Fe tragedii na Morzu Północnym
Akcja ratownicza zakończona
Dramat marynarskich rodzin
Poniedziałek wieczór; mija właśnie trzecia dobo od chwili tragicznego
wypadku na Morzu Północnym. Jak już wiadomo - z drobnicowca PLO
ms. „Busko Zdrój" dowodzonego przez kpt. Zbigrtewa Talośkę zdoiano
uratować tylko jednego marynarza, radiooficera Ryszarda Ziemnickiego.
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Prezes Rady Ministrów PRL

Obchody 40-lecia

gen. armii \N ojciech Jaruzelski

wyzwolenia Elbląga

rozpoczął wizytę w Indiach
* Ceremonia powitalna na lotnisko * Przejazd do Pałacu Prezydenckiego * Wizyta
t prezydenta Indii * Spotkanie premierów * Rozmowy plenarne * Uroczysty obiad
rastrów PRL, gen. armii
Wojciecn JaruzeisKi, złożył
wizytę prezydentowi republiki, Zanowi Singnowi.
Obecni byli Józef Czyrek,
Stefan Olszowski i amb.
Ryszard Fiałkowski.
Jcwlez, minister górnictwa
HOŁD PAMIĘCI
ł energetyki, Cztslaw Pio
WIELKICH
trowski, szef URM, Michał
PRZYWÓDCÓW INDII
Janiszewski oraz ambasa
dor PPL w Indiach, Ry
Premier Jaruzelski oddał
szard Fijałkowski.
cz°ść
pamięci
wielkich

Na zaproszenie premiera r*qdu Republik! mdii,
Rajiva Gandhlego, przybył wczoraj do Delhi z
czterodniową oficjalną wlzytq panstwowq prezes
Rady Ministrów PRL, gen. armii WOJCIECH JA
RUZELSKI.
sprawozdaway PAP pi
aną:
Godz. 100 czasu delhlj•Jnego. Wojskowa część
lotniska oogaio udekorowa
na flagami Polski i Indii,
ląduje samolot specjalny
_Ił-b2M. Na płycie lomlske
kompanie honorowa trzech
rodzajów sił zbrojnych, w
pawilonie
recepcyjnym
członkowie rządu, korpusu
dyplomatycznego, zaprosze
ni goście, prasa indyjska,
polska i zagraniczna oraz
Polonia deihijska.
Do stopni samolotu podehodzi premier Rajiv Gan
dhi, który wita serdecznie
szefa rządu polskiego.
Zgodnie z ceremoniałem
obowiązującym w Indiach
gen. Jaruzelski zajął miej
sce na podium. Orkiestra
wojskowa gra hymny Pol•ki i Indii. Dowódca kom
panii honorowej składa ra
port, po czym prezes Rudy
Ministrów przechodzi przed
frontem
prezentującego
iaroA oddziału.
Następuje prezentacja In
dyjskich osobistości oficjal
nych — ministrów — człon
ków ścisłego gabinetu (Pre
zydium Rządu) — ds stali,
górnictwa i węgla Vasama
Saihego, rolnictwa i rozwo
ju wsi Buty Singha i oś
wiaty Krishny Panta, prze
wodniczącego Komitetu Pla
nowania polityki zagranicznej Indii — Gopalaswamiego Parthasarathego, mini
strów stanu — ds. zagrani
cznych Khursbida Alama
Khana, ds stali Natwara
Singha i ds. badania prze
strzeni kosmicznej Shibraja
Patila oraz szefów przed
stawicielstw dypl oma tycz
nych.
Następnie premierowi In
dii przedstawieni zostają
członkowie delegacji towarzvszacej premierowi: czło
nek Biura Politycznego, se
kretarz KC PZPR. Józef
Czyrek, członek Biura Po
litycznego KC PZPR, mini
ster spraw zagranicznych
Stefan Olszowski, wicepre
zes Rady Ministrów — Janusz Obodowski, minister
hutnictwa i przemysłu maszynowego, Janusz Macie-

SPOTKA NU
PREMIERÓW, ROZMOWY
PLENARNE
Spotkani« premierów Połski I Indii w Delhi. Od lewej
premier Rojfv Gandhi, tłumacz I premier Wojciech Jaruzeiekł.
CAF — Z. Matuszewski — łelefoto
Dzieci poiskie wręczą ją
obydwu premierom wiązań
ki kwiatów.
Prezes Rady Ministrów
wita się z pracownikami
przedstawicielstw polskicn
w Indiach.
W towarzystwie Ra jiva
Gandhlego premier Jaru
zelski udał się następnie
do pałacu prezydenckiego,
Rashtrapatt Bhavan — któ
ry na czas wizyty będzie
rezydencją polskiego goś
cia Jest to honor zastrze
żony dla głów państw.
Kawalkada wozów w
uroczystej eskorcie przejeż
dża ulicami udekorowany
mi flagami Polski i Indii
Na trasie przejazdu olbrzy
mie portrety z podpisem w
języku angielskim. „Serde
cznie witamy Jego Ekscelen
cję, generała Wojciecha
Jaruzelskiego, prezesa Ra
dy Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”,
W godzinach przedpołudniowych prezes Rady Mi-

Sąd zobowiązał J. Piniora
do zwrotu 80 milionów złotych
oraz zapłacenia kosztow sądowych
Wczoraj przed
Sądem
Wojewódzkim we Wrocła
wiu zakończył się proces
eywilny w sprawie powodz
twa komisji do spraw za
rządu majątkiem
związków zawodowych w Warjzawie przeciwko pozwane
mu Jozefowi Piniorowi, o
zwrot kwoty 80 min zł po
branych' 3 grudnia 1981 r.
w NBP we Wrocławiu, a
następnie nielegalnie rozdysponowanych i nie rozli
czonych Po wysłuchaniu
oświadczeń
kolejnych
•tron, sąd uznał postępowa
nie dowodowe za zamienię
te, udzielając stronom gło
•u do końcowych oświad
czeń.
Pełnomocnicy
komisji
oraz prokurator w pełni po
parli zgłoszone
powódz
two Pełnomocnik pozwane
go ponownie wniósł o je
go oddalenie z powodu prze
dawnienia roszczeń.
Sąd Wojewódzki we Wro
eławiu ogłosił wyrok naka
żujący J. Piniorowi zapłatę wspomnianej kwoty 80
min zł wraz z odsetkami
liczonymi
od 10
lutego
1984 r. Ponadto sąd zasądził zapłatę przez J. Pinio
ra tytułem kosztów proce•owych 8750 zł oraz opłatę
sądową w wysokości
52
>s. zł.
W i ńnym uzasadnieniu
wyroku sąd stwierdził, ie
I okoliczności faktycznych
sprawy i załączonych doku
montów wynika fakt pobrania przez J. Piniora s
konta bankowego, a następ

przywódców Indii: Mahatmy Gandhiego, Jawaharlala
Nenru i Indiry Gandhi
Delegacja udała się na
błonia nad rzekę Dzamnę,
na Królewskie Wybrzeże
(Rajgath), gdzie znajduje
się symboliczne mauzoleum
wzniesione w miejscu kre
macji
zwrok
Mahatrr.y
Gar.dhiego
Premier Jaruzelski skła
da wieniec z białych i czer
wonych róż, goździków i
tuberoz.
Gen. Jaruzelski podcho
dzi do tablicy, na której
wyryto treść siedmiu za
sad politvcznych ogłoszo
nych przez Gardhiego, na
stępnie zaś udaje się do po
bliskiego ogrodu, aby zgod 
nie z tradycją zasadzić pamiątKowe drzewko
Delegacja udaje wię z
kole?
do Gaju Pokoju
(Shantivana), gdzie skłaaa
wieńce na płytach — miej
scach kremacji zwłok pier
wszego premiera niepodle
głych Indii Jawaharlala
Nehru i jego córki, Indiry
Gandhi.

nie z kasy b. zarządu regio
nu Dolny Śląsk NSZZ ,,So
lidarność” 80 min zł. Wypłacenie to było faktycznym powierzeniem mienia
i zgodnie z art. 124 paragraf 1 Kodeksu Pracy na
J. Piniorze ciążył obowią
zek rozliczenia się z tej
kwoty. Podnoszony
pod
czas procesu przez pozwa
nego zarzut rocznego prze
dawnienia
roszczeń
me
mógł być wzięty pod uwagę, gdyż bieg terminu pize
dawnienia nie rozpoczął
się 3 gruania 1981 r
lub
13 grudnia tegoż roku, bo
wiem wówczas me istniał
problem rozliczenia ponie
waż działalność byłego pra
codawcy — NSZZ „Soli dar
ność” została ża wieszona.
Po wprowadzeniu stanu wo
jennego majątek zawieszo
nych byłych związków zawodowych przejął własciwy terenowo wojewoda. In
tencją tego przejęcia było
zabezpieczenie majątku do
czasu wejścia w życie prze
pisów ustawy z 8 pazdzier
nika 1982 roku o
związkach zawodowych. Dopiero
komisja ds. zarządu majątkiem związków
zawodowych w Warszawie po prze
jęciu majątku od wojewo
dy wrocławskiego
mogła
domagać się od J. Piniora
wspomnianej powierzonej,
a nie rozliczonej kwoty. W
tej sytuacji zarzut przedaw
nienia nie może być branv
pod uwagę,
Wyrok Jest nieprawomoe
ny
(PAF)

Po południu w gmachu
urzędu premiera Indii od
było się spotkanie w cztery
# Dokończenie n- sir. S

* Spotkanie z radzieckimi gośćmi
z Kaliningradu * Wspomnienia
kombatantów Ii wojny świa
towej * Uroczysta sesja MRN
Trwają uroczyste obchody 40-lecia wyzwolenia EL
BLĄGA, i jego powrotu do Polski. W placów «ach kul
turaluych i oświatowych, zakładach produkcyjnych,
urzędach i instytucjach, organizacjach polityczno-spo
lecziiych i młodzieżowych odbywają się okolłcznościo
we poranki, wieczornice i akademie, spotkania z wy
zwolicielami ziemi elbląskiej, polskimi kombatan
tami II wojny światowej, pierwszymi osadnikami, aa
»lużonyml organizatorami polskich Instytucji w okre
sie pionierskim. Organizowane
są okolicznościowe
wystawy, występy artystyczne, imprezy sportowe.
Od niedzieli przebywa w
Elblągu — na zaproszenie
władz miejskich — delegacja z Kaliningradu. Wczoraj jej członkowie: Paweł
Zwieriew — przew. Miej
skiej Komisji Kontroli Par
tyjnej KPZR (przew. deie
gacji), Aleksander
Lubimow — uczestnik walk o
wyzwolenie Elbląga, Aleksiej Fiedin — kapitan Za
chodniej Floty
Rzecznej,
Dymltrlj Rogow — marynarz flety portu rybackiego, Leorld Matadowski —
naczelnik w kolumnie tran
sportu ciężkiego,
Leonid
Morgaczow — prac Zjedno
czenia Maszyn
zwiedzili
miasto oraz galerię „EL”,
Woj. Bibliotekę Publiczną
l Woj. Bibliotekę Pedagoglczną, i następnie Zakłady im Wielkiego Troletariatu, Elblą kie Zakłady Na
praw Samochodowych oraz
•poidzielnię
Reaoma
^las.jk ,
gd21e spotkali
się z aktywami politycznokierowniczymi i społeczny
ml.

Dwie awarie w Elektrociepłowni II
Zimno w gdańsKich mieszkaniach
Tegoroczna zima mocno
doświadcza
mieszkańców
Gdańska. Awaria ciepłow
nicza gom tutaj awarię
Wczoraj w Elektrociepłow
ni II, obsługującej — poza
Starym Miastem — wszy
stkie dzielnice Gdańska —
nastąpiły kolejne dwie po
ważne awarie. Ok. godz. 9
rano (pogotowie ciepłowni
cze powiadomione zostało o
godz. 11) w kotle parowym
II bloku ciepłowniczego
przepaliły się tzw opłonki
czyli rury, którymi pizepływa podgrzewana woda.
Aby usunąć tę awarię eki
pa
naprawcza
musiała
wejść do kotła: trz* > go
było więc wygasić
wystudzić. Dopiero ok. godz.
18 można było rozpocząć
naprawę.
Nie dość tego. W dwie
godziny po awarii bioku II
ok. godz. 11 zepsuiy się
tryDy koła napędowego w
odżużlaczu bloku IV. Odżu
tlacz, to urządzenie, mecha
racznie wydobywające i usu
wające z komory kotłów
popiół i żużel. Tak więc i

blok IV iniislsł zostać wy
łączony.
Od
wczesnych godzin
popołudniowych rozpoczęły
się intensywne prace nad
usunięciem obydwu awarii.
Roboty te planowano za
kończyć dzislal w godzi
nach porannych.
Jak nas poinformował
kierownik zmianowy Gdań
•kiego Pogotowia Ciepłow
niczego Stacji Mocy OPEC
Jerzy Zientarski skutki
awarii są bardzo poważne.
Znacznie spadło ciśnienie
w sieci i obniżyła się tem
peratura Ciśnienie to wy
nosiło wczoraj wieczorem
zaledwie 9 atmosfer, (za
miast 12,8 do 12,8) co nie

jiYiigJow.ee
idjqJ chorego
z „Łeb-28”

zapewniało c> rkulacji cie
płej wody w sieci. Ok
godz. 18 temperatura wody
na wyjściu z EC II spadła
ze 130 stopni do ok. 100
stopni. Wyłączenie dwóch z
czterech bloków ciepłowni
czych EC II oznacza przy
panujących mrozach zna
czny spadek temperatury w *
mieszkaniach 1 zakładach
pracy.
Przewiduje się, te obniży
się ona nawet do ok. 5—8
st. C 1 trzeba będzie kilku
dni, bv wyrównać ten spa
dek ciepła. Nie są to pierw
sze kłopoty EC II tej zimy.
Jeszcze przed wczorajszymi
awariami dc redakcji do
tarło wiele sygnałów, iż w
różnych dzielnicach miasta
mieszkania są nie dogrzane
Dyrektor
Okręgowego
Przedsiębiorstwa Energety ki Cieplnej w Gdańsku
Włodzimierz Ostrowski po
informował nas, że niedogrzewanie pewnych części
miasta było następstwem
poważnych awarii sieci, ja
kie zdarzyły się dwa tygod
nie temu. Zostały
one
wprawdzie zlikwidowane,
ale gdańska sieć cieplna
b\ła nadal zapowietrzona.
Nie są to jedyne kłopo
ty, z jakimi boryka się
obecnie gdański
OPEC
Brakuje bowiem również
opału. Dotyczy to głównie
małych kotłowni osiedlo
wych. Pracownicy, OPEC

