
powoduje zamarzanie wę
gla w wagonach kolejo
wych. Jego załaounek
oobywo się przy pomocy
kilofów. Nadal bardzo
trudna sytuacja utrzymuje
się na torze żeglugowym
Szczecin — Świnoujście.
Duże statki pływają bez
zakłóceń, ale Żegluga
Szczecińska musiała za
wiesić rejsy niektórych
barek, zatrudnionych pay
transporcie apatytów ze
Świnoujścia do Polic,

43 <1227/) 11 lutego im* f.

DZIENNIK BAŁTYCKI

2

Wpływ procesów demograficznych Co,gdzie,kiedy z

Ü probtambch prywatnego handiu
na pofitykę
i gastronomii społeczno-gospodarczą do zGOO roku
Prywatny handel, ceny
w nim obowiązujące i oferowany asortyment to
warów, to problem stale
pojawiający się w publi
cznych i prywatnych dy
skusjach. Ostatnio jednak,
ze względu na podjęte de
cyzje (rewizja koncesji na
sprzedaż artykułów pocho
dzenia
zagranicznego i
przebraniowianie
placó
wek) temperatura tych dy
sput podniosła się, przede
wszystkim w samym han
dlu nie uspołecznionym
Z inicjatywy prywatnych
handlowców a ściślej Koła
Kupców i Gastronomików,
członków Stronnictwa De
mokratycznego odbyło się
w minioną sobotę w sie
dzibie V7K SD we Wrzesz
czu spotkanie z wicemini
strem handlu wewnętrzne
go i usług Marcinem Nu
rowskim.
Jak poinformował dyrek
tor Wojewódzkiego Zrze
szenia Pry walnego Handlu
i Usług w Gdańsku Ma
rian Sykuła członkowie SD
prowadzą na terenie woje
wództwa gdańskiego 2,5 ty
siąca prywatnych sklepów

i lokali gastronomicznych.
W ostatnim roku najwięk
szy wzrost, o ponad 140
placówek, zanotowano w
branży
rolno-spożywczej
(funkcjonują 953 sklepy).
OboK tego typu pozytyw
nych zjawisk, zanotowano
też i ujemne. W branży
warzywno-owocowej i ga
stronomii wciąż obserwuje
się ogromną fluktuację per
sonelu, co świadczy o tym.
iz trafiają tu zbyt często
ludzie przypadkowi, prag
nący szybko i nie zawsze
w zgodzie z obowiązujący
mi przepisami wzbogacić
się. Spotyka się to ze słu
szną krytyką społeczną, ale
jak wskazywał dyrektor
Sykuła, a także przybyli
na spotkanie kupcy i gastronomicy, przy usuwaniu
istniejącego zła nie mogą
ponosić konsekwencji lu
dzie uczciwie pracujący, od
lat związani z handlem i
gastronomią.
Szczególnie ostro pro
blem ten zarysował się w
dwu halach targowych w
Gdańsku i Gdyni Zmieni
ły one w ostatnich latach
swój tradycyjny charakter,

Zatop os. „Busko Zdrój"
# Dokończenie ze str. 1
Za kilkanaście mmut mia
łem odebrać kolejny, ale
statek odbierał już coraz
cięższe uderzenia fal. więc
^wyczuwałem, że siła wiatru
wzrosła. Byłem akurat na
wachcie, gdy statek nagle
położył się na prawą stro
nę. Elektryk wybiegł ze
swojego pomieszczenia, .py
tając kapitana czy coś się
nie stało, czy przypadkiem
nie zablokowały się stery
Kilka minut po godz. 21 z
mostku nadano pierwsze
wołanie o pomoc, tzw. mayday O godz. 21.12 wcisną
łem guzik automatycznego
nadajnika SOS. Działał tyl
ko 2 minuty, ponieważ rap
towny przechył spowodo
wał wydanie siię elektrolitu
z baterii.
Ponieważ radiostacja jest
na lewej burcie, a przechył
był na prawą, nie mogłem
otworzyć drzwi.
W każdej kabinie są ma
łe wyjścia awaryjne. Prze
wracając się razem z fo
telem wybiłem w nich dzm
rę ł tak wydostałem się, ła
piąć jeszcze po drodze zi
mową kurtkę. Statek w tym
momencie miał ok. 45 st.
przechyłu Czasu było nie
wiele. Usłyszałem wezwa
nie do opuszczenia „Buska".
Wvbieglem na pokład. Jed
na z szalup była już w wo
ozie, drugiej nie sposób by
ło wvp.ąć. Na szczęście otworayiy się tratwy ratun
kowe.
Rozejrzałem się wśród o*
beanych. Nie było chyba tyl
ko starszego mechanika 1
II mechanika. Z mesy wo
łał o pomoc marynarz Wieliński gdzieś obok niego ko
łatał też boisman Szuigociń
ski. Wyciągnęliśmy ich na
rutę i zebraliśmy się na wy
rokości komina, chodząc już
pc bulajach, gayź siatek le
tal w tym momencie całko
wicie na burcie. Jego dno
chroniło nas od wiatru.
W pewnym momencie po
jawił się dym. Cofnęliśmy
snę kiłita metrów w stronę
rufy. I oficer stwierdził, że
statek zachowuje jeszcze pły
walń iść. Nagle z j2go wmę
trza wyouchł silny promień
0 wysokości 4—5 metrów.
Wówczas stało się jasne, iż
musimy uciekać
Tymczasem spuszczone na
wodę tratwy oddaliły się o
2C—25 metrów od kadłuba
1 nie można było ich ściąg
nąć, pionieważ w ciemneśoiactt nae sposób było doj
rzeć linki Musieliśmy ska
kac w tę kipiel (temp po
wietrza 0 s,t. C, temp wo
dy* 3 sit. C — perzyp. red.).
Byłem piąty z kolei przy
wejściu do naszej tratwv
Mieliśmy kłopoty z dosta
niem się do jej wnęlrza, bo
z zimna zesztywniały nam
ręce, ńie można było ruszać
palcami.
Zrozumiatern, że woaa jest
naszymi największym prze
ciwnikiem. Wylewaliśmy ją
rękoma i aenk^em od poje
mnika z medykament ami 1
Żywnością. Ale trudno by
ło się z nią uporać. Nie każ
dy z nas zdołał się na to
zimne przygotować, np. II
mechanik wyskoczył tylko
w piżamio 1 później wziął
ode mnie szlafrok bo bał
się już wuacać ao swojej
kaomy.
Mobilizowaliśmy się na
tratwie wszyscy. Po upływie jednak kilkudziesię
ciu miinul cześć Kolegow za
częła przegrywać z zimnem
ł wilgocią. Wiem na pew
no. że razem ze mną byli;
Blażejowskl, Myszkowski,
Nadolski, Buchwald 1 Grzy
bek.
Z tym ostatnim poma
galiśmy sebłe najdłużej.
Oparci o plecy chroniliś
my resztki ciepła, masowa

liśmy ręce, piersi. Nieste
ty,
kilkadziesiąt minut
przed nadejściem pomocy
Andrzej osłabł. Ja cały
czas stałem w tratwie przy
ęięty, stopy miałem w wo
dzie, ale za wszelką cenę
chroniłem ciepło górnych
partii ciała.
"Wówczas też pojawił się
koło mnie polski statek
(„Ziemia Byagoska” —
red.). Rrzucono na tratwę
linkę. Przy tej fali nie mo
gli nic innego zrobić, by ii
no prostu bezradni. —
Bierz to — usłyszałem —
jest to twoja ostatnia szan
sa. twoje życie.
Wiedziałem o tym, ale
nie mogłem mc zrobić By
łem przytomny, ale 1 nie
zdolny do wykonywania ru
chów. Tymczasem zdryfowało mnie za ich rufę. Sta
tek raz jeszcze musiał się
do mnie ustawić. Wreszcie
nadleciał śmigłowiec. Pe
sz ą sił zrobiłem koła la
tarką dając znać, że ktoś
jeszcze na tej tratwie ży
je. Zszedł z góry ratownik,
poaał mi linkę. Pokazałem
mu gestem, że Jestem bez
radny. Zrozumiał. Przez
chwilę manewrowali w
powietrzu, starając się za
wisnąć beznośrednio nade
mną. Powoli, mimo pod
muchów wiatru, ratownik
zbliżył się do mnie. zamo
cował na siodełku i wkrót
ce znalazłem się u góry.
Tak mnie uratowano.
Trudno mówić o wdzię
czności, bo nie Wiem jak
ją wyrazić. Ich akcja w
skrajnie trudnych warun
kach była doskonała. Ryzy
kowali swoim życiem, aże
by uratować moje.
Na pokładzie śmigłowca,
nie tracąc, ani przez chwi
lę świadomości, spytałem o
czas. Była wówczas 2.20.
Po 40 minutach lotu zna
lazłem się w klinice w We
sterland na sali intensyw
nej terapii. Okłady na no
gi, wcierki różnych balsa
mów spowodowały, że po
godzinie odzyskałem czu
cie w nogach. Temperatu
ra ciała doszła prawłe do
39 st., ale dzisiaj jut spa
dła 1 przed chwilą termo
metr wskazywał nieco po
nad 37. Według opinii le
karzy powinienem pozostać
tutaj do piątku,
Czy nie straciłem na
dziei? Nie, wiedziałem, bo
zdążyłem to jeszcze spraw
dzić na autoalarmie, że
nasz sygnał jest odbierany.
W takiej sytuacji nikt na
morzu nie odmawia pomo
cy. Przy mnie była druga
tratwa, ale nie wiem, czy
ktoś w niej jeszcze tyje.
Do końca też nie potra
fię sobie uświadomić jak
doszło do katastrofy. Być
może przesunął się ładu
nek. W . ładowni mieliśmy
12-metrowej długości prę
ty metalowe pakowane w
wiązki po 10 ton. Zostały
jednak przed wyjściem z
Oslo umocowane.
Dyrektor naczelny PLO
Mieczysław KOWALIKÓW
SKI stwierdził, ze kałastro
fa ms, „Busko Zdrój" jest
największa, pod względem
Doniesionych ofiar ludzkich,
w powojennej histoTii pol
skiej żeglugi.
♦ * •
Chociaż po bezowocnych
poszukiwaniach zachodnioniemieckle towarzystwa ra
tunkowe przerwały w nie
dzielę poszukiwania dal
szych
członków
załogi
„Buska Zdroju", przedsta
wiciel Pl-O w Hamburgu
— Wacławi Ossowski nie
wykluczał, iż któryś z roz
bitków mógł zostać urato
wany przez inne «tatki
znajdujące się wówczas w
pobliżu mietsca wypadku.
Red. oprać.
MAREK FORMELA

stając się skrzyżowaniem
butiku z „Pewexem". Ale
jra powiadają właściciele
wielu bardzo starych sto
isk hali gdyńskiej — oba
wiamy sie, że po przewi
dzianym remoncie, nie wró
cimy na halę. Wśród żabie
rających głos byli przed
stawiciele, jak się sami określali, pionierów wybrze
żowego kupiectwa, handlu
jący na gdyńskiej hali od
1945 r., z tradycjami prze
noszonymi z ojca na syna.
Co do przyszłego losu
stoisk hal targowych, to uczestniczacy również w spo
tkaniu dyrektor Wydziału
Handlu Urzędu Wojewódz
kiego w Gdańsku Ryszard
JęczmyK zapewnił, że decy
zje o
przebranżowieniu
stoisk nie będą woluntarystvezne i zapadną w uzgod
nieniu z miejskimi radami
narodowymi oraz komite
tami osiedlowymi, z uwzględnieniem stażu pra
cy właścicieli, ich doświad
czenia i zasług.
Minister Nurowski odpo
wiadał też na indywidual
ne pytania zebranych, a in
formacja o przygotowywa
nym akcie wykonawczym
w sprawie wydawania Świa
dectw uczniom szkolącym
s!ęvw prywa+*-ych zakła
dach handlowych i gastro
nomieznveh będzie zapew
ne w całym środowisku
kupców i gastronomików
przyjęta z zadowoleniem.
&ł

Prognoza zasobów «iły
roboczej do 2000 roku oraz
konsekwencje zmian stanu
1 struktury ludności Polski dla polityki społeczno-gospodarczej do 2000 roku były przedmiotem obrad
Prezydium Komisji
Planowania przy Radzie
Ministrów. W posiedzeniu
uczestmczyli
przedstawiciele kierownictw zainteresowanych ministerstw i
instytucji.
»
Najnowsze prognozy demograficzne zakładają, że
do końca wieku liczba

mieszkańców Polski będzie
szybko wzrastać: z 36,7
min w 1983 r. do 40,6 min
obywateli w 2000 roku. Ta
wysoka dynamika utrzyma
na zostanie* w następnych
dziesięcioleciacn. Bardziej
szczegółowe analizy wskażują, że lata osiemaziesiąte charakteryzować się będą zwłaszcza dużym przyrostem ludności w wieku
przed- i poprodukcyjnym
na &le stosunkowo niewielkiego przyrostu ludności
w wieku produkcyjnym.
Oznacza to, że na jednego

40 rocznica
wyzwolenia E!b!apa
® Dokończenie

ze str. 1 honorowej Wojska Polskie
go — odbył sie uroczysty
zakładów pracy i .nstytu- capstrzyk na Cmentarzu
cji, organizacji polityczno- Żołnierzy Radzieckich w
-społecznych i kombatane- Elblągu, połączony z urokięh, LWP, WUSW, ra- „czystym apelem bohatersdzieccy goście i mieszkań- kich
czerwonoarmistów,
cy miasta złożyli przed po którzy w walkach o wyz
mnikiem wieńce i wiązan wolenie miasta stracili ży
ki kwiatów Uroczystą ma cie.
nifestację zakończyło ode
Przed pomnikiem Pamię
granie
przez
orkiestro
„Międzynarodówki".
ci oraz na mogiłach żoł
radzieckich złożono
Również wczoraj, wieczo nierzy
wieńce i kwiaty. Orkies
rem, 2 udziałem przedsta tra
wojskowa odegrała hywicieli władz wojewódz. .
mny narodowe Polski l
a kompania honoro
wodu kaliningradzkiego, or ZSRR.
ganizacji polityczno-społecz wa
^ LWP oddała honorowe
nych ł młodzieży, pocztów sailAy'
<bi
sztandarowych, kompanii

kosmiczna" misja C. Weinbsrpra
w Europie zachodniej
Na sesji wojskowej w
Monachium z udziałem ok
150 polityków, dyploma
tów uczonych i ekspertów
wojskowych, ministe"* obrony USA Caspar Wełnber
ge: zażadał od sojuszników
zacnoanioeuropejskich’
w
NATC parcia am< rykańskwh planów militaryzacji
kosmosu.
Przygotowane przez niego przemówienie, odczytał
w Monachium podsekretarz
stanu w ministerstwie obrony USA — Richard PerIe.
Zgodnie z poglądem Wein
bergera „strategiczna ini cjatywa obronna” (SDI) za
proponowana- przez prezvdema USA, Ronalda Reagana, „może pozoawić ludzkość potwornego lęku przed
trojną jądrową”. Minister
obrony USA wyjaśnił, że

zatrudnionego przypadnie
w obecnej dekadzie odpowiednio więcej dzieci i
młodzieży oraz ludzi starych. Spowoduje to wzrost
obciążeń przyrostu dochodu narodowego z tytułu
kosztów społecznych utrzy
mania wzrastającej liczby
ludności biernej zawodowo: w tym zwłaszcza kosztów związanych ze zwięk
szeniem bazy szkolnictwa
oraz ochrony i opieki zdro
wotnej
Z uwag:
na malejąc}
przyrost ludności w wie
ku produkcyjnym, który w
drugiej połowie lat-osiem
dziesiątych będzie najniż
szy w okresie powojen
nym i wyrńesie niewiele
ponad 30C tys. osób. pro
blem racjonalnego gospo
darowania zasobami pracy
stanie się jednym z naj
ważniejszych, a zarazem
najtrudniejszych zadań ja
kie trzeba będzie rozwią
zywać w najbliższycii la
tach. Niezbędne jest Wpro
wadzenie rozwiązań syste
mowych preferują:ych i
zachęcających przedsiębior
stwa do zastępowania pra
cy żywej
przez wzrost
technicznego
uzbrojenia
pracy w postaci mechani
zacji, automatyzacji i ro
botyzacji procesów produk
cyjnych. W tvm celu trze
ba
będzie także pod
jąć
zdecydowane
dzia
łania
w
zakresie mo
dernizacji procesów pro
dukcyjnych. Wszystkie te
środki powinny uwzględ
niać przestrzenne zróżnico
wanie zatrudnienia, w tym
zwłaszcza pogłębiający się
Drak rak do pracy w wiel
kich aglomeracjach prze
mysłowych.
Pod Kątem bilansu siły
roboczej* musi być także
rozpatrywana
zwłaszcza
polityka inwestycyjna. Ko
nieczność zatrudnienia w
przekazywanych do użytku
inwestycjach kilkuset ty
sięcy pracowników zwięk
szać będzie presję na ra
cjonalizację
zatrudnienia,
poprawę organizacji pracy
oraz modernizację istnie
jących przedsiębiorstw.
Prezydium Komisji Pla
nowania uznało za koniecz
ne opracowanie programu
aktywiza cji
zawodowej
ludności. Podjęte zostaną
także dalsze prace nad pro
gramem .alokacji zasobów
pracy zarówno w przekro
jach przestrzennych, jak i
działowo-gaięziowych.

prezydent amerykański za- militaryzacji kosmosu 1
sugerował jedynie zbaan przededniu radziecko-amenie możliwości „kosmicznej rykańskich rokowań w G i
obrony nas samych i na- newie podjąć próbę zadeszych sojuszników przed monstrowania „solidarności
nieprzyjacielskimi rakieta- atlantyckiej" w kwestii
mi”. Systemy obronne w „wojen gwiezdnych”,
kosmosie mogłyby sprawić,
Rząd RFN w praktyce
że bronie jądrowe na Ziemi poparł amerykańskie plany
stałyby się całkowicie zbęd- wojen gwiezdnych”
W
-ne
* dowodził —
Weinberger
tym duchu wypowiedzieli
ZSRR i inne państwa si* kanclerz Helmut Kob
Układu Warszawskiego skry oraz
prerr-er
Bawarii
tykowały program „wojen ^ranz Josef Strauss. Kancewiezdnveh” ponieważ wi- 'erz KohI wezwał z nacisJzą w nim dowód iż Sta- kiem ^aje zachodnioeuro-■
’
”
ny Zjednoczone
chciałyby
Piskie do ---współdziałania
w’yposażyć się w kosmiczna v amerykańskim programie
tarczę obronną, aby pod ^ ba“anjej osłoną móc przypuścić *
nukleai ty na kraje
socjalistyczne,
Weinberger odwdedził w
zeszłym tygodniu Europę
Rasistowski reżim RPA dem liczby wydawanych
zachodnią, aby zachwalać uttzymuje prym m tzw. wyroków śmierci. Każdego
tam reaganowskie plany wolnym świecie pod wzglą roku na szafotach w tym
kraju ginie około 100 osób. Informuje o tym roz
powszechniony w nowojor
sklej siedzibie ONZ raport
specjalnego komitet j ONZ
ds. zwalczania apartheidu
na temat „Terroryzmu pań
stwowego w Afryce Połu
dniowej”.

RPA: 100 wyroków śmierci rocznie

Na długiej liście ofiar re
żimu rasistowskiego znaj
dują się bojownicy przeciw
ko apartheidowi, przede
wszystkim aktywiści Afry
kańskiego Kongresu Naro
dowego (ANC).
Raport komitetu określa
tego rodzaju postępowania
władz rasistowskich Preto
rii jako „zbrodnię przeciw
ko ludzkości i przestępst
wa wojenne”.
(PAP)

Zbrodnia

w kościele w USA
Dokarmtanla ptaków.

Fot M. Zarzecki

Z pomocą ptakom

i zwierzynie
Ponowny — po krótkiej
przerwie — atak zimy
wraz z opadami śniegu i
mrozem zwiększył nasze
obowlązKi wobec zwierzy
ny.
V? ciężkiej sytuacji są
zwłaszcza ptaki tyjące na
zasypanych obecnie śnie
giem polach. 2 myślą o
nich Liga Ochrony Przy
rody, zwraca się do swych
członków — szczególnie
rmodych, uczniów szkol
nych kół LOP — o oto
czenie opieką ptactwa, szu
kającegc
pożywienia
w
pobliżu ludzkich osiedli.
.Zacznijcie działać sami,
nie oglądając się na doro
słych" — apeluje liga do
młodzieży, „Rozwińcie po
mysłowość w zbieraniu kar
my. Niech np. posłużą te
mu celowi odpadki iywnoś
ci, Jakie w miastach wy
rzuca się na śmietniki. Od
powiędnie
przygotowane
— mogą być zużyte na te
potrzeby. Szukajcie róż
nych sposobów pomocy
marznącej
zwierzynie
Niech przetrwa zimę i do
czeka wiosny”.

Świeccy pracownicy
Watykanu ogłosili
stan ostrzeżenia
Zw.ązek zawodowy r*ptezentujfecy świeckich pi a
cowników Watykanu ogłosił w środę na czas nie**
określony tzw. stan ostrzezema w następstwie sporu
z władzami naństwa ko
ścielnego w kwestiach Dł?cowych 1 innych. Poinfor
mowali o tym przed.itaw;
ciele oficjalni tego związ
ku zawodowego. W* włos
kich praktykach związko
wych „stan ostrzeżenia” ozracza, że związek zawodo
wy może ogłosić strajk w
Krótkim okresie od Jego

tnują, i« osiągnęli porozumIr.nte , de, ?air1a wła
* f g
, *ładr
watyT iskich w trakcie ne
?ocjacji, ale jego postanowierni« nie został- wpro
wadzone w życie. 24 sty
cznia związek za wodowy
oracownfków
świeckich
Vatykanu ustalił 5 lutego,
ako termłn ostatecznej re
i lizaćji ich żądań, Jędrną
lednak reakcją była nota
x Watykanu stwierdzająca
że konieczny jest leszcze
proklamowania.
_ A
.
_
cza» na zbadanie wszystwatykarisfcl związek za.
wodowy,
reprezentujący
*ych Pr°blemów.
blisko 165C pracowników.
Agencja Reutera pisze, le
świeckich, przedstawił żą- dotychczas pracownicy wa
dania dotyczące płac, opłat ykańscy nie ogłaszali oftza godziny nadliczbowe ijalnego strajku, chociaż
praw emerytalnych l in były przypadki nieoficjal
nych kwestii. Przedstawi- nych protestów i zwolnięciele tego związku infor- ma tempa pracy.