Wczoraj o 10.50 Kapita
nat Portu w Łebie powia
domił Ratowniczy Ośrodek
Koordynacyjny o koniecz
ności
zdjęcia z kutra
„Łeb-28” chorego rybaka.
O 11.13 wystartował śmi
głowiec ratowniczy SWT, o
dwunastej przejął chorego,
a o 12.45 powiadomił, że
rybak jest już w szpitalu
w Słupsku. W akcji brała
Wczoraj ok. godz. 11.00 także udział jako „ubez
kihta wjbuchow wstrząsnę pieczenie” jednostka PRO
ło 300-anetrowym edem- „Monsun”.
M.L.
• Dokończenie aw str. t
kiem Ulicy Sienkiewicza w
centrum Piotrkowa. Z okser okolicznych budyn
ków posypały się
szyby.
Wyleciały w powietrze od
łamki betonowych płyt za
krywających wejście
do
sześciu studzienek magis
trali telefonicznej na tej uWczocaJ w Tczawkł wyda bywafl oni w SzDitalu Miej
łicy. Nł szczęście obyło się
się tragiczny w skuikach skim w Tczew!e. K erowcę
be* ofiar w ludziach. Ewa rzył
taksówki S. A, zatrzymano do
kuowano jednakże i rozes wypadek drogowy. O infor dyspozycji Prokuratury Rejo
łano do domów ponad 300 macje na ten temat poprosi nowej w Tczewie.
dzieci ze Słko1> Podstawo liśmy por. Henryka Hałasa
Jak ustalono wstępnie —
wej tvr 8 znajdującej się w z Rejonowego Urzędu Spraw
Wewnętrznych w Tczewie,
przyczyrq wyoadku było nie
rejonie wybuchu.
Wypadek miot miejsce o dostosowanie szybkości jazdy
Jak wynika z komunika
tu rzecznika prasowego wo godz. 9.30 no drodze E-16 w do warunków droguwycn.
jewody piotrkowskiego, na dzielnicy Tczew—Sucnosbzystąpił wjbuch gazu nagro yi. Kierowco taksówki „Fiat
madzonego w
studzien 125p" nr rej GDL 8626, ja
kach
telekomunikacyj dąc z Gćoóska dc Tczewa na
nych Uszkodzona została jechał na wystojqcq na dro
częściowo sieć łączności te gę E-16 z bocznej uhey skrzy
lefonicznej. Na miejsce wy nię iadunkowq samochodu
J#K nas polu formował dyiur
padku skierowano natych cężorowego „Kamaz" nr re'
miast ekipy zakładu gazo GD-5 4900 7 PGO Maisrowo. ny synoptyk IMiGW w Gdvnl
rlzlS
zachmurzenie małe
wnictwa z zadaniem zba Wskutek uoerzenia zostaro lub pędzle
umiarKowane.
lokalnie
dania stężenia gazu w ka uszkoGzena przeszklona częsc wzrastające do dużego. Okres*
ml opady śnieg
nałach
teleKomumkacyj- i-cjdwozia i zerwany dach
Temperatura minimalna rano
nych oraz w okolicznych
Na mie:scu zgirqt pasażer
—18 do —25 st, temperatu
budynKach. Badane są przy łaksó\vki Piotr Suchora. akto. od
ra maksymalna w
dzień od
czyny nagromadzenia
się Teatru „Wybrzeże" Pczosta — 1# do Ljj tt Wlati slaby,
gazu 1 Jego wybuchu.
tych dwóch casażerów do zmienny.
(PAP)
Na drogaeh illskol
(SI)
znało oężkictT obrażeń i Pr*e

Wybuch gazu
w śródmieściu
Piotrkowa Trybunalskiego

Tragiczny wypadek
samochodowy w Tczewie

Wczoraj rano
przybyła
na rocznicowe obchody także delegacja Komitetu Ob
wodewego KPZR w Kałiningradzie z I sekretarzem
KO Dyrr.itrijem Rornaninem
na czele oraz Iwanem Nikitinem — I sekr. Nieftierowsidego Komitetu Rejo
nowego KPZR i Aleksan
drem Bondarrzukiem —
prac. Stoczni Remontowej,
czł. Egzekutywy KO. Na
granicy państwa gości ser
decznie powitali przedstawiciele władz politycznoadrnmistracyjnych
ziemi
elbląskiej i z I sekretarzem
KW PZPR Jerzym Prusiec
kim i wojewodą płk- Ry
szardem Urlińskim oraz go
jpodarze miasta i
gminy
Braniewo. Obecny byl kon
sui generalny ZSRR
w
Gdańsku Iwa« Tkaczenko.
po
zlożenIu ^aBlk
kwiatów na najwleks ym
regionie ^Wąskim Cmen
tarzuB Zo3
Radziecw h w Branlewle>
gdzie
spoczywają szczątki ok 32
tys.
Doległych czerwono
armistów radzieccy goście
przybyli do Elbląga, gdzie
złożyli
kwiaty także na
miejscowym cmentarzu 2oł
nierzy Radzieckich w toO Dokończeułe na sir. t

W początkowo przewidy
wane) weraji miał on w
środę mb w eiwartek, po
uzyskaniu . zgody ieicarzy z
kliniki w Westerland, uaać
się do Esbjerg, by wśród
»włok przywiezionych przez
5 statków ratowniczych —
rozpoznać ciała swoich kolegóvr
Wczoraj wieczorem zmie
niono jednak plany O
szczegółach mówi p. Jerzy
Abramów it*, pełniący dy
żur w PLO: — Rozmawia
llśmy z naszym pizedstawicielem w Hamburgu p
Wacławem
Ossowskim.
Przekazał nam najnowsze
informacje o stanie zdro
wia Ryszarda Ziemnickie
go. Czuje się on już lepiej,
jednak daje znać o sobie
przemęczenie. Uratowany
radiooficer zadecydował, źe
nie pojedzie do E^bjerg.
Najprawdopodobniej jutro
opuści klinikę w Wester
land i zostanie przewieato
ny do Kilonii, skąd pierw
szym
polskim
statkiem
wróci do kraju. Wobec te
go, zgodnie zresztą z jego
prośbą, nie dojdzie do skut
ku wyjazd do Danii jego
Żory Zofii, która we wto
rek miała wypłynąć pro
mem ze Świnoujścia.
W tej sytuacji przywie
zione do Esbjerg ciała ma
rynarzy będzie musiał roz

Gdańska orpnizaeja ZSL
w realizacji
zadań gospodarczych
Działalność kół i Instancji ZSL w realizacji **dań gospodarczych w 1985 r. była tematem wczoraj
szego VI plenarnego posiedzenia WOJ. KOMITETU
ZSL W GDAŃSKU. Obra dom przewodniczył członek
Prezydium NK ZSL, prezes WK ZSL BOGUSŁAW
DROSZCZ. Uczestniczył za stępca kierownika Wydzia
łu Ekoniunieznu-Rolnego NK ZSL STANISŁAW POHORYŁŁO.
Na wstępie
sekt etarz
WK ZSL Z łrisław Buksiński przedstawi informa
cję o działalności WK ZSL
w okresi« międzyplenarnym; koncentrowała *ię ena szczególnie na przygo
towaniach do kampanii
sprawozdawczo - wybor
czej w kołach i komitetach
ZSL oraz realizacji uch
wał IX Kongresu ZSL.
,W referacie, wygłoszo
nym przez B. Druszcza, na
kreślono główne kierunki
pracy gdańskiej organiza
cji stronnictwa na bieżący
rok. Koncentrować się one
będą na realizacji postano

100 kutrów na łowiskach
Mimo silnego mrozu i,
rmmo że
cała
Zatoka
Gdańska obłożona jest dro
bnym lodem, prawie bez
wietrzna pogoda sprzyja
połowom. Wczoraj na łowiskach bałtyckich przeby
wało około stu kutrów. Ry
bacy wychodzą jednak ze
swoich baz w asyście holo
vvników W rejonie ujścia

poznawać jedynie Koman
Łabuć — jeszcze do nieda
wna kucharz na ras. „Bu
sko Zdrój”. Jest on już w
drodze do Danii i dzisiaj
w południe powinien zna
leźć się w Kopenhadze,
gdzie oczekiwać będzie na
niego przedstawiciel PLO
— p. J. Rzeszutek.
— Niestety, nie mam ża
dnych innych wiadomości,
nie odnaleziono żadnego
ciała, poza tymi, które są
już w Esbjeig — mówi x
kolei dyr. naczelny PLO
Mieczysław Rowalikowski.
— Wielka, zorganizowana
akcja ratunkowa została
już
zakończona W dal
szym ciągu prowadzona jest
obserwacja tego akwenu,
jednak żaden ze statków
nie zameldował o odnale
zieniu kogokolwiek,
Poza dyżurującym wciąż
punktem informacyjnym w
Polskich Liniach Oceanicz
nych powołano sDecjalne
komisje: awaryjną 1 social
ną. Członkowie tej pierw
szej sporządzą pełną do
kumentację wypadku dl«
komisji resortowej, a tak
że będą prowadzić formal
ności, wynikające z pro
cedury, obowiązującej w
przypadku zatonięcia stat
ku: sprawy ubezpieczenio
we, prawne itp.

Wisły lód łamią jednostki
rzeczne Najtrudniejsza sy
tuacja była w porcie Wła
dysławowo.
2k>stał
tam
skierowany do stałej porno
cy holownik „Tumak”, któ
ry obecnie spełnia rolę po
gotowia ratowniczego i isysty w ruchu kutrów ry
backich.
M.L.

wień IX Kongresu ZSL ł
III plenarnego posiedzenia
NK, które precyzują zada
nia kół i instancji w reali1 zacji
uchwał kongreso
wych. Osiągnięcie widocz
nych rezultatów w reali
zacji zadań rolnictwa i go
spodarki żywnościowej wy
maga wypracowania Dar
dzie j efektywnych metod i
form piacy, przekładania
założeń
centralnych
na
konkretne zadania gnuny i
wsi. Jest io główny cel
działalności podstawowych
ogniw ZSL — podkreślił B.
Droszcz — których aktyw
ność zadecyduje o prakty
cznej realizacji zadań po
litycznych i gospodarczych,
zawartych w ustaleniach
ZSL i PZPR. Zdecydowa
nego przeciwdziałania z*
strony kół i instancji wy
magają przejawy biurokra
cji, niegospodarności i ma
rnotrawstwa. braku szacun
ku dla nracy i czasu rol
nika.
W referacie podkreślono
dobrą pracę i zasługi gd?ń
skich rolników w uzyska
niu ubiegłorocznych, poO Dokończeni« na str. I

Członkowie komisji soc
jalnej z misią dobrego sło
wa i pomocy odwiedzają
natomiast rodziny ofiar ka
0 Dokończenie na str. t

PROBLEMY
ROZBROJENIA
W Genew.« rozpoczęło
i.ę posie-dzemę specjalno
go kcmiietu organizacji
pozarządowych na temat
rozbrojenia. Biorą w nim
udz ał przedstawiciele 40
międzynarodowych or goni
zarji pozarządowych i 10
krajowych ruchów anty
wojennych
Uczestnicy posiedienla
rozoatrzq obecną sytua
cję międzynarodową oruz
sprawę nas;ler'a aziałań
na rzecz zaltomowan.a
wyścigu 7b»-ojeń I zapo
bieżenia groźbie wybuchu
wojny nuklearnej.
PREMIER GRECJI
W MOSKWIE
Do Moskwy przybyr
wczoraj z ofiejoinq wi
zytą premier Grecji, Andreos Papandreu.
Na lotniku greckiego
gościa
Dov.itali premier
ZSRR Nikołaj Tichonow,
minister spraw zagranicz-»
nyrh ZSRR, Andriej Gromyxo ( inne osobistości.

W tym samym dniu na
Kremlu rozpoczęły się roi
mov/y, Nikołaja Tichooowa I Andrea«« Popandreu.
T. 2JWKOW
PPZVJĄŁ G HOWFA
Przewodniczący
Rady
Państwa Bułgarii, Todor
tr wkow przyjął p’-rebywa
jqeego w Sofii z oficjal
ną wizytą ministra spraw
zagranicznych
Wielkiej
Brytanii, Geoffreyc Howeb. W trakcie sootkenia
omówkor.o nc■ "ważnie rsze
oroblerny obecnej sytuocM międzynarodowej
Brvtyjski ąość został
również przyjęty przez
premiera Bułatu ii Griszę
Filipowa. Rozpatrzono p^o
bierny współpracy gospod-fczej, naukowo-technicz
na] i kuttorałnej między
obu kraiami.
16 OSÓB ZGINĘŁO
W PŁOMIENIACH
16 osób zginęło w płom’entach w wypad*u dro
gowvm, który wydarzył się
na autostradzie z Norvm
berąi do Monachium. Do
katastrofy doszło w wyni
ku kolizji piętrowego bry
tyjskiego autobusu z cy
sterną wioząca paliwo lot
nicze. P-zvouszcza się, że
wśród ołiar wvDadku są
członkowie brytyskiej or
kiestry workowe'].
HURAGANOWE
WIATRY I ULEWY
W RPA
Huraganowe wiatry I ułewne deszcze jakk> prze
szły w sobetę I niedzielę

nad Dołudniowoafrykańską
Dro winciq Natal, sdowoooweły śmierć co naj
mniej 12 osób — donosi

z Jnhannesburga agencja
AFP.
Wiele dróg znalazło się
pod wodą. Drzerwane zo
stały potoczenia kolejowe
i teiefonazne.

Trzej brytyjscy
żegierze-uretowani

Tegoroczna zima daje się nam we znaki.

Fot Ł Kosycurz

Chicago nie, jest rajem
ONDYftSKl „Sunday Tizamieścił koresvonMarka Hosenballa
z Chicago, poświęconą niewesołe
mu losowi wielu niedawnych
przybyszy z Polski w tym naj
większym skupisku Poiaków po
za krajzm Korespondencja, ilu
strowana zdięciem biedaka jedzą
cego bezpłatną zupę w punkcie
charytatywnym, informuje o nie
legalnej
szajce
imigracyjnej,
szmuglującej Polakbw do USA,
z pominięciem i pogwałceniem
miejscowych przemsów
Według ocen gazety brytyjskiej
ui Chicago żyje obecnie ok.
JO
*ys. takich nielegalnych imigran
tów. Za tysiąc dolarów szajka zc
iatwia Jewu” dokument, upraw
nia cy do pozostania w
US '
Przewodniczący miejscowej pol
skiej
organizacji opiekuńczej,
ksiądz Edv:ard Paiąk jest zdanie,
te działają dobrze zorganizowa
,mes”
L'cfencję

ne gangi, szmuglujące Polaków
do VSATt tylne drzwi, którymi Pola
cy przedostają się do USA, me
prowadzą jednak dc raju. Niele
galni imigranci żyją w :ciągłym
strachu przed odkryciem
przez

Pomyślnie zakończyła się
w niedz-elę akcja ratowa
nia trzech brytyjskich że
glarzy, których jacht zato
nął w zachodniej części
Atlantyku w pobliżu ber
mudów. Po ośmiu godzi
nach dryfowania na 13-me
trowej tratwie ratunkowej
wytropił icti śmigłowiec amerykańskiej straży przy
brzeżnej. Wszyscy byli już
u kresu sił.
Żeglarze płvnęii z Ber
mudów do Zatoki Chesa
peake w stanie Maryland.
W słynnym Trójkącie Bermudzkim łódź została wy
wrócona do góry dnem
przez huragan.
(PAP)

stanie skrajnego wyczernama we
F-iendship House — przytułku,
prowadzonym przez Kościół.
Najnowsi przybysze krytykują
Polsko społeczność w Chicago, li
zacą K9Ö tys. ludzi, za
obojęt
ność wobec wh lory Kilku zapy
tywanych przez brytyjskiego dzień
'mrza koczujących
Polckoic.
którzy stosunkowo niedawno
i
nielegalnie przybyli óo USA, za-

dla nielegalnych imigrantów
z Polski
władze » tmu*zent są do

podej-

n&urcmia nisko płetnyoh, t.nrięs
■.rych proc. Onatnie mrozy zwro
\y uwagę miejscowej prary m
oolskich tcłóczeaów, którzy koyują w slumsach pod gołym nie
hem i żywią sin nd^edkamd żyw
ości ze śmietników. Jeden z ta
kich koczowników zttmtI z ximna, kilkunastu pojawiło się te

ile sie na
owych przedstę
marców, VfÓf*y zatrudnili ich, po
m po '■tuku tygodniach znika1 i
bez r.aptacenia Jeden z synfrja
rych Uf slumsach, rolni* Stani

, aw Klacza objechał pół

USA

nie mogąc znaleźć płacy i dachu
noA glnwą i toyfądbinał pod goiym riehem. w Chicago.
(PAP)
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DZIENNIK BAŁTYCKI
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Pmmter W. Jaruzelski w Indiach £ I

W Elblqskiem

Konsultacje projektu
PRZED

(V ZJAZDEM
ZSMP

Wciocoj odbyło »tę w
Wcrszowie ko'e;no poste*
dzenio komisji przy gotowujqcoj IV Zjazd Związ
ku Socjalistycznej Miodzie
ty Polskiej. W zespole
statutowym omawiano pi o
pozycje zmian statuto
wych I zasad wybocczych
ZSMP.
W płenomej części po
siedzenia komisji, którą
jrowctaził przewodniczący
ZG ZSMP Jerzy Szmajaziński stwierdzono m. in.,
te projekt programu azia
fonia związku w nowej
kndencji powinien być re
rultatem zbiorowej myśli
najszerszych kręgów człon
ków J aziałaczy organiza
cji. Program — podkre
ślono — musi powstać z
zasobów doświadczeń na
gromcdzonych w podsta
wowych ogniwach związ
ku oraz wszystkich insian
cjach ZSMP.
WERMISAt DZIEŁA
TADEUSZA KANTORA

W ośrodku *eatru „Cr1
cot V* odbyt się wernisaż
„Klcsv szko'nej — dzieła
zamkniętego”. W piwni
cach ośredka Tadeusz
Kantor umieścił wierną
kopię wiejskiej klasy —
tę samą, która stanowiła
scenografie do przeszło
tysigeo «pektoMi , Umar
łej klasy”. ScenogmPę tę
uważa on za samoistne
dzieło rcHikl
DAR
DLA GORZOWSKIEGO
SZPITALA

Diecezja Gorzowska Ko
ścioła rzymskokatolickiego
przekazała Wojewódzkie
mu Szpitalowi Zespolone
mu w Gorzowie Wikp
cenny dar „Caritasu” z
Pteiouroa — ultrasonograf
firmy Siemens. Urządze
nie to służy do diagnosty
ki o!ąiv, umozliwlaiac nie
Inwazyjne —- bezpieczne
dto zerówki matki I dzie
cko — określenie prawi
dłowości rozwoju płodu ł
wykrywonie patologii cią
ży. Możt mieć ono także
zasto«owanie w innych
dztedzinoch medycyny, m.
łn. w urologU ł chwurgtl.
Przekazania daru dokc
not ordyncnusi diecezji,
kr
biskup dr Wilhelm
Pluta
INICJATYWA
POSELSKA
Grono krakowskich po
słów postanowiło wystą
pić z inicjatywą powoła
nia przez nasz pairla
ment centralnego fundu
szu rewaloryzacji Kra
kowa.
Fundusz
taki
pozwoliłby zarówno na
uzyskanie nowych wpły
wów (min. w postaci
funaacji) jak i na swo
bodniej szf manewrowa
nie zasobami finansowy
mi, przeznaczonymi na
ratowanie Krakowa. Na
dzór nao wydatkowa
niem tych kwot sprawo
wała Dy — w myśl kon
eepcji posłów krakow
skich — rada narodowa
miasta.

spekulacyjny

zysk

NA WORKACH
FOLIOWYCH
Do Sądu Rejonowego w
Brfiłogordzie wnies!ony zo
stał akt oskarżenia prze
ciwko Andrzejowi Roma
nowi Wiśniewskiemu, Ire
nie Ołszówce I Józefowi
Olszówce którym zarzu
cono, że od stycznia do
sierpnia 1984 r. w Biołogordz<e, Szczecinku I To
r?miu rod szvkiem zakła
du przetwórstwa tworzyw
sztucznych, w którym, ząo
dn.e z zezwoleniem, mie
H produkować worki folia
we, zckupill w różnych In
stytucjoc h
państwowych
ponad 1 210 tys. sztuk go
towych takich werków.
Odsprzedali je następnie
Innym Jeanosfkom gespodorki uspołecznionej tyle.
że po znaczni* wyzsze!
eenl*. W ten „sposób”
osiągnęli
spekulacyjny
zysk w kwocie ponad 8,2
rmn zł
A. Wiśniewski ł W Ol
szówka fostoH tymczaso
wo aresztowani. No po
czet grożących ©skaiżonvm kar majątkowych za
bezpieczono ich mienie,
którego wnrtość soetała
ostatecznie wyceniona na
kwotę 8 436 tys. zł.

ordynacji wyborczej do Sejmu
Podobnie Jak w Imaj ch regionach kraju takie w województwie elbląskim
wyraźnie nasiliły się obecnie społeczne konsultacje założeń projektu nowej or
dynacji wyborczej do S ej.nu PRL. W ostatnich du lach odbyło się wiele spot
kań w organizacjach politycznych, społecznych, młodzicżowych, rożnych urzę
dach i instytucjach, zagładach pracy, środowiskach społeczno-zawodowych i
samorządowych, w trakcie których zgłaszano wiele uwag, propozycji, wnio
sków.
Wczoraj w Radzi.. Woje
wódzkiej FRON w Elblą
gu odbyło się — m. in. z
udziałem przewodniczącego
RW — Ryszarda Szkolnickiego oraz wiceprzewodni*
czącego RM PRON Jozefa
Kurkiewicza kolejne spot
kanie z dziennikarzami, w
trakcie którego podsumo
wano dotychczasowe efek
ty społecznych debat naa
założeniami projektu oraynacji. Obi.cza się, iż w re
gionie odbyło się już po
nad 180 spotkań konsulta
cyjnych, w których uczest

niczyło przeszło 5300 mie
szkańców, spośród których
ponad 800 zabrało głos.
Najwięcej
zorganizowano
ich w rejonach: braniew
skim, malborskim, kwidzyń
skim, pasłęckim,
nowo
dworskim oraz w Elblągu.
Generalne wnioski nadal
sprowadzają się do tego,
by zapisów Konstytucji, do
tyczących tych kwestii ra
czej nie zmieniać, a jeśli,
to w pi zypadkach wręcz
nieodzownych. Dyskusje z
reguły raczej nie wykra
czają poza tematyczne ra-

Gdańska organizacja ZSL

# Dokończenie ze str. 1
myśłnych wyników w pro
dukcji żywnościowej. Zada
nia gdańskiego rolnictwa
na 1985 r. zostały podpo
rządkowane realizacji dłu
gofaiowego celu, wytyczo
nego uchwałami wspólnego
plenum KW PZPR i WK
ŻSL. Uzyskanie dalszego
postępu w produkcji rolni
czej uzależnione jest m. in.
od wzrostu kwalifikacji i
umiejętności zawodowych
rolników.
W dyskusji podkreślano,
stronnictwo
ludowe
że
stało się autorytetem i au
tentycznym
współpartne
rem w kształtowaniu poli
tyki rolnej państwa, ale
rozwiązywanie węzłowych
problemów gospodarki ży
wnościowej wymaga akty
wnej
pracy wszystkich
„ogniw i instancji stronnic
twa.
Ochrona opłacalności pro
dukcjl rolniczej stanowi —
udaniem
dyskutantów —
gwarancję dalszego rozwo
ju rej gałęzi gospodarki na
rodowej, stąd konieczne
jest przeciwstaw4anie się
stronnictwa niekontrolowa

nemu wzrostowi cen środ
ków, służących do produk
cji rolniczej oraz jego sta
rania na rzecz zrównania
parytetu dochodów ludnoś
ci wiejskiej i miejskiej.
Stanisław Pohoryłło pod
kreślił m. in., że poprawa
wyżywienia narodu jest za
liczana do celów strategi
cznych naszego państwa.
Mówca wspomniał m. in.o
sformułowanych dyrekty
wach podwojenia mocy pro
dukcyinych
przemysłów,
pracujących na rzecz rol
nictwa i gospodarki żyw
nościowej.
Udział kół i instancji
ZSL w realizacji zadań go
spodarczych 1985 r. spre
cyzowano w podjętej uch
wale. Plenum WK ZSL
podjęło też uchwałę w
.'-•prawie uczczenia 40-!ecia
powrotu ziem zachodnich
i północnych do Macierzy
i 40-lecia zwycięstwa nad
faszyzmem.
Plenum WK ZSL zwró
ciło się do wszystkich in
stancji, kół j członków or
ganizacji o wsparcie lokal
nymi inicjatywami idei Na
rodowego Czynu Pomocy
Szkole.
MT.

Kryzys Kościoła w Szwecji
Laicyzacja społeczeństwa
szwedzkiego pogłębia się.
Kościoły
systematycznie
wyluaniają się. W. wiel
kich miastach zaledwie 1
proc. wiernych odwiedza
swoje kościoły. Coraz wię
cej dzieci nie jest też pod
dawanych obrzędowi chrztu,
równoznacznemu w Szwe
cji z przystąpieniem de
Kościoła państwowego. Li
czba dzieci nie chrzczo
przekroczyła
pół
nych
miliona.
Maleje
tak
że LczDa powołań kapłańskicn. Ostatnio przy
stąpiono nawet do poszu
kiwań pastorów w sąsied
niej Norwegu. Sytuację •'•a
tują częściowo kobiety, któ
r* — mimo protestów zaiia wsuassm

chowawczej części kleru —
przejmują rolę mężczyzn w
Kościele.
W prasie szwedzkiej to
czy się dyskusja na te
mat kryzysu Kościoła. JaKO jedną x przyczyn wy
mienia się próby miesza
nia się kleru do polityki.
Język niektórych kazań —
mówi sie między innymi —
brzmi jak propaganda po
lityczna. Coraz częstsze są
także głosy postulujące ostateczny rozdział Kościoła
od państwa, który oznaczał
by uwolnienie Kościoła od
wykonywania
pewnych
funkcii administracyjnych
i związanego z tym poboru
podatków.
(PAP)
BsnHmHaaMMHnnBanci

W związku z tragiczną katastrofą ms. „Bus
ko Zdrój" I zaginięciem 24 członków załogi te
go statku — wyrazy głębokiego współczucia
rodzinom zaginionych oraz współtowarzyszom
pracy z Polskich Unii Oceanicznych w Gdyni
składa
Komitet Wojewódzki PZPR
w Gdańsku
W imieniu społeczeństwa ziemi gdańskiej,
głęooko wstrząśniętego tragedią ms. „Busko
Zarój" rodzinom zaginionych członków załogi
wyrazy głębokiego współczucia I solidarności
w przeżywanym dramacie składa
Wojewódzka Rada Narodowa
w Gaansku
Wyrażamy głębokie ubolewanie w związku
z tragiczną katastrofą ms. „Busko Zdrój".
Przekazujemy rodzinom marynarzy, którzy zgi
nęli na morskim posterunku wyrazy głębokiego
żalu I serdecznego współczucia.
Dowództwo, Rada Wojskowa, Ko
mitet PZPR Marynarki Wojennej,
kadra, marynarze I pracownicy
wojska.
W związku z tragicznym wydarzeniem na
morzu, w wyniku którego zatonął nasz statek
„Busko Zdrój" I zaginęły 24 osoby z załogi
statku, kierownictwo Polskich Linii Oceanicz
nych w Gdvnl, zakładowa organizacja partyj
na, samorząd pracowniczy, związek zawodowy
pracowników PLO, zakładowa organizacja
ZSMP, koło Ugi Kobiet Polskich oraz Koło Ro
dzin Marynarzy — wyrażają tą drogą wszystkim
rodzinom zaginionych marynarzy najgłębsze
wyrazy współczucia, żalu I wielkiej troski.
Łączymy się z najbliższymi, którzy uiraclll w
tym wypadku drogie I najbliższe sobie osoby.
Zapewniamy jednocześnie, że uczynimy wszy
stko, co jest możliwe, aby najbliższe rodziny,
dotknięte tragedią zostały otoczone należytą
opieką.

my zakreślone założenia
mi i ich wariantowymi roz
strzygnięciami, koncentru
jąc się niekiedy na ko
nieczności uściślenia nie
których propozycji oraz na
dania im jednoznacznego
brzmienia. Przeważają zde
cydowanie opinie np. za
utrzymaniem dotychczaso
wej liczby posłow oraz do
tychczasowego wieku bier
nego i czynnego prawa wy
borczego, przeprowadzenia
wyborów tylko na obsza
rze Polski, a także m. In.
za wprowadzeniem regio
nów wyborczych i list re
gionalnych. Dużo uwagi po
święcą się kwestiom, zwią
zanyrn r. kryteriami dobo
ru kandydatów na posłów,
ich morale i postawami, za
angażowaniem noiityczno-społecznym i zawodowym,
doświadczeniem życiowym.
Niemal powszechnie arty
kułuje się również jedno
czesne przeprowadzanie w
przyszłości wyborów do
Sejmu i rad narodowych
— głównie ze względów o
szczędnościowych.

m str. X SblvraJ Patii, min. stanu
ds. zagianicznych, Khur*
oczy Wojciecha Jaruzelskie shld Alam Khrn oraz min
stanu ds. przemysłu. Arlf
go z Rajivem Gandhim.
Jednocześnie w tym sa Mohd Khan.
W rozmowach brali także
mym gmachu toczyły się
rozmowy plenarne delegacji udział eksperci i doradcy
obu stron.
obu krajów.
Obydwie delegacje obsaer
Delegacjom
przewodni nie omówiły problematykę
czyli minister spraw zagra międzynarodową i przed
nicznych Stefan Olszowski stawiły swe punkty widze
oraz minister finansów i nia na głów-ne problemy
handlu Viswanath Pratap współczesnego świata ze
Singh.
szczególnym
uwzględnie
Ze strony indyjskiej w niem własnych regionów.
rozmowach
uczestniczyliRozmowy upłynęły w
minister ds. stali, górnic serdecznej, rzeczowej atmo
twa i węgla, Vasant Sathc, sferze
przewodniczący
komitetu
planowania polityki zagra
OBIAD NA OZFSC
nicznej Indii, Gopalaswaml
GOŚCIA POLSKIEGO
Parlhasarathi, minister sta
nu ds. nauki i technologii
Wteczoęem premier Indii,
oraz
energii
atomowej, Rajiv Ganalii, podejmował
0 Dokończenie

W obiedzi« uczestniczyli
członkowie delegacji towa
rzyszącej polskiemu premie
rowi oraz członkowie gaoinetu indyjskiego uczestni
czący w rozmowach plenar
nych.