Do ko&CHxa katolickiego wr
Onaiasce
Atari
Wisconsin1;
wtargmat uröro^ooa mężezvzia i zastrzelił ÄSiedaa Jenna
Rossltera, woźnego kofć .eine3
•ni ;oły
pa -afUliieJ
WiUlanu
Hdirnnswt 1 t dnesto a para
fian, rxeda Kotba.
Zabćici Z?-letni Bryan Stan
le-" oü'viadcryi, te »osisoUtut.
)onie\vaZ ksiądz Rossiter. pro
bosrci miejs^ow^ parafii, ta
truwył przepisy litu; giccnr Ko
łcloła katolickiego, zezwala tee
dworti dzlev ceniona na czyta
■nie Bwanselii podesaa naboxeriartwa dia miodzlety,
Mojidarca powiedział, im dowiedzl»w*zr »I» o decyzji kslę
dza „doartal szoku moralne
go", *dyl czytani* Ewangelii
prre?. dziewczęta Jest wedlux
niego profana'’la liturgii ko
ścielnej. Dodał, t* „obraziło
to Je*o uczucia rel*xljne” i
„było
przejawem zla. które
wara dto na do kościoła w
Onalajtj*1”.
RzeemUt polk Ji zakouuuniko
wal, te morderstwa dokona
no a p; «medytacja. Zabójca
nit wykaza1 todnvcb oznaik
wzburzenia 1 dział ał. jak sam
Dwlerdrl
pod wpły wem eł^bokiich nrzekonaft,
Prasa »mearykaASka wyrate
pogląd, Ze morderstwo w ko
Scieie w Onaiasce je=»t przy
kładem krańców**«® gTan'czacerto x obłędom braku tole
rancji ł xaetetrzewiem* ni tle
religliinym.
amerykańska opinia publicz
na dostrzega w tym morder
stw, e skutki morów religij
nych i fanatyzmu religijnego,
prowadzących do nlenawdsri i
nletolerancjL
(PAP)

H aaańsk-Zaap*. Sumowi |
lekarz ogólni I gabimt k*
biegowy, w wolna soboty, dh>
dziele i święta w f. Mą
• GóaAsk-Gnwa, uL UimiM.
by 8 — lekan ogólny, peol«
ubiegowy Ul
W UaaAsku: Poczty L Tele ko trs i gabinet
dzlecf w wolne
soboty, nil*
munikacjl, w g, 10—1«.
czynne Salę
W Pucku: Ziemi Puckiej, w dziele 1 kwięu
dobę, gabinet sabixg&wy dli
g. ił—lł.
W Starogardzie: Aociewafcic, dorosłych w f. 8—16, etomattk
'jog w |. SM*. W pozostałe
W g 8—15.
V Sztutowie: «tuithof, w g. dni — lekarz ogólny, ediatta,
gabinet zabiegowy dla dam
8—15.
łych 1 dla ćzle<i w *. 1*—
7.30, a w soboty pracując* W
g. 11-M;
S Gdynia, «L Waraz«wide*
84-38, lekarz
ogólny, pedia
tra i gabinet
zabiegowy w
soboty w g. B—18;
•
Gu
.ma-C
uodwek,
dL 1m
W związku z ogłoszonymi
dniami Żałoby — kina w woj. muł» 41 — lekarz ogólny, pe
gdańskim — nieczynne.
diatrę 1 gaolnet t*biegowy w
soboty, niedzlłl* 1 święta w
„ 10—if,
• odynla-ObluSe, ul. 8*40»
W woj elbląskim
4 — lekarz ogólny., pediatra
ELD1.ĄG, Syrena,
Klasztor i gabinet zabiegowy w sonmy,
Shao-Lin, Hongkong, ud U 1., niedziele 1 święta w g, 20--18;
g. ie. 18, 20; Swiatowit, CtuJe
m- Gayrla*-Orłowo, uL Wro
się świetnie, poL, oa 12 L. g. cławska s4 — lekarz ogólny,
16 18.
pediatra 1 gabinet zabiegowy
iiWlDZYN, Tęcza. Godnośf.n w sobetj, niedziele i ńwięta
poi., od 13 l; Dziki plea Din w g. ą—16. oPradnla r.ometogo, radź.
logiczna. uL Wa"yńsk.«go M
MAI.BORK, Capitol, Parsay- — w soboty w g. 10—li.
wa dwunastka. USA, od it L;
Wvspa złoczyńców, poL
PORADNIA
OKULISTYCZNA
BRANIEWO, Dar, 1941 USA,
w Gdańsku. uL ^wlerczer Sta*
od 15 l
KISIELICE,
Tutrzenka,
A go S czynna w wola« eoboty
stawką 1est
imierć, fr.. od w godz. *—14.
18 k
'
WOJEWÓDZKA
POR^»rf»7
NOWY DWÓR. Żu.awy, Szczę
WENEBYCCZNYCH
śliwę dni Mumiuków. pel.; Cry CHORÓB
ul Długu 84-fS
leci z nami pilot.
USA, od w Gdańsku.
czynna w dni powszedni) w
12 L
g.
S—14
1
19—7;
w wolne so
NOWY STAW
Jurand, Ro
1 święta catą
cky II. USA, od 15 L; Sabina boty, niedziel*
dobę.
Klast lat 7, NRD
ORNETA, Wrzos, Kochaj al
NOCNA
PORADNIA „W**
bo rzuć, poL; Komando«i * Na w Gdyni, uL 21 Lipca 44 czya
waronv. ang., od IS L
na w poniedziałki,
wtorki,
PASŁĘK,
Znicz,
Błękitny czwartki i piątki s: g. 14—T.
Grom, USA, od 15 L
TELEFON ZAUFANI/ „W*
PRABUTY, Relaks. Kaskader
31-21-89 — ez mny
w godz.
z przypadku, USA, od 18 L
15—17
z wyjątkiem sobót 1 dni
SUSZ,
Syrena, Psy wojny.
NWiątecznych.
USA, od 18 L
TELEFON
ZAUFANIA
—
TOLKMICKO, Korab.
Ton;
Horn, USA od J8 L; Milcząca 31-Oti-CC ur godz. 18—A
gwiazda, poL
TELEFONICZNA PORADNIA
OPRF Ł-ssirzega sobie możli
JĘZYKOWA UG — porady 8
wość zmiany repertuaru.
akresu Języka polanego Co
dziennie (prócz niedziel i świąt)
w godz. II—15. TeL 41-18-1S.

mna

Gdańsk — apteka przy u»
StaJenneJ 9 i przy uL Jaskół
czej 16, Gd,-W rzesze* przy ul.
Grunwaldzkiej
83, Gd. iiaspn
przy uL Pilotów 4, Gd Przy
morze przy uL Lumumhy 14
Sopot — przy
uL Rohaterów
Monte Cassino 21, Gdynia —
przy ul. 22 Lipca 42 1 przy
aL Zwycięstwa L

IIWWBI
oficerów Wcjewódzklegu Urzędu Spraw Wewnętrznych w
Gdańsku, telefon 31**9-40 lub
37-03-33 W g. 8—J9 - kpt ą.
Boguskl; w g. 18—8 — ioJ ML
Waluslak.

rguffäl
PROGHAM IOKA1NT

OSTRE DYŻURY PEŁNIĄ:
Instytut Chirurgii,
Instytut
Chorób Wewnętrznych 1 Kllni
ka Chorób Oczu AM w Gdań
sku, ul Dębinki 7.
POGOTOWIE RATUNKOWE
Gdańsk-Wrzestzcfc, al. Zwyc’ę
stwz 49 — czynne całą dobę
— wypadki 999
—. nagle zachorowania i prze
wozy chorych,
tal.
41-,10-00,
32-29-29, 32-36-14, 32-39-24.
Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie
w g 20—7 3C; w
soboty pracujące w & 17.30—T,
w wolne soboty,
niedziele i
święta — całą dobę
Gtiańsk-Oliwa, uL Grunwal
dzka 571, w
dni powszednie
czynne od godz. 14.30 cio 7.30
— w wolne soboty, niedziele
i święta całą dobę — dla mie
szkańców Oliwy 1 Przymorza,
teł. 53-32-32
Sopot, aL Niepodległości 779
czynne całą dobę
— wypadki 999
— inne teł. 51-24 55
Gdynia, uL Żwirki i Wigu
ry 14 — czynne całą dobę
— wypadki
— nagłe zachorowania i p'z*
wozy chorych telefon 20-00-01,
20-00-02.

Ambulatorium stomatologicz
ne — we wszystkie
soboty,
niedziele i święta w g. 10—7
(dla mieszkańców Gdyni).
Dyżury lekarzy w przychód
niach wg rejonizacji:
• Gdańsk, uL Jaskółcza 1
(wejście
od uL Łąkowej) —
lekarz ogólny i gabinet za
biegowy w wolne soboty, nie
dziele i uwięta — całą dobę.
stomatolog w -g, 10—16, w po
zostałe dni lekarz
ogólny i
gabinet zabiegowy w g, 19—
7.30;
Gdańsk,
uL Aksamitna
— gabmet
zabiegowy i po
radnia dla dzieci chorych w
wolne soboty, niedziele i świę
ta — całą dobę, s w pozo
stałe dni w g. 19—7.30;
gt Gdańsk-Moiłena, uL War
nonska 7, pediatra J gabinet
zabiegowy
w wolne soboty,
niedziel« i świąta w godz. S—
20;
• Gdańsk Wrzeszcz, ul je
sionowa 8 — lekarz ogólny i
gabinet zabiegowy w wolne
soboty, niedziele i świętu —
całą dobę, stoma co.og w g
10—7.30, w pozostałe dni le
karz ogólny ł gabinet zabie
gowy w t
19—7.30, stomato
log w g. 20- 7.30,
w soboty
pracujące — lekarz ogólny 1
gabinet zabiegowy w g. 16—
7.30, stomatolog w g. 17—7 30,

£üfin

UKF

mm
■ Zebrania
konsultacyjne
nt. założeń do pro.1, ustawy
„Oidynacja wyborcza do Sej
mu PRL”, oiganlzoua le Drzez
rady
osiedlowe
PRON w
GdańsKu odbędą się
11 bm.:
w PGM przy uL Powsł Wtrjzawskieh 23 i w
ROM nr 4
przy u) Siennej 6 — o godz.
16 w ROM 1 przy (ft Zielonej
7-9. w klubie Zakładów M!e
snyeh przy GmbH Angielskiej,
Rr" przy ul. Królikarnia 1
1 w KO przy ul. Lendziona 17
— o godz 17; w Domu Spo
łecznym przy Pilotów 3 — o
godz 17 30; w klubie „Felukc’*
przy Gospody 10 i w admini
stracji osiedla przy Lumumby
4 a - o godz. 18.
B U bm. o godz. IB w „Mlramarze’* v/ Sopocl «-Kamien
nym Potoku odbędzie sie spo
I tkanie
członków
TPPW z

Kyoacka prognoza pogody w
pr. I: 83t, 8 28, 13.0C, 2108.
8.Su — Studio Bałtyk — ste
reo, 13.05 — zespoły lnatrumen
talne, 17.05 — Wckalne konfmntacje, 17.30 — Przegląd ak.
dualności
Wybrzeża. 17.40 —
,,Poniedziałkowe
obrachunla".
17.45 — Sp;ewa U. Sipińska,
17.53 — Władysławowo — naro
dżiny portu — aud. Anny So
beckiej i Stanisława Seyfrieda, 18.25 — Omówienie progra
mu.

Iltetoäi
PROGRAM I
16.30 — „Encyklopedia TDC”
^oroznrKr.viojfriy" (3)
16 55 —- „Ogrwdy zooiogicłne świata" — „Sao Paulo"
i film dok. proa. RPN /
17.20 — DT — wiadomości
17.30 — Muzyczny portret —
Jerzy Kołaczkowski
18 U0 —- Telewizyjny Infotmator Wydawniczy
18.15 — „Klub Sześciu Kon
tynentów"
19.00 — „Sprytne wrono”
19.10 — „Echa stadionów*8
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Puhiłcystyka
20.15 — William Szekspir —
„Opowieść zimowa" — w
przerwie teatru 21.35 —
DT — ko men torze
23.35 — Dl — w-adomośc
PROGRAM U
17.30 — Progi am dn'a
17.35 — „Poza Ziemią”
18.00 —• „Gdzie diabeł mów?
aobranoc"
18.30 — PANORAMA
19.00 — „Pokręć głową” —
zagadki elektroniczne (4)
19.20 — PrzeDo,e „Dwójki"
19.30 — Dziennik TV
20 00 — „konferencja Jał
tańska”
20.15 — „Wrocławskie spot
kanie z piosenką” — śpi*
wa Eduta Piecha
21.15- — DT — wydarzenia
21.35 —> „Za wami DÓjdą in
ni” — dramat wojenny
23.15 — DI — wiadomość:
przedstawicielem
Ambasady
W RU i dyrektorem Węgierski*
go Instytutu Kultury w War
szawie Spotkanie będzie po
łączone z Algierskim wieczor
kiem. Bliższe szczegóły — tel.
51-80-11.
B W KMP1K w Elblągu przi
ul. 1 Maja 37 odbędzie się II
bm. prelekcja pt. „Ruch opo
ru w Elblągu".
B Stowarzyszenie
Księgo
wych w Gdańsku zaprasza 11
bm. o godz. 13.30 do sali przy
ul. Jaśkowa Dolina 6 na od
czyt mgr. H Herzoga pt. „Za
sady kredytowania Jednostek
gospodarki
uspołecznionej w
ns5 r.".
B W związku z konserwacją
urządzeń
energetycznych w
Gdańsku, w dniach 11-15 bm.
w godz. 8-15 uie będzie pr *du
przy ul. Stokłosy.
8 11 bm. o godz. 19 w kat
wlarni „Lotu” przy ul. Wały
J igleiloński* w Gaańsku — etwarcle wystawy
rysunków
studentów PWSSP.
B W poniedziałek
Elbląski
Ośrodek Kultury organizuje o
godz. 18 w kawiarni „Uśmiech”
(pi Jagiellończyka!
program
poetycko-muzyczny pt. „Gita
ra 1 piórem”
w wvkonantu
Wolcieeha
Bellona i Adama
Z.errianina z Krakowa.

35 (12277) 11 lutego 1*85 r,

DZIENNIK BAŁTYCKI
• »r*lucUns tstokolusvftrtW moim archiwum
uutj'Juj« «lę ponad 50 foto
grafii 1 odlewów fipsowych
c oxj te* „człowiek śniegu" stał się Już — podobnie Jak potwór różnych jego śladów. Zr
1 ■ Loch Ness —• niemal tradycyjną ozdobą sezonów ogórkowych w pomocą maszyny matemaprasie lecz mimc to ma ciągle w sobie coś Intrygującego, bowiem tycznej
przetworzyliśmy
umieszczony w tytule zawsze przyciągnie wzrok czytelnika. Ludz- zgromadzone aane I oprakość dość często wymyślała różne dziwne istoty, a potem albo się oowaliśmy Je według okre
Ich bała, albo też ich poszukiwała. Czy do tych, stworzonych przez wyobraźnię śionego systemu. Pozwollludzką, stworów należy też „człowiek śniegu”? W całej tej sprawie jest ns h> nam to znacznie zrnniej
szczęście tyle „dowedów materialnych”, że zajęli się nią naukowcy.
szyć obszar poszukiwań.
,
,
,
, ,
P.: Czy na podstawie tej
EDNĄ z szacownych złożony rodewód człowieka. Właśnie to, sdaniem wielu kartoteki moż a odtworzyć
mczenia kosztów wyborów,
już
Instytucji
troniaZacznijmy
od
ciekawej
antropologów,
warunnowawygląd
zewnętrzny istot
ale zawierający te± inne
«P cyeh ślaay „człowit- zagadki -W swoim czasie ło przewagę cech zwierzę- człekokształtnych?
mające ogromnie ważkie
rozkopujący cych u naszego krewnego.
O: Oczywiście x Jednym
znaczenie sprawy. Mam na ka śniegu” jest ekspedycja archeolodzy
O.: Bardziej odpowiada todnak zastrzeżeniem ż< re
myśli wybory uzupełniają oddziału Wysokogórskiego kurhany scytyjskie od’myli
Geograf - w r.i-u szkielety podobne mi inne sformułowanie — rültaty na'zych badań wyce, wobec którycn zgłasza Towarzystwa
ZSRR, która od 20 do szkieletów neandertal- pomogło mu to lepiej przy ma gają
yfikaci Wbrew
ne są obiekcje. Otóż teza cznego
cierpliwie
riArrtiiwiA gromadzi czyków. Dlaczego bvły one stosować się do życia w legendom, „relikt * człeko62 Założeń, stanowi, iż wy lat
szczątki informacji o tej
obok człowieka najróżnie:szvch warunkach kształtny” nto nrzekracza
bory takie należy przepro istocie Na czele jednej z pogrzebane
—
““
^ był to rz cdni, :ych Można są- zwykle średnteg^ krosto
rozumnego,
wadzić
z
chwilą za sekcji ekspedycji stoi pra- przypadek,
CZZ
2
c zić, iż stał się on praw- człowieka. Niektóre dorosistnienia potrzeby
uzu- cownik permskiego Insty
dziwyin królem przyrody, te osobniki są znacznie wy
pełrieniia
mandatów
w tutu Medycznego, Andricj a aczy
Dokładnej odpowjedzi nie K^andertaiczyk
żył wszę- £sze \ sięgają metra do pół
trakcie kadencji Sejmu.
S^cyali- lr,a> istnieje tylko hipoteza, dzie — od podbiegunowej tora. Sto.j różniąca sic od
Kiedy może zaistnieć taka Kozłmy. Dzienn
na potwier tuńdry io piaszczystych ludzkiej i budową i rozmia
potrzeba? Wtedy, gdy wsku on«CZ™^a ndS^ri‘ : -(nr ł”t6ra iDiera
rami jest doorZß nrwstotek wygaśnięć.a mandatów 282-1984) zamieści wywiad dzonej naukowo teorii ewo pustyń Afryki.
r'-,łow>m. Poniżej jego lucji istot człeko,.ształRównolegle z nim rozwi- sowana do szybkiego poruw Sejmie wakuje więcej
tnych. Długo przypisywa- jala się druga gałąź istot szania się pod kamieniami.
niż 5 proc. ich ogółu, albo przeklad.
Przyzwyczailiśmy się do no Darwinowi twierdzenie człekokształtnych, naszych Idąc, „relikt człekokształt
gdy wakuje więcej niż po
przodków, ny” rozwija średnią prędIowa mandatów w danym ny tyki i ironii — siwi er- iż człowen pochodzi w li- bezpośrednich
A. Kozłow. Dlatego też ttU prostej od małpy. W Ustępując
neandertalczy- kość 12 krr na godzinę
okręgu lub regionie wybór dza
nasza ekspedycja kieruje
czym. Nie zarządza się w się
zasadą: unikać zbędne
takich przypadkach wybo go
Nie ukrywa
rów uzupełniających — jak my, rozgłosu.
rozumie się, wyników
<0
to formuje propozycja w naszych badań, są one pe
„ „„ wówZałożeniach _
— tylko
riodycznie publikowane w
cza<.
7
specjalnych
wydawni
kadencji 7 Sejmu pozostaje ctwach naukowych. Kiedy
„j* Rlmies'ecv
natomiast informacje o pra
Inaczej mówiąc: zgodnie cy ekspedycji ukazują się,
fachowych wyjaśfiień,
z tym zapisem, nowego po bezprasie
codziennej, to do
sła, wstępującego na opróż w
czasami do niezdro
uione, wakujące miejsce, chodzi
asgaEałggCTHMBUBww-aroiii« -g-i
wych sensacji. Po nich z
można by było powołać tył reguły
następuje
boom
tu
Mieszka on przede wszy*
ko w drodze wyborow uzu rystyczny. W górach poja rzeczyw,s1 i jego eona kom w rozwoju fizycznym
pełniających. Moim zda wiają
się setki mlłośników ewolucji udowadnia, że ne; przewjższały one ich pod stkirr w lasach górskich i
niem, jest to propozycja da silnych wrażeń m-ienanie jesv -względem rozwoju urny- do strefy śniegów nigdy
pragną ^Td,z[^ ^alhy
c*Sa
eLeK Cil 7 %,owega 1 cech
nie dociera, llalego teł
lece rozszerzająca demokra cych spotkać
człowieka
Imii
prostej.
Gdyby
pi zed- Z sewnym uproszczeniem nazwa „człowiek śniegu”
tyczne ramy naszego refor śniegu”. Niczego interesu
mowanego prawa wyborcze jącego nie odkrywają, zirj Rawić gc graficznie otrzy- można powiedzieć, iz ro- zupełnie do -ego nie ła
go. Uwzględnia ona właś towani wwacają do domów malibyśmy skomplikowany zum zwyciężył siłę i nasi suje. „Relikty c:5ekoksztatrozgałęziających
przodkowie zaczęli
zaczęli wypiewvDie- ne”
nfifł żyją pojedynczo. Nie
’Kiło
*
, . ---«
-- -i przo,.kowie
nie formułowane w róż 1 infnrmiiia całv świat 7p splot
nych środowiskach uwagi !,cd0ÄViegu”tl«’n^ S£Trnnin .talU «ronl^.
m‘»tno’ «,t li. Sit
__ i
'!
äP*4 w. cii>f'u dnia "» P°krytyczne dotyczące dotych a wszystko to są czyste wy I, .ii
czasowego SDOsobu uzupeł mvsły. Tymczasem badacze je się isola małpoeształtna, da A naukowych, zostali słaniach % trawy i gałęzi,
przoaek homo zmuszeni do opuszczenia Czasami znajdowano zbuniania mandatów posels- wcale nie twierdzą, że on wspólny
sapit-ns i
współczesnych, wygodnych do życia dolin aowai , Drze, nie DrVmitv.
kich
traKcie kadenci, istnieje.
rzek, g _zie
koczowismałp
człekokształtnych ___
_ byty __
____ ^“ hSnfe p?2d”diPolegające na tzw. kooptaOsobiście jestem przeko- Trochę wyżej znajduje cię ka ludzi pierwotnych i wy- SZPLerT, n 7mrzvkn
cJi» 'zyli wstępowania na
relikt
wyrusza
opróżnione miejsce tego nany, że no ziemi nie ma rozgałęzienie, od którego cofania się do działów wo- człekokształtny”
istoty
żywej
odpowiadająrdchodzą
dwie
samodzielne
dnych
o
uboższym
środoa
noszukiw/niP
i?
kandydata, który w wybo cej
nwąi nie
n p wiadomo ki„.wolucji.
Zgodnie wisku.
“l Poszuklwdnłe pozywiekie Unie
rach znalazł się „poniżej” CP1 owej,
v> stosUnku do ludzi nie
miejsc mandatowych, uzy- dy i gdzie powstałej, niedo z^hipoieza,^ jodna ^prowa __°_ftofunkach ^dzy na
skując przecież na ogół nie rzecznej nazwie oraz obra- dzi do w-spółczesnych ludzi, szymi praszczurami i ich są agresywne, w razie spot
.ow-i wymyślonemu przez druga do nęandertalczy- ciotecznymi braćmi” lu- Tania uciekają. TySo w
wie ką liczbą głosów.
łowców sensacji.
ków, najbardziej rozwimę- dzle skłonni są sądzić na Dieciu wvnadkach
»
Pvtmie: Cóż więc Jest tycn i przystosowanych do podstawie legend, baśni o ptys.,
^ broniąc
wyp swojego życia,
IEEE głosów dotyka
przedmiotem badań waszej życia naszych najbliższych leśnych ludziach, diabłach same napadały na człowie
też rozległej dziedzi ekspedycji?
krewnycn.
leśnych, włochatych wiel ka.
ny samego sposobu
Odpowiedź: Ma ona seP.: Odkrycia archeologlktóre to baśnie
kreowania kandydatów na tki imion w językach na,i- czne pokazują, iż u nlekló i koludach,
Udało nam się zbadać
legendy posiada prawie
różniejszych narodów świa rych furm neandertalczyka każdy naród. Wynika z włos znaleziony w śladzie
r£w, jiSt wyborczych (np. ta. Uczeni użj wa ją nazwy objętość mózgu była wie- nich, że „sąsiedzi” odnosili .»reHktuczłekokształtnego”,
człekokształtny”, ksza niż u człowieka w-spół się do siebie z głębokim
podobnych włosów
wspomniana już propozy- „relikt
Aby zrozumieć, jaka może czesnego.
Rozwinięte je- szacunkiem i ostrożnością, znaleźli koledzy z ekspedyc*a tzw regionów, wybor- być ta hipotetyczna isto dnak były nie czołowe, Nawiasem mówiąc, w gór- C.Ü tienszańskiej. Okazało
czych) i ciekawych opinii ta, należy przypomnieć, społeczne” jeco części lecz skich
rejunach Chin do s^» tż mają one baidzo
na ten temat nie brakuje. choćby pokrótce, bardzo potyliczne
.uczuciowe” dzisiaj opowiada się histo- charakterystyczną budowę,
rię o tym, jak jeszcze kil- różniącą się od budowy
kadziesiąt lat temu „leśni włosa zarówno ludzkiego,
ludzie” byli w stosunkach iak i zwierzęcego,
uobrosąsiedzkich z mieszP.: Dlaczego bez wzglę■rŚ|Ifjr-. f
kańeami zapadłych wiosek, du na liczne dowody, bapozwalałi się oswsjać, a dacze nie mówią o istnienawet
pomagali chłopom w niu „reliktu człekoksztaltVfe:-S
pracy.
nego”, jak o fakcie sprawP.: Rozwijając nańską dzonyan naukowo?
myśl, może 1 w ZSRR moO.: Wszystkie dowody są
.... Äf
gii zachować się przedsta- na razie dowodami pośredwiciełe wielkiego niegdyś nimi, możemy w większym
pi mienia
neandertaiczy- lub mniejszym prawdopoków? Otzywiicie w zapad- dobieństwem przewidywać
łych, mało zag »spodai otva- istnienie „reliktu człekonych miejscach. Jeśli tak, kształtnego”. Aby je udofo alaczego'me ma do dzi-. wodnić, musimy zbadać sasiaj informacji o nich?
me istoty i to nie jedną
O.: Myślę, źe przestałby lecz kilka. Jak to zrobić?
się pan .dziwie, gdyby prze Zorganizować obławę. Choszedł po tiasie naszej eKS- dzi jednak przecież nie o
pedycji. Panują tam bar- zwyczajne zwierzęta. Może
dzo trudne do pracy bada- je oswoić? Wariant Darwczej warunki. Kamienista dziej nadający s.ę do przyg^eba nie zachowuje śla- jęcia, lecz trudniejszy. Odów. Potrzebne narn infor- becnie. w naszym instytumacje gromadzimy kropel- cie opracowujemy metodę
ka po kropelce. Mimo wszy zwabienia „reliktu człekor?tko udało się nam zgroma kształtnego” przynętami ama
dzić spory materiał staty- romatycznymi. Mamy naityczny. Mamy obecnie w dzieję, iż do spotkania, mi
Sopockie molo i... łabędzie.
Fo). Z. Kosycarz
kartotece ekspedycji ponad mo wszystko, dojdzie.
5 tys. opisów spotkań ludzi
Opr. K.A

Konsultacje założeń ordynacji wyborczej do Sejmu

dyskusji, którą wła
śnie prowadzimy w
siedzibie RW.PRON,
w której oook Ryszarda
Szkolnickiego
uczestniczą
kierownicy biura RW oraz
moi koledzy dziennikarze,
jg&dzamy się, że to dob
rze, iż niektóre proponowa
ne w założeniach projektu
oidynacji wyborcze; ćo Sej
mu rozwiązania są kontro
wersyjne, podane warian
towo, gdyż wzbudzają wła
śnie dyskusją, wyworują
polemiką, starcia różnych
stanowisk, w konsekwencji
czego — jak to określił nie
dawno na łamach „Polity
ki” mój dawny wykładow
ca uniwersytecki prawa
państwowego doe. Stani
sław Gebethner — .można
dochodzić do istoty próbie
mu”; ujawniają sią stabe
oąaź mocne strony każde
go z wariantów, każdej o----4 -------~“u
mawinnej
supozycji, umnihwiając wypracowani« optyjualntj dyspozycji.
Wcal« więc nia wyklucza
no, iż przebieg dalszych
konsultacji, które w Elbląskaem właśnie się nasilają
nie doprowadzi w niektó
rych kwestiach do więk
szej polaryzacji stanowisk,
a prze* to — do wzrostu
postulntow właśnie za pew
nynu zmianami! w Konsty
tucji. Aczkolwiek, faktycz
nie, powinny to być rmisny absolutnie .asadne, dy
ktowana bezwzględną ko nieć znośctsr

W

urujmy, >o
.57 _ _ ^ **
dotychczasowym
sprzeciwem wobec propozy
Cjl poczynienia niektórych
zmian w Konstytucji. Przy
kładowo: Liczba posłow w
kadencji nowego Sejmu. Ci
tóż w tezie 9 Założeń poda
n°
warianty. W L
»Do Sejmu wybieranych
lAfł
A
A
Ativ''*
finV
jest 460
posłów'’
(jak
dotychczas), w II: »Do
•ejmu wybieranych jest
500 posłów", co — wą
autorów — dyktowane jest
poważnym
zwiększeniem
*lą liczby ludności kiaju i
potrzebą ich lepszej repre
zentacji w Sejmie, a co z
kolei wymagałoby zmiany
art. 21 ust 1 Konstytucji.
Otóż zdaniem wielu dotych
czas wypowiadających sią
obywateli regionu elbląskie
g< takich zmian me naiea^nić, i lern sprawn ii^i mrdrość Sejmu woa
ła nie zależy od tego, ilu
Jest w nim posłów, !ecz
od ich — jeśli tak można
rzec “7
c^- ^ ^+dmiast
** razie potrzeb; pa- ament zawsze może uciec
się dc pomocy np. powo
łanych przez siebie takich
czy innych gremiów opi
niodawczych, jak np. obec
na Ra ci a Społeczno-Gospo
darcza przy Sejmie.
Inna sprawa. Z Informa
cji działaczy PRON wynika, iż bardzo wielu wypowładających się mieszkań
ców województwa przeciw
nych jest ewentualnjnr zmfa
nom w dotychczasowej zasadzle powszechności wyborów, a ściślej — w kwc
stU wieku, od którego mo
żna byó wybranym posłem.
Jak wiadomo, dotychczas
©bowiązujące prawo (art.
98 Konstytucji) stanowi, iź
wybranym do Sejmu może

A

LE rc

k

— Jedną z najbardziej charakterystycznych cech
toczącej sią w naszym województwie
społecznej
debaty na temat założeń nowo projektowanej or
dynacji wyborczej do Sei nu -- mówi przewodniaząej RW PRON w Elblągu RYSZARD SZKOLNTCKI — Jest ai nudto odczuwalna niechęć wię
kszości wypowiadających sią do jakichkolwiek
zmian w Konstytucji Wielu ludzi wręcz stwierdza:
nie ruszać Konstytucji! Zapewne bierze się to z
poczucia potrzeby gwarancji stabilności naszej li
stowy zasadniczej i obaw, iż może się z mą stać
to, co dzieje się z wiolę tria innymi ustawami, ma
sowa» uchwalanymi i niebawem zmienianymi z po
wodu ich niedokładnego przygotowania, doraźnych
nacisków, takich czy innych doraźnych potrzeb.
Innym momentem jest to, że w opinii wielu mie
szkańców regionu niektóre proponowane zmiany
w dotychczasowej ordynacji wyborczej, wymaga
jące z kolei nowohzaćji stosownych zapisów w
Konstytucji są bądź po prostu niepotrzebne bądź
wątpliwe czy kontrowersyjne.
być każdy obywatel, któremu przysługuje prawo wy
breranla, a który do dm*
wyborów ukończył 21 lat.
Natomiast piojekt nowej
ordynacji kwestię tę traktuje wariantowe, propomiJąc w drugim wariancie od
niżenie biernego prawa wy
borezego do 18 lat.
Zgłaszający obiekcje wo
oec możliwych ^mian w tej

(...)” Przeto w rozumieniu
ustawodawcy, ma to być
jeden dzień, i niedziela. Na
‘om ast teza ó Założeń do
puszcza w drugim war: ancie przeprowadzenie wyborów w ciągu dwóch bezpośrednio następujących po
sobie dni, przy czym jeden z nich musi być ustawowo wolny od pracy. Otóż większość elbiążan i w

Anatol Burtowdci
mierze powiadają W na
szym kraiu wprawdzie za
dorosłego (dojrzałego) uwa
ża się człowieka, gdy ukoń
«sty 18 lat 1 otrzymuje dowód osobisty, ale chłopca
(mężczyzną?) powołuje się
do wojska, gdy ma 19 lat,
a prawe do żeniaczki naby
wa, gdy ukończy 21 la i. A
więc po pierwsze, nawet
śmieszme będzto, jeśli po
seł — 18-latek, mający peł
niq praw do stanowienia
<> losach państwa będzie
błegai do sądu rej0nowego
..
.
z prośbą o pozwolenie na
założenie rodziny i prowadzenie własnego gospodar
stwa, po
drugie, mimo
wszystko to jeszcze gołowąs, przeważnie ledwie uczeń średniej szkoły, bez
żadnego doświadczenia, a
zwłaszcza życiowego.
IBY to wszystko ora
wda Tylko, że takie
opinie ferują przede
wszystkim starsi, toteż bar
dzo jestem ciekaw, jakie
stanowsko zajmą w toku
dalszej konsultacji młodzi
obywatele regionu, zwłasz
era młodzieżowe organiza
cje, mająoe prawo być ich
rzecznikami. A poza tyrn,
ja-, tOSObiście sądzę, bardzo
watstiw
-iocł pogląd,
r.ac»i >^ że
wątpliwy jest
każdy 18-latek zaraz musi
być głunszy od każdego, po
wiedzmy, 49-Iatka. Bardzo
często bywa właśnie odwro
tnie. I jeszcze jedno: nowo
wybrani radni rad na
rodowych,
liczący pöble
raptem ©o 18 lub nielat.
wcale
co więcej
niezgorzej sobie radzą, choć
niejednokrotnie mają do
rozwikłania bardzo trudne
problemv swoich wyborców, miast, wsi, regionu.

te j materii optuje za do
tychczasowym zapisem w
Ustawie Zasadniczej, nrzc
de wszystkim zaś s powo
dów
oszczędnościowych
Wybory to kosztowna opc
racja, nie stać nas na ich
______
rozciągając
podwyższanie,
je na drugi dzień — powia
dają.
Z zagadnieniem oszczęd
ności wiąże się też zgłasz^iny w Elbląskiem postulat,
by wybory przeprowadzić
wyłącznie w obrębie pań
stwa. Wskazuje się np. wy
sokie koszty czarterowych
przewozów wyników wybo
r4w w, polskich osiodkac i
za granicą, skupiających
naszych obywateli upraw
nionych do głosowania. Na
inny aspekt .zwraca uwa8? np. informacja Kató: Wo
jewudzkiej NOT w Elblą
gu, podsumowująca wyni
ki dyskusji w:>iód swoich
członków. Stwierdza się w
niej „Jesteśmy za tymr aby
głosowanie miało miejsce
tyiüo na terenie Polsku Do
tychczasowe praktyki głosowania poza granicami
kraju, np. na statkach, bu
dowach, w ambasadach
PRL, naszym jdaniem, po
legały na wypein.amu ad
ministracyjnych
poleceń
/kierownictw. Taki akt głosowania nie jest wychowa
wczy”. Literalne przyjęcie
postulatu w brzmieniu zre
dagowanym
przez
RvV
NOT w Elblągu oznaczałoby więc konieczność zmiany stosownego zapisu w
Konstytucji, który dopuszC2a możliwość organizowa
nia wyborów poza granica
mi kraju.

Kolejna kwestia. Art. 28
jeszcze jeden postulał
ust 2 Konstytucji stanowi:
wielu,
zabieraiących
„Wybory do Sejmu *arządotychczas głos obywad** R^da Państwa (•• w"- ziemi
elbląskiej, wiążą
*naczając datę
wyboróty Cy się p0 CZęści z konieczDa dzień wolny od pracy nosciąmaksymalnego ogia

I
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Czy dojdzie do spotkaniu?

S MrSif

w iv:m
t

lęcej mieszkań o

morskich! portach handlów
?Lk w rolnictwie
Woj. eflibiaisic m

WojB
EDŁUG szacunko
wych danych licz
ba ludności woj.
jdanskiegc
pod
koniec
.984 r. wynosiła 1 394,1 min
>sob. Ludność miejska sta
owiła 76,2 proc. W po’ów-Triu z 1933 r. naała o 4,7 proc. liczba uroIzin. Wzrosła o 0,1 proc.
.iczba urodzeń martwych.
LYięcej niż w 1S33 r. dzie
ci uczęszczało do szicół pod
stawowych, zmalała nato
miast liczba uczniów w
szkołach ponadpodstawo
wych. Również mniej riż
*r 1983 r. rńłodziezy stuiiowało w uczelniach wyi
izych Trójmiasta.
Według danych Woj. U•7ędu Statystycznego w
jdańsku w grudniu 1984 r.
v gospodarce woj. gdańsciego zatrudnionych było
164,8 tys. osób, tj. o 0,3
>roc. więcej niż w roku
1983.
W przemyśle — w po
równaniu do 1983 r. — pro
akcja wzrosła we wszyst
cich prawie dziedz.nach (o
i,l proc.). Wyprodukowano
> 12,7 proc. więcej mebli,
o ponad 10 proc. ^ręcej od
bierników radiofonicznych,
> 14,9 proc. więcej telewi

zorów i drobiu bitego o 6,4
proc. W stosunku do' 1983
r. sprzedano więcej o 11,7
proc. wyrobów przemysłu
drobnego. Mniej natomiast
wyprodukowano mleka spo
żywczeg© — o 1,3 proc.,
mięsa i jego przetworów o
5,9 proc., magnetofonów o
1.5 proc., nawozów fosfo
rowych o 4,2 proc., kwasu
siarkowego o 7,2 proc. Do
eksploatacji oddano 24 stab
ki -o nośności (łącznie) 369
tys. DWT czyli mniej o
17.5 proc. niż w 1983 r.
Przekazano do użytku
kilkanaście obiektów, w
tym: szpital na Zaspie, 4
przychodnie łekarsk e, i
przedszkola, mechaniczną
oczyszczalnię Ścieków „Dębogórze", zbiornik wody z
magistralą w Tczewie, w
ramach rozbudowy — 26
izb lekcyjnych, zelektryfi
kowany odcinek linii kole
jowej Malbork — Te*ew,
elektrowozownię w Gdyn‘ ■
-Cisowej.
Wybudowano 6.1 tys., czy
U o 2,5 proc. vnęcej mie
szkań niż w 1933 r., w tym
w budownictwie uspołecz-1
nlonym 4,8 tys. czyli o 3
proc. więcej, niż rok temu.

Statkami PLO przewie
ziono 5,6 min * ton ładun
ków tj. o 7,3 proc. wię
cej, niż w ub. r. oraz 23,7
tys. pasażerów tj. o 16,6
proc więcej. Morskie por
ty handlowe w Gdańsku i
Gdybi przeładowały 32,5
min ton towarów, czyli o
21,5 proc. więcej niż w
1983 r. Wzrost odnotowa
no we wszystkich grupach
ładunku z wyjątkiem zbo
ża.
Handel sprzedał towarów
0 5,1 proę, więcej niż w
1983 r. Wartość zapasów w
porównaniu do 1983 r.
wzrosła o 30,4 proc., co
łwiadczy o znacznej stabi
lizacji zaopatrzenia rynku
w towary codziennego użytku. Sprzedaż usług wzre
sła aż o 69,8 proc., ale
głownie z powodu wzrostu
cen.
Wydajność pracy w 1984
r, mierzona produkcją
sprzedaną, przypadającą na
1 zatrudnionego, wzrosła o
8,3 proc. w porównaniu do
1983 r. Natomiast czas nie
przepracowany (bez urlo
pów
wypoczynkowych)
wzrósł średnio o 1 goóz.
i wyniósł 242 godz. na i
iobotiiUuu ZmaUła zaś zna

cznie, bo o 8,7 proc. licz
ba nieobecności nie uspra
wiedliwionych, Przeciętne
wynagrodzenie miesięczne
w gosoodaree uspołecznio
nej wynosiło 16 581 zł
wzrost
o
20,7 proc.).
Miesięczna. emerytura i
renta, bez rekompensat,
wynosiła 8571 xł 1 była w-rl
sza o 34 proc w porów
naniu do 1983 r. Wg NBP
przychody pieniężne ludno
ści wzrosły o 22.8 proc.
W rolnictwie ub r. od
notowano lepsze plony,
wyższe zbiory zbóż ziem
niaków,
rzepaku
oraz
wzrost pogłowia trzoay
chlewnej. Zmniejszyło się
natomiast pogłowie bydła,
owiec oraz skup jaj. Wię
cej skupiono mleka o 4,1
proc. Mniejsze aż o 109
proc. w Dorównaniu
do
1983 r. były zbioTy bura
ków cusrowych.
Przybyło telefonów o 4
proc. w stosunku do 1983
r.
Liczba widzów w kinach
zwiększyła się o 857,3 tys
osób, tj. o 13,8 proc., a w
teatrach o 149 ty*, osób
tj, o 1,7 prop.
•£b

R W7 1984 r. — komuni kuje Woj. Urząd
Statystyczni w E
blągu — ludność woj. el
bląskiego osiągnęła 463,1
tys.( osób W miastach mie
szkapo 58,8 proc. ludności
województwa. W szkołach
wszystkich szczebli uczy
się 19,3 proc. mieszkańców
województwa. Z przedszko
li korzystało 18,6 tys. dzie
ci, tj. o 4,5 proc. więcej
niż.w 1983 r,, ale z powo
du "braku miejsc nie zosta
ło przyjętych 1031. Liczba
łóżek szpitalnych wynosi
ła 2249 i była taka sama
jak w 1983 r.
PRZEMYSŁ
W roku 1984 w gospo
darce woj. elbląskiego na
stąpił dalszy wzrost pro
dukcji przemysłowej, ^ liczo
nej w cenach porównrwal
nych, o 9,8 proc. oraz pro
dukt* podstawowej uspo
łecznionych przedsiębiorstw
budowlano - montażowych
o 5,8 proc.
Znaczny wzrf'«t
osiągnięto
m, ln.J w przemyśle odzieżo
wym o 1T proe , sk6rzanvii
o *8,1 pr sc., drzewnym o li.-*
proc. i energetycznym o
P”OC. W7*oala produkcja płyt
wiórowycl I lkrawkowycli o
a* pr'-e, Natomiast zm:>j»zz
uległa produkcja
wyr«
Sów gumowi *b • M pro«. W

porównanie do ni) r wzToeia 4.2 proc. Skup żywca rzeź porC wnaniu z rokiem 1983
nego był wyższy niż w o 1,8 proc, W budownict
1983 r. o 0,8 proc., a dro wie jednorodzinnym prze
biu o 42,9 proc. Natomiast kątno 381 mieszkań tj. o
skup trzoay chlewnej zma 3,5 proc. więcej niż w
lał o 7,8 proc., a jaj aż © 1983 r.
25.2 proc.
RYNEK

modukcja marynat warzyw
nych o 80,0 pre
j konaerw
warzywnych o IM proc. Nt
noziomie
1 S3 r. -trzymała
się producja eerów, i asja i
piwa Mniejsza 'iyłi produk
cja mleka — o 1 pro«, l
dlln o 10,S proc
Zatrudnieni.
w
przemyśle
wzrosło o 0,4 proc. ”'ynagro<*zenir miesięczne zaś wyno
siło 10 056 zł 1 było wyższe o
17,0 proc. pr-y .rzroście pro
dukcji sprzedanej na X zatrud
nionrgo o 0,3 pro.s.

Miesięczna emerytura i
rekompensatą
wynosiła
9300 zł (wzrost o 20,4 proc.),
a runts x rekompensatą
wynosiła 7739 zł (wzrost o
33.9 proc.).

Sprzedano a sztuk ciągni
ków wn. o 22 sn. mniej niż
w roku poprzednim. Niższa
była .ównież sprzedaż przy
czep skrzyniowych i wywro
tek roztrząsaczy obornika, ła
dowaczy chwytakowych, przetrząsaczy-zgrabiarer
ciąguikowych.
Zwiększeniu
uległa
sprzedaż *no powiązalek ciąg
nikowych, kultywatorów i gle
bogryzarek
ciągnikowych.
Wzrosła także sprzedaż pasz
przemysłowych.

rolnictwo

BUDOWNICTWO

Obiory zbóż ogółem wy
niosły 513 tys ton i wzro
sły o 10,2 proc. Zbiory psze
nicy w porównaniu z ro
kiem 1983 zwiększyły się
o 22,1 proc., a rzepaku o
50.9 proc. Niższe były zbio
ry buraków cukrowych o
19,3 proc. i ziemniaków o
7,7 proc. Zbiory warzyw
wzrosły o 8.7 proc. w po
równaniu do 1983 r.
Pcgłowie bydła spadło o
3.5 proc., w tvm w gesoodarce nie uspołecznionej
o 1,7 proc. Pogłowie tszodj
•’hlewnej zwiększyło iłę o
5.2 nroc,, w *ym w goepoo*rc* ul« ospoieemioivej °

Przekazano do użytku rn
in.: w Zakładach Celulozo
wo-Papierniczych w Kwi
dzynie składowiska szla
mów, zbiornik ziemny i żel
betowy,
4
przedszkola.
Zolorczą Szkołę Gminną w
Sztutowie, szkołę Dodstawo
wą w Elblągu na osiedlu
Zawada, Liceum Ekonom
czne w Elblągu, Zakład
Mleczarski w Pasłęku (pro
dukuje m. in. sery gouda),
hotel robotniczy o 193 miej
scach.
W budownictwie miesz
kaniowym oddano do użyt
ku w lt84 r. 2054 miesz
kań, stanowi to Wtrosi w

Dostawy mięsa, podro
bów i przetworów mięs
nych łącznie z przydziała
mi dla konsumentów zbio
rowych spadły o 5,2 proc.,
natomiast dostawy drobiu
bitego, podrobów i prze
tworów z drobiu wzresty
o 44 proc. Mleka w pro
szku pełnego dla niemow
ląt było mniej o 9.9 proc.
Jaj było o 9,1 proc. wię
cej, /nasła o 4,1 proc wię
cej. serów dojrzewających
także więcej o 10.4 Droc
Zapasy towarów żywnościo
wych na komeo roku 1984
wzrosty w porównaniu z
1983 e 15,8 proc., a towa
rów nieżywnościowych o
23,7 proc.
Sprzedaż usług bytowych
dla ludności (w cenach bie
żących} była wyż sza o 19,7
proc. niż w 1983 r.
tV spektaklach
uczestniczył«* w
tys. wiJzöw ten
mniej niż w 1383
liczba
wldzftw
min i wzrosła o

beaftratoych
i38ł t. 76,5
o 4,^ proc,
r. W kinach
wvnoslla 1.6
4,1 jsroc.

•Ib

Poczta

SmWo

sicfckze
NIE JEST TO WZOkl "

Ni« umiafn chodzić kolo
swoich spraw (mam cudo
wni« zapobiegliwą
ionęl),
ale zimowy wyjazd na nar
ty w góry musiałem załat
wić sam Z ufnością więc,
uż w końcu września, zgło
siłem się w prywatnym biu
rze turystycznym SOPOT-TOU
RiST w Sopocie
Zostałem przyjęty uprzej
mi« ( a jakże 1) i zapisany w
księdze zgtoszeń pt. „Zima”
pod pozycję nr 1. Na obieca
nq Informację o miejscu mo
ich zimowych szaleństw cze
kałem cierpnw;e, ocz boisku
tecznie, czas jakiś* zimowo
ferie b/ły td jeszcze odle
głe! Oa listopada jednak za
cząłem się teiefoniczn e. przy
pominąć, Otrzymywałem za
pewnienia, ie ,rz całą pewno
ścig... ale proszę zadzwo
nić po pierwszym., po pięt
nastym | znowu po pierw ■
szym
.7 stycznia usłyszałem, ż*_.
muszę jeszcze poczekać! Zfc
zumiałem, te czekać ju± n *
mogłem I nie chciał om. Sko
rzystałem- z nadarzającej mę
okaz!!, ale o zopewn'aniu »o
ble goazlwvch warunków p-vdróży nie było juz mowy. ^
Przestrzegam
wsrystk'c*'
przed- firmą SOPOT-TO U RiST,
niestety, nłe jest <o wzóf toBdnoścŃ
STANISŁAW DZIDUSZkO
Gdańsk

„zamiejscowe”
trójmiasto

Toczą się konsułtacie na te
mat podwyżki cen artykułów
żywnościowych. Czymże są
Jednak te poawyżkl wobec
decyzji Urzędu Teiekamunika’
cyjnego, w myśl której Trój
miasto podzielono na strely
międzymiastowe? Jakim pra
wem rozaarto Trójmiasto'?
Aby wzbogacić się kosztem
abonentów! Czyi możne so
bie wyobrazić, aby za* ko
rzystanie z telefonu płac‘ć
miesięcznie o wie!e więcej,
niż za mieszkanie z ogezewo
niem i ciepłą wodą?
Tak się składa, że nasze
dzieci mieszkają o paręsoi
metrów od nas, aie a-dmininistracyjnle — już w irtnym
mieście. Siłą rzeczy, rzadko
teraz kontaktujemy się przy
pomccy teiefonu, a I te roz
mowy bardziej przypominają
telegraficzny szyfr, niż ludz
ką, serdeczną rozmowę, ja
ką toczą buscy sobie iudzie
Serce się kraje, kiedy podno
si słuchawkę któreś z wnu
cząt i chce się pochwalić suk
ceserrt w szkole i słyszy „Do
brze, dobrze, poproś prędko
mamusię...” — bo przecież
licznik bije.
Co dzieje się w serauszKC
kochanego przecież wnuczka
— Pewnio babcia już me kt*
cha? A bt bcia materialnie ja*
ledwo ziDiel
(nazwisko I aares znane re
dakcji)

JUBILEUSZOWA
NIEUDOLNOŚĆ

2 prawdziwą przykrością
pragmemy poinformować rodoleję, że zbliża się 25 roczm
ca zasiedlenia budynku, a io
cnocześnie 25-lecie naszej
bezskutecznej walki o dopro
wadzenie do Drowidłowego
furkcjonowanic instalacji c.o.
w naszych mieszkaniach. Mi
mo kilkunastokrotnych kuerwencj psemrych, teiefomcz
nycn i osoDistych wizyt u dy
rektorów Gdańskiej Społdzie,
ni Mieszkaniowej, zmarnowa
nych goazin na dyżurowaniu,
w oczekiwaniu na specjał■stów. grzejniki w dalszym cią
gu sianowią tylko wątpliwą
dekorację
„Przepychanki”
ca linii —GSM — OPliC co dc Kompeiian
cjl w zakresie
niedogrzania,
ale doprowadziły do żadnego uzgodnienia poglądów. Wpraw
dzie w korespondencji z GSM
1 OPEC w ’ -.tach 1371—S2 za
wladomiono nas o powodach
niedogrzania 1 zapewniono, ze
nastąpi poprawa po: zains-alo
waniu pomp cyrkulacyjnych 1,
węzłach, spięciu sieci EC-I 1
EC-ii, reguiü-cji zewnętrznych
instalacji, kryzowaniu pionow
itp. Te fachowe iaiormacje me
zagwarantowały jeunak zawy
żenia
parametrów
czynnika
grzejnego — jak to mądrzi określono *v jednym z pism.
Jednocześnie stwlerdzamv, ie
emitowane ciepło jest wystar
ezajace jedynie przy tempera
turach zewnętrznych nie prze
kraczalącyeh —5 st. C. Nie urn
żerny godzić się z wiązaniem
wad instalacji c.o. w naszym
(rl^o Dionie „z trudną tf t iacją paliwową w kraju” fz pi
sma Gi i;|. Dlaczego fmi yzuze
nic dotyczy pozostałych loka
torów zamieszkałych w bloku
przy ul. Żabi Kruk 1?