Sekator — demokrata ze
stanu Ohio, Howard Me
tzen bäum, oświadczył osia
tnio, że „komitety działań
politycznych (KDP) finan
sują system polityczny Sta
nów Zjednoczonych”. Poin
formował, że w 1974 roku,
kiedy weszła w życie ustawa fedeialna o kampa
niach wyborczych, istniało
608 takich komitetów, re
prezentujących
interesy
wielkiego biznesu w USA
i wielu ugrupowań polity
cznych. Obecnie działa co

Nagroda dla zakonnika
brazylijskiego

najmniej 3800 komitetów, majątek, albo „utrzymywać
przy czym ich wpływ na dobre stosunki z tymi, któ
politysę kraju wydatnie rzy rozdzielają środki ko
zwiększył się. O ile w wy mitetów działań politycz
borach z 1.974 roku KDP nych”. Senator przyznał, ze
przekazały, swym kandy KDP inwestują tak hojne
datom, 12,4 mir. dolarów, środki w fundusze przed
to w trakcie uoiegłorocz- wyborcze kandydatów by
nej kampanii przedwybor najmniej nie bezintereso
czej wydały one na swych wnie. V} ten sposób opła
protegowanych w Kongre cają one uczestnictwo w
sie 120 min dolarów. Prze procesie
ustawodawczym.
ciętnie każdy obecny czło Środki 1 udostępniane przez
nek Izby Reprezentantów KDP H. Metzenbaum na
otrzymał nonad 1/3 wszy zwał „masłem i chlebem”
stkich środków wydanych ugrupowań lobbistycznych,
na kampanię przeawyDor- które zabiegają o uchwa
czą, zaś Senatu — ponad lenie przez Kongres dogo
20 proc.
dnych ustaw. Jak podkre
ślił
senator, działalność
Jak otwarcie oświadczył KDP
wyWiera
zgubny
senator Howard Metzen- wpływ na kraj i prowadzi
baum, jeśli ktoś chce być do jeszcze większego sze
się korupcji wśród
wyDranym do Senatu lub rzenia
polityków amerykańskich.
Izby Reprezentantów to al
(PAP)
bo musi mieć duży własny

Obchody 40-lecia

broni awych poglądów w
sprawach wiary.
Jak zauważa Agencja
Associated Press, ceremo
nia w Tybindze zDiegła się
w czasie z nowymi ostrymi
atakami papieża Jana Pa
wła II na zwolenników „te Cl Dokończenie *e str- t
ologii wyzwolenia”. W opi
nii profesora Haaga kryty warzystwie przedstawicieli
ka tego nurtu teologiczne władz regionu. Następnie
go zawarła w przemówie zwiedzili miasto oraz ZPO
niach papieskich, wygłoszo „Truso”, gdzie spotkali się
kierowniczonych podczas ostatniej po z aktywem
dróży po krajach Ameryki pracowniczym. 1 Wieczorem
Łacińskiej jest „niezrozu uczestniczyli w spotkaniu
z Sekretariatem KW PZPR,
miała”.
Członkiem „Fundacji Wol kierownikami rejonowych
nośei w Kościele” jest tak ośrodków pracy partyjnej
że znany krytyk linii wa i I sekretarzami komite
tykańskiej i zwolennik re tów miejskich partii w wc
form w Kościele teolog jevrództwie.
Dzisiejszy program po by
Hanz Kueng.

wyzwolenia Elbląga

\L ln. wystosowały je wła
dze centralne, wejewodz
kle, miejskie, partyjne 1 ad
ministracyjne,. przedsiębior

tu delegacji KO KPZR w
Kaliningradzie
przewidu
je zwiedzanie Zamechu
i spotkanie z jego akt/wem
polityczno-kierownicrym i
społecznym, a także zwie
dzanie WOFR w starym
Polu i spotkanie z akty
wem gminy. Inni goście z
Kaliningradu odbędą m. in.
spotkania z gronem peda
gogicznym i młodzieżą kil
ku elbląskich szkół ponad
podstawowych, a także spo
tkania z polskimi weterana
mi ruchu robotniczego oraz
kadrą dowódczą i słucha
czami
Ośrodka Szkolenia.
Wojsk Lądowych im Ro
dziny Nalazków.
W ramach obchodów ro
cznicowych dziś o godz. 17
stwa oraz Instytucje n te w Teatrze Dramatycznym
renu Wybrzeża, a także rozpocznie się uroczysta se
całego kraju i zagranicy. sja elbląskiej MRN, połą
(mf>
czona z koncertem,
(h)

Dwie awarie w Elektrociepłowni II
f Dokończenie m elf. 1
ratuią fię, czym mogą i rto
sują opał zastępczy czyli
różne mieszanki, miał wę
glowy, brykiety ltd
Jak nas poinformował
prezydent Gdańska Kazi
mierz Rynkowski z powo
du braku opału wyłączono
dwie kotłownie lokalne:
przy uL Lilii Wenedy we
Wrzeszczu oraz Ooroncaw
Westerplatte w Oliwie, a
kotłownia w OsoweJ znacz
nie ograniczyła awoją pra
cę. Na szczęście transporty

węgla są już w drodM s
Katowic do Gdańska 1 w
ciągu najbliższych dni oowinny dotrzeć do kotłowni.
Sytuacja ciepłownicza w
Gdańsku itała się więc w

ostatnich dniach trudna
należy tylko mleć nadzieję,
że awarie te zostaną szybko
usunięte i że będą one oatat
nie tej zimy.
MAREK KLAT

Surowa kara
dla młodocianego zabójcy

Rzecznik prasotvy Sadu
Bank PKO i kasjerka nie okazały Wojewódzkiego w Gdańsku informuje:

się bezbronne

Bardziej opłaca się być uczciwym;Nieoczekiwany ftnat mia
ła kosztowna omylna kas
jerki wrocławskiego Bavku
PKO. która przed kilkoma
dniami wypłaciła w roz
targnieniu (przy wymianie
bonów rewaloryzacyjnych
na gotówkę) nieznajomej
klientce kwotą 435 000 tys.
zł zamiast 43 500 zł.
Po ogłoszeniu w prasie,
a także w dziennikach ra
diowych i telewizyjnych, in
formarji o pomyłkowej nad
płacie oczekiwano reakcji
poswdaczki nienależnej jej
kwoty. Niestety, nikt do
l Oddziału Banku PKO
nie zatelejonował; nikt nie
zwrócił pieniędzy — cho
ciaż mógł liczyć na dys
krecję oraz sowitą nagro
dą (10 procent „znalezio
nej” kwoty pieniędzy.,.).
W rudawscy
bankowcy
podjęli io tej sytuacji ofiar
na pracą sprawdzenia kilku
tysięcy kont książeczek z
bonami rewaloryzacyjnymi,
aby wykorzystać szansę do
tarcia do pierwszego właś
ciciela wpłaconych bonów
z zapytaniem czy to cza
sem on, lub ktoś z jego ro
dziny nie dokonał w ostat
nich dniach wymiany tych
bonów

Przeszukano archiwa w
Banku PKO do roku 1932.
Jak poinformował dzienni
karza PAP dyrektoi na
czelny I Oddziału Banku
PKO mgr Jan Afelski uda
ło się szczęśliwym trafem
odnaleźć numer książeczki
na którą wystawiono bory
wartości (obecnej) 43 500
złotych. Bankowcy zloźyii
wizytę właścicielce. N ieuczciwa klientka PKO (jak
się okazało ogrodniczka —
właścicielka dużej szklarni,
bardzo zamożna) komplet
nie zaskoczona wizytą przy
znała się, ie to or,a wlaśms
wvmieniaia bony i chciała
„później” zwrócić nadpła
coną przez bank kwotę.
Członkowie rodziny przy
znali się, te wiedzieli od
kilku dni o pobraniu nie
należnej sumy wskutek
omyiki kasjerki
Banku
PKO. N^stety nikomu nie
przyszło do głowy, aby
zwrócić nienależną sumę...
W niecodziennej sprawie
wyłudzenia . pieniędzy (to
kwocie 400 tys.) przez nie
uczciwą klientką Banku
PKO we Wrocławiu postę
powanie
przygctowawc?e
prowadzą organa W UF W i
Prokuratm Rejono‘wa.

W
<Łntu
JC
sierp
nia 19P4 r. do szpitala w
Pucku przywieziony został
znaleziony
na plaży we
Władysławowie
Tadeusz
H- Bardzo ciężkie obraże
nia głowy i klatki plenlowej sprawiły, iż pomoc le
karska okazała się bezsku
teczna I w dniu S września
1984
r. nastąpdł zgon.
Wszczęte w tej sprawie
śledztwo doprowadziło do
zatrzymania sprawcy zabój
stwa. którym okazał się 20
-letni mieszkaniec Knuro
wa — Robert Fillpczyk.
Sąd Wojewódzki w Gdań
sku wyrokiem » dnia 8 lu
Łego 1985 r. uznał go win
nym tego. te działając w
zamiarze pozDt wierna ży
cia Tadeusza K. i zaboru
na jego szkodę wartościo
wych przedmiotów dopro
wadził go uderzeniami pięś
cią i kopaniem w głowę do
stanu nieprzytomności, po
czym zabrał w celu przy
właszczenia złoty sygnet,
okulary, portfel z piemędz
mi i nzręczny zegarek
o
łącznej wartości ok. 40 000
zł, przy
czym doznane
przez Tadeusza K. obraże
nia
spowodowały
jego
zgon. Ujawnione w spraw ie dane, dotyczące osoby
zabójcy wykazały. U w
1979 r. orzeczono wobec nie
go zakład poprawczy zaś
w 1984 r. za włamanie ska
zany został na karę pozba

Polska-Kolumbia 2:1

Brązowy medal
Bogdana Kramera

Potrapedii na Mircu Północnym
# Dokończenie ze str. 1
tastrofy. Składają kondolencje, zapewniają o szero
ko idącej pomocy. Do wczo
raj wieczorem na terenie
Trójmiasta,
Szczecina 1
Warszawy delegacje z PLO
me dotarły jedynie do
trzech domów.
Jak nas poinformował
rzecznik prasowy Polskich
Linii Oceanicznych Jerzy
Drzcmczewski, w Narodo
wym Banku Polskim, II
Oddział Miejski w Gdyni
otwarto konto nr 19129-606, na które można wpła
cać datki pieniężne na
rzecz rodzin zaginionych
marynarzy, dopisując na
blankiecie „Fundusz „Bu
sko Zdrój”.
Pod adresem PLO nad
chodzą ciągle kondolencje
i wyrazy głębokiego współ
czucia dla rodzin, dotknię
tych tym nieszczęściem

W Bogocie

W towarzyskim meczu a szczególni* słabo zapre
piłkarskim w Bogocie Pol zentował* *ię linia obrony
ska wygrała z Kolumbią drużyny kolumbijskiej, któ
2:1 (2.1). Bramki zdobyli — ra popełniła wielo błędów.
Skład Polaków: Cebra*
dla Kolumbii: Ascisclo Cor
— Pawiak, Łukasik (Wdo
doba w 9 mm.; dla Polski
wę zyk), Wójcicki, Ostraw*
Obecny był także prze Andrzej Pałasz — 2 (w 5 ski — M2 ty sik, Buncoi, Ko
i 34 niin.). Widzów 25 tys.
wodniczący Izby Ludowej
Komentatorzy agencyjni mornickl (Okoński), Prtudk
(Lok Sabha) parlamentu podkreślają w relacjach z — Dzifckanowski. Połami
indyjskiego, Bal Ram Jak- meczu dojrzałą gtę pols (Araszkiewńcz).
kich piłkarzy — a klu
har.
czem do zwycięstwa stały
ię kontry naszego zespo
Podczas obiadu obydwa i łu.
Podkreśla się także, iż
premierzy wygłosili prze Polacy przewyższali rywa
li wyszkoleniem technicz
mówienia.
Hedakcja sportowa PAJ* ©nym erą z e przygotowaniem
'PA*’)
od rzecznik* praso
fizycznym. Gospodarze spra trzymała
wego Głównei iComisjl Eegiar
wili spory zawód swą gra, stwr * Lodowego. S.anisia

Kto finansuje wybory w USA?

Teologia wyzwolenia

Ojciec Leonardo Beff,
brazylijski
zakonnik
zwolennik tzw. teologii wy
zwolenia, stał się pierw
szym laureatem nagrody
utworzonej przez „Funda
cję Womości w Kościele”.
Profesor Herbert Haag,
inicjator fundacji zakomu
nikował w środę w Lozan
nie, jż 8off przekazał cała
nagrodę (w wysokości 5000
franków szwajcarskich) na
ceie dobroczynne. Nagrodę
wręczono mu na uroczys
tości, która odbyła się w
Tybindze w RFN.
Profesor Haag, były pro
fesor teologii w uniwersy
tecie w Tybindze stwier
dził, iż brazylijskiego fran
ciszkanina wyróżniono ze
względu na odwagę, z jaką

prezesa Rady Ministrów,
gen. Jaruzelskiego obia
dem.

<• I ;-kr

wienis womości s w&runko
wym zawieszeniem jej wy
konania.
Okoliczności U jak rów
nież n-^gatywne opinie ^
oskarżonym z miejsca za
mieszkania zostały ocenio
ne przez *ąd, który wymię
rzyl Robertowi Filipczykowi karę 25 lat pozbawienia
wolności i 40 000 zł grzyw
ny, a także karę dodatko
wą pozbawienia praw pu
blicznych na otoes lat 8
Wyrok nie )*rt prawo
mocny,

Ranny grotołaz

wydobyty

i

jaskini

Dd niedziel) do ponieoział
ku trwałe trudr.a .keja ra
towtricza w Jaskini Miętu
siej w Tatrach Zacnodninh Podczas penetrowania
tej jaskini poważnego ura
zu — -łamania miednicy —•
doznał uczestnik obozu tatemniłctwa jaskiniowego, gro
tolaz z Warszawy, Człomko
wie
gr upy
tara zań skiej
GOPR dotarł \ do poszkodo
wanego i ciasnym4 koryta
rzami i Komunami jaskini
wydasuli go na zewnątrz.
Następnie śmigłowcem sanitasmym trzeftran «portowa
no ofiarę wypadku do zaJko
pisńslciego szpitala,

Futbolową listy

transferowe w Polsce
■ Preryö'am PZPN uchwaliło
wprowadź-nie w Polsce insty
tucji list transferowych w pri
ce nożne}. Jako termin reali
zacji
zapowiedziano
letnią
przerwę w rozgrywkach ligo
wych hr Do chwili obecnej
PŻPN nie sprecyzował zpsad
funkcjonowania " i Ust transfe
rowych

Szlachetny gest
Ludo Coecka
1 Ludo CoecK, pllkari reprezlnrSacjl Brlg-i grający obecrJc
w Ascot: rugrał ostatnio płytę.
Która we Włoszech i w Belgii
rozchodzi się bardzo dobrze.
I ni 5 było Dy w tym nic soecjalnie interesującego, podob
ne iniciapnvy podejmowali JuZ.
inni piłkarze gnyby nie fakt
że CoecK, którego już od daw
ne złośliwi koiedzy nazywają
„Igłeslasem stadionów” całv
dochód ze sprzedaży płyty
•jrzeznaczył na zakup tvwr.o*ct dla dzieci w Etlop>L Wszy
stko wskazuje, ze sprzedany
zostanie cały nakład (WO tys *
a to pozwo iłoDy wysłać do
Etiopii 120 ton mleka w pro
szku.