Nto jesteśmy również w sta
nie przestrzegać zaleconego
obowiązku oszczędzania ener
gii elektrycznej i gazu, gdyż
jedynie te środki pomocnicze
mogą nam zapewnić uzyska
nie znośnej temperatury w po
mieszczeniach
Nas laków
dziwi fakt, ze przez tyle łat
i gruntu błaha sprawa dia
przedsiębiorstwa specjalisty
cznego, urasta ao w,ek;ego
problemu.
Każrodazowe zgłoszenie za
niku dopływu ciepła, ograncza się co odpowietrzali a
który to zabieg przy rozregu
lowanych węzłach w piwncacri nie zdoje egzaminu.
Mieszkańcy budynku
Kruk 1 Gdańsk

2ab!

(opr. h.d.)
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DZIENNIK

PRZEDSIĘBIORSTWO HURTU
SPOŻYWCZEGO
Oddział Wojewódzki w Gdańsku
ZATRUDNI

86-010 KORONOWO

EatradiiiMda Un<-

Dział

»p,*w

P

«x> h — Odańyk ul. Swl«rmrall(le«o K
* *T-żl .r «oda. od 100 do 11.00.

w>
telefon

Kmi

Przedsiębiorstwo Usług Morskich
„PORT-SERVICE"
Gdynia, ui. Celna 5
Wydz ał Usług Portowych w Gdańsku
uł. mjr. Sucharskiego
lairudni

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

budowlane,
malarskie,
elektryczne,
hydrauliczne.

Ofert*' należy sktadsd w Działa Tecbn ic±nyrn
hurtowni w terminie do V M. it«s r.
Otwarcie ofert nsatąpi w finta 4 OS. 1988 r.
Termin ■wykonania robót SSC<v-3c.
W pnet&i'KU mt»M brać udila' jednostki «o«po
da "ki ispołec7.nione1 \ nit uspołeeanlonej.
Z dokumentacja można zapoznać *1« w Dziale
Technicznym.
K-1.19*

Zakład Zaopatrzenia

ZATRUDNI ZARAZ
i

Wrttlut

Zatrudnienia

1

►# wnówlenia w aakładzle.
K-1S9

Zespó dwóch pomp

Jetfra pompa
|

NDB.

NDA |

Zespół trzech pomp Zespół czterech pomp

REMONTOWO-BUDOWLANE
„MALDEK"
Spółdzielnia Pracy w Gdańsku

PRZYJMUJE ZLFCENIA
O na wykonanie prac w zakresie robót
malarskich zewnętrznych i wewnę
trznych w 1985 roku.
materiałów

wtaanycb

1

NDB

NŁA j

NDA j

NDB ‘

NDB

NDA

NDB

250

—

10,3

—

21,8

—

32,4

—

432

10

18,9

—

33.8

—

60,7

—

67,6

—

160 ..

12

24,4

88,|

48,8

73,0

n,i

109,5

97,8

146

100

400

16

43,6

64,1

87,0

128,2

130,6

182,3

174

236,4

64

260

67,8

101,8

135,8

803,8

203,4

805,3

271,2

407,2

40

160

25

106,8

1583

211,6

817,5

317,4

457,9

423,2

834,5

28

100

33

1736

280,0

847,2

620.0

520,8

779,0

694,4

1039 0

16

64

40

271,4

413,0

642:8

825,0

• 14.2

1238,0

1085,6

1650,0

10

40

6

28

•>

■

60

424,1

827,0

848,2

1255,0

63

672.9

1010,0

1345,8

2020,0

2018,7

—

1631,0

—

3252,0

—

2553,0

—

80

•

1

K-łł

C5ZK POP LOK SOPOT
0

Ł

A

S

Z

A

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na s-rreaaź samochoaut
— mar.. Piat ltÄ?. ar rejMtraeyhsi ODO SSiC.
nr tllnlka JS1914. nr pod w ot i a TJ01W, rok pro
dukcji 1878, cena wywołJwcsa 188 81t cł.
P-zetrrg odbędzie adą dn
M lutego 198C r. »
god-. 11.DO VY Sopocie. »L Niepodległość' 721.
W przypadku gd” pierwszy przetarg nie dojdzie
do skutku drugi odoedrie elf ft d.ilu 11 marce
lo«5 r. o god7. 11.IM).
Samochód można tmląaeć w dniaeb MIM Ki
tę. . 1985 r W godz 9 -11.
Wadium w wysokoAoi 1* pc e. ctflr wywoław
czej należy wpłacać do km OSZ.K dnie M httege
IW«) r. w god*. 9 -Ol.
Z strzegą kig prawo od wołania przetargu bas po
dania przyczyn.
^
K-.1S1S

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT MONTAŻ DWYCH
I ELEWACYJNYCH
w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie Wló
ZATRUDNI

ZARAZ

ze ’«kierowaniem * Urząć* Miel. lego a Wy
działu Zatrudnienia w Starogardzie Gdańakłmi

Q instruktora praktycznej nauki zawo
du w zawodzie murarz-tynkarz.
P-sca n« terenie łtr-ogardu Od*ńJ#ttego.
Wymagane wyksKtal-enle zawodowe.
Warunki *»r«cy i płacy do u-godni«nt* w DzlaZatrudnienie 1 Piać w OdańZku. uł. Wały
Jagiellońskie 14/1«. III p.. pokój »14. tai. Sl-ńl-37
K-8M

gdańskie przedsiębiorstwo

1272,3

1884,0

189C.4

2511,0

3030,0

2691,6

4040,0

4

16

ZATRÜDNH
«kierowaniem

i

WynMeK

*'trudnienia

w

OdaAeku naatąpujacyafc peaeoemikft<ri

• elektronika etne
— wyktztałcgnto wy*»»» kife *r «tato <■
tyką łub nm.

0

operatora systemów eksploatowanych

/

— wy nxtalcenie wyijae
rtinku nformatyka,

hib

«reanle o

kle-

O technologa systemu operacyjnego
— wykzztełcenle wyitee h*b *r«dnl*
mold progriJJOTTenla w J. PLAN
oper. OBORQK-1

Warun^U nraey 1 ptoey dp uagodn
wsu lub toüefonieenH « 40-SS, w. MS

mii

POLECA SV/OJE USŁUGI W ZAKRESIE:

0
0
0

—

6225,0

—

10

—

* 10214,0

—

6

. 4894,0

znajol ayzt.

na raiej-

K-142J

przeglądów stanu technicznego sprzętu ppoi.
remontów i napełniania gaśnic i agregatów gaśniczych
okresowych badań I remontów butli gazowych ~ wysoko
ciśnieniowych.

ZAPRASZAMY DO MASZYCH PUNKTÖW USŁUGOWYCH:
—
—
—
—
—

GDYNIA-ORLOWO, ul. Małooolska 14. tel. 8* 86-91. w. 8>.
LĘBORK, ul. Syrokomli 2, tel. 812-27,
E. bLąO, ul. Komeńatdego
tel. ?.88-5T,
PRUSZCZ GDAŃSKI, ul. Krótka la tel. 88-24-83,
STAROGARD GDAŃSKI, ul. Rybińskiego 8, tel. 880-86.

OWARANTVJEMY SOLIDNE WYKONANI!

I KROTKI* TWRMlłCY.

~\

100

—

6107,0

7660,0

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO SUROWCÓW WTÓRNYCH
w Gdańsku, ul. Ncrwicka 9
PROWADZI:

OGŁASZAJĄ PRZETARG OGRANICZONY
dla Jednostek gospodarki uspołecznionej na sprzedaż
środków trwałych:

Miejski Dom Kultury w Gdańsku
ZATRUDNI
0 zastępcę dyrektora ds. technicznych.
Wymagane wykształcenie wrlni.
1

O skup i sprzedaż palet o wym. 1200X1000 I 1200X800,
O skup i sprzedaż ram paletowych 300X1200X145,
O skup materiałów poskrzynkarsl ch.

MDK

0dańsk‘0run1*-

»>•

Dworecwa

».

L
L
8.
«.
5.
6.
7
0.
0.
10.
11.

nw.

Półautomat de dekoracj! porcelany MURRAY — ezt. l; eevia wyw. 800 606 H
Urządzenie do mycia kubłów — ezt. 2; cen* wyw. 50 000 zł
,
Suazarka »lekrryczna SEL15 — ezt 1; cen* wyw. 150 000 zł
Regał obrotowj 5-półk. wlnldurowj — ezt. 4; c*na wyw. 40 000 el
Przenośnik taśmowy 1—18 atacjonarny — ezt 1; cena wyw 80 000 H
Automat do czyazczenia oałon — mt. 2; :ena wyw. 25 000 zł
7.miatarka aamobleżna HAKO 1600 — ezt. 1; cena wyw. 70 000 H
Maazyn* Ucząca SOEMTRON — ezt. 1; cerw wyw. 10 000 zł
Masryna kalkulacyjna „ELKA 21” — ezt. 8; cena wyw. 40 00- rt
Maszyna Ucsąea „ISKRA 111” — «zt. 1; cena wyw. 10 000 zl
Marry-a kalk .laeyjna „CELATRON” — ezt 8; cena wyw. 9000 H

Przetarg odbędą! e rtą w dniu 0». 01. 10 w eaU konferencyjnej ZPS „UiWjbW
• g Kil 10.
Prnud prayetąplenlem d* przetargu ««leży wpUcić w*d* ’Tr w wy*, tt pro*,
eony wywoławczej najpóśmej w przeddzień przetargu w kacie zakładu.

TCZEWSKA STOCZNIA RZECZNA
w Tezowi«

Z kład naj* zakupi każdą ilodó palet pracznaoa«ar«k g* tMewanii, jrtoryeh
zniszczenie nie przekracza 50 proc. ora* palet nie nadająeren ele de Mowaell
(złom paletowy).
Inio.-nacy udziela Dział
nła tel 43-0*-23

X-MS0

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ „LUBIANA"
w łubiaoie; 83-400 Kościerzyn«

Zamówienia prosimy kierować pod adresem jak wyżej z dopiskom Dział Zaopatrzenia I Zbytu, tel. bezpo
średni 822*653.
Bliższych informacji technicznych udzieli biuro konstrukcyjno-techniczne, tel. bezpośredni 822-205.

XPS „Lubiana” zastrzega eoble prawo odatąp.enla lub -nieważnlenla przetargu
ba* podania przycayn.

ORGANIZUJE KURS

Technicznego Przygotowanie Produk*“ 1 leaoatr

Braku w i. przędą 1 wyposażeniu nie uzupełniamy, Jak również ni* »ie samy
odpowiedzialności za wady sprzedanych maszyn.

W ZAWODZIEl
K-12A4

USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY wLABOR"
POLECA SWOJE USŁUGI
odbiorcom Indywidualnym I Jednostkom gospodaikl uspołe
cznionej:
• Zd. nr 1 — sprzątanie, mycie okien — toł. 31-38-69,
O Zd. nr 2 — mycie okien, cyklinowanle — tel, 41-27-03,
O Zd. nr 3 — mycie okien, sprzątanie, cykłlnowanłe, czyszcze
nie dywanów i wykładzin, wstrzeliwanie kołków, oczyszcza
nie kotłów z kamienia — tel. 53-12-44 I 57-97-50,
O Zd. nr 4 — mycie okien, sprzątanie, cykłlnowanłe, czyszcze
nie dywanów i wykładzin — tel. 21-94-32,
0 Zd. nr 5 — mycie okien — tel. 20-18-57.
Wszelkich ltó rmacjl udziela alg taki* r* aiaddbia
-Wrzesze*, uL Lilii Wenedy 18c, teL 41-80-JT 1 41- * 0«

epdMaiala»

ffdaftak--

K-1818
GDAŃSKIE ZAKŁADY RAFINERYJNE
ZATRUDNIĄ

Insormacll udziela Dual Głównego Mechanika teł 1858-1354 w, 140.
_
Maszyny można oglądać od dnia 85. 03. 11 — fo. 08. 15 w godz. 5—14 w 5PS
„Lubiana”.
*.l4T0

O spawacz-monter kadł. okrętowych.
—* r*u deje możliwo.
*etrudni. _ Ja na w.
wyrr stanowisku prae* w ■
atemie akordowym.
^ w»P.s“;klch, chętnych - uuny 4 zgłomenie M
do D-iału Służby Pracow.Uczej oaobldr U lub
lefoni.zn • 45-*l, wew. 43.
__________________
K-10

DYREKCJA ZESPOŁU
ELEKTROCIEPŁOWNI „WYBRZEŻE*
w Gdańsku, ul. Wlślna nr 6/16

TECHNICZNE SZKOŁY BUDOWNICTWA OKRĘ^OWE^i "3
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA PRZYZAKŁADOWA
Stooinl Północnej Im. Bohaterów Westerplatte, uL Piramowios# 1-t
80-218 Gdańsk-W .zetios

ZATRUDNI NATYCHMIAST
*e ildiiowanlem s Wydziału SatruialWt yra>
ńlartit 6W W Dlt*ł wyplenionych -Uktroetepłow-

I. Elektrociepłownia „OŁOWIANKA" w
Gdańsku, Gdańsk, ul. Ołowianka fi
—
—
—
—

ZARAZ

a« i klarowaniem ■ Wydziału Zatrudnienia 1 Spraw goejałnyeb «nugd« M1«J-

aklego w Gdańsku i

Ö pracowników do przyuczenia na itonawtoka aparatowych,
O laborantki — wymagane wykształcenie średnie lub zasad
nicze,
0 brakarza - wymagane wykształcenie średnie lub zasadni
cze oraz praktyka,
0 wartowników Straży Przemysłowej,
O maszynistów lokomotyw spalinowych,
C ustawiaczy,
0 manewrowych,
0 robotników niewykwalifikowanych do Transportu ko1e|owego
oraz samochodowego,
O ślusarzy.
f

maszynistów kotła,
wyładunkowych,
monterów kotło yeh.
odżużlarzy,

Warunki pracy 1 płacy do uzgodnienia w Mtala Kadr i “■ Staler'« Udaf■kich Zakładów F - ftaeryjnych w Odeuelkti. «L Oblggka IM, (1 p., pok. 1*4 1
1*6, tel. 36 72-00 oraz 36-72-06). Objazd .u, ołfuaaml W** Mn« lllt 1*8 IM, 1«.
16a 1 188 x Dworca Głównego ?KP w OdańJku.

K-lltt

ZSP BIURO PODRÓŻY I TURYSTYK! „ALMATW
Gaańsk, ul. Długi Targ 11

na sprzedaż autobusów:
O AUTOSAN H-9-15, rok produkcji 1973, nr sRnlka 32633,
nr podwozia 60501, cena wywoławcza 363 000 zł, 85 proc.
zużycia.
0 AUTOSAN H-9-15, rok produkcH 1974, nr silnika 67803,
nr podwozia 30034, cena wywoławcza 363 000 zł, 85 proc.
zużycia.
O TAM typ 17QA 11T, rok produkcji 1978, nr silnika 781005693,
nr podwozia 780009040, cena wywoławcza 1 677 305 zł, 65
procent zużycia.
1 przetarg odbędzie alg * dniu Sf 03-M w aladzltoi« Mura • gada. lLOOwaa
11 konferencyjnej
W przypadku nledojścla do sk'itku plcrwazagt pneiargu H odbgdxi« alg w
anlu 85-03-11 o godz. 1 pomieszczeniu jak wytej.
Przystępujący do przetargu winni wpłaci'* wadluie w wyaoł ości 10 proc.
oeny wywoławczej w kasie biura do dnia 85-02-85.
Ww. autobusy można oglądać codziennie * wyjątkiem aoto6i 1 niedziel od
godz. 8,00 do 14.00 na terenie Bazy Transportowej Odynla-Orlowo. uL Przebendowskich 49.
Zastrzegamy »obie prawo do unieważnienia per »targu he* podanie pr*yczyp.y.
K.-a30?

II. Elektrociepłowni Gdańsk-2, Gdańsk
ul. Wiśina nr 6^16:
— maszynistów kotła,
— odzużlarzy,
—- wyładunkowych,
— menterów — ślusrursy,
— ustawiaczy manewr o yfh,
— oi tratorów maszyn < lężkfth,
— spawaczy,
— deślł,
— ślusarzy remontowych,
— maszynistów goe poi arki wednel,
— laborantów — chemików,
«— elektryków,
— s »rzątaczkl,
— ślusarza narzędzlowegoi
Zgłaszać się do Wydziału Kadr I UHtailk. t^Lł
474-264.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—
•>
—

1-2,

maszynistów kotła,
wyładunkowych,
odżużlarzy,
elektrykó w ,
maszynistów gospodarki wod&ai,
rpawaczy,
obchodowy urządzeń pomooaiesyeh,
ślusarzy narzędziowych 1 maeżynowyeh,
el ctromechanik przyrządów 1 aparatury eśapó

n*J,

m ruraa,
tokauł
kowala,
hydraulika,
dekarza,
robotników budoT iano-placowych,
Z 18-7-ć się do Wydziału Kadr 1 frteolenia, teLt
M-TO-OL

IV. Elektrociepłownia Gdynia-3, Gdy
nia, ul. Pucka nr 118:
— monterów turbin,
— monterów kotła,
— murarza,
— ślusarza,
— obchodowych urządzeń pomocniczych,
— robotników placowych 1 magazynowych,
— ustawiaczy manewrowych,
— odżużlarzy,
— maszynL ę pompowni,
— maszyn i? tę < o* pod ar k. wodneji
Zgła :ać się do Wydziału Kadr 1 Szkolenia
»-25-86

EiśtAnkn Szkota Przyzakładr>w* Stocsni Północnej Im. Bohaterów
Westerplatte przyjmuje do klas I na rok szkolny 1985—86 uczndc. w —•
abzoiwentów gzkół podstawowych na niżej wymienione specjalności:
—
—
—
—

montet
monter
śluzars
monter

kadłubów okrętowych
ru/odągów okrętowych
- spawać*
maszyn 1 urządzeń okrętowych.

Warunkij przyjęcia:

— ol-l’I.
— dekarxaj

III. Elektrociepłownia Gdynia
Gdynia, ul. Energetyków nr li

INFORMATOR

i

Zgłaszać się do Wydziału Kadr 1 Bztforouia, teL:
*1-62-85.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONA

INFORMATYKI PRZEMYSŁU
BUDOWLANEGO „ETOB"
w Gdańcku-Wrzeszczu,
ul. Zawiszy Czarnego 18
te

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNKX41
SPRZĘTU POŻARNICZEGO I OCHRONNEGO JSUPOiT
w Gdyni, ul. Małopolska 14

/

JEDNOCZEŚNIE ZAWIADAMIAMY,
te w ramach prac towarayazacyeh wykonujemy
roboty dekareko-blacharak.lt naprawy murarakotvr ;arikle przy malowaniach aew-nętrznyeli i we
wnętrznych or JU układanie wyaJadzAn podłogo
wych
Szcz bólowych iłiformaeii jdziała Dział Przygo
towania Produkcji Gdań*b-Wr*«*zci. ul. Słowac
kiego 157. teL 47S-S» .jo «S-281, w
30

C

0 przy sprzedaży towarów krajowych — nowych i uływanycn
0 cenie jednostkowej do 15 000 zł — 10 proc. ceny detali
cznej,
0 przy sprzedaży towarow krajowych o cenie jednostkowej po
wyżej 15 000 zł — 7 proc. ceny detalicznej,
O przy sprzedaży towarów pochodzenia zagranicznego nowych
1 używanych bez względu na cenę jednostkową — 10 proc,
ceny detalicznej.
K-aMf

Dop. przccłwdśn.
%
(KG/cm*)

8

ZAKŁADY

*

INFORMUJE P.T. KLIENTÓW,
2« z dniem 1985-02-06 została obniżono prowizja za pośred
nictwo w sklepach komisowych:

— kierownika działu handlowego.

Robot’* wykonu jem v
powierzonych.

DOMY TOWAROW» mCmTRUMOddział w Guańslni

K-408

Wymagane w-ksitałcer ie minimum średnie rolruore ogrodnicze lub handlowe i oc najmnlei dwu letnia praktyk* na ft*nowi»ku fetorówniczym
Waruki pracy 1 olacy
__ __________
-

PRZEDSIĘBIORSTWO

Przyjmujemy zamowiena na rok 1985 I lata następne.

Ogrodniczego

w Tczewie, ul. D*i*fżjrń*kieio W

ie skierowaniem
Spraw Socjalnych

CMSM

Nominalna ilość »koków nurnika-90 (1/mm)
Wydajność teoretyczna - Cl /h)

NDA

20

na wykonanie roaót budowlano-mon
tażowych w budynkach magazynowych.
Są to roboty:

w Gdańsku-Wrzeszczu („Ollmp^
centium), ul. Grunwaldzka 92/98
(pod PEWEX-em)
Poniedziałki, wtorki, środy, czwart
ki w godz. 11-17.

ZASADNICZE PARAMETRY POMP DOZUJĄCYCH
nurnika
.(mm)

PRZEDSIĘBIORSTWO HURTU
SPOŻYWCZEGO
Hurtownia w Odynl,
ul. Jana z Kolna 24 26

stoły i taborety dębów« I sosnow«
do nabycia:

Pompy dozujące NDA i NDB sq pompami hydraulicznymi t/pu wyporowego, nurnikowymi jednostronnego
działania o wysokiej dokładności dozowania, z regulowaną wydajnością od zera do maksimum w czasie
pracy i podczas postoju. I egulację wydajność, pompy przeprowadza się za pomocą kółka ręcznego na pom
pie. Wykom: .ie głowicy ze sta!1 kwasoodpornej (1H1&N9T) umożliwia ich zastosowanie do dozowania
czynników cnemicznie agresywnych zgodnie z PN-71/H-86020. Konstrukcja pomp umożliwia ich łączenie
metodą klockową w agregaty o wspólnym napędzie. Agregat pompowy złożony z kilku pomp zezwala na
uzyskiwanie odpowiedniego wzajemnego stosunku wydajności poszczególnych strumieni.
ZASTOSOWANIE:
POMPY DOZUJĄCE przeznaczone są do dozowania ściśle określonych objętości cieczy na jednostkę cza
su i znajdują zastosowanie w operacjach dozowania, zasilania, mieszania, przesyłania itp.t ciekłych sub! an.jl organicznych i nieorganicznych o różnej lepkościt temperaturze i agresywności chemicznej.

Średnica

Bmsxycb rf'fona«)!
Zoeaórba
tide w
Onynl, ul. Dein* f, tal RMU-TL. v«w 330 Jub Jci*
rowntk Wydnahi üaiug Portowy«»
w odańsku,
t*Ł 4i, TO-T0.
K-Clf

—
—
—
—

te|ex 0562614

n«*xą-

— i.usarrj -enaonto^rrefc
— magaxvniara

WYKONANE SOLIDNIE
nowoczasn« I r«tro. ei«mn« I Josn«, x dęDu, modridwia, tosny,
świerku
ORAZ

PRODUKUJE POMPY DOZUJĄCE TYPU NDA I NDB

natychmiast

zi skierow«nl*m ■ Orwan»
pującytłb pracom* i* A**

ATRAKCYJNI MEBU KUCHtNMT

uj. Szosa Kotomierstca 7

tel. 822-244 I 822-245

— kierowmków sklepów b.anży spożyw
czej,
— zastępców kierowników sklepów,
— stał szych sprzedawców, sprzedawców,
— specjalistów, Inspektorów branży spo
żywczej!
— pracowników księgowości,
— kierownika działu finansowego.
7ftio«r«r «

35 0?277) 11 lutego f9S5 fc

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

ZARAZ

*• skli row inS m * W rdzituo
du Miejikleęo:

BAŁTYCKI

«et.:

Dla rołx>Ui«ców n ‘ ewvk wi jlflk waran ych ukłuł
prowadzi szkolenia wewnątrzzakładowi w zawo
dach:
— maszynista koma,
— obchodowy urządzeń kotłowych, elelpaych go
spodarki wodnej
K-1904

,

1. Ukoncxonr szkoła podstawowa
1 Wiek 15—17 lat
8. Dobry stan zdrowia
MŁODZDE2 PRZYJMOWANA JEST DO SZKOŁY BEZ EGZAMINÓW.
UCZNIOM SZKOLĄCYM SIĘ W ZAWODACH: monter kadłubów
OKrątowych, monter rurociągów okrętowych, ślusarz - spawacz PRZY
SŁUGUJE WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI: I rok nauki 2250 zł, II
rok nauki 2700 zł, III rok nauki 3500 zł. UCZNIOM SZKOLĄCYM SIĘ
W POZOSTAŁYCH ZAWODACH: I rok nauki 2050 zł, II rok nauki 2400
li, III rok nauki 3200 zł.
Uczniom kW I, II i III wywiązującym sdę z obowiązków określonych
w zakładowym regulaminie pracy i regulaminie szkoły oraz osiągają
cym pozytywne wyniki w praktycznej nauce zawodu mogą być przyzna
ne nagrody w wysokości 20 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

cfciujt śc^ośwei
1. Bezpłatne miejsce w internacie.
2. Pomoc materialną dla sierot, półsierot i osiągających dobre wyniki
w nauce uczniów z rodzin wielodzietnych.
warsztatowych 1
S. Bezpłatne posiłki regeneracyjne podczas zajęć
szkolnych.
4. Bezpłatne wyposażenie w komplet podręczników i przyborów szkol
nych. ,
f. Bezpłatne umundurowanie 2 razy w ciągu trwania nauki.
8. Po ukończeniu ZSZ pierwszeństwo w przyjęciu do Technikum Bu
dowy Okrętów dla Pracujących
T. Możliwość rozwijania swoich zainteresowań w szkolnych i zakłado
wych klubach sportowych, kółkach zainteresowań itp.
8. Absolwenci ZS>Z mają możliwość otrzymania pożyczki po 3 miesią
cach pracy na zagospodarowanie w wysokości do 180 000 zł, 'ima rżanej po 5 latach w 50 proc.

Wymagane dośmen^ft
1. Podanie z zaznaczeniem w jakim zawodzie uczeń chce się kształcić.
1 Życiorys.
3. Zaświadczenie stwierdzające uczęszczanie do klasy VIII (wykaz
ocen za I semestr).
4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
5 Metryka urodzenia — Tymczasowy Dowód Tożsamości.
8. Świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza szkolnego (wyniki
morlologii, OB, moczu, rtg klatki piersiowej i kartę szczepień).
7. 4 fotografie podpis me na odwrocie (fotografie muszą być zrobione
obowiązkowo w ciemnym ubraniu, białej koszuli z krawatem).
8. Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców.
Powyższe dokumenty należy składać lub przesłać do sekretariatu szko
ły w terminie do 15. 08. 1985 r.
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły — telefon 41-05-95 lub
Warsztaty Szkolne Stoczni — telefon 39-83-60.
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, z* dnia ł lu
tego 1985 roku zmarł w wieku 90 lat naój mąt,
nrsz ojciec, teść i dziadek
v
4. t o

JAN CEZARY RUDZfECKI
Msza św, odprawiona zostanie w dniu li luteg©
1985 toku o godz. 8.00 w kościele pod wezwań*er
Chrystus* Kióla przy ul. ks Rogaczewskiego w
Gdańsku.
Pogrzeb idbędzit się w dniu 1% lutego ItN i.
O jodz. 12.30 n* cmentarzu ŁoetowlcklA
Pogrążona w smutku
Rodzina.

ZAKŁADOWY OŚRODEK SPAWALNICZY
GDAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOW YCH „MOSTOSTAL”
w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 90
OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

Msz- iw. odprawiona ..ostanie i2 lutego o godz.
•.<50 w kościele Gd.-Chelm. Pogrzeb U go samego
dnia o godz. 14.15 na cmentarzu Lastowicnim.
Ton» % rodziną.

— szkolenia spawaczy na upruwnienug
specjał.styczne np.: UDT,
— badania wytrzymałościowe i radioto»
iczne zkjczy spawanych,
adania uitradiw lękowe materiałów
i złączy spawanych,
— naprawy urzqdzen podlegających od
biorowi UDT np.: iirxqJienia dźwi
gowa, zbiorniki itp.
— inne usługi spawainiczo-śłusarskie.

Z giebojcka zaleim zaw'adamiamy, że dnia T lu
tego 1985 r. zmarł ukochany mąż, ojciec, dziadek

«głosie: la przyjmuje * jdzieli Informacji &d
d-nia 15 l.utegc o.. Zakładowy Oliwi ek Spawal
niczy. tel.; 45-16-dli, wew 2i6, 306, 301.
K-ió«T

po długłcn 1 ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu
nieodżałowany mąż, ojciec, teść 1 dziadzi ii

ś. t o-

Jozef Niedziela

g

WINCENTY1 KUTROWSiCl
GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT DROGOWYCH Oddziuf Transportu I Maszyn
w Pruszczu Gdańskim,
ul, Świerczewskiego 2
ZATRUDNI:

pegrzeu odbędzie i lę w dniu 13 lutego 1383 r.
o goaz 13.00 na cmentarzu Łosiowlcklm.
pogrążona w smutku
rodzina.
głębokim talem zawiadatnaara,
1985 r. »zmarł mój ukochany brat
ś. t o.

za

dnia

*.02.

ce «kierowani fiu i
Piuazczu Gdańskim:

Inż. arch. JÓZEF JAKUBOWSKI
lat 71
Msza ńw odprawiona zostarle w kościele Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy w Brętowle we ,vlo
rek dnia 12 lutego 1985 r. o godz. 10 00
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 12.00 na
cmentarzu Centralnym na Srebrzysku.
Pograżoi.a w wielkim smutku
siostra.

Wydziału

Zatrudnienia

Społazlelnia Pracy „ELEKTRA”

d;‘ domo Maiarzak
primo voto Cieślak
Msz; żałobna odiprs—iona zostanie w ńnlu Iz lu
tego 1935 roku o godz. 8.30 w kościele św. Krzy
ża w Gdańsku przv uł. Mickiewicza 11.
Pognęb jdbędzie się tego s?m?go dnia • go
dzinie 14 na cmentaizu Sr e o rżysko.
o czym zawiadamia pogrążam. w smutku;
rodzina.
G-4768

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
# instalowania katodowych ochron antykorozyjnych
w instalacjach ciepłe j wody
e przeglądów, konserwacji rozdzielni l stacji trans
formatorów ych
# pomiarów elektrycznych
e przeglądów i napraw urządzeń automatyki prze
mysłowej
# malowarüa antykorozyjnego konstrukcji stalo
wych
# malowania I oznakowania rozdzielnic elektrycz
nych
# malowania pomieszczeń przemysłowych,
lrfoimacjl o terminach i cenach uazielamy tele
fonicznie i pisemnie.
K-271

Naooź^ńsrwo żałobn< od,prawion«‘ zostanie dnia
12. 78. 1985 r. o godz. 13.00 w kod-lele zmartwych
wstania Pańskiego w Gdańsku-Wrzeszczu, przy
uL Gomółki.
Pogrzeb odbędzie ię tego samego dni* o godz.
15.00 na cmentarzu Uortowickim.
.dąż, synow e, synowe 1 wnuk.
Prosimy o aleSkładanie kondoiencji.

Z g'-bokjr żalem zawiadamiamy że dnia * lu
tego 1985 roki* zmarł n igle w włoku 72 lat mąż.
ojciec, brat. teść 1 dziadek

JAN GOLENKOWICZ

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA
PRACY „USŁUGA”
w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5
PRZYJMIE DO REALIZACJI

Q roboty budowlane

(bez instalacyj
nych) z materiałów własnych lub po
wierzonych.

P-epozyde określające zakres rreczowj robót 1
termin wykonania, prosimy kierować do kitrownlka Z&kł. Remontowo-Budowlanego, tel. 31-93-86.
K-1J7J

dsza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu
li lutego 188S roku o godz. 13 w kościele św.
Ignacego w Gdańsku-Oruni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
14 na mielseowym cmentarzu.
Pogrążona w smutku
*t»d*!na.
G-4737
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia T łu*ego 19P5 roku zmarł w Bogu kochany mąż. tatuś,
teść 1 dziadek
Md.

JAN PICK
lat 72„
Msza iw. żałobna odprawiona zasranie w dniu
12 luttgo 1585 r. o godr 12 w Kościele Niepoka
lanego Poczęcia Najśw. Marii Panny przy ul Łą
kowej.
Pogrzeb odbęazie się tego samego dnia o godr.
W na cmentarzu Łostowice.
Pogrążeni w smutku
żona, córki, zięciom e ü wnuki.
*
G-4738
Z głębokim żalem zawiadamiamy, z« dnia 8. 92.
1983 r. w wieku 53 lat zmarł nagle mój ukochany
1 na (droższy mąż oraz ojciec

inż. WIKTOR FIEDOROWICZ
Msz* św odprawiona zostanie dnia U. 02. 1985 r.
o godz 130 w kościele rod wezwaniem św. An
drzeja Boboli w. G d a niże u- W rzesz rzu, uh Mickie
wicza
Po* rzeb odbędzie się tego samego dnia o godzi
nie 11.30 na cmentarzu Łostowice.
Pogrążeni w* głębokim smutku:
żona. syn 1 rodzina.
G-'*67<

PRZEDSIĘBIORSTWO HURTU
SPOŻYWCZEGO
Oadnał Wojewódzki w Gaańsku,
ul. Świerczewskiego 35
WYNAJMIE
od przedsiębiorstw państwowych, społdz eiczvch
lun osób i prywatnych na terenie miasta Gdańska

O lokal o powierzchni ca 20C m lew, na
pomieszczenia biurowe,
Lokal powyższ” może nye również przeznaczo
ny częściowo do adaptacji.
Ewentualne oferty prosimy skłałać telefonicz
nie pod numerem 32-49-21 lub 32-24-94.
X 1254

ZAKŁAD LASÓW KOMUNALNYCH
PRZEDSIĘBIORS iWA DRÓG I ZIELENI
w Gdyni
ODSPRZEDA
^ 100 mp drewna opałowego w ceni«
470 zł za 1 mp.

WYDAWNICTWO AKCYDENSOWE
w Warszawie
Oddział w Gdańsku,
ul. Świętojańska 19/23
OGŁASZA
II PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
— silnika górnozaworów ego, nr fahr. 5U7384T d*
samochodu dostawczego Zuk kwalifikującego sif
do ńaprawy glós.nej. Cena wywoławcza t8 60#
złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu B5-C2-2S o godzinie
9.00 w Gdyni przy ui. Warszawskiej 15
Przystępujący do przetargu winien złożvć X biu*
tek w którym odbędzie «ię przetarg wadlusn w
wysokości 10 proc ceny wywofcftwceej. najpóźniej
w óniu przetargu do godz. 9.00.
Silnik można oglądać w garażu przy k "War
szaw słtiej 15 w godzinach od 8.0u do 14.00. Infoffiracje ped nr 31-26-29.
Warunki sprzedaży oki esla Zarządzenie Mini
stra Komunikacji z dnia 26. U. 1962 r.
K-1233

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDlU OPAŁEM
I MA TER!ALAMI BUDOWLANYMI
w Gdańsku-Oliwie, ul. Grunwaldzka 491
OFERUJE DO SPRZEDAŻY

& w I kwartale br. cement kl. 250 hut
niczy workowany oraz gwoździe bu
dowlane dla odbiorców indywidual
nych i gospodark* uspołecznionej.
informacji tclsionicznej udziela
łów Budowlanych, teL 52- Jl-li.

ZATRUDNI:
O lekarzy pragnqeych pracować w chirurgi, ortoped*i, pediatrii.
Mieszkania rodz’nne z chwila “odjęcia
Preferowane małżeństwa lekarskie.

pracy.
K-I572

O sprzedawców
do punktów sDrzedaży detalicznej usytuowa
nych: w Sopocie. Gd .-Wrzeszczu, Gd.-Oliwią. 94.Żabiance Gu.-P“Z*'morzu, Gd.-Zuapie, tJd.-Jelltkowle. Gd,-Brzeżni r.
Ati akcyjne punkty
dzenie prowizyjne.

sprzedaży.

do&re

wynagro

ZATRUDNIMY RÓWNIEŻ
O konwojentów — praca nocna.
Informacji udziela Sekcja Spraw Praeown czych
Oddział Gdańsk-Wrzeszcz ul. Kopalniana 27, teł.
41-W-S5,
K-1470

Zgaszenia wrzyjmuja Dział Organizacji 1 Kadr.
Gdansk-W rzesTCz, uL Grunwaldzka 13* lei. 41 -32-11.
Przedsiębiorstwo prowadzi roboty za granica
realizuje bud. mieszkaniowe dla pracowników
K~li55

VIDEO Akai
Teł. 41-85-97.

t« skierowaniem z Wydziału
fipraw Socjalnych w Gdańsku

Zatrudni cala

— kierownika księgowości kosztów
z-ce głównego księgowego,
— księgowe,
— specialise ds. obronnych,
— robotników branży budowlanej.

1

—

Obowiązuje świadectwo pracy z ostatniego miej
sca zatrudnienia, świadectwo szkolne, dowód oso
bisty, legitymacja ubezpieczeniowa.
książeczka
wojskową.
Kandydatów prz- jonuje oraz tnfor nacji udziela
D7iał Służby Pracowniczej, tel, 43-12-81 do 6. w.
117
K-13r3

NARODOWY BANK FpLSKJ
Wojewódzki Ośrodek Obliczeniowy
w Gdańsku-Wizeszczu,
Zawiszy Czarnego 18
ZATRUDNI
NASTĘPUJ^CiCH PRACOWNIKÓW:

inżynierów i techników elektroników
sprzętu komputerowego (w tym do
servisu w Elblągu),
Cl operatorki (ów) urządzeń przygoto
wania danych minikomputerów (rów
nież do przeszkolenia).
wew 330

K-1030

PAŃSTWOWY OŚRODEK MASZYNOWY
w Żukowie
ZATRUDNI NATYCHMIAST
«• «kierów«.n -m % Urzędu Miejskiego w 3d »Aika pracowników w następujących zawodach:

—
—
—
—
—

technolog,
tokarz,
ślusarz,
spawacz,
robotników niewykwalifikowanych —
w tvm kobiety.

Płaca akordowa, premia ngulaminowa. dodatek
arueszikaniuwy i węglowy.
Dojazd % Kartui oraz Trójm.ąsta zapewniamy,
Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udziela
Dzaał Kadr. tej 81-34-31-3, wew. 33.
K-12I9

MOTORYZACYJNE

HALSZKA
— małżeństwa
krajowe, zagraniczne. Żary,
skrytka 12.
P193

ZASTAWĘ 1100p, 1978 rok
— sprzedam. Gdańsk, uL
Kołobrzeska 20 m 27.
G-4598

INSTYTUT „Ona 1 On” ułarwia zawarcie znajomosc w Kraju 1 za granicą.
Gdańsk 37, «krytka 18.

FIATA 126 p, rok 1977. do
remontu — sprzedam. Tel.
31-59-33.
G-4383

POŚREDNICTWO
lian
dlowe oferuje kupno —
sprzedaż: — mieszkań
własnościowych, — do
mów, willi, działek bu
dowlanych,
— innych
nieruchomości. Sopot, 1
Waja 4-6 m 18, telefon
•1-27-64,
zapraszamy:
Morki,
czwartki 12-17.
SZYBKO — SOLIDNIE
— KORZYSTNIE.
S-83

WŁASNOŚCIOWE 3 pokoje
— hpiicdam. Oglądać: So
pot, 33 Mare« 8* a m 49, w

gurt* te -ao

a 4631

MIESZKANIE
własnościo
we 100 m
kw.
centrum
Gdańska, komfortowe tele
-Oi.
«przedam.
Oferty
*649, Biuro Ogłoszeń, fO-953
Gdańsk.
WŁASNOSCIOWć! miesza
nie dwupokojowe
w w ej
harówie ««- J,.t
Kaszub
skie 36-3 zamienią t: po
kój s kuchnią w oentrum
Gdyni lub Sopotu,
M-l jtiikcyjne
położenia
SŁopot z-mienię r.„ ^nększe
kwaterunków®
Gdyni —
Sopot. Teł. Sł-60-97.
MIECHÓW (40 m od Krako
wai) zamienię na mieszka
nie 8-pokoJow« i wygoda
mi, I piętro, 128 m kw. sta
re budownictwa, garaż, og.ćdek, tern.on na nmle.lM*
w TrMmieäciö lub
okoli
cach. Tel. 53-27-48,
godz.
17-10.
G-2213
DWUPOKOJOWE mieszka
nie spótdz«*.cze M-3 47,7 m
kw. w Elblągu samiemę na
równorzędne w
Trójmiaś
cie. Oferty 266S U PT 81-791
Sopot L

14 karat.

TeL

WARSZAWA M-4 własno',
ciowe i^Mnlenię na podob9« łub mniejsze w Gdyni.
Oferty 498 UPT 81-301 Gdy
ni, l.
GDYNxA spr :ec ,m a om Je
dnorodzinny. Teł. 23 5?-74
godi 18-zO
5-438
POŚREDNICTWO

Napisz
AGENt JA
BAN«
INFORMACJI’»
Gdynia. KoperniK» t*
gromadzi, przekazuje oferty sprz dąży — kup
na — zamiany — akwi
zycje (wszystko).
Kontakty
producen
tów. rzemieślników, han
dlowców.
Cały kraj.
0-308
OBRABIARKI do drewna
DYDA oraz radziecką, aku
mulator 60 Ah sucny sü
nik dwv.obrotowy ^440-280"
obr. :,2--2,8 KW, 380 W Tel.
41-70-82.
G-4543
BŁAM K/ .RAKUł OWY brą
zowy. TeL 52-34-45.
G-2283

sprzeoa

te?

20-89-68,

od

po

niedŁiałku do piątku, god*.
15—18.
MIESZKANIE
»-pokojowe,
własnosc.owe w
centrum
Enpotu 1 ki waieikę SDÓłazicLzą tu* Przymorzu za
mienię na większe w Sodo
cle lub Olr-’.lc (start- buoo
wnictwo^ Tel. 61-51 -97.
BIURO POŚREDNICTWA
sprzedaży nieruchomości
i
mieszkań.
Gdynia,
I Armii Wojska Pols
kiego 27. Tel. 21-79-71,
G-48387
11-13, 15-14.
KOMFORTOWE M-4 Zaspji
zamienię na dwa mniejsze.
Tel. 53-25-12.
S-2S36

REGENERACJA wtryskiwa
czy. Tczew, Mickiewicza 2.
G-48558
AUTOPOSRT DNICTWO
—
Urbański. Tei. 31-42-74.
G-290B

POŁ
bliźniaka,
RumiaSzmeita, (ładna okolica, ao
godii« komunikacja), nowy
komfortowo wykończony —
zamienię n.a duże mieszka
nie lub sprzedam mena do
stępna). Oferty 1817 Biuro
Ogłoszeń, 80-952 Gdańsk,

SPAWANIE bloków,
wic. Ted. 31-51-02,

DZIAŁKĘ budowlaną, oko
lice Tróimiasta kuplę.
A,
Tasiński, Gdańsk. Piastow
ska lOo A-85.

MERCEDESA ^Skrzydlaka”
taxi sprzewam TeL 41-14-12.
G-2428

WŁASNOŚCIOWE
<5
ra
kw. zamienię na marę go
spooarstwo lub
sprzedam,
Tel. 56 71-3Ż

FIATA 125 p. ,odbiór w lu
tym br. spr :edarn TeL 3259-93. dzwonić po 16.
G-33S4

PIECZARKARNIĘ z miesz
kaniem w Lęborkr sprze
dam. GcŁańsk Dunikowskie

SPRZEDAM

NADWOZIE Poloneza uży
wane — sprzedam. A ut >pośredmetwó, TeL 31-42-74.
G-2911
gło
G-1888

go » A-10.

ZAMRAŻARKĘ nową. TeL
OKOŁO 1 ha UŁiałkł ogro t 10-27-45, po 16.
dniczej htisko Gdańsk? (oMAGIEI. elektryeznv i ma
gi-octae" :e, woda, autobusy
szynę do drewna.
Telefon
mlujSkie) — sprzeden. Tel
5-598
32-6J-93.
G-4<K)2 21-83-58
DZIAŁKĘ lub
rozooczętą
budowę w Gdańsku ki pię.
Tei. 32-52-89
G 963

(4 żeberka kaloryferów że
liwnych i armaturę co Te
lefon 41-12-71, wewn. 249.

DZIAŁKĘ budowlaną
pię Tel. 61-29-55.

ku

WIEŻĘ mini, wersla eksr»r
towa. Tel. 41-50-46.

DZIAŁKĘ budowlaną w Oi
łowię ap-zedam Tel. 22-4844
S-745

PŁASZCZ 1 małą kurtkę
(skóra) oraz błam, Telefon
57-49-78.
G-2023

PAWILON (cukiernia), roz
poczęta budowa — fprzedarn Oferty 3816, Bimo Og
łoszeń, $6-953 Gdnńsk.

BASSET — suczka 9-młesię
czna. Bogdan
Czarlińskt,
Kościerzyna
Wybudowanie
pod Skorzewo.
P-123

OBIEKT
murowany
(2M
— 400 m kw.) wysokość 3,5
m, do adaptacji lub goto
wy — kuplę lub. wynajmę.
TeL 41-88-73.
G-2152

WÖZEK
spacerowy zagra
niczny. Tel. 32-05-51. r
RADIO
43-96-92,

Amator.
do 15-

Telefon
G-4483

USŁUGI
UW AGA! Zakład Lezynsek
cjl skutecznie wytępi wszel
kie robactwo środkiem za
chodnim. Gwarancja (ins
tytucje, mieszkania). Tele
fon i 81-Ufc
S-2374
NAPRAWA lodówek.
41-28-44, do godz. 15.
HYDRAULICZNE.
57-87-07.

T*:ł

Telefon
G-315

WOD. — KAN. instalacje
wewnętrzne, zewnętrzne, c.
o., gaz, izeroki zakres Tel.
52-28-39, 17-20.
G-3923

COCKER spaniele rodowo
dowe. Oksywie Błękitna i
a kl B-4.

STUDFNTCE wynajmę pc
kój w samian za korepetyc
je i matematyki.' Suchan!
no, Mozarta 24 m L

WARSZAWA
— Natolin
M-6 lokatorskie przed za
siedleniem zamienię na row
norzędne
w
Ti ójmieście.
Gdańsk, teL 41-40-73, wewn.
53.
K-725

TAKSOMETR Hałda, aku
mutator suchy
sprzedana
Ted. 21-58-94, do 15.
G-fllfl

Pro
dukcji Stolarki Budownic
twa Komunalnego w Gdań
sku-Wr.reszi zu
unieważnia
pieczątkę o treści: z up.
Dyrektora, Kierownik Dzia
łu Zaopatrzenia Antoni Dy
marski,
K-1220

POSZUKUJĘ lokalu na dzia
łainość handlową.
Telefon
31-25-69, 11-19.
u-2489

MINSK 16. TeL 32-04-14.
G-2008

gwarancji
32-52-07.

SPOŁEM PSS w Gdańsku
unieważnia stempel o nas
tępującej treści: Piotr Kos
mała Społem PSS Gdańsk
Konwojent — Ładowacz,

TAKSOMETR
Polwix
3,
narty Epoxy + wiązania
TeL 53-12-68 po 1«.

ODDAM pokuj emerytowi
za pomoc w domu. Oferty
76 UPT 81-701 Sopot L

na
Tel.

UNIEWAŻNIA
się »kra
dzioną w dniu 25 stycznia
1935 r. oieeiątkę imienną o
treść’ Prezes Zarządu mgr
inż. Bolesław Gamrat.

CZYSZCZENIE
dywanów,
tapicerkl. TeL 43-23-63, godżina 10-15.
G-3530

RADIOMAGNETOFON
Da
ria, osprzęt 'nwalidzk* Fia
ta 126 p. TeL 56-J9-46.

„DARIĘ”
sprzedam.

RENCISTKA przyjmie po
moc (rencistkę) •— przygo
towywanie
posiłków.
Wrzeszcz,
Słowackiego 53
m 4.
G-3871

PUNKT handlowy w Trój
mieście kup,ę lub wydzier
żawię. oferty 2503 Biuro Og
toszeń, 80-958 Gdańsk.

TELEWIZOR samochodowo
-sieciowy TeL 32-52-89.

FIATA 125 włoskiego 19e8.
1608 ccm, 90 KM 133 500 km
blacharka do
kapitalnego
remontu — sprzedam. TeL
43-51-70.

MĘŻCZYZNĘ do pracy w
kurniku — zatrudnię. Mlesz
kanie, wyżywienie na miej
scu. Chwaszczyno, Czarne
Błota 28
G-4491

KURTKĘ z szakaE. Telefon
31-49-70.
G-4632

STARA 28, silnik po kapi
talnym remoncie, -ok pro
dukcji I9ia —
sprzedam.
Marian
Jabłoński.
82-520
Gardeja.
P-148

VOLKSWAGEN Golf,
rok
1978 — tanio sprzedam. T**l
57-95-51.
G-2418

EMERYTA lub rencistę do
pracy fizycznej w pieczar
karni — orzyjmę. Chwasz*
cz.yno, ul, Mickiewicza 15.