Przerwa dla Kasparowa
Na 1J bm. została przenie
siona 49 partia meczu s^acho
wego o mistrzostwo
świalc
między Anatolljem Karpowem
1
Gsrrlm
Kasparowem.
O
przerwę poprosił Kasparow
W moskiewskim meczu pro
wadzi Karpo v 8:3.

Tokarskiego informację z
mistrzostw świata w Żeglar
stwie lodowym.
Po 10 dniach poszukiwaniu
dogodnych warunków oo prze
prowadzenia
mistrzostw, do
piero w ni »dzielę, 10 bm. uda
ło się na jednej * zatok w
stanie New Tersey przeprowa
dzić pięć wyścigów. Cztery z
nich wygrał Jan Gougeon
(USA) i on też został mistrzem
świata, zdobywając tym sa
mym przechodni złoty puchar
fundacji Jima Reddlnga. Dru
gie miejsce zajał jego rodak
C’Brlen, a trzecie Bogdan Kra
mer (YKW Poznań) Ko'ejns
miejsca zajęli —■ Randy John
son (USAV. Karol Jabłoński
(Baza
Mrągowo),
Stanisław
Maeur (AZS Olsztyn). Czwarty
nasz reprezentant, Piotr Burczyński (AZS Olsztyn), sejął
10 miejsce.

Zwycięstwo

piłkarzy Urugwaju
W 1 towarzyskim

meczu

ptt

karsKim w Asuncion, Paragwaj

przegrał s Urugwajem 1:3 (0:2),
Wszystkie bramki dla Urugv a
ju zdobył Nadal w 13, 43 1 fiS
min., ma Paragwe’u bramkę
uzyskał Banltez w Tf min.

Wyciąg narciarski
na Witominie
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreaeli w Gdyni Informuje
za
naszym
pośrednictwem
wszystkich
zainteresowanych
amatorów sportów zimowych,
że uruchomiony został wyciąg
narciarski na «Tltominie prry
uL Narcvzowej. Wyciąg Jest
czvnnv codziennie w gods.
13- IS
i
*KO)

Starty reprezentantów Wybrzeża
agencyjnych i Innych £rd
deł dowiedzieliśmy *.ę o sta*
tach sportowców Wybrzeża w
różnych imprezach. rozegra
nych fx»za woj, gdańskim a
nie ttelacjonowanych na sku
tek dużego natłoku informa
cji na naszych łamach, doty
czących wydarzeń najwyższej
rengi jak M$. MJL czy Mi
strzostw ° £ oLsk.
Uzupełniając więc niejako
wczorajszy serwis informuje
my, że rozegrane na lorze w
Tomaszowie Mazowieckim za
wody w łyżwiarstwie szybkim
o nngroaę Pilicy przyniosły w
wieloboju generaLiy sukces re
prezentantom Elbląga, fłtftrey
lajęłl trzy olervsze mleisca w
kolejności, i. Roman Derka
(Olimpia), 1. Bogusław Tasraszkiewicz (Olimpia1)
1, Ma
riusz Maślanka (Orzeł)
Gdyński .eKkoatlet* And.zeJ
Steoleń (Flota) startował owoc-iie w halowym mityngu
w Sofii Zwyciężył tam w bte
gu nji 4M ra w czasie 47,47.
W mai 'un maratonie biego
wym w Wlazown*j V oło Ot
wocka na dvstausie 2& km w
kaxegorü kobiet
gdynlaruti
Gabriela MierzeJewska 1 Małgc-zat* Palbuzs (obie s Bał.
tyku) uplasowały kię na 3 1

Dużo tenna stołowego
w Elblągu
8 okazji 40-1 ^cla wvzw clenia
Elbiąga odbyło się spotkanie
w tenisie stołowym oomlędzy
reprezentacjami
Warszawy
1
Elbląga. Puchar KM PZPH
zdobyła reprezentacja W-rszawj-, która pokonałr Elbląg
13.5, W bi rwach .stolicy wyatąplll m. in. mistrz 1 wice
mistrz Polski amatorów w te
nisie stołowym Mirosław Kłys,
1
Grzegorz
Gojek.
Mecz
wizedł na atałe do kalendarza
Imprez * okazji wyzwolenia
Elbląga.
•

•

•

Odbyt się 111 turniej • Grand
Prix Elbląga. W rozgrywkach
Indywidualnych zwyciężył Grze
goin Gajek (Wąrszawa; przed
Tomaszem Syczyła (Gdyniai 1
Józefem Pyka (Elbląg). W grze
podwójnej triumfowała para
PykŁ — Sielski (Elbląg).
W klasyfikacji po trzech tur
niejach
prowadzi
Miroslsw
Kły« (Warszawa) — 223 pkt.
przed Eugeniuszem Górecki -n
(Gdańsk) 224 pkt. 1 Januszem
Sielskim (Elbląg) 216 pkt. ^m)

S pozycji, ulegając jedynie
Czesławie Mentiewicz * Olku
sze
W klasyfikacyjnym turnieju
kadry polsk.cE brjużystów «
Pruszkowie Emu SesowOu 1
Jan Stokłosa ze Spójni Gdafusił
zajęli trzecie miejsce w fsr+.Ue id startujących par.
Na rozegranych na Zalewie
Zegrzyńskim bojerowych migtmostwach fioł Ul centralnej
w kategorii juniorów A orze)
łan arczak ze Stan
Gdynia
był trzeci, a zes xAoxo wiród
Juniorów Stal Gdynia uułe*
sowała zlę na drugiej pozy
cji, zaJ Szkuner Władysłai o*
wc — na trzeciej.
W

Gdynia Mekką szachisto*

Dwa turnieje
ogólnopolskie
W IV rundzi*! rozgrywanych
w
Gdyni
szachowych
mi
strzostw Polsk, padły następu
jące wyniki: B. Sygulalu wy
gaił i Fokojowc/ykłem, a. Łyeuiski z Cle hock m, a wyniki
remisowe
podpisali
Dejkaic
ze Staniszewskim, Jain.kowskl
x Kuczyńskim, Żolr.ierowic*
x Adamskim, Tomaszewski z
Banym 1 Ko’der x Sz nezzkien Partu Nowxk» x EyUem
zosała odłożone po raz drugi
Mimo porażki Cichocki znaj
duje się nadal w czołowe®.
Wczoraj w Gdyni odbyła xię
uroczystość otwarcia turnieju
kadry
nadziei
olimpljsirch
oraz mistrzostw okręgu senioaów. Ceremonii dokonał wice
prezes
PZSzach.
Zbigniew
Czajka. W turnieju tym oprocz
jedynego reprezentant?
Wyorzeża, Zvgmunta Wieleckiego
z Gedanii, grają: M. Bakala.z,
J. Przewoźnik R, Dąbek, M.
Maciejewski, Z. Bojczuk,
3.
Dybowski, A. Bozex. M. Figiel,
C. Sajko 1 A. DzienlazewikL
W turnieju o tytuł tmjiup! szego szachlstj Wybrzeża roz1 poczęli wczoraj zmagania przy
szachownicy W. Matul. C.
Socha.
A. Ostaszewski,
A
Ossowski,
A. Hoffman, K.
Marszk, R. Siewert, K Tyda
(rewelacyjny zwycięzca finału
,,B” mistrzostw Wybrzeża). A.
Balun L Wyrzykowski i B.
iCarwowskL Faworytami tur
nieju u W. Mażul i C. So
cha.
(asł

Nie tylko o najlepszych
lodowiskach Gdyni
Niecodzienna urc.zystodó od
ZamlenHena dosłowni® klik*
była się
wczoraj w Gdyni, zdań z nauczycielem Zespołu
Bdzie ogłoszono wyniki kon. Szkół Mechanicznych Eugenia
szero Korkiem. Stwierdził, że
kursu na najlepsze lodowisko
Honory gospodarza
uroczy na „Jego” lodowisku o wymia
stości pełniła d yrektorka Miej racb fio x 25 m ruch panował
skiegn
Miitjdzysakolmego 04- spory, By tafla nie była cbro
rodl a Sportowego (organizato powala 1 pokryta śniegiem, lo
ra konkursu) Helena TflKMaJ- dowlsko wymagało wietu za
ska, a wśród gości znalazł się biegów. Pomocy udzleLała pod
kur tor
oświaty t wychowa tym względem straż pożarna
nia w Gaansku
Wł iu> sław z Morskiego Portu Handlowe
Tuminowski.
go
j
Do konkursu zgłosiło swój
Uroczystość w Gdyni doty
ud?~ał 16 szkół »pośród któ
czyła nie tylko podsumowania
rych orzeczeniem «onku.sowej konkursu na najlepsze lodow>s
kom.s-jl najlepsze lodowisk?
ko. »0 dziewczętom i chłop
urządziły: w kategorii szkół com wręczono odznaki i legi
podstawowych
— 1. SP 18 w tymacje młodzieżowych orga
Śródmieściu, 2. SP 19 oraz 3. nizatorów sportu — pomocni
SP 5, zas w g rupia azkół po ków nauczycieli I szkołeniow.
nadpodstawowych najwyżej o- ców w prowadzeniu sajęć.
ceniono- Lodowisko przy 7espo
Życzono też powodzenia pik
le Szkół Met Panicznych, Nato
miast specjalną nagrodę przy karzom ręcznym MKS Gdynia
znano Donowi
Dzieckz w
(podopiecznym
Piotra Rembielińskiego), którzy za kilka
De raptowi®
Nagroda fi konkursowe wy dni udają się na trzy nv*ex#
różnienia byłj pilk: l dyptamy do Rosiocku t rówieśnikami
dla szttół tudzież słows nodztę
tego portowego
kowania
od przedstawić«U — Juniorami
(ko)
władz oświatowych.
miasta NRD.
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O Rady naród ow® ule
gły w ostatnim
okresie
doJć lswtnym przemianom
Przędą v»zyatkhn widocz&. są coraz bardziej te po
stawy radnych, które wyni
kają s innych jakościowo
kontaktów z wyborcami. O
•zywiście to wcale nie oz
nacza, ie kontakty ta osiąg
nąły stan zadowalający.
Można mieć wide zastrz«
tfcń zarowno co do form,
jak i metod działania w
tym względzie. Na przy
kład marginalny do niedaw
na punkt posiedzenia stsji
«interpelacje i wnioski" u
rds! do roił prawie że klu
czowej. czy to nie przesa
da, U kilkuset uczestników
oorad słucha tego, co na
doorą sprawą
interesuje
wąski krąg osób? Na dys
kusją sal o sprawach za
sadniczych brak jul potem

naw.
AOLO kiedy! stwlar
detail», ii radny po
winien
być przsde
wszystkim politykiem, to
znaczy um: eć patrzeć nieco
szerzej na problemy towa
rzyszące życiu «połeczenzewm.
Myślą,
ią jest w
tym sporo racjL
Radny
wcale nie musi być ..pokle
pyw«ny po placach" w krą
gj.ch swych
znajomych.
Nie powinien sią tai zajmo
w*ć problemem"
jednej
rozbitej dachówki, ale ge
neralnie tym, aoy wszyst
kie budynki w mieście by
ły w należytym stanie.
O Rady narodowe ooecna. kadencji pracują w in
nycn warunkach
praw
nych, któie dyktuje usta
wa z 20 lipca 1983 o systi
mie rad narodowych i sa
morządu terytorialnego. Na
temat tej ustawy i jaj no
wych
regulacji
praw
nych pisaliśmy w przeszło
ści niejednokrotnie, dlate
go też nie chciałoym
sią
powtarzać. Nie mam także
powodu twierdzić, że jest
ona przepisein
prawnym
dosKonałym, ani też głosić,
ze nie jest liczącym sią kro
kłem naprzód
na drodze
demokratyzacji naszego ży
cia społecznego i rozwija
nia systemu ludowładztwa.

P

FAWDĄ jest też, że
każde prawo funkcjo
nuje w określonych
warunkacn, zaś skutecz
ność jego
oddziały wania
jest wypadkową
intencji

KROTCE mija 31 lat
od nawiązania stosun
ków
dyplomaty cznych między Polską i India
mi na szczeblu ambasado
rów. Gdy w marcu ub. r.
obchodzono jubileusz 30 -le
cia tego wydarzenia polity
cy obu krajów podkreślali,
tt polsko-lndyjSk.e stosunki są tradycyjnie serdeczne
1 bliskie, nacechowane zro
zumieniem i wzajemnym
szacunkiem,
odpowiadają
interesom obu krajów oraz
dobrze służą sprawie bez
pieczeństwa i pokoju na
świecie.
Polska 1 Indie leże dale
ko od siebie, na róznycn
kontynentach; dzielą je róż
nice obyczajów i tradycji
Jednak bliska współpraca i
przyjaźń zrodziły się z te
go co łączy. A łączy oba
państwa jednakowe lub bar
dzo zbliżone spojrzenie na
wydarzenia
świata
ze
wnętrznego, usilne działa
nie na rzecz pokoju i bez
pieczeństwa narodów, dąze
nie do rozwoju współpracy
ze wszystkimi państwami
globu, niezależnie od ustro
Ju.
Nawiązanie stosunków dy
plomatycznych zapoczątko
wało kontakty i współpra
cę polityczną, gospodarczą
1 wymianę handlową. Zale
dwie w rok po tym wyda
rzeniu przebywał z wizytą
w Polsce premier i mini
ster spraw zagranicznych
Republiki Indii Jawanarłal
Nehru. Dwa lata później w
Indiach złożyła wizytę de
legacja rząau PRL z preze
•em Rady Ministrów. Spot
kania l rozmowy na wyso
kim szczeblu były zaledwie
zewnętrzną oznaką znacze
nia i natężenia dialogu po
litycznego. Zaowocował on
ożywieniem współpracy gos
podarczej i kulturalnej. Wi
Zyty 1 bezpośrednie kontak
ty służyły zrozumieniu pro
biemów partnera 1 wzajem

W

/rzeeiętny ez/telnlk ocema jnzeę rad narodo
wych s reguły u podstaw!«, lakonicznych często,
sprawozdań piasowyeh ■ plbnai^ych
posiedzeń
przcdblawlcielsklvh gremiów,.
Jaku
wieloletni
sprawozdawca s tych deba^ w Sali Okrągłej gdań
sklega Urząan Wojewódzkiego, «hclałbym
choć
raz wystąpić w nieco Innej roli — popatrzeć
na
pracą rady narodowej 1 codzienną działalność rad
nych z pewnego dystansu, • pozycji ooaurw tor*.
prawodawcy i realiów ży
cia społeczno - polityczne
go. Tym „wstecznym” wek
torem mogą być zarówno
nawyki
i dotychczasowy
styl rządzenia, jak i niska
kultura polityczna społe
czeństwa,
sobiepaństwo
oraz różnego rodzaju par. tykularyzmy.
Traktując
przeto omawianą ustawą
jako .produkt finalny” nwA
r,a by jej zarzucić zbytnie
„clągoiki” do umacniania
centralistycznych iorm za

trzebne są na przyiuad na
oudowy szkoły lub ośrodka
zdrowia. Z drugiej jednak
strony przedsiębiorstwo zaj
rnuje teren pod oudownictwo mieszkaniu A-e, ranie
czyszczą kilka
sąsiednich
osiedli, Nalezałooy je za
tem rozwiązać. Tego rodzą
ju dylematów jest znacz
nie więcej. Zajrzyjmy więc
do planu i budżetu woje
wództwa.O Tcotetycy organizacji
i zarządzania wymieniają

biegał po dwóch coraz bai
dziej oddalających się od
siebie torach, stał tię przy
czyną społecznego niez&do
wolema l konfliktów.

MOwurr po polsku

NALIZUJĄC sposób
gromadzenia pienię
dzy w' budżecie woje
wodztwa, a także możność
wpływania przez radę na
rodową na jego wysokość,
trudno nie oprzeć się wra
żeniu, iż intencje twórców
ustawy budżetowej nie za
wsze były zbieżne z Kształ
tem ustawy o systemie rad
narodowych a już szczegół
nie z mocno akcentowaną
zasadą samodzielności tych
rad. Wydaje się, iż twórcy
ustawy budżetowej kiero
wali się zbytnią ostrożnoś
cią ł obawami przed trud
nymi do przewidzenia skut
kami kryzysu l inflacji.

Zhna w Zakopanem. Luty okazał się być łaskawy dla wczasowiczów i wypoczywających w gómch, gdyś
imadło ponad 50 cm śr.Segu. Taki śnieg w naszym niimacie te ib nowość, ale sprawił on wiele kłopotów
kierowcom I służbom drogewym.
‘ Na zdjęciu: gdy ślisko, samochód trzeba niestety pchać.
CAP — S. i..i nul

O Czytelnik kojarzy pra
cę rady narodowej z sesją.
Tam bowiem, w jawnym
głosowaniu, zapadają wią
żące decyzje. Nie zawsze
towarzyszy tym aebatom
dyskusja, nie zawsze słyszy
my różnicę zdań. Dzieje się
Henryk Nowaczyk
tak dlatego, że ciężar ga
tunkowy merytorycznej dy
EKTURA nie wyglą
skusji przeniósł się na po
zachęcająco.
dała
rządzenia państwem oraz i Jako warunek rprawnegn siedzenia
poszczególnych
Plik biurowej prze
to, że między lormą a treś działania następujące ele komisji rady, zaś na sesji bitki, piąta kopia sporzą
cią ustawy istnieją pewne
prezentowane są z reguły dzona przez fiołkową kal
rozbieżności. Ustawa' jest menty: określenie celu, za owoce tych sporów i dysku kę, * tekst usiany rubrykaj idr.akż# pewnym etapem pewmenie środków, działa
mi: sprzedaż, zysk rento w
na drodze rozwoju idei lu nie, icomrola. Nas przede
nośĆ.„ I pośród tych cyfe
O Na koniec może kilka rek przygniatających iacho
dowłaóztwa i me można wszystkim będzie intereeo
słów ped swoim adresem. wością ekonomicznej anali
jej obiektywnie oceniać.
wać człon drugi — pienią Jestem przekonany, że me zy taki« oto sformułowa
if Ten „centrali* tycz
dra. Wypada przy tym pod tamorfoza, jaka dokonuje nia: „Tego w historii spól
ny” nurt ustawy o syste
kreślić, że niezrealizowanie się w pracy naszych rad dzielni Jeszcze nie było, aby
narodowycn staje sią cmie rad narodowych prze
ivynlchoćby Jednego s wymie biekiem zrozumiałego zain przy tak dobrych
Jawi* się m. in, w „podwoj
kach gospodarczy eh I skra
nionych wjrżeJ elementów teresowania coraz liczniej innych płacach, czysta nad
nym” podporządkowaniu u
czyni s hasła
„sprawne szych rzesz mieszkańców. wyżka do podziału wynieś
rzędu wojewody, Z jednej
(m*nus> 66 min zł...
dZiSiame” pusty slogan, Stąd m In. postulat o pre ła
bowiem strony woj wog« czek bez pomycia.
zentowanie
na sesjach W odczuciu wszystkich czło
jest organem wykonaw
VTRN ni« tylko stanowiska oków spółdzielni taki po
dział wyniku całorocznej
czym
i
zarządzającym
Jakim przeto stopniu poszczególnych komisji w ich piaty Jest wielce krzy
WKN, i drugiej
cal Jest
jest
województwo konxretnej sprawie, ale tak ważący 1 przeczy zasadom
finansowo samodziel że uitazam* rozbieżnych o
przedstawicielem
rządu.
reformy gospodarczej.. Co
Oczywiście moina doskoua ne? Oficjalnie, budżet wo pinii członsów komisji, w przypadku
upadłości
jewództwa w ok. 90 proc
ls godzić
te dwie role w pokrywany jest z docho zgodnie z odwieczną zasaaą, spółdzielni
zrobi sią
z
warunkach
bezkonfliuto- dów własnych. Byłaby to iż Jednomyślność wcale nic SSoo-osobową załogą, ludź
wycb. Gorzej, gdy rzecz maczna samodzielność fi oznacza myślenia, tym bar
mi niepełnosprawnymi
I
się ma odwrotnie.
nansowa. Jednakże
duża
w podeszłym wieku,
dla
czba tzw. przedsiębiorstw dziej konstruktywnego.
aspekcie realiów re kluczowych
jest naaal
formy gospodarczej,' związane, s buażetem woje
gdj urząd wojewody wództw* w sposób pośred
spełnia również funkcję or ni, co w niedalekiej przesz
ganu założycielskiego wie łoścł było m. in. powodem
lu jednostek
gospodar dysharmonii między rozwo
czych, skala trudności w jem przemysłu a całej in
godzeniu wszystkich sfer frastruktury społecznej bę
interesów jest
znacznie dącej dla owego przemyswięKsza. Posłużmy *ię przy„ łu naturalnym zapleczem
kładem. Oto przedsiębior To,
że
rozwój
tycn
stwo, Którą zwią2ane jest dwóch płaszczyzn: noczm,
swymi zyskami z buażetem portów, oraz miasta, w któ
województwa po stronie do rym żyją i mieszkają do
chodów. Pieniądze te po- kerzy i stoczniowcy, prze

L

W

nemu wspieraniu na arenie
międzynarodowej.
ALEŻY przede wszy

przj pomnieć,
N stkim
że Jawaharlal Nehru
był jednym z pierwszycn
światowych
przywódców,
który był zdecydowanym
orędownikiem pilskiej gra
mcy na Odrze i Nysie. W
sierpniu 1561 r. w czasie
debaty
parlamentu In
dii Nehru kilkakrotnie wy
powiedział się w sprawie
granicy na Odrze i Nys.e
uważając ją za menaruszal
ną. We wrześniu tego roku
podczas wizyty w Indii
przewodniczącego
Rady
Państwa PRL Indie pono
wnie ustami swego piem.e
ra wypowiedziały się ofi
cjalnie za nienaruszalnośćą
zachodniej granicy Polski.
Polska
odwzajemniła te,
jakże ważne wówczas ozna
ki zrozumienia i poparcia,
udzielając ze swej strony
wsparcia posunięciom Indii
w sprawacn miedzynarodo
wycn o żywotnym znacze
niu dla tego kraju.
OLEJNE lata były
dowodem
dalszego
rozwoju
kontaktów
politycznych między PoJską
i Indiami — zarówno na
najwyższym jak też na
szczeblu ministrów spraw
zagranicznych i szefów in
nych resortów. Ten stały
dialog umożliwiał, oprócz
stałego ożywiania współpra
cy, zajmowania zbliżonego
bądź wspólnego atanowfska wobec pc jawiaiących
się problemów międzynar©
dowych, szczególnie tych,
które dotyczą pokoju i bez
pieczeństwa.
Przykładem
takiego współdziałania jest
ONZ, a takie inne ?reny i
organizacje międzynarodo
we. Polska wysoko ocenia
i wspiera konstrukiywna
rolę Indii, Jak tez wysiłki
tego kraju na rzecz pokoju,
bezpieczeństwa l współpra
cy podejmowane w mchu

można
których trudno byłoby tau.
leźć pracę zastępczą.
Czy w tych dramatycznie
brzmiących
określaniach
me ma przesady? Zacznij
my może od zaprezentowa
/nia zakładu a którym mo
wa. Załoga Międzywcjewó
ctzkiej Usługowej Spóldziel
ni Inwalidów, to w
73,1
proc. inwalidzi, ludzie w

Aleksandra Łoi
wieku
poprodukcyjnym.
Pełmą funkcje dozorców
przemysłowych i na 15 par
kingach
samochodowych.
Świadczą usługi archiwo-'
wania, odkażają telefony,
instalują urządzenia prreciwwłamaniowe. Spóldziel
nia prowadzi ponadto kil
ka zakładów, w których na;
prawia
się
samochody,
sprzęt domowy i PTV oraz
dwa zakłady fotograficzne
i sześć punktów gry w bi-

krajów niezaangazowamych.
Ruchowi temu przewodni
czyła wybitna postać w po
Utyce światowej — Indira
Gandni. Tragicznie zmarła
premier Indii przebywała
v/ naszym kraju w paździe
rniku
1967 r. Cechowała
ją sympatia do Polski i zro
zumienie naszych
spraw,
czego daia dowód w ccenie
polskich wydarzeń z końca
Ż981 r .
radycyjnie
przy
jazna munorfera po
lityczna «tanowi wat
ny element i ’warunek współ
piacy gospodarczej oraz w
innych dziedzinach. Ma to
dla naszego kraju szczegół
ne znaczenie cbecnie, kiedy
— po sankcjach zastosowa
nych przez Stany Zjedno
czone Ameryki Północnej
i inne kraje zachodnie —
następuje reorientacja na
szej gospodarki, polegają
ca na dynamizowaniu sto
sunków ekonomicznych z
krajami socjalistycznymi i
rozw’jającymi się.
Choć
już teraz można oanoiować
znaczne efekty polsko-in
dyjskiej współpracy gnspc
darczej i wymiany handle
woj, nadal istnieją nic wy
korzystane Jeszcze możli
wości współdziałania na
szych państw w sferze ma
terialnej, Polska i
Indie,
dysponując dużym poten
cjałem gospodarczym, po
siadają możliwości, a
co
ważniejsze — wykazują zde
cydowaną wolę zacieśnia
nia kontaktów ekonomicz
nych Sprzyja temu Klimat
polityczny. Są to okoliczno
ści pozwalające zakładać,
że stosunki polsko-indyj
skie będą się rozwijać i za
ciesniać jeszcze
bardziej,
co leży zarówno w intere
sie obu krajów, jak też jest
korzystne dla pokoju i mię
dzynarodowej współpracy.
Tradycyjna przyjaźń ł ser
dficzność między Polakami
i Hindusami — to kapitał,
który powinien procento
wać

T

lard. Różnorodność brani
ogromna, terytorialne roz
proszenie również duże, bo
na obszarze dwu
woje
wództw: gdańskiego i elbią
skiego.
Place, jak Już wspomnia
no, skromne i to nie tyl
ko w stosunku do Innych
sektorów gospodarki kra jo
vej, ale 1 w porównaniu

łnal«. Zbudowana jako Wieża Zwycięstwa w 1199 r. ponad 70-metr owa wieża
•trażnlcza Katb Mtnar mlthj da najliczniej odwiedzanych zabytków etarego Delhi.
Dolne bzy pietra wzniesie -.e są z różoweg«* wapienia, iwa górne — z marmuru.
CAP — CTK

Szkolny wyrok Sądu Najwyższego
ZKuŁY w mojej dzielnicy mi z karabinu jest Jakby infor
mają dobrą opinie, w choe macją z innego świata. Zabój
daleko stąd do śródmieścia
stwo z Vichita w stanie Cansas
i do biur, gdzie pracują sąsiedzi.
znów prz> pomniało problem wy
Metrem jedzie się prawie 3 kws
chowania i opieki nad młodzieżą
oranse, a samocnodein prawie go
w Ameryce. W Vichita ogłoszo
azinę, Niełatwo tu o mieszkanie,
no iałohę po niedawnej strzela
a za skromny dom trzeba wyło
ninie. I4-letni James Alan Kearżyć kilkaset tysięcy dolarów. Moi
bey został aresztowany pod zasąsiedzi nie mieszkają w ukwie
conych częściach dzielnicy, nasz
— 6-piętrowy olok z czerwonej
cegły stoi w pobliżu autostrady.
Jest tu oczywiście taniej, kle do
miejscowej szkoły tylko kilk? mi
nut spaceru.
Szkoła nasz* i sąsiednie wypad
ły nieźle w metropolitarnych te
rzutem zabójstwa dyrektora *zko
stach przeprowadzonych wśród
6-klasistów, A od wyników tych ły i usiłowenh zabójstwa trzech
testów zależy dopuszczenie ucz 'nnych osób. Dwójka nauczycieli
i jeden z uczniów przebywają w
niów do gimnazjum. Cbie „npsze
szpi/talu. O przyczynach incy
szkoła” uzyskały wyniki spero
dentu będzie się tu pisało sporo.
ponad przeciętną krajową.
Ale
nie tylko poziom nauczania jest Z pewnością poznamy wkrótce naj
tym co stanowi, że dzielnica ma intymniejsza szczegóły z życiory
su 14-łetniego zabójcy. Ale może
więcej chętnych do zamieszkania
tym razem jednak społeczny aniż miejsc Z dala od śródmiej
spekt tego dramatu znajdzie szer
skiego zgiełku, jest tu spokojnie
-sze odzwierciedlenie. Ręcz w tym
także w szkolnych budynkach.
że sytuacja w szkołach, koncep
W tym kontekście informacja
« zabójstwie nauczyciela »trzal»
cje wychowanie uczniów i etan

do pozostały di spółdzielni
Inwalidów. Trzeba Je za
tem było podnieść w roku
ubiegłym i to ki o 20 proc
W tym właśnie kryje sią
całe zło. Na pytanie, czy
rzeczywiście trzeba
było
płace aż tak „windować”,1
odpowiedzmy Jeszcze jed
nym cytatem z przytacza>nej wcześniej analizy ekonomicznej:
„Pozostawał*
dc rozstrzygnięci* alterna
tyw*, czy «chodzić i are
ny działalności gospodar
czej na. skutek odpływa
pracowników, czy ratować
się podwyżką płac i nara
żać na skutki wynika jące
x obciążeń finansowych za!
to grożących (odpir na Ftm
dusz Ochrony Pracy)”.
Skutki te ukazały się upłakane i nie będziemy tu
wdawać się w szczegółowe,
wyjaśnianie mechanizmów
eKonomicznych, uruchamia
nych automatycznie
w
przypadku tak dużego pro
centowo skoku płac, Jeśli
jednak łączne obciążenia.
pedaiKOwe żytku (wraz z
podatkiem dochodowym) się
gają ponad 100 procent je ^
go wartości, to przecież ta
kie normy nie są nawet
drakońskie, a wręcz absur
dalne. Przecież, jeśL nic
się w przepisach nie zmie
ni, nie wprowadzi się żad
nych ulg. to spółdzielnia
znajdzie się w gronie wie
lu innych, w których su
ma obciążeń przekroczy
wypracowaną
nadwyżkę
bilansową.
Prezes spółdzielni Zdziś
law Grone) mówi więc
wprost: ■— „To są zbyt ostre reguły gry dla tego ty
pu zakładu. Tu pracują Iu
dzie, którzy „dorobili” się
jui rent i emerytur, ale me
starczają im one m życic,
iw 80 proc, poniżej f tys.
zł) I mimo podeszłego wie
ku muszą dorabiać. Zresz
tą większość s nich prace
tę wykohujc na pół
eta
tu”.
tym miejscu nie od
rzeczy będzie wy
jaśnienie, że „wy
windowane” płace wynios
ły
w roku 1984 średnio
10 119 zł miesięcznie. A zń
ten 120-prccentowy wzrost
nie w każdym zakładzie oznicza tą samą kwotę, nie