Ły nieruchomości pr<‘wadzi
mgr praw. Tn.ra Fiąszczak,
Gdynia, uL
ś'.viętojańsl. i PRZEDSIĘBIORSTWO

rOK DJ a kuchnią w sta
rym budownictwie
kupię.
Tel, 20-24-4*, dzwonić
w
dni nieparzyste prosić Bro
dowską ‘
G-2223

FIAT/1 128 p lub Fiata 123
t> odbiór Folmozbyt zam‘enlę na Poloneza.
Telefon
57 35-04 po 18.
G -4698

KOBIETY, mężczyzn —• za
trudnię. Ogrodnictwo,
Gd.
•— Olszynka, Modra 85.

SPOŁEM PSS w Gdyni unteważnia pieczątki o treś
ci: Sklep nr 215 Społem Po
wszechnej Spółdzielni Spo
żywców w Gdyni i Sklep
215 PSS Gdynia
K-1256

TELEWIZOR Kolor
stereo
(26 cali). TeL grzecznościo
wy 52-33-19
G-2425

VW — bus, 1981 diesel —
SDrzedam. Gdańsk, Jelitkow
Ska 2L
G-4G43

„OŚWIATA” zatrudni
do
pracy dorywczej tłumaczy
z uprawnieniami Języków:
angielskiego, francuskiego,
■szwedzkiego,
rosyjskiego,
włoskiego,
hiszpańskiego.
Zgłoszenia' Wrzeszcz, Wa
ryńskiego 4, teL 41-52 65

WŁASNOŚCIOWE M-t War
aaawa — Ursynów warmer lę
aa własnościowe v Tról
lieście. Skrytka TO
UPT
81-701 Sopot 1.

SILNIK
diesla do Golfa
— kupię. Teł. 47-92-50
G-2253

KOMPLETNY silnik diesel
1600 ccm /W Passat, Golf.
Santana. Jetta — sprzedam
TeL 41-71-33.
G-4647

ZATRUDNIĘ
operatorów
wózka widłowego, betomar
kl z dniem 15 marca 1983
r, Mieczysław Augustyniak,
Gdańsk — Chełm, uh Cha
lubińskiego li a m 15, godz.
17-19.
C-1013

SPECTRUM ZX. TeL 32-9068.
G-2983

SZTUĆCE srebrne, nowe 24
sztuki, próba 875.
Oferty
2503 Biuro Ogłoszeń, 90-958
Gdańsk.

POLONEZA, 198? — 198$ —
kupię Braniewo, tel. 26-85,
godz. 9-17.
E-201

STUL-MtZA
meblowego a
meryta, rencistę oraz ucz
nia przyjmę. TeL 32-21-26,
wieczorem.
G 3593

ZGUBY

COI.FA łub Passata 1600.
rok produkcji — ad 1981 —
kupię. TeL 47-92-50.

CIĄGNIK 355 i 385 — sprze
dam. Andrzej
Warenycla.
83-430 Stara Kiszewa.

PRACA

LODZ, nowe, M-4 zamieni«
n« mieszkanie w Trójmieą
efe, Tel. 31-16-84.

46-9

pOŁROCZNĄ karoserię Fia
ta 126p — sprzedam.
TeL
31-47-76.
G-4346

BOROWO
—• działka
7C0
m kw., hipotek-, dozwole
nie na brd-owę, atrakcyjny
procek i, sprzedam
Oferty
2335 Eiuro Ogłoszeń, 80-958
Gdańsk.

MIESZKANIE M-3
włas
nościowe, nowe budownict
wo,, i telefonem — sprze
dani. Świnoujścia, teł, 15-82.

ZDZ w Gdańsku organlzu
js kursy tkac.wa a trysły ca
nogo, repasaejl pończoch 1
kioju, i szycia dla potrzeb
wlasnyen. Zapisy: Wrzeszcz
uL Kiszewskiego 12,
tel,
4f-00-'<7„ wewn. 57.
K-911

igłowy,
plaß?c7,
kolumny.
Tel.
0-2265

62-15-94.

DU2Y wjbór ofert matry
monlalnych, wieczorki za
pozna: cze, oferty zagrani
czne dla part
—
Biuro
i .Neptun” Gda/.ok 50. akry
tka 7.

mieszkania
Teł, 3 -63-70.

DYWAN
skórzany,
32—36-65.

obrączki

PIECZARKARNIĘ
600 m
MATKVMONIA! NE kw. blisko kompostowni oraz Inne udogodnienia
—
LUTY miesiącem bezpłetne wydzierżawię. Oferty 4i94,
Ogłoszeń,
80-958
gc
przyjmowań1 a
ofert Biuro
B.uro Matrymonialne „Ma G dańsk.
rtenie" 78-600 Wałcz,
P.
21.
P-1Z6 DUŻY pawilon gastronomi
czno-handlowy (lub
inne
SZCZĘ3MWA rodzinę po branże) w centrum Sobie
może islotyt „Wesele”. Ko szowa — sprzedam. Oferty
sza lin 9. skrytka 36.
Pa 4645, Biuro Ogłoszeń, 80-958
niom ułatwiamy kontakty Gdańsk.
zagraniczne.
WŁASNOŚCIOWE M-3 i no
ATRAKCYJNE oferty. Ken wy samochód diesel zamie
tajety zcpraniczne dla Pań. nię na dom w Trójmleście.
Biuro „Ewa”, Zaspa.
uL Oferty 4646, Biuro Ogłoszeń,
Dywizjonu i K-15. teL 47- 80-958 Gdańsk.
7i- 42 (godz. 11-17).

DZ' ALKĘ budowlana
w
R* Iłowie sprzedam. Orerty
605 U PT 81-301 Gdynia 1.

POKOJU,
poszukuję.

ASYSTENT udzielą korepe DRZWI dodatkowe, h&rmo
tycji: matematyki., fizyka nijkowe, tapicerka sabezchemia. Tel. 52-38-43.
plecteni i drzwi,
kaniis2e,

M-4 spoidzięlcre, prrter, og.ódek — Janowo, zen le
nię
Aa
równorzędne
Gdańsk lub większe stare
budownictwo. Tel. 21-60-38.

KOSC słoniowa,
igły <fc>
akupunktury, kamerę Qua
rtz Tel. 21-96-49.

K-131«

M-l « «aUfOiitM -> aprzadam Tal. M-*"-4^.
ił- 4 »T

JOWISZA z* zdalnym stero
wanłem Teł. 67-15-68,
po
30
G-2384

OWCZARKI ni«ni«ebie po
złotel medalistce
szkolo
nej. ngresywjifj. TeL 52-2354.
G-.326
parkiet.
Gdańsk,
Ul
Skarpowa S7-J

nt.: „Absorpcja Światła drobin antracenopodobnych z elektronowych «tanów wzbudzonych**.
(Do wgląd- w Bibl iotece Uniwersytetu Gdań
skiego Gd.-Oliwa. uŁ Wita Stwosz.. 57).
PROMOTOR: p”oi. dr hab. Józef Heldt.

NIŁRUC IIOMOŚCI

nowe.
G-4484

PERKUSIĘ AmatL Tel. 5175-7Ł
G-2093

ODBĘDZIE SIĘ
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY
DOKTORSKIEJ
O mgra Jana Szczepańskiego

WOLNA, 175 :m, dobrej pre
zencji, z córeczką, pozna
zamożnego pana do lat 37.
Cer matrymonialny. Oferty
GM 2853, Biuro Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.

VS-1

'NEC gazów, t.o. n
m
kw. TeL 47-43-02, po 17.00.

W dntu 23 lutego 1985 roku o gouz. lń.3ó w
»udvtorium nr 3 Instytutu Fizyki Doświadczalnej
Untwersy “tu Gdańskiego (Gd.-Oliwr, ul. Wita
Stwosza 57)

BIOHOROSKOP
zgodności
partnerskiej z analizami bio
rytmów dwóch osób. BloTEST, 78-600 Wałcz, skrytkn
Prześlij dwie daty uro
dzenia.
P-35

KOPIE laserowe, filmy na
laserach, odtwarzacz l&sero
wy, wieżę Technic». Tele
fon 57-44-31,
G-4I93

DWIE złote obrączkL Telefon 41-07-00 iio 15,
0-4473
GRAMOFON 1 VC QLF 300
(Quartz, automatic). Telefon
22-23-99.
G-1474

K-d5ff

SZCZĘŚLIWIE kojarzy mai
żeństw»
ZODIAK, Elbląg
skrytka 89.
G-S51*

TUNER TSH PLL Sprctel,
gramofon deck Pioneer 30«
FLL Quarz, opony 145 SR
x 13 + karcze kół używa
ne, «Unik do Zastawy lto&p
(bez osprzętu)
— możli
wość przeprowadtenit Jaz
dy próbnej ora* gaźnlk. Te
lefon 31-89-08.
G-4171

BILARDY, zanuażarkę —
chłodziarkę 250 1, płytki elewacyjne. TeL 12-44 51, po
10.
G-WW6

nt. „Wpływ materii t gwiazd hybrydowych w
świetle analizy chromosfervcznych profilów Mg
II 1* 1 k”.
(Do wgladt w Bibl'^teci Uniwersytetu Gdań
skiego Gd.-Oliwa, ul, Wita Stwosz« 57).
PROMOTOR: prof, it bab. Robert Głębocki.

Panowie! Atrakcyjne oferty Pań, wieczorki zapoz
nawcze — LIDO, Gdyn*- 10,
skrytka 37, telefon 29-03-83.

LOD0WKĘ Mińsk M-l* na
gwrarancjl zamienię na żarn
rażarkę lub sprzedam. Ofet
ty 4103. Biuro Ogłoszeń, 80*
858 Gdańsk,

PRALKĘ
automatyczną
Panda,
używaną,
rńeble,
stół, krzesła ława (połysk)
typu CEPELIA, Gdynia, uL
Świętojańska 18 m 7.

ODBĘDZIE SIĘ
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY
DOKTORSKIEJ
O mgra Michała Jasińskiego

OKOŁO 2 ha ziemi IV kia
sy z inełym budynkiem do
remontu
nadające
»ę
na każdą działalność,
25
km od Gdańska — sprze
dam. Dobry dojazd i PKS.
Slla. światło, woda
na
miejscu Teł. 41-43-2«.

ZATRUDNI NATVCHMIAST

RSW „PRASA KSIĄŻKA-RUCH"
POSZUKUJE PILNIE

Materia

PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO-MONTAŻOWE
PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO
„BUDIMOR”
w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 59

Telefon: 41-40-55

Oddział w Gdańsku-Wizeszczu

Dział

K-I151

ADRES: Gdynia, ul. Małgorzaty Fornalskiej Wa,
telefon 21-78-46.
K-I417

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Lęborku, ul. Zwycięstwa 12

— branżysta zaopatrzenia materiałowego,
— maszynistka,
— cieśla,
— zbrojarz*
— betoniarz,
— spawacz,
— elektryk,
— ślusarz,
— technik budowlany — laborant

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY
DOKTORSKIEJ

Gdynia, uh Węgłowa 11, tel. 20-77-M

o-*m

fr «kierowaniem a Wydziału Zatrudnienia UM
na-tępujących pracowników na budowach w Trójmieście:

K-178T

HELENA KLIMKOWSKA

CZESŁAWA RZtNTKOWSKA

DWUMIESIĘCZNEGO
ow
czarka niemieckiego « ro
dowodem Oliwa, Michał»*
wskiego 21 m 4, po 16.

^ tni-i 28 lutego 1983 roku o godzinie 8.00 w
audytorium nr 3 Instytutu Fity': Doświadczalnej
Uniwersytetu Gdańskiego (Gd.-Ollwa
ul. W..a
Stwosza 57)

— 2 ini. elektroników lub inż. elektryków
— 1 technika elektronika,
— 2 operatorów walca z Ili i II kat.
uprawnień,
— 2 operatorów żuraw.a samojezdnego
z i kat uprawnień.

W dniu T lutego 98;. roku przeżywszy lat 7d
zmarła nasza najukochańsza matka, teściowa; pap
cia i prababcia

Z głębokim ża. m :awladamiumy. ze arna f lu
tego 1985 r. zmarła w wieku 53 lat

NOWK formy do wypieku
wafli płaskich. Teł. 99 )4-81,
w godfe. 8-15.
G-4Z21

PRZEDSIĘBIORSTWO MORSKIEGO’'
BUDOWNICTWA
HYDROTECHNICZNEGO
„HYDROBUDOWA - GDAŃSK"
PRZYJMIE DO PRACY

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY
DOKTORSKIEJ

w

5

WIEŻA: radio, magnetofon,
adapter — nowe. Tel. -2-02
51.
>
S-2664

KUPIĘ
BONY

PKO.

Teł.

86-37-53

BONY

PKO.

Tfcl

31-94-68,
G-2053

C-G4

KOSIARKĘ
ogredov,
"te
lefon 47-92-50.
G Z228
BONY

PKO.

TeL

32-32-01.
G-1852

30NY

PKO.

TeL

41-81-88.
G-30/3

NOWY
dywan
wełniany
2,5 x 3 5 w odcieniu brązu.
TeL 22-11-73.
CHEMOSIL — Jftlbłt,
«1:fierkę kątową, TeL 51-8356.
G-295-,
BONY PKO, Tei. 86-36-79.
G-3658
SPRZĘT »arciarski.
stare
pianinoi. buty „10”, ubra
nie 54-180. T«L 53-17-23.
BONY PKO TaL 51-26-04.
S-S7

WYTŁACZARKĘ
śiitnakową,
zęści oraz tokarkę d-r.
metali. Tel, 57-49-78.

LOKALE
OBCOKRAJOWIEC
poszu
kuje samodzielnego miesz
kania z telefonem. Gdańsk
— -SODOt. TeL 57-92-1C.
POSZUKUJĘ mieszkania w
Gdańsku na S miesięcy. Te
lefon grzecz. 22-38-15, godz.
10—14.
S-1211
POSZUKUJĘ
w GdynL Tel

mieszkania
24-30-07.

MAŁŻEŃSTWO
(architekt
wnętrz) poszukuje mieszka
nia, chętnie nie umeblowane
go. Tel 4I-S8-91,
G-19271
DWA pokoje,^kuchnia, ła
zienka (62 m kw.) wtasnoś
ciowe, centrum Wejherowa,
zamienię nu mniejsze. Wia
domość: Wejherovro, Rejta
na 3 m 29.
S-hl
RZEMIEŚLNIK
poszukuje
samodzielnego
mieszkania.
Tel. 61-58-35, godz. 7 15.
PRZEDSIĘBIORSTWO
pO
szułtuje ramodzieinego loka
lu produkcyjnego ó powie
rzchni około- 290 m kw. na
trasie Gdańsk — Sooot. Te
lefon 41-72-39.
G-3660
M-2 sprzedam. Tel. 51-11-87
godz
8-20.
G-4408
MIESZKANIE
własnościo
we o pow 32 m kw.
we
Wrzeszczu — sprzedam Te
lefon 32-53-72.
G-4376
TR IYPOKOJOWE + garaż
zamienię na mniejsze włas
nościowe. Tel. 22-26-28.

WŁASNOŚCIOWE M-4 za
mienię na domek w Gdańs
ku. Tei 32-52-89
G-9S4

ZABRZE 3-pokojowe, za
mienię na mniejsze w Gdań
Sku. TeL 32-04-14.
G-20Q?
DYi A mieszkania dwupoko
jowe zamienię na większe
lub domek do remontu. So
pot, uL 22 Lipca 20 tu 3.
CHEŁM Lubelski
spół
dzielcze M-2 zamienię
na
podobn« w Trć .mieście. Oliwe, ul. Bobrowa 7 m 70.
PRZEDSIĘBIORSTWO
Za
graniczne: wynajmie miesz
kanie 2-, 3-pokojowe z tele
fonem w nowym badownict
wic względnie pół willi k
niekrępującym wejściem na
tereni* Sopotu lub Gdy
ni. Czerty K-1063 Biuro Og
łoszeń, 60-958 Gdańsk.

NAUKA
ZDZ w Kwidzynie urucha
mia 26 lutego br. godz. 16
kursy kwalifikacyjne
mu
rarz, tynkarz, zbrojarz, be
toniarz, stolarz, cieśla, dek
tryk hydraulik ślusarz. Or
ganizujeray również kursy
przewozu materiałów niebe
zpiecznyeh, małej gastrono
mii pedagogiczne dla rze
mieślników, handlu artyku
łan.i
rolno-spożywczymi.
Zgłoszenia: Kwidzyn, Par
kowa 5, tel. 37-16 wewn. 8.
PRZYGOTOWUJĄCY ao eg
zaminu państwowego kurs
języka niemieckiego prowa
izi Lingwista — OSiviata.
Uzupełniające zapisy: Stu
dium Wychowania Przedsz
kolnego Wrzeszcz, Pestaioa
siego 11-13: poniedziałek —
czwartek od 9-13, wtorek od
14-38.
K-881
ZDZ a Gdańsku organizu
je kursy kwalifikacyjne w
zawodach: elektryk, elektro
mechanik, monter urządzeń
wodnokan., c.o. 1 gaz., ślu
sarz, tełeradiomechanłk, me
ohanik samochodowy,
la
kiernik, murarz, malarz, de
karz, zbrojarz,
betoniarz,
krawiec, dziewiarz,
SEP
złotnik — Jubiler, przetwórs
two tworzyw sztucznych o
raz spawanh gazowego i e
-»Lirycznego.
Zapisy:
Wrzeszcz, uL Miszewsklego
13, tel. 41-00-77, wewn. 57.
t-MIESIĘCZNY kurs filmo
wy języka niemieckiego i
audlowizua'ny angielskiego
organizuje Llngwista-Ośwla
ta w Sopocie, Zapisy: So
pot, Kazimierza Wielkiego
14,
poniedziałki,
wtorki,
czwartki, piątki 16—18.
ZDZ w Gdańsku organizuje
kursy: konsei wator sprzętu
pożai owego, członków ko
misji poż.-technlcznej, nie
etatowych rei p.poż. i inne
na zlecenia zakładów Zapl
sy: Wrzeszcz, ul. Miszewskiego 12, teL 41-00-77, wew.
87.
K-916

MALOWANIE,
tapetowanie. Tel. 4I-31-6L
G-4753I
NAGROBKI z kamieni 1 po
lerowanego różnobarwnego
lasiriko. Zakład Kamieniarz
ki, inż. P. Kinkel, Rożyny
dojazd
autobusem
„P”,
,,T”, Gwarantowana wyso
ka Jakość i solidność oraz
do 31.03 rabat 10 proc.
NAPRAWA pralek aufoma
tycznych. Regeneracja próg
ramatorów z gwarancją. Ja
nusz Morawski,. teL 41- 73-71,
godz. 11-17.
G-3585
TAPETOWANIE,
nie. Tel. 56-81-04,

malowa
G-3600

CIĄGNIK, SAMOCHOE,
części — kupisz — sprze
dasz — zamienisz, godz.
io-17, STRAUSS,
Mal
bork, Akacjowa 17.
G-3153
ŻALUZJE
przeciwsłonecz
ne, mledzyszybowe można
zamówić w sklepie meblo
wym w Gdyni, ul. I Armii
Wojska Polskiego 3.
NAPRAWA maszyn do szy
cia. Tel. 57-40-80.
G-2823
CYKUNOWANIE,
lakiero
wanle. TeL 56-23-10.
PRZEPF O W ADZKI.
fon 56-45-55.

TeleG-2201

ELEKTRONICZNE systemy
alarmowe
tprzeclwwłamaniowe) o podwójnym zabez
pieczeniu gwarancja 12 m.
Zakład Elektroniczny ELE
CTKGNIC Computer alarm,
Gdynia Redłowo, uL Cylkowskiego 19.
Tel, 22-13-02,
godz. 9-18.
S-B38
programatory,

naprawa.

Tek

pralki
51-73-09.

ANTENY. Tel. 55-21-34.
S-2601
WESELA — gospodyni
obsługa. TeL 82-24-88.
NAPRAWA
lodówek sprą
Żarnowych. TeL 51-70-9^.
CIESIELSTWO
układanie
parkietów,
cyklinowan.e.
TeL 52-07-28,
G-383
SZYBKO solidnie układanie
cyklinowanic. lakierowanie
parkietów. TeL 56-78-89.
NAPRAWA
matycznych.
16-19.

pralek auto
Tel. 47-73-92
S-17395

ZAKŁAD naprawy i rege
neracji akumulatorów. Re
generuje plastykowe i ebo
nitowe akumulatory o po
jemności ud 34 Ah dr» 60
Ah. Gdańsk — Lipce, ul.
Jedności
Robotniczej
375.
Zakład czynny tylko
we
wtozki l piątki od godz. 10
do _17.__________________CLI329
CYKLINO WANIĘ
Telefon
29-C3-23.
,_________ G-1373
NAPRAWA rowerów, orunia, ul. Diamentowa 13.
CZYSZCZENIE pierza prze
róbki pierzyn
na kołdry.
Pracownia Koider, Sopot, al.
Niepodległości 727. Telefon
51-39-08.
G-3423
CZYSZCZENIE
dywanów.
Tel. 52-23-19,
G-3217
TELF WIZYJNE — Jowisz.
Tel, 32-26-81.
G-2510
TeleCYK LINÓW ANIE.
G-3132
fon 23-65-19.
CYK Lift'OWA NIE,
lakiero
wanie Tel. 20-90-90. godz.

33-,.8.

S-IT^SŻ

CYKLINO W ANIE, chemola
cowanie podłóg.
Teleton
52-16-69.
G-2509
PR *EP IOV ADZKI.
Tcie
fon 32-36-03
G-3301

żaluzje, zamki
Skarbiec
Warsztat Wrzeszcz, Polite
chniczna 8, teL 41-05-94. .
WSZELKIE ROBACTWO!
1 tępimy skuteczme bez-I
wonnym nleszkodliwymj
i dla ludzi preparatem
importu (instytucje, mle-l
szkania) Tel. 32-02-44.
G-2459
NAPRaWa lodówek, prze
rabianie lodówek absorbcyj
nycn n a sp ężurKOwe iub
zumrażarkL Wejherowo, n
Marca 167 (przy mleczarni).
Tel. 28-77.
CYKLI NIOWANJE,
cherno
lakrryanie Te . 23-15-39.
UKŁADANIE,
cyklinowante narkletów. Tel 43-27-01.
MONTAŻ
dodatkowych
d-zwi, krat okiennych, ta
picerka. TeL 51-52-60, 10-11.
|UWaGaI Instytucje Zas |
I Ład Dezynsekcji wytępi j
robactwo. Gwarancje | rachunki. TeL 51-91-53.