W

iiistytucjl oświatowych «tat się
przedmiotem wypowiedzi
Si,du
Najwyższego. W systemie amery
kańskim Sąd Najwyższy powoła
ny jest przede wszvstKim do oceny zgodności
poszczególnych
aktów prawnych z ustawą zasad
niczą. W praktyce sąd — poprzez
swoje orzeczenia — reguluje wie
• le aspektów amerykańskiego ży
cia społecznego. Otóż rozpatrując
bratnio w tryb1« odwoławczym
sprawę, w której przeciwko dyre
kcji iednej ze »zkół w New Jer-

w Vichita
sey wystąpił* na rtoletnie uczeń
ni ca, Sąa Najwyższy zdecydował,
że nauczyciele mają pełne prawo
do przeprowadzania „w uzasad
nionych sytuacjach” rewizji, tak
że osobistej uczniów.
>
1
Sprawa trwała 4 lata. W 1980
r. zastępca kierownika szkoły w
Piscataway, zauważywszy, że jed
a z uczennic po kryjomu pali
piepierosy, sprawdził zawartość
jej torebki, znajdując m. In. ma
rihuanę i notatki, które dowodzi
ły, że 9-k.lasistka dostarcza «wo

do każdego więc można
przykładać tę jamą miaią
przy ocenie działalności go
spodarczej. Poczucie krzyw
dy w spółdzielczości inwa
lidow Jest tym większe, że
w wielu zakładach silnych,
określanych mianem polon
tatów przy wymierzaniu
„kar” za nadmierny wzrost
zarobków stosowano ulgi.
Stosowano je tam. gdzie obie
ktywnle Istnieją znacznie
więxsze szanse poprawienia
efektywności gospodarowa
nia m. in. przez wzrest wy
dajności pracy.
W spółdzielni, w której
średnia wieku zatrudnio
nych w ynosi 60 lat (400 pra
cowników przekroczyło sie
demdzieslątkę) zabieg taki
Jest wręcz nienumanitarny,
pomijając jui fakt, te tru
dno zwiększa: wydajność
podczas nocnego dyżuru w
fabrycznej portierni,
czy
na parkingu. Taka
jest,
niestetyr specyfika tego za
kładu i jemu podobnych.
W czasie rozmowy z kie
rownictwem
spółdzielni,
przedstawicielami organi
zacji społecznych i polity
cznych oraz samorządu pa
dało ze strony gospodarzy
wiele, retorycznych moim
zdaniem,
pytań. Pytano
więc, dlaczegc fundusz płac
spółdzielni obciążany jest
tak wysokim jak we wszys
tkich
przedsiębiorstwach
43-procentowym
podat
kiem na ZUS, skoro więk
szość zatrudnionych tu lu
dzi na swoje emerytury już
dawno zapracowało w po
przednich zakładach. Czy
ciężar statutowych i wvnl
kających z reformy opodat
kov an nie niweczy
spół
dzielczej
samodzielności,
nie pozbawia wpływu na
dubro
gospodarowania,
nie pozbawia wpływu na
podział wypracowanej nad
wyżki według najkorzys
tniejszych dla spółdzielni
kryteriów?
ODOBNE pytania pa
dać będą wkrótce w
tej i innych spółdziel
niach inwalidzkich, zbliża
się bowiem okres organize
wania walnych zgromadzeń
członkowskich. Ludzie py
tać więc będą nie tylko o
zarobki i zagrożoną „13”,
ale także o realizację spo
łecznych celów, które przy
świeca! r twórcom spóldziel
czości inwalidzkiej w Pol
sce. Miała ona być socjal
nym parasolem dla ludzi
niepełnosprawnych, którzy
chcą znaleźć swr miejsce
w zdrowym społeczeństwie,
nie licząc wyłącznie na je
go pomoc, ale w
miarę
swych możliwości podejmu
jac trud pracy zawodowej.
Stosowanie ostrych rygo
rów reformy do zakładów
inwalidzkich może po pro
stu doprowadzić do zniwe
czenia tej wspanialej idei.

hn kolegom także poważniejsze
narkotyki.
W I instancji sąd uznał, że na
uczyciel przekroczył swoje kom
petencje. Najwyższy Sąd stano
wy odstąpił od postępowania wo
bec uczennicy, uznając, że dowo
iy obrotu narkotykami zostały
uzyskane w sposób pozaprawny]
Jednakże Federalny Sąd Najwyż
*Z) wydał inny wyrok — opi
sany wyżej.
Nie ma zgodi- ani wśród praw
ników, ani wśród laików gdy cho
dzi o ocenę tego wyroku. Przeci
wnicy uważają, że stanowi on ograniczenie swobód obywatelskich
najmłodszych mieszkańców Ame
ryki, Zwolennicy wyroku wska
zują z kolei, że dla opanowania
sytuacji wśród młodzieży konie
czne są większe kompetencje dla
wychowawców. Incydent z Vichi
ta dowedzi racji tych drugich, ,
Toteż apele o większą dyfcjpline
wychowawczą
staja
Hę cooraz powszechniejsze. Pro
blem przestępczości wśród nielet
nich przestał był domeną rodzin
nych rozmów i stał się kwestią,
które wymaga rychłego rozwiąza
nia.

Grzegorz Woźnick

szanown> panik*
J,
Strzemialski.
Napisał
pan barazo ładny arty
kuł pt. „Mówimy po poi
iku. «Homo faber». Pr*
gnę w związku z nim
podzielić sią z panem
łBwo-imi kilkom* uwaga
mi.
Ma pan nadzieję, że
zmiana na lepsze (w
dziedzinie posługiwania
się j. polskim — przyp,
red.) nastąpi po szcze
cińskim kongresie. Być
może jedynie w radiu,
telewizji i. (oby?) w fil
mie. Skorzystają zhtem
T tego Jednostki, * cho
dzi o to, aby rezultaty
szczecińskiego kongresu
dotarły do całego Lpołe
czeństwa.
Tu szerokie pole do
popisu ma wiaśnie ra
dio 1 telewizja, ponie
waż albo jedno, lido
drugie jest w każdym
aonm i maja stałych od
blorcow Mogłyby ona
(radie i TV —- przyp.
red.) dwa razy w tygo
dniu nadawać półgodzin
ny program pt. „Mówi
my po polsku”. Ja oso
biście >, pisałem w tej
spiawie do radia I tele
wizji, również do „Dzień
nika Bałtyckiego” (?) oraz tygodnika „Przeg
ląd . Tygodniowy”
ale
bez echa. — .
—
Czy pan tego nie zau
ważył, że zupełnie zagi
nęło w naszym języku
słowo „BARDZO”. Za
miast uż>wać np. bar
dzo to ładne, śliczne,
delikatne, miłe itp., pra
wie zawsze słyszy się:
„strasznie to ładne, de
likatne
itp."
Nawet
dziennikarze telewizyj
ni używają słowo „stra
ozny” lub „strasznie" ja
ko
zamiennik
słowt
„bardzo”; aktor w pol
skim filmie z serialu
„DOM” mówi do 10-iei
niego chłopca, którego
dłuższy cza« nie widział:
„Ale strasznie uroiłeś!”
Z szacunkiem
RAJMUND SZTOlC
Sopot
AUTOBUSY POD
LUPĄ INSPEKTORÓW
Po
przeczytaniu, w
„Dz 3.” artykułu
pt..
„Autobusy pod lupą in
spektotów”, utwierdzi
łem się w przekonaniu,
że o pewnych sprawach
trzeDa głośno mówić. 1
28.12 84 r. byłem świa
dkiem na przystanku au
tobusowym przy przy
stanku
SKM GdańskPrzymorze, następujące
go zdarzenia.
Właśnie
nadjechał autoous
li
nii 139. Była godz. 19.40,
Spora grupa
objuczo
nych torbami, siatkami
z zakupami kobiet spie
sznie zdążała w kierun
ku przystanku. Sądzić
można, iz Dyły to kobie
ty kończące pracę ok,
gudz. 1S, * więc ekspe
dientki, urzędniczki po
cztowe itp., z pewnością
umęczone
całodzienną
pracą w swoich placów
kach. Autobus stanął,
wysiadio kilka
osób,
wsiadło 4 może 5 osób.
Kierowca
„ zamknął
drzwi i ostro odjechał,
mimo iż spieszące
do
pojazau kobiety
były
nie dalej niż 8 m od au
tobusu. Nie wpuścił ich
też, gdy kobiety te po
deszły do stojącego pod
czerwonymi
światłami
(kilka metrów za przy
stankiem) pojazdu. Pan
kierowca był nieugięty:
z 5 pasażerami pojechał
w trasę!
,
Co ten
kierowca
chciał udowodnić? Mo
gę zrozumieć, że mógł
być w złym humorze,
ale autobus jest dla pa
sażerów. Od wzajemne
go traktowania się w
tych ciężkich dla
nas
wszystkich czasach du
żo zależy. Przecież ten
kierowca np. u
tych
ekspedientek czy urzęd
niczek będzie kupował
lub załatwiał rożne spra
wy i na pewno będzie
wymagał dobrego, życzli
wego
traktowania
Swym
postępowaniem
jednakże nie nastawił
tych kobiet dobrze do
ludzi.
Z drugiej strony kie
rowca działał na szkodę
przedsiębiorstwa jadąc
prawie pusty. Nie wie
rzę, aby 20 sekund, któ
re należało poczekać na
owe spieszące się kobie
ty, wpiynęły n?
cykl
przejazdów.
Człowiek,
ktury w ten sposób tra
ktuje pasażerów nit* po
winien być kierowcą au
tobusu.
W pełni popieram ak
cję,
która
prowadzi
„Dziennik Bałtycki”, ma
jącą usprawnić funkcjo
nowanie
komunikacji
miejskiej, a także ludzi
ją obsługujących.
(nazwisko i adres znane
redakcji)
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Spotkania konsultacyjne

Załoga PBK i „pod dachem
ma sporo roboty

Cs.edlowe. otwarte zebrana konsultacyjne dotyczą
ce założeń do prujek.u ustawy „Ordynacja wyborcza
dc Sejmu PRL'' c-doędą stę w Gdańsku:
— 12 bm. o go.te. 17 — w Domu Kultury przy ul.
Stryjewsk.ego
- 12 bm. o godz. 13 — w Szkole Podstawowej nf
81 przy ul. Juraty i w administracji osiedla nr 2 przy
ul. Piastowskiej 90 E
— 13 bm. o godz. 16.30 — w klubie przy RSM „Bu
dowlami", ul. Grunwaldzka 56°
_ -J3 bm. o godz. 17 — w Miejskim Domu Kultury
przy ul. Dworcowej 9 i w kiube „Kom er ton" przy ul.
Kołobrzeskiej 59
__ 13 bm. o godz. 17.30 — w Osiedlowym Demu
Kultury przy ul. Kołobrzeskiej 25 E

Zima nie sprzyja przedsiębiorstwom remontowobudowlanym* upychając je do prac w zamkniętych
obiektach Ale i tu roboty nie brakuje, ©o widać
choćby na przykładzie gdyńskic&u
Przedsiębior
stwa Eudownictwa Komunalnego,
Ekipy PBK
pracują w różnych dzielnicach miasta, w większoś
ci w obiektach kontynuowanych.

Ponawiamy apel
Ratujmy łabędzie!
W połowie
stycznia br
pisaliśmy o zamarzaniu ła
jędzi na Mctławie w pobliżu Zielonej
Biamy w
Gdańsku próbie ratowania
ich poprzez dokarmianie
oraz pomocy jakiej udzieli
ło przedsiębiorstwo Zegluga
Gdańska, wysyłaiąc
♦^mże holownik „Noscrożec
I" cio łamania kry.
Wczoraj znów otrzymaliśmy od naszych czytelników alarmujące sygnały,
że na skutek silnego mrozu
i zamarznięcia rzek. giną
łabędzie...
Kontaktowaliśmy się z
placówką Żeglugi Gdań
skiej — dyżurny w ^t.ym
dniu p.
Zbigniew Sacewlcz, po sprawdzeniu actu
alnego stanu rzeczy, zapew
ni* nas, że jeszcze wieczo
rem (tj. wczorai ok. godz.
19) pchacz
„Nosorożec I"
pokruszy lód na Motlaw’e
od strony elektrociepłowni
aż do samego mostu, tj. do
miejsca, gdzie lodołamaczem można dopłynąć Do
aaimy, że po tej stronie
mostu sytuacja
nie jest
najgorsza,
bowiem
ze
względu na ocieplanie wo
dy przez elektrociepłownię,
nie ma całkowitego zamar
znięcia pokrywy rzeki
i
ptaki mają dostęp do wo
dy, siedząc sobie gromadka
m:. łącznie z kaczkami Go
rzej jednak
przedstawia
się sprawa po przeciwnej
stronie mostu, a w'ęc od

SŁAWIERI SZONE
W PAMIĘCI
,
,
,
W końcu lUtopada ub r^
w rubryce „Uważamy ze...
sygnalizowaliśmy potr. ebę
zabezpieczema i zagospodarowania pomieszczeń po

Odwołana
impreza

strony
tra*j W—-Z. Ze
względu na niskie zawieszę
nie mostu pchacz pod nim
n!e nrzeidzie, a znajdujące
się tam labedzie faktycznie
są zagrożone. Jas im pomóc? Sprawa nie lest łat
wa, niemniej
rozwiązanie trzeba szybko znaleźć.
Apelujemy zatem do Towa
rzystwa Opieki nad Zwieprętami i gospodarzy miasta — nie póJwoImy by ła
będzie ginęły!
Ot.