S-83E

KRATY ozdobne, balustra
dy — wzory eksportowe. Ze
kład Siu sais wa. fctraszyn 5.
DEZYNFEKCJA — zdrowa
) tania. Rachunki, Telefon
56-51-78.
G-1638
PRZE 37
®
radia,t<
lewlzory. TtL 41-24-53, godz.
11-19.______
G-1157
CZYSZC SEN 5
dywanó r.
Tel. 24-35-70.
S-537

CYKLI nOWANIF
Telefon
52-92-93._____________ G-3867
CZ SZcz :NIE
dywanów.
TeL 31-02-03. _______ G-36C
UKŁADANIE
parkietów
Tel. 32-47-08.______
G-4809»
UKŁADANIE,
cyk linowanie parkietów. Tek 33-51-27,
3x-38-68,
G-48J
CYKLINO WANIe.
Telefon
13-83.
_
G-1139
CZYSZCZENIE
dywanów
Tel 23-4 0-2 L_________ G-49919
AÜTOALJ .M radio - ir c
ntat TeL 41-34-57,
godz.
16-20____________ ^__ G-3Ö45
FILIA Firmy „Faber'
—
okapy nadkuchenne, suszar
ki łazienkowe. Tel. 52-08-22.
TOKARSTWO w drew ie.
Tralki — słupki balustrado
/«. Gd. Wysoka, Klelniens
k a _4l_____________
7-49940
DRUGIE drzwi, tapicerka,
zabezpieczenia,
uszczelnia
nie. TeŁ 44-34 19.
G-1788
CZYSZCZENIE 'dywanów.
TeL 31-80-86.
G-48578
I DEZYNSEKCJA
karajluchy, prusaki,, mrówki I
| laraonu, tępimy skuiecz| nie (instytucje, mieszkał
nta) Tel. 41- iO-84 Gwa|
rancja pół roku, G-i40
CZYSZCZENIE
dywanów.
Tel. 27-36-99,
G-4*42
TAF lOVa NIE
m « towa
nie. Tal. 62-07-59.
G-4490
SOLIDNE’
zaDezpleczenia
przeelwwłamanlowe,
tapicerskie wyciszanie
drz„i.
TeL 41-65 -73._________ G-4263
MA L-Q» VNIB,
tapetowanłe. Teł 20-72-33.
S-P20
CYKLINO WANIF,
lakiero
wanle. TeL 24 35-19, godz.
16-20.
G-2758
ANTENY RTV zbiorcze, io dymnualne. Tel. s'.’-D-th.
MLR ‘.RSKIeT
tjriks rsK _
remontów s ogólnobudowla
ne. Tel. 67-42-77, po godz.
18.
C-35S3
DC DA "YvoW
drzwi, (fuf
ryna metalowa).
Telefon
2" 55-48. 20-58 87, gPus, 13-18.
prze; R
VADZXL
T«
fon 41-69-53.___________ G-2923
CZYSZCZENIE
dywanów.
Teł 32.54-70.
G-3350
ANTEN
R7 V zbiorcze, in
dywidualne. TfcL 52-28-70. do
G-3958
TELEWIZYJNE
czarno-bia
łe, kolor — krajowe.
Tel.
52-02-78.
G-2836
DREWNIANE drzwi harmo
nljkcwe. T. 1 31-60-4«
ANTENY RTV zbiorcze, indywidualne. Tel. 52-13-39,
EKSPRJESO W O
dl. gi*
drzwi, stalowe futryny, Te,
lefon 56-64-35._________ G-22921
CZYSZCZENIE
dywanów
T 1. 1-10-64,
1
G-4117
TFLEWIZYJNE.
Telefon
5i-2e-29.________________ G-3237
1 Ri iSPOl T
T“lefon
32-0Ł-59._____________
G-3814
NAPRAWA
pralek automatycznych. Tel. 20-48-29.
CYKIJNOWAKIE
Teiefon 41-99-81.________________Gd577
UKŁADANIE
parkietów,
mozaiki (własne, powierzo
ne). Tel. 51-26-04.
S-26'32
PRZEPROWADZKI.
TeJ.efo 1 31-21 20._________
G2£94
ALARMOWE
systemy ele
ktronlczne,
zabezpieczają
ce mieszkania, wille, pawi
lOny. Tel. 23 61- 73, 20-87-94.
ZAI.UZJE
— estetyczne,
prai tyc. ne. Tel. 32-50-12,
INSTALOWANIE
autoałć-r
mów
radioodbiorników sa
mochodowych. Sopot, Armii
C erwone) 55, tel Et-76-97
UKŁADANIE,
cyklinowa
nie,
ehemolakowante Teł
57-94-65
G-3251
BLZPYŁOWE
eykiinowanie, układanie
parkietów.
Teł 51-83-58.
G-2952

ROŻNE
WANNĘ 150 ein zamienię
na mniejszą. Tel. 31-93-20.
MEBLE poleca sklep. Orunia, Brzegi 15. Tel. 31-25-89.
WSPÓLNIKA lub inne pro
pozycje do sklepu odzieżo
wego, poszukuję.
Oferty
3666 Biuro Ogłoszeń, 80-9a3
Gdańsk.__________________
MEBLE
kuchenne i dzie
cięce oferuje sklep, żaljian
ka, Gospody 7.____
C-Ü441
POSZUKUJE wspólnika —
lokalizacja. Posiadam ma
szyny do lodów tradycyj
nych oraz do koktajli owo
:owych, itechnologia i sm.a
ki zachodnie). Oferty 4520
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk,
POSZUKUJĘ garażu do wy
najęcia na Wzgórzu Nowot
ki. Tel. 22-26-63.
S-684
OARA.Z sprzedam przy ul.
Klinicznej. Teł. 53-13-54.
ATRAKCYJNE
meble po
kojowe,
kuchenne,
ławy
szwedzkie, tynu Swarzęd po
lecą sklep meblowy Gaynia
-Orłowo, Jaworowa 2. Tel,
22-43-03.
BIURO
Turystyki
Nord
oferuje wczasy zimowe w
Karpaczu i Szklarskiej Po
rębie. Tel. 21-99-65, 8-16.
SKLEP meblowy w Wejhe
rowie-Smiechowie, uL Gdań
ska 104, oferuje mebioścła
nki, komplety wypoczynko
we, amerykanki dwmuoljo
we oraz ławy szwedzaje.

DZIENNIK BAŁTYCKI

<5 (11277) 11 hitego 198* r.

SPORT * SPORT • SPORT
Sz wa j carzy - potęgą

W Gorzowie jak w Barcelonie

w narciarstwie alpejskim A. Grubbi znowu najlepszy
«.»ipą. Wielit.mi tndywMu* Sjrmie nn^ nio*!/ gar.j aJj)ościa.mi w zt-pola szwaj
r .joy eukce« alpęjczykoir. carskim byli Pirmin Zürtawajcaxtkim, którzy dya- briggen, Erika Hess i Mlä>wyrównaną, silną chela Figini.
4V<'tw4«i.

świata

1983

Brązowy medal G. Filipowskiego
# Win. tadxlenlB
OlMfOtł
lisowski «dobył w Goe tenor
pierwsxy
w
historii
polsk.«
tfu
|0 fyiw*arstv.a figurowego in«
5*1 ml.»tr»ottw Europy. Polak
««jął trzecie miejsc« w itonkur* oji solisiów. Wyprzedzili go
«taty meaaiisia J. Sabowczik
■Ca*A) oraz W. KoUii (ZSRR).
Końcowa
klasy&lkeajs solł*iów:
l Józef Sabowczik
OSRAj - l,| pkt; 2. WUoymir

L. Bieńkowski
mistrzem Polski
Jttęim/ sukces odr osi
as
—łrtich w warszawskiej hall
Mery reprezentant SKT Sopot
Lech Birńkowski, wywalczając
tytuł nalowego mistrza Poisfci
w tenisie. W finale sopocianin
pokonał
Wojclecna Ja mroź*
bCKT Wrvalcw) 1:4, «;i. Wcze
śni«) ~ w ówiefćflnale Bień
kowski wyelltnl nował Zenona
k<ił« 4:1, U, a w pćłftr.Bl*
feaonał łodzianin* Macieja Ko
rii* «4. I:t »C W-»ród ©*ń
żrtuł riuatrarrwskl zdobyła Tl»weta Zabokll«ks, wygi ywająe
w tonal# i Moniką Waniek
11 4:1. I Ule Akowski siobyl
ku>e drug tytuł, ulumlująe
arras s Tw^stMa Malino wSto.f w deblu p. rw jrclęstw«
en* parą Rog-uwakl — Uwssi4e»akl f l <:1.

(k*ł

Kontrolne mecze
piłkarzy Lechil
f»«BbywaJ*<?y aa sąruyowSn w CsrtnU.
plłł-arze I-li
Leonii Gdańsk wygrali
rrej
kontrolnych meczach * Wdą
•wda sie 11 l z .«egu W.rwab< them
kadtv wiązów
»:*.
yhn>->pomtoamy,
ts w końcu
i»ie*ą*eso tygodni« gdańscy pił
Unt ud di. tlą na turnie. do
Leningradu, a później na Wą
gry
(koi

Kto postawi
na księżniczkę?
Brytyjscy
końscy haa«rdalJut *aci«rają ręce s unrteaiiy Tej wiosny w wyścigu
etwafola seto.u w Kpem) wyytartuj* kslążnlcza Anna. Cie
kawe czy znajdzie się wielu
mętnych postawiania u* ko
ala. dost aanrgc p zez nórką
siwee ej f

( J‘

Ko »ln (ZSRR) — 4,1; 8. G.zegorz Filipowski (Polska) — 7 6;
Ł Heiko Fischer (RFN) — «,0;
i. Falko Kirsten (NRD) — »,4
4. Wiktor Petrienko (ZSRR) —
14,0; 7. Fernand Fedronic (Frań
c„a> — 14,4; 8. Richard Zander
(RFN) — 17,4.
GtsUinle medale
przypadły
parom tanecznym. Zgodnie z
przewidywaniami
zwyciężyła
para radziecka N Besti mlanowa i A Bukln.
Klasyfikacja końc"wi par ta
necznych,
1. Natalia Bestlemianowa — AndrieJ
Łukin
(ZSRR) 2.0 I. Marina Klimowa
—
Siergiej
Ponomarienko
(ZSRR) 4,0; 3. Petra Born —
Reiner Sehoei.born (RFN) 6,4;
4. Karen Barher — NIckv Sla
ter (W Brytania) 7,4.

Jerzy Schwarz

ponownie pTezesem
GOZFN
W ut>. sobotę odbyto się
walne zebranie sprawozdaw
cro-wyoorcze
Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w
Gdańsku, w którego karto
tece zarejestrowanych Jest
7 tysięcy futbolistów Obok delegatów klubowych
na obrady plłKarsklego sej
miku przybvil m.in.: czło
nek
Prezydium
Zarządu
PZPN Paweł Byra, dyre
ktor WKFiT Urzędu Woje
wódzkiego Józef Łacmański
oraz przewodniczący R&ay
Porozumiewawczej Okręgo
wych
Związków Sporto
wych w OaarisKU Jan SleJko.
De problemów omówio
nych na zebraniu wrócimy
obszernie w oddzielnej pu
blikacji.
Prezesem OZPN został po
nownie wybrany — na czte
roietnlą kadencję — wice
wojewoda
gdański
Je’-zy
Schwan. Obok niego w ikład
nowego
Zarządu
OzPN
weszli;
Ryszard Klelasiak.
(wiceprezes),
Jerzy Kac
przak (sekretarz), Mirosław
Dzidowski, Edward Krau
ze, Mieczysław Rudziński,
Jan Marchwlńskl, Stanisław
Głowacki Kazimierz Kule
sza,
Zdzisław Szymański,
Tomasz Słupecki,
Htnryk
Gv*y, Norbert Zimny i Mi
chał Globisz.
Delegatami
na slazd PZPN zostali- Je
rzy Schwarz, Stanlstnv. Gło
wacki i Jan OflcJaisKi.
(ko)

Podczas imstrzoalw xar.o
towanc tuż wieia niespo
dzianek. Na trasach w Bor
mio i St. Caterina znako
micie spisywała się mło
dzież, która nie miała re
spektu przed sławnymi na
zwiskami. Po raz pierwszy
w swej karierze po złote
medale sięgnęli D:ar.a tiotfe (USr.) } Jonas Nilsson
(Szwecja).
Naszej skromnej ekipie
start w Bormio nie przy
niósł większych sukcesów
Dorota i Małgorzata Tlałkówny nie zdołały wyko
rzystać olbrzym'ej szansy
w gwej specjalności — sla
łomie specjalnym. Być mo
że szansa taka już nigdy
się nie powtórzy
Oto wyniki końcowych kon
kurencji.
Slalom specjalny Kobiet: 1.
Perrlne
*elen
(Francja; —
1.2J.M (45 ii rt4,i0); j. Chriarelle Guignard
(Francja) —
1.29.91 (46.08-T43,83); *. Pa let,a Ma^wnl (Włochy) _ 1 29.98
(4r 04-^-43.94); 4. An,li Kronbichler (Austria) — 1.30,18 (45.80
-f-44.M);
5, BrlgHte
Oe-rtli
iSz -va Jeana) - 1.30,2a
(45,76
4-4-145); 6 Dorota Tlałka fPol
ska) — 1.30.43 45,87-1-44,5«): 7
Małgorzata Tlałka (Polska) —
1.3C.54 (45.614-44 93); 8. Coclnny
Schmldhaus^r (Szwajcar!») —
1.30.72 (46.82 - 43.<k;)
Slalom ipeelainy mężczyzn:
1. Jonas Ni’gson (Szwecja) —
1.38,82 (49 S3 -49,4Ö);
2. Mart
G.rardelll
(Luksemburg)
—
1 38.88 («,014-49,87); L Robert
zoLcr
(Austria)
—
l 39,38
(49,674-49,68); 4. Ingemar Stenm?-k
(Szwecja)
—
1 39 74
(49,944 *9.8ü); 5. Ro.an Krizaj
(Jugosławia) — 1 40 .t/l
(4e.30
4-50.rn;
6. Paolo de CJuesa
(Włochy) — 1.40.27 (48 904-80,47

V *r jv , ii

jumn

ttirsyiv kraju, Zyta Łęgów

Os»oi yą-f ierpickti j
— Mole aeohcialby yaa
|w<i9smować krótko too WKLit-ntakę: adańak I m
*&/ w miiiliinsua «9 ledut
— Zacziią od nazwisk
tkmowi działacz« szachowi
mimonego 40-lecla to prsseai OZSach. Henryk SwiMtr«d I Wojciech Swiącitki, nonoiowl członkowie
FZSiach Zygmunt Szymań
iści
ukończył 91 lat i jest
ebeeme najstarszym sędzią
•gachowym w Polsce. Popu
iaryutor jzacków
tundr
Henryk Malinowtki to tył
ka«. osiemdziesięciolatek, a
dalej szkoleniuwcy Jerzy
Dreszer 1 Jan Mirowicz oru Lleloletni kierownicy
•akcji i organizatorzy maso
ej eh imprsz. Alfons Pytle
erieą, Jan Mirowicz, Anto
ni Malinowski, Bolesław
Sruszczvńoki, Kazimierz So
boiewsKl, Alfons Weiner i
twórca czołowego ouecme
w skaii krejowej ruchu szs
«hcwtfo wśród młodzieży
•«kornej — Józef Golec,
njia

— Oprńea dzi&iarzy mateż saałuzonych i wy róż
aiaj^eych si, zawodników.

wtf

— Halina Szpakowska by
te mistrzyni Polski, Władysława Górska — wicerm

Mężczyźni
nie mieli tak
znaczących sukcesów, ale
finalistami mistrzostw Pol■ki byli: Jerzy Dreszer,
Marian Ziembiński, Stanisław S-tczepaniec, Zygmunt
Płoch i J*n K'edrowicz. Obecnie w finale mistrzostw
Polski seniorów w Gdyni
gra dwuKrotny mistrz okrą
^u gdańskiego Adam Cicnocki z Gecianii. Najwię*
cze sukcesy na arenie mię
dzvmtrodowej odnosili sza
chiści korespondencyjni m.
in Stanisław Szczepaniec i
Zygmunt Pioch.

— A wybneżowe kluby
•sachowe?

— Mamy już tradycje
pierwszoligowe. W latach
1972 i 1974 w T lidze grali sta
chiśei WKS Flota, a silny
zespół Gedaiill po rocznym
pobycie w I lidze (1984)
xnöw ma «ansę powrotu
do grona najlepszych drułyn w k-nju. Przez kilka
lat Arka grała w II lidzi*,
a szanse na awans do II li
gi ma znów drugi team Ar
ki, Zamierzamy uaktywnić
kluby poza trójmiejskie, —
stwarzając najlepszym sta
chiftom szanse dołączenia
de wybrzeżowej czołówki.

A. Cichocki-liderem
ne* sta >AKt eta spod«*l>*lmmi)ąey w rozgrywa•Fdi) w Ooyni -M*—ił -tw_su
PeJata w sz-.i’u*«fa Adam CW

„7

Wybrzeża

Bawiła w Bratysław^
W Aiadrtaię wieczorem powróoUa z ty godnie w :go pobytu
* p styatawia (CSRS) druzyae pL». ręcznej GKS Wybrze8*. udahazezt kie poza tieningaml -o*-igrali 4 towarzysk e
syetkanU, występując naturaleta bes * kaii o włazów A oto
a nikł tych spotkań WybrzoM
T3 Pelnwh Mtpodar Toyólanny >s*7 U3;ł*>- Najwięcej
^ rsut.tah d)* Wybneta za w. ds
Ü l Wybtaeta _ TeaU PUz■t_*ny S0;*7 v*U)
~ ąJ-:*ięoe |
te'emah Kawadshl l Wybreat*
• <t*r»rrv* Hv*rś< Braiysława
ł- lumen.y Ś4i»4 (U:t2J nadęeej t»nzatk Baaradsłe f
r/tot«ś* — fesren 4 tupaw»

MSI. o*}wi««aj bnMTtłk

chocki < Geo-nii po trzech
rundnch wspólnie z Piotrem
Stautazewskim z Maratonu War
sz«wa zajmuje I miejsce z do
robkiem 2,6 pkt. Po 2 punkty
irają;
Roman Tomaszewski
(Skra Częstochowa), Jan Adam
s)tl (Legion Warszawa)
oraz
Stefan Dejkało (Polonia War
szawa).
W drugiej
rundzie Dejkało
wygrał z B. Sygulskim, Staniazewaki z Kuczyńskim, aany
a Pytlem, a Cichocki z żołnierowiczem. Partie Pokojowcayk — Kojder, Jaśnikowskl —
Adruzukt Śzjmczak — Tomaazei 3it i A. Sygujski — N >wak zakończyły się rem sem.
W trzeciej rundzie ClchocK4
wygrał z Banym, Toi.iaszewski
z Zołrutrowłczem a Staniszew
•k. z B SygulsK-m. Wynial
remisowe padły w sjiotkaniach.
Nowąk — Dejkało,. Pytel
—
A. Sygulski, AdamsKl — Szym
-zet. Koder — Jaśnikowskl i
Kuczyński — Pokojowczyk.
W rukońtronych wczoraj wie
czore-n dwóch partiach czwar
tsj randy Tomaszewski zreml
*OT,*ł i Banym, * Kojder
i
ScySLcsakl stl

Nie miał natomiast kłopotów
z awaiuem do finału Grubba.
Jego sobotni przeciwnik
Norbert Mnich z AZS Gliwice
ani przez chwil, nie był w
stanie zagrozić gdańszczanino
wl 1 S-setowy puledynek ;1ak('
tywo przypominał ap-rring mi
strzn z uczniem.
Grubba wywalczył ponadto
w Gorzowlt piawo startu w
dwóch ko1s1nvch finałach. W
parze i Jakubowiczem zastopo
wali nadsDodziewanle dobr/e
radzących sobie w tym usta
wienlu Kucharskiego 1 Lowic
kiego, natomiast w grze mH*~
szanej, występując s Jolantą
Szatko wvellm mow&li miksta

Telegramy
Mistrzostwa świata w Jeździ*
szyDKleJ na lodzie kobiet w
wieloboju. Złoty n.udal — An
drea Schoene 173,853 pkt., sre
brny
— Gąbin
Schoenbrun
176,798 pKt., brązowy- - Sabine
Brenm 177 122 pkt [wszystkie
NRD).
W eliminacyjnym meczu pil
karskteh
mistrzostw
świata
Meksyk - 16 grupy IX Malta
przegrała w La Valletta i Por
tugalią 1:2 (0.2).
W tabeli giupy (I prowadzi
Portugalia ( pkt., przed SzwaCją 1 REN po 4 pkt., CSRS —
1 pkt 1 Maltą • pkt.

Molenda — Pożniak.
Równie
skutecznie grał
Kucharski *
Ewą
Brzezińską, którym w
półfinale ulegli Dryszel i Calińska.
Nie b/ło tet żadnych zaskakując-ch i-ozstrzy ;nlęó w gr*e
pojedynczej kobiet, Szatko Już
—
w trzech setach zapewniła so
bie sukces w pojedynku
Mińską, a uważana za jej następczynię. Ewa Brzezińska w
5 setach uporała się z Elżbietą
Gracek
Tak Dyło w sobotę, a w nie
dzielę przy komplecie publicz
ności zgromadzonej w hall Sti
lonu, rozegrano B najważniejszych gier M mistrzostw Pol
ski w tenisie stołowym O fi
nałowych poledynkach opowia
da trenei reprezentacji Adam
Giersz:
— W grze po>edynczeJ męż
czyzn po raz 6 najlepszy w
Polsce
okazał
się
Andrzej
Grubba. Spotkanie zwycięzcy
niedawnego TOP 12 z między
narodowym mistrzem Holandii
wiko w nierwszym secie mo
gło emocjonować kibic/«/, bo
wiem Kucharski potraiił Jesz
cze wówczas wymusić na Grub
ble respeK, d*a swoich mocnvch
długich uderzeń. W 2
kolejnych setach Andrzej pro
wadził Już grę
samodzielni*
nie dopuszczając do otwartych
dynamicznych wymian. Zwal
niał, przyspieszał, starał się
grać krótko, po czym znienac
ka wypychał Leszka do II gtre
fy. W .-ezuliacle odniósł w pek
ni zasłużone zwycięstwo

Bokserzy Stoczniowca
□okonaii Carbo 14:6
Pięściarze gdańskiego Stocz
niowca
zainaugurowali
rozgrywicl o mistrzostwo II ligi
na własnym ringu meczem ■
Carbo Gliwice, odnosząc sasłużone zwycięstwo 14 6, Juali
chodzi o poziom tego meczu
to
można go podzielić
na
dwie części — pięć pierwszych
pojedynków mogło się podo
bać, a prawdziwą leiccją dai
swemu pizeclwnlkowl Leszek
Kosedowskl
który za udana
akcje zbierał brawa licznej
publiczności.
Pozostałe
pojedynki
były
iłabsze. W zespole gdańskim
nie wystąpili: Jerzy Domlmk,

Gdańskie szachy w 4U-leciu
♦#cho4i- Okręgowy Zwtą- ■ka — finalistka mistrzostw
knżr futchowy w Gdańaku. świuta w grse korespundun
1 v$j okazji rozmawiamy s cyjnoj. Obecnie mistrzynią
»»Mm GZSzach w Gdat* kraju
wśród młodziczek
Karmazyn.
■ku, knanym dzUłacx«m 1« jest Juanna

— Spodziewam się, te podczas Jutrzejszego pół
finału Kucharski wygra z Dryszelem — powiedział
w piątek wieczorem trener reprezentacji Adam
Giersz. — Ostatnio gra dużo lepiej, a Dryszci,
wprost przeciwnie, nie może odnaleźć formy, którą
imponował w Moskwie. I tak też się stało w Go
rzowie, cnociaż pojedynek obu tych tenisistów był
wyrównany, a Leszek zwycięstwo, notabene po
serii porażek z giiwiczanmem. w tym także przed
rokiem w Łodzi, zapewnił soDie dopiero w piątym
seci*.

Rozwijają działalność kluby azkolne w Wejherowie,
Gdańsku i Gdyni — zależy
nam jeszcze na szerszej pro
pagandzie szachów w szkołach.
W tym roku odbędą się
na Wybrzeżu dwa turnieje
międzynarodowe; — Lwy
Gdański« i IV Memoriał
im. J. Dreszera, turnieje ogóinopolskie w Jastrzębiej
Górze i w Gdyni oraz liczn# turnieje wojewódzkie
Rozmawiał:
ANDRZEJ SITEK

i.óry bi umiar
li koń«,
karlurę i Wojciecn Misiak, któ
ry założył podanie o swoimenlt do Zagłębia Lubin — benlaminka I ligi.
Oto wyniki walk meczu, od
muszej do ciężkiej (na pierw
szym miejscu
Stoczniowiec.'
Samp wygrał wir przez rm
z Klubą mając przeciwnika
trzy razy na deskach, M. Oę
ślak wygrał
jednogłośnie
t
Bazarewlczem, K. Gęślak
w
taki sam sposób rozprawił się
t Macherowskim, L. Kosedowski pokonał w 2 r. na skutek
poddania Sobonia, T. Rychłowski wygrał po zaciętej walce
s Włooarsklm. Swiatłowskl zre
mlsował s Tomczakiem, Kali
nowskiego poddał w 1 r. se
kundant Piwowarskiemu, Piw
ko przegrał wir. przez rsc
z Majem, Cichocki pokonał
M Demałowicza. Buczkowski
zremisował i Głowackim.
K. KUŹMICKI

Wynikł pozostały h spotka ó
drugiej grupy U ligi: Gwardia
Wrocław — Gwardia Koszall 16i4. Błękitni Kielce — Górnik
Sosnowiec 10:10.
1. Gwardia Wr.
1. Stoczniowlee
2—4. Błękitni
5. Carbo
I. Gwardie K.

1:0 1S:4
2:0 14:8
1.1 10:10
0:2 S:14
0:1 4:15

W trzeciej grup.e II ligi bok
serskiej Wlsł-i K/aków poko
nała Wybrzeże Gdańsk mini
malnie 11 :S. Zwyclostwł spa
śród | dańszczan odnieśli:
ląc, Kucharczyk, Majka i Da
wlec, a zremisował rrąszesau.

Wędrówki po klubach
Uprzywilejowaną sekcją w Star
cie Gdańsk staje się obecnie pił
ka ręczna kobiet. Po pięciu la
tach nieobecności w I lidze startowska „7" ma wieszcie wielką
szansę awansu do ekstraklasy, a
co za tym idzie podreperowania
stanu posiadania podupadłego w
ostatnim czasie kobiecego spor
tu wybrzeżowego. Ów awans
gdański klub zakładał nieco wcze
śniej, ale ubiegła go w tym w
poprzednim sezonie „7” bratniego
branżowego klubu z Elbląga.
Na czym gdańscy spółdzielcy
opierają jwoje rachuby? Po roz
mowach z szefem wyszkolenia
klubu z ul. 3 Maja Andrzejem
Tempc^ykiem i trenerem piłkarek ręcznych Leszkiem Bierna
ckim oraz po własnych obser
wacjach i wiadomościach na ten
temat wiem, dlaczego „7” Startu
wygrała jesienią ub. roku wszyst
ko co było do wygrania — odnto
sła 14 zwycięstw, nie ponosząc
żadnej porażki. Przy tak pięknej
serii bez nara&zcmego konta iwat
podopieczne L, Biernackiego ma
ją aż 10 punktów przewagi nfitd
drugim w tabeli AZS AWF
Gdańsk i 12 punktów nad trze
cim AZS Poznań.
Trzeba doprawdy przysłowiowe
go kataklizmu, by zespół prowa
dzący z tak olbrzymią wprost
przewagą nie ukończył rozgry
wek na pierwszym, premiowa
nym awansem do I ligi miejscu
Nie będzie więc sztuką wywal
czyć awans, ale sztuką będzie
prz> gotowanie Jul teraz (stopuio
wo w II rundzie), takiej drużyny,
która nie tylko wejdzie do grona
nijlepszych w kraju, aie „zagraeje" miejsce w ekstraKlasie dłużej
niż rok.
Dlatego niezwykle ważne są
spostrzeżenia poczynione w I run
dzie rozgryw ek i przyjęte ustalę
ufa na zbliżającą się drugą, s my
ślą e wyraźnej poprawie pozioma

9).

Wyniki pozostatych spoutań
grupę; Broń itadom — Górnik
Wesoła 13:7, Stal Rzeszów —
Górnik Knurów 14:6.
Stal
Broń
Wisła
Wybrzeże
Górnik W
Górnik K

2:8 14—6
1:0 11—7
1:0 11—3
0:1 9—11
0:1 7—13
0:1 4—14

W najclekawstym meczu I li
gi bokserskiej Czarni Słupsk
pokonali Legię Warszawa 15.5.
(ko)

Porażka Wisły Tczew
W meczu o wejście do II lig!
'xikser 'itlej Wisi- Tczew ulegra ne wtasnym ringu silnemu
l
wyrównanemu
zespołowi
Szombierek Bytom 7:13. Spo
śród tczewian walki «rwo)e wy
grali: Kleinscnmidt, Wasilew
ski i Pyra, a zremisował Ziegert. Widzów 200.
(ko)

Nie będzie meczu
Gdańsk-Belgrad
Zapowiadany na wtorek 12
bm. meci boKserski Gdańsk —
Belgrad me dojdzie do skutku
na skutek
rezygnacji sirony
jugosłowiańskiej. Tą drogą pre
zes OZB Gdańsk
przeprasza
wybrzetowych
sympatyków
pięścią rsiw_ za niedojście spo
tkania do skutku, choć winy
nit ponoai tu OZB.
(ko)

gry dużyny, nadania Jej okrtslo
nego stylu.
Pierwsi« Jakie wymowne «po
strzeżenie po analizie rozgrywek
I rundy nieodparcie sugeruje, że
piikarki Startu grały za mało
precyzyjnie — przeciętnie w jed
nym meczu na skutek niedokład
nych podań, niepewnych chwy
tów itp. notowały około 20 błę
dów, a niekiedy „grubo” ponad
20. w II lidze poziom nie jest
wysoki, rywalki Startu — na ogół słabe — nie wykorzystywały
więc strat piłki gdańszczanek w
pułni, gdyż same popełniały je
szcze więcej błędów. Jednak w
I lidze takie błędy byłyby np.
przez Pogoń Szczecin wykorzysta
ne bezlitośnie. Stąd zadanie
berami, ograniczyć liczbę błędów
w Jennym meczu do 12—14.
Drugi wniosek — zalecenie
brzmi: zmienić, udoskonalić spo

— Pc wielu łatach pizerwy
mistrzowski tytuł zdobyła Jo
lanta Szatki Tym razem mło
da Brzezińska nie mogła jej
zagrozić. Jak sądzę, zaprocen
towało obycie Szatko w poje
dynkach z zagranicznymi ry
walkami.
— W grze podwólnej panów
«potkało nas pewne rozczaro
wania. Para Grubba—Jakubo
wicz uległa bowiem deblowi
AZS Gliwice w trzech setach.
O He Grubba zagrał ten poje
dynek poprawnie, to Jakubo
wlcz
zdecydowanie
zawiódł,
przede wszystkim nie wytrzy
mywał psychicznie w momen
tach decydujących dla rezultatów poszczególnych partii,
— Zdobyliśmy natomiast ty
tuj w gr'2e m)eszaneJ. Bvłbv
on zresztą nasz btz względu
na końcowy wynik,
bowiem
po nrzeciwnych końcach stołu
ponownle jtan^l Grubba 1 Ku
charski.”l ponownie “tet le*»śzy
.
. »lę
.
- - okazał
Grubba,
który^
parze : Szatko dość oewnle
wypunktował Kucharskiego 1
Brzezmskr.
1 na' konlee debel pań. Po
nuanyn. raczej pojedynku pa
ra Callńsna—Stelmach wypunk
towała Kawałek 1 Urbańską.
— W mojej ocenie były to
fPrawne. Pozton spor
towy był zadowalający, cho
ciaż szkoda może, ż«* taden z
miodych zawodników nie zgło
sił nonadprzeciętnych aspiracji
Pierwsze 8 miejsc w turnie
ju mężczyzn zajęli kedrowicze. Plerończyk 1 Kabaclński
nie zrobili kroku do przodu,
zawiódł też Jakubowicz, który
kilka dni temu sam rozstrzy
gnął towarzyski pojedynek z
Holendrami. W perspekrywlo
Goeteborga
cieszy natomiast
poprawa formy Dryszela. Na
tomiast wśród pań, poza Sza*k0> trudno wyróżnić Jakąkolwiek rawodnlcz.cę.
Wyniki finałów 53 mistrzostw
Polski w tenisie, stołowym;
gna
pojedyncza
mężczyzn.
Gmbba — Kucharski 3:0 < y.
8, 12); gra pojedyncza kobiet:
Szatko — Brzezińska 3:1 (—18,
14. 18, 14); gra podwójna męż
czyzn: Dryszel—Mol sndi Grub
ba—Jakubowicz 2:1 (14,-20, 15):
gra podwójna kobiet: Galiń
ska—Stelmach,
Kawałek—Ur
bańska 2:1 (14 —13, 14)
gra
mieszana: Grubba -Szatko, Ku
eharskl —Brzezińska 2:1 (15. —13,
M. FORMEL A

Odwykówka mistrza
Mistrz olimpijski z Loz An
geles w vadzt
superciężkiej
jmerykańskl
DOkser
Tyrell
Blggs (obecnie zawodowiec) opuścll właśnie
szpital Carey
Orange w Kalifornii, spec Zli
zujący idę w kuracjach odwy
kowych narkomanów. Znalazł
się tam na własne żądanie,
przyznając, że dziennie zuży
wał dawkę kosztującą ponad
100 doi. Menager Blggsa twler
dzi, lż obecnie Blggs znalduje
się w dobrej dyspozycji. Naj
bliższą walkę zakontraktowa
no na marzec.

Popisowy mecz
koszyka rek Spójni
Grające dotychczas „w krat
kę*
częściej słabo — poniżej
oczekiwań niż dobrze koszykar
ki Spójni Gdańsk wreszcie zadowoliły w pełni swoich sym
patyków a także konesc.ów
basketu.
Ku powszechnemu zaskoczęmu a Jednocześnie przy pelnym aplauzie widzów zgroma
dzonych w hali przy ul. Sio
wackiego znakomicie usposo
bion* gdańszczankl w meczu I.

Kolejne mecze finału
,B”
I ligi rozegrały siatkarki Spój
ni Gdańsk w Łodzi. W sobotę
gdańszczankl uiegty zespołowi
ChKS 0:3 (10:15. 2:15, 8:15), na
tomiast w niedzielę po niesa
mowicie
zaciętym
spotkaniu
zdołały wygrać ze Stanem 3.3
(4:15, 20:18, 15:10 13:15, 15:131.
Warto dodać, te w drugim
secie Start prowadził Jut 11:3.
a w ostatnim 13:8 i mimo :o
uległ nieustępliwej Spójni. W
Starcie ile grały Jednak Vndrzejczak 1 Sielicka — zawie
szone przez Klub na skutek
niesubordynacji.
W pozostałych meczach fi
nału „B” o miejsca I—10 pa
dły wyniki: Start Lódś — FoPolones 2:3, Płomień Sosno
wiec — Gwardia Wrocław śtf.
Aktualna tabele:

wodnlczkl w poiu: Jolanta Ka
czmarek (studentka AWF, ale ja
ko wychowanka klubu uzyskała
zgodę władz uczelni na grę w
Starcie), Barbara Rzepka, Krysty
na Głowacka (kapitąn drużyny),
Elżbieta Krakowiak, Kinga Jung.
Jolanta Pęciak, Katarzyna Marchelek, Regina Mincewicz, Bogu
miła Hossa, Ewa Laus i Renata
Tutkowska. Kadra »ceniącego się
klubu powinna liczyć o 4—5 za
wodniczek więcej. Dlatego klub
zobowiązał się podjąć działania
(co już częściowo czyni) w celu
wzmocnienia składu jeszcze je
dną bramkarką, obrotową i roz
grywającą.
Szanse gry w zespole ma w U
rundzie np. Elżbieta Kodrycka
z AZS AWF Gdańsk, której wła
(fee mus*4 jednak skrócić kar =nc1ę. Na różnych oficjalnych ze
braniach podkreśla się ostatnio.

te poprawie uległy stosunki i
współpraca między wybrzeżowy
mi klubami. Niech więc również
1 w tak delikatnej materii jaką
jest zmiana barw klubowych (w
uzasadnionych wypadkach) ta de
wiza znajdzie potwierdzenie, przy
czym preferować trzeba tych, któ
rzy mają realne jzanse awansu
do klasy wyższej. Inaczej, prze
ważnie korzysta ten trzeci — kon
trahent ipora naszego regionu.
Gdy zapytałem o przeciętną
wieku piłkarek Startu odpowie
dziano mi, że wynosi ok. 20 lat
Jest to więc wciąż Jeszcze druży
na rozwojowa, ale bez wzmocnię
nia jej, me ma szansy nawią-ania walki w ekstraklasie. Walory
wolicjonalne dziewcząt przy nie
zbyt imponujących warunkach fi
zycznych batalii bowiem nie wy
grają.
Co Jeszcze godnego uwagi jest
w zaleceniach po anaiizi« I run

ngj wprost zdek tuwtlf to te
clą drużynę tab«« LKS Łódź
89:58.
Wprawdzie todkdankł wysiąpiły bez SędzickieJ 1 Sldoruk,
ale gdyby nawet one grały, Jo
w ub. sobotę LKS nie miałby
szans na zwycięstwo i dyna
mieznle, agresywnie
a przy
tym dokładni* 1 skutecznie
walczącymi podopiecznymi tre
nera Huelńsklego
Jedynie w plerwazycn minu-

Krotka ławka J' Startu E.
W drugiej runazle spotkań
■ewanżowycn o mistrzostwu I
ligi piłk! ręcznej kobiet el
bląski Start podejmował war
szawską Skrę. W sobotę elblążankl po wyrównanej grze
pokonały
Skrę 25:24 (13:11),
sprawiając rym twyclęstwem
radosną niespodziankę. O zaciętyn przebiegu meczu śwlad
czą kilkakrotne remisy w tra
kete Jego trwania. Ostatni —
23 73 zanotoy allśrry w 5i mi
nucie. Na kilka »ekuna przed
końcow-ym
gwlzdklen.
Start
prowadził
2
bramkami, ale
Skra zdołała zdobyć kontak
tową bramkę wproś* z rzutu
wolnego.
W niedzielę Skra od poczat
ku meczu narzuciła ostre tem
po 1 szybko uzyskała przewaeę bramkową. Kiedy zdawało
się że elbłążankl 1uż nie m»
Ja sz ansy na zwycięstwo roz
poczęły r ośclg za rywalkami.

1:1 siatkarek Spójni

S/ansa Startu Gdańsk

SÓD obrony. Tzw płaska obrona,
wystarczająco dobra na II ligę,
okazałaby się zapewne zgubna w
ekstraklasie, gdzie zawodniczki
potrafią »kuteczni« rzucić z odle
głości 8—10 m. Potrzebne jesi
więc przejście od płaskiej stre
fy nc • metrach do tzw. wyso
kiej strefy i stosowanie w pew
nych okresach krycia „każdy swe
go" W rewanżowej rundzie Start
będzie się na taki sposób gry
przestawiał,
Ciy ma do tego odpowiednie
wykonawczynie? Kadra jest za
szczupła. Są w niej tylko te. kto
re swoim zaangażowaniem, ambl
cją i wolą walki udowodniły jesłenią ud. roKU 1 ostatnio, że bar
dzo zależy im na podnoszeniu po
ziomu sportowego.
Przypomnijmy nazwiska; bram
karki; Anna Lidzbarska, Elżbie
ta Hubert (niestety, obecnie kon
tuzjowana), Marzena Bartyid, za

Fragment rozegranego w ub. tygodniu meczu piłkarski ego Meksyk — Polska 5;0, o
którym biało-czerwoni woleliby jak najszybciej zapomnieć. Nd zdjęciu: próbował strze
lać Pałasz, ale obrońca mek sykański wybił mu piłkę. Na pierwszym planie leży Dzłekanowskł (z nr 10).

1.
«.
T
8.
9.
10.

Gwardia
Płomień
Start
Polon e*
ChKS
Spójnia

36
32
32
11
29
27

45—43
40- -49
38—48
32—59
33—Łb
26—63

■”r kolejnym turnieju finału
„A" I ligi siatkarek w Łodzi
padły rozstrzygnięcia: Czarni
Słupsk — Stal Bielsko 3:1, LKS
Łódź — Wisła Kraków -3:1,
IKS — Stal 3:0, Czarni — Wi
sła 3:1, LKS — Czarni 3:0, Wl
sla — Stal 3:1,
Aktualna ta
bela:
1.
1
X.
4.

Czarni
ŁKS
Wisła
Sta)

45
8
42
34

W 24
•3—88
•4-28
40—45
(ko)

dy? Mocny akcent kładzie się na
zabezpieczenie zawodniczkom odDowiednich (adekwatnych do po
ziomu) warunków socjalno-byto
wych oraz zdrowotnych nawet ze
skierowaniem piłitarki, jeśli taka
będzie potrzeba, na leczenie do
ośrodka zagranicznego.
Start Gdańsk znany jest z pro
wadzenia szerokiej pracy z mło
dzieżą (m. in. obecna drużyna
piłKareJc ręcznych to w większo
ści własne wychowanki plus kil
ka dziewcząt z małych ośrod
ków). Niestety, na skutek róż
nych przyczyn, w tym rezygnacji
szkoleniowców z pracy trener skiej z młodzieżą, znacznie skur
czyła się baza zawodnicza (nary
bek) klubu w piłce ręcznej. Z 3
grup szkoleniowych, jakie były
kiedyś, obecnie pozostały jedynie
cztery. Stąd też, w trosce o powlęknzepie zaplecza, Start prag
nie pozyskać Zaspę — dzielnicę
pulsującą młodzieżą.
Rozważana jest przy tym mo
żliwość zmiany obiektu piłkarek
ręcznych (z AOS PG na halę SP nr
92). Póki co jednak podopieczne
L. Biernackiego rozgrywać będą
swoie mistrzowskie mecze w hali
AOS — wszystkie w roli gospo
dyń w soboty o godz. 17 i nieGzłele o godz. 11, a na pierwszy
ogień pójdą pojedynki s ChKS
Łódź już 16 i 17 bm.
Do rewanżów gdańszczankl są
dość starannie przygotowani». By
ły na zgrupowaniu w Cetniewe,
rozegrały kilka spotkań kontrol
nych, m. in. z Pogonią Szczecin
i Slęzą Wrocław.
Szanse na dobre lokaty w kra
ju mają młodzieżowe zespoły „7”
Startu — juniorek i spartakiado
wy... Bezwzględny priorytet jeśli
chodzi o kwestię, czy dana za
wodniczka ma grać w zespole se
niorek czy juniorek powdena
mieć jednak drużyna walcząca o
I ligę. To jest cel numer jeden,
strategiczny, godny wsparcia spor
towych władz.
PAWEŁ KOWALSKI

W «4 mm,
warnik
meczu
brzmiał leszcze 11:18. al« w
42 min. było Jul 15:l& Nie
stety elLiążankom tylko do te
go momentu starczyło sił. Skra
dysponując „długą ławka
awodnlczek’r przełamała dobri;
passę Startu wygrywając osia
tecznie spotkani« 26:10 (16:8).
Cieszy
Jedno
zwycięstwo
Startu, ale Już na początku
rundy rewanżowej uroolemern
tego zespołu Jest zbyt szezvpła kadra zawodniczek,
Najwięcej
bramek w obu
spotkaniach zdobyły: dla Star
tu — Wilczewska 6 17. Nlcczy
Porowska 5 i 6. Bolera 3 i 3,
Luberacka 5 i 0, Jeromskn 4
1 l; dla Skry — Piet’-as 7 16,
Niewiarowska 3 i 7 Gniedidjk
5 13 1 Siemiątkowski 3 15.
(am)
Wynik! pozostałych meczów!
S.ęza Wrocław — Pogoń szcze
ein 21 ro i 19:2«, AKS Chorzów
— Cracovia 17:27 i 1«;1T AZS
Katowice — Ruch
Chorzów
22:29 1 23:26, Sośnica Gliwice
— AZS Wrocław 28:18 i 23:2J.
1.
2
3
4.
5.
6.

39:«
Cucovia
Si:13
Skra
30:14
Pogoń
Ruch
25:19
Slęza
19:25
AZSAWF Wl. 19:25

7. Start

580-455
54J—»84
527-467
510-491
485-50*
497-519

17:27 506-539

8. AKS
15:28 473-534
S AZS Kat.
15:29 539-599
10. Sośnica Gliwice
UA 480- 553

tac.. LKS dotrzymywał kroku
Spójni,
pó£n«J
zbierające
omal wszystkie p.łki s tablicy
gdanszcr&nkl
dzięki szybkim
atakom 1 dobremu rozegraniu
ataku pozycyjnego, no i cel
nym rzutom — co się w koszy
kówce przede
wszystkim li
czy — powiększały przewagę z
n>. nuty na minutę.
W zespole z ul. Słowackie
go wszystkie dziewczęta zasłu
tyły na wysokit noty, ale na.i
większą niespodziankę
swoją
grą sprawiła tonerowi Woj
ciechowska.
Gdyby koszyk arki
Spójni
prezentowały w Innych me
czach taką .ormę jak w spot
kaniu z LKS, nawiąisłyoy z
powodzeniem walkę o mlstrso
*two Polski.
A ©to zapiz technlczy i me
czu
Spójnia _ ŁKS 59.55 (SO.zS).
Sęaziowall Jasicuła 1 Mocek z ,
Pozm*nla. Widzów 250
SkOjnIAi Sikorsxa 8, Bańka
17. Nawroi 16, LizweJ 4, Ga
węcka 6, Wojciechowska
19,
Wołujewicz 19, Dylewska 9.
ŁRSt Cala 13, Adamus |, Ja
nowicz k, Gumows.ii 4, I aako
wska 6, Janowska IX, Madej i,
Skura 0, I.^żuch 0.
W najbliższy wiórek Spójnia
gra w Pabianicach z Włóknia
rzem 1 przekonamy
się, czy
znakomici gra
gdańszczanek
była tylko Jednorazowym ,.wy
skokiem’*,
czy
też oznaką
zwyżkowych tendencji formy.
A oto oozostałe wynik, uble
głej kolejki spotkań: ROW —
Czarni Szczecin
63:65 (37:32),
Wisła Kraków — Slęza Wroc
ław 72:63 (34:22\ AZS Poznań
— AZS Katowice 87:67 (41:38),
Włókniarz Pabianice — Stal
Brzeg 75:71
(36:35),
Poloni.
Warszawa
— Lech
P«en«ń
73:67 (41:32).
(ko)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10.
11.
12.

Słęza
AZS POETidft
Wisła
ŁKS
Czarni
Spójnia
Le ä
Włóknlari
Stal
Polonia
ROW
AZS Kat.

14
13
12
IX
12
10
1
7
r
•
i
X

4
1
1
<
6
8
10
11
11
12
13
1«

r
31
3!.
30
30
2«
26
25
24
24
23
20

W li ligach koszykówki
KOBIETY. W kolejnym spo
tkaniu o mistrzostwo II ligi
koszykarkł
gdańskiego
AZS
AWF gościły Olimpię Poznań,
odnosząc zdecydowane zwycię
stwo 108:60 (48:31). Punkty dla
AZS zdobyły: Korn 16, Miele
cka 36, Machlińska 30, Ignaczewska 4, "kirska 8, Adam
czyk 10, Ogórek 4; najwięcej
dla Olimpii: Stężycka if i Me
rks 12.
G iańszczankl wyraźnie góro
wały nad swymi rywalkami.
Czeka je obecnie trudny wy
jazd do Pruszkowa
Przypo
mnijmy, iż zdobveie drugiego
miejsca w grupie daje akedemiczkom
poważne szanse awansu do I ligi w turnieju
barażowym,
(kuź)
Dobrze spisały się koszyka rki Siartu Gdansk, gromiąc w
Warszawie
tamtejszy
MDK
105:66.
Pozostałe rezultaty II ligi ko
biet:
Widzew Łódź — Włó
kniarz Białystok 47:76,
AZS
Koszalin — Znicz
Pruszków
44:68,
..ech II — AZS Toruń
48:66, Stilon Gorzów — ŁKS II
54:73.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
t
10.
11.
12.

Włókniarz
AZS Gd.
Znicz
Widzew
AZS Kosz.
Start Gd.
Olimpia
ŁKS II
Lech II
Stilon
AZS T
MDK

4
4
4
3

0
2
2
6
7
9
9

30
28
28
24
23
21
21

10

20

11 19
11 19
11 19
12 18

MĘ2C7-Y2NI.
Koszykarze
Wybrzeża Gdańsk pokonał! w
bali Gedanli
AZS Koszalin
90:81 (49:41) Gdańszczanie wy
męczyli to zwycięstwo, preren
tując słabiutką formę. Najwię
cej do życzenia
pozostawia
zbiórka piłki z tablic. Punkty
zdcbvli dla Wybrzeża: Stenka
9, Srganowskl 8, Lamczyk 20,
Koścluczy». 14, Wojciechowski 4,
Tomaszewski 2,
Goliński 10,
Rozw-ora 23. Jeśli gdańszczanie
zdecydowanie
nie popriwią
formy, stracą szanse na awans
do I Igi.

Spójnia Gdańsk przegrała w
Poznaniu z AZS 63:69.
Wyr 1*1 pozostałych spotkań:
Gwardia Szczytno — Polonia
Leszno 128:89,
Astoria Byd
goszcz — Społem
Łódź 64:78,
Wisła Toruń — Spójnia Star
gard 75:83, Stal Ostrów — Tu
rów 87:76.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1?
12.

Społem
Wybrzeże
Turów
Spójnia St
AZS Kosz.
Gwardia
Astoria
Stal
Spójnia G4.
ń.ZS P.
Polonia
Wisła

12 1 17
IX 4 27
11 4 26
10 5 »5
1 7 23
8 7 23
7 8 22
• • 21
< 9 21
5 10 20
i IX 18
X 13 17
(ko)

II liga siatkarzy
W II lidze Siatkówki męż
czyzn Stoczniowiec Gdańsk sto
czył dwa trudne wyjazdowe
mecze w Będzinie z G-odżcem.
W Będzinie zostawiali punkty
wszyscy mocni. Groziło to tak
że Stoczniowcowi, gdyż w so
botę przegrał niespodziewanie
gładko 0:3. W niedzielę gdań
szczanie zmobilizowali się Jed
nak 1 po dramatycznym poledynku odnieśli zwycięstwo 3:2.
Być może będzie ono r.a wagę
awansu do ekstraklasy, ale Je
szcze poczekajmy, gdyż zosta
ło kilka kolejek do znkończen,a rozgrywek.
Wyniki pozostałych spotkań:
Avia Świdnik — Narew Ostro
łęka 3:1 i 3:0, Fogoń Lębork
— Posnania 1:3 1 3-1Baildon
— Wifama 3:0 \ 1:3, Lechla
Tomaszów — A ZS Warszawa
0:3 i 1:3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stoczniowlee
Avia
Wifama
Grodziec
Pogoń
AZS W-wa
Posnania
Baildon
Narew
Lechia

50
48
47
45
43
40
40
36
3«
35

71—38
71—37
88—42
63—44
54—61
53—58
49—50
47—70
43—70
33-73

ütcFf©
ł losowanie:
19, 21, 24, 25, 46, 49 dod. 29
II losowanie:
5, 10, 17, 33, 39. 46