Od dziś

Domu
Marynarza teriałow trudno dostępnych
przy ul. Czołgistów
wfi
rynku. No i zaczęły się
w
gdzie nie tak dawno kłopoty. PBK dosłowme
zakończono dobudówkę prze „wydzierało” skąd mogłu,
znuczoną na zaplecze maga po trosze wszystkiego, a'e
zynowo-żvwieniowe, zajęta taki system
nie sprzyjał do- .
się częścią mieszkalną. VVy trzymaniu hurmouog imu i
mienia się stolarkę, kładzie terminu robot
nowe tynki. Jest nadzieja
Na szczęście główne trud
e w końcu roku wprowa ności już się skończyły i
dzą się tu juz pierwsi goś niebawem nowa placów!*
cie. Natomiast wcześnie, zdrowia będzie służyć gdy
bo w ostatnich dniach mar nianom. Po jej przekazu
ca ma być wreszcie prze niu PPK zabierze się do
kazana przychodnia przv modernizacji i remontu .sta
ul Dzierżyńskiego. Jest to rej części tej samej przytrochę pechowa budowa choini
Obiekt o trzech Kondygna
Prace remontowe prowa
cjach. z licznym’ gabmeta
mi pomyślany był nowo dzi się równ.eż w innych
cześnie. na wysoki polvsk budynkach w miernie, np.
Dużo glazury i innych ma- w bazie Woj Przeds. Prze
mysłu i Transportu Budów
ni etwa Komunalnego na
Cb”lcmi Wymienia się też
instalacje elektryczne V
blokach mieszkalnych przy
ul. Czołgistów 50 i 50 A
Ogółem w tym ro’-’u przed
siębiorstwo
przeprowadza
generalny remont 14 budyń
Ków mieszkalnych nu wspa
— P^la ub Droszyńskiego, ul Czerwonego Sztan- mnianej ulicy Czołgistów
daru Obrońców Wybrzeża, oraz p”zy ul. Szenwalda
zarny Dwór 3
la PPL i ■ innych
do
ul.
Fokossowsk ego
Ma dniach zacznie uc
po wybudowaniu
odcin „odmładzanie’ dwu obieh
kd ul. 30-lecia PPL od ul
Rokossowskiego do
ulicy
Pilotów, planowane jest wy
dłużenie
do
przystanku

Wydłużenife trasy linii 127
Jak nas informuje Woje
wudzkie Przedsiębiorstwo
Komupiisacyjne w Gdańsku w związku z wnioski ein Komitetu Osiedlowe
r>o Przv morze — Piastów-'
aka oraz adnych MRF
i
WRN
z dniem
12
bm wydłuża się trasę li'vi m lr’7
Wydanie tr*, f^lega
na skierowaniu autobusów
rej li ii ulicą Pnsmwską
do pęt " W Jelit owue 1
na celu objęcie ob.lucą ko
mumkccyjną
mieszkańców. rejonu ulicy P-astow
skiej.
Nowa trasa linii 127 bę
dzie przebiegała następują

Wszystko o oprawie
boczniaka

^ *Droszvr.skiego. Nast‘-p^ 0(J. ^ „ ul; łCr3y,v0U.
Zrzeszenie
Produce tóv.
depo ulica Poznańska, Pia
w Gdańsku, z siedzi
;
n ~etlł w TcUtko Grzybów
hą \v Gdyni, ul Swiętoiarska
^ ró‘ Qn uL nro
9, organizuje kurs mom; 'c/po-pralttyczn y dla saihteres*
c;z,rńskiego.

Częstotliwość
kurs owa
aia w £ odztnach szczytu r o
12 minut, poza szczytem co
15 minut, a w dni świątecz
ne — z częstotliwością co
25 minut
Na wspólnym odcinku
trasy, rozkłady jazdy linii
117, 127, 143 są zsynchroni
byłej kotłowni lokalnej c.o. zowane.
w budynku przy ul. Głębokiej 4 w Gdańsku. W od
nowiedzi, otrzymaliśmy tył
kQ kopię pisma skierowa,eg0 Drzez pgm Sródnrue4ci fia OPr;c w Gdańsku
z prośbą o zabezpieczenie
narażonego na dewastację
obiektu.
OPLC do dzisiaj nie po
informował nas o jakich
kolwiek działaniach. A szko
da! Budynek można było
by przecież pożytecznie wy
korzystać.
(gaya)
...do dobrego człowiek prrv
zwyczaja się szybko, nawet
wtedy, gdy są to tyiko drobiozg Ot, np. toki zegar
nad tunelem dwoxa PKP w
Zakład Energetyczny Rejor
Gdańsk zawiadamia, ze w zwią Sopocie Był, był i nagle, jezku z konserwacją urządzeń sten'ą ubiegłsgo
ubiegłego reku
reku znikzrikenergetj cznycli nastąpi przer nąl,
ponoć vzlęto g0 do
wa w dostawie energii eiek- naprawy,
fta. bę r^ą,a
trvcznej:
12—13 bm. w godz. 8—15: ul. nad sopcckrm tunelem płySłowackiego od nr 24 dc łey- nie sob;e nadal, ale speszą
monta. Partyzantów nr 85. 87
pasażerowie
15 bm. w godz. 9- -16: ul. Bu cy do kolejki

Uujamyie...

W związku z żałobą
Bałtycka Agencja Artysty
czna odwołują imDrezą
„Friko od nowa” w dniu
13. OZ 85 o godz, 17 w
sali Domu Rzemiosła w
Gdyni. Imoreza zostają
Drzenles'ona na dzień 16
02 85 codz. 11
Szczegółowych info* mo
cji udziela Biuro Obsługi
Widza frei. 51-44-43
(K-1603)

Bez prądu

ś. t p.

Eronisław Pobłocki
Fisza św*.
odprawiona zostanie dnia 13 luteec
1985 r o god/. 9M w kościele paraflanwm w Zu
kowie, po czym nastąpi pogrzeb na cmentarzu
miejscovwm.
Rodzina.
K-1604
Z głębokim żalem zaWiadarr.'. my. z-‘ <
4 luteg<-> 1385 r zmarł w wieku' 46 lat nasz pra
cownik

HENRYK KLEINA
Pogrzeb o-dbęozie się dnia K lutero ’983 r. o
godz. 15.« na cmentarzu O dynia-Oks?"vte.
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzime Zmar
łego składalądyrekda. współpracownic;, oiaz koledzy
%e Stoczni Marynarki Wojennej im Dąb
rowszczaków w Gdyni.
^

Z głębokim żalem zawiadamiamy, żu
dnia
02. 1885 r zmarł mój koci any mąż, nasz tatuś 1
dziadek

9.

*

*

np

*

uiieckteć

Cześć pamięci
tragicznie Zmarłych marynarzy
z ms. „Busko Zdrój".
Zaioga,
organizacje
społeczno, j oilt> czne
i dyreKCja Morskiego Portu Handlowe
go Gdynia.
K-1630
Z głębokim żalem zawiaaanuamy, ze w dmu 8
lutega 1985 r. w wieku 87 lat zmarła moja uko
chana mama, nasza teściowa droga babunia
ś. t P-

Sportowy sprzęt zimowy
1 w „Neptunie"
Zima mc usypuje, a dłu
gotenninowe prognozy po
godowe mówią, że śmeg i
m.’óz utrzymywać się będą
jeszcze przez dłuższy czas.
Można więc przypuszcza-..
że warunki do uprawiania
zimowych sportów będą do
bre co najmniej przez cały luty. Trudno
się więc
diiwić, że wiele osób zżyma się, iż handel nie zaopa
trzyl skleoów w odpowiedm; ilość nart, sanek, czy ły
żew, a trójmiejskie ogn.ska
TKKF przedwcześnie zrezygnowały z organizowania
giełd zimowego sprzętu
sportowego. Jedyn.e jeszcze ognisko „Checz” przy
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Gdyni zapowiada ewen
tualną giełdę w lutym. Czy
dojdzie ona do skutku -

na Morenie: bra1” cświeue- Przedsiębiorstwa Robot San
nia, senody bfłdne, śnieg le tamo-Pofządkowych.
*
*
*
ży na korytarzu, a kaloryfe
ry r -e są zabezpieczane
...nie we wszystkich do
przed mrczem- to pz Kilku mach, gdzie ostygły kalory
nieudanych interwencjach w fery, stało się to z powo
administracj
o zcnćedba- du owarii ciepłociągów, o
niach cazoręy rmeszkańcy których pfsaliśmv obszernie.
meloują redakcji,
Zresztą ich skutki jak po
wiedziano. nam, przy okazji
*
interwencji, w adnr imstrccji
2
du obfitujqcej w osiedla Żcbianka, dc ocoie&
wycenie
dziełku powinny być usunię
cj *Qze trcch<? sZW„nkbwać, te. Na wszelki wypadek war
. ,ud7ie pcfzqdk-jjqcy na to zainteresować się jednak
,
moia ^aorewd
sze ulice mają naprawdę du mieszkaniem przy ul. Gdyń
żo roboty. Ale wszystko ma skiej 5G/28, a także w
swoje granice Mieszkańcy Gdcńsku p^zy uhey Browar
Nauczyciel- nej 2/7.
^«zna' blcki. Mik',
uł
skie, Soółdmeln M.eszkcmc
S/rÄÜ. «I 20
Telefoniczne sygnaiy do
śmieci nie wywożono od 20
grudn-ia ubiegłego
Ter tej rubryki przyjmuje redak
rejon Gdańska
poiecamy tor dyżurny codzienni® w go
dżinach od 10 do 13.
^
' uwadi«

niedostatków, ate do urnocowanio ante-ny telewizyjnej,
by nie chwiała się na Werze dużej klasy spec:alis*y
nie trzeba. Zbyt długo więc
chyba mieszkańcy blcku rw
4a pr2y uiicy Wamenskiejna
domagają się od
cdm .nistracji naprawy
w] Jsterki. yv wietrzne dni
rnogą oglądać w ogóie
oru?!€g; praaromu TV. An{enę ,biorczq należy więc
sc!id.,iej zamontować, ktoś
musi sję na dach po
łatygowcć.

Koleżance Jadwidze Wyganowskle;
wyrazy gł^bokie^o żalu z powodu
śmierci na ms. „Busko Zdrój’*

trajęicznlGj

Referatowi Oświaty i Wychowania w Pelplinie,
wszystkim przyjaciołom, krewnym, znajomym za
okazaną potnor serdeczność i współczucie oraz.
uczestniczenie w uroczystościach p: ,,rzsbowj ch
szej najdroższej matki, teściowej, babci i prabab
ci
. ś t p.

AGNIESZKI SARNOWSKIEJ

W dniu 10 02.85 przestało bić nagi« biedne cho’-e
serce naszego naj’epszego i najtroskliwszego męża
i tatusia

BERNARDGRUBA
Jat 69
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dni? 12.02
1385 r. o godz 10.00 w kaplicy przycmemarnej w
Wejherowie do czym nastąpi wyprowadzenie zwłok
na miejscowy cmentarz.
zona.
8-1493

BOGDANA JEŻEWSKIEGO
żył lat 53
Zmarły posiadał liczne odznaczenia 1 odznaki rn. in
nymi Złoty 1 Srebrny Krzyż Zasługi, odznaki ho
norowe: „Zasłużonym Ziemi Gdańskich’ i „Zasłu
żonym dir Gdańska”, odznakę nonorową ZIW. „Za
służonego Działacza Ruchu Spoidrielc/ego” i Inn
Pogrzeb odbędzie się dnia 13.02.85 r. o godz.
15.00 na cmentai u Łostowice.
Nieutuleni w żalu
żona, córka i cała rodzina.

szczerego

współczucia

z powodu śmierci

składają:

.
dyrekcja i współpraco wnłcy
„Srebrzysko”.

Barbarze Dore szewskiej
zc

_
,
Szpitala

Z głębokim
1985.02,07 zmarł

żalem

zawiadamiamy

że

OJCA

K 1605

MARTY KREFT
* d. Brzezińskiej
która od et zła od nas nagle
pizeiywszy lat.89,
•erde line Bóg zapiać składają pogrążeni w bólu
syn t synowa.
G-4891

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

składają:
koleżanki ł koledzy z Państwowe! Opery
i Flharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
G-4976

Rodzinie 25marłogo

CZSP - Spółdzielcze Przedsiębiorstwa
Zaopatrzenia i Handlu w Gdańsku,
ul. Elżbietańska 10 11
ZATRUDNI NATYCHMIAST
a w. pracowników:
— j samodzielne lub starsze księgowe
— 1 akwizytora

Bursa nr 4 Szkolnictwa ZawtxJowego
w Gdańsku-Wrzeszczu
ul. Grunwaldzka 238
tel. 41-60-73

b. długoletniego i cenionego pracownika
Biura
Projektów Budownictwa Kcmur alnego w GdańSKu^Wrzeszczu — wyrazy głębokiego współczucia

Slcl 3 d 3 *

Wyrazy głębokiego talu 1 współczucia Rodzinie
Zmąrłego składają
kierownictwo, organizacje spi *eczno-polityczne, oraz pracownicy OPSW w Gdań
sku.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 1985.Ua, 2 < godz.
9.00 n* cmentarzu w Weiherowie-Sm,eehowne
K-1612

ZATRUDNI NATYCHMIAST
ze skierowaniem c Wydziaku Zatruonienia 1 Spraw
Socjalnych urzędu Miejskiego w Gdańsku n. wym
pracowników
— samodzielne księgowe — z osoby
— rewidenta zakładowego — 1 oc.iba
—. samodzielnego referenta ds. ROMAT — 1 oseba
— branżystów do Wydz. Zaopatrzenia — 3 osoby
— z-ca kierownika ds. gosp. mater. — l osoba.
Warunki płacy 1 pracy do uzgodnienia na miejs-

ZATRUDNI ZARAZ

MAKSYMILIAN JANKOWSKI
długoletni emerytowany pracownik OPSVT w Gdań
sku.

Dvrekcja Zespołu Elektrociepłowni
„Wybrzeże” w Gdańsku
uL W*śina nr 6/16

FUO .JECHMET
Pruszcz Gdański

dyrekcja. Koleżanki ] koledzy.
K-1608

Wyrazy głębokiego współczuc.a z powodu
długoletniego byłego pracownika

mkwwi

JANA PICKA
składają rodzinie
Rada Nadzorcza zarzad sp-nt Kolo Eme
rytów i Rencistów oraz współpracownicy
NZUM w Sopocie.
K-1628

ze
—
—
—

skierowaniem z Wydziału Zatrudnieni*
kierownika zespołu magazynów
>
pracownika ds. kooperar >!
magazynierów

Faoryka oferuje:
— ciekawą pracę
— dobre warunki socjalne
— dogedne warunki dowozu pracowników.

skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia
głównego księgowego
samodzielnego referenta dr finanrowych
samodzielnego referenta ds. administracyjnych.

Warunki pracy 1 płacy do omówienia na miej
scu.
Możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin.
K-1531

inä. a'ch. JÓZEFA JAKUBOWSKIEGO

f»1t

Informacji udziela Wydział
Telefon: 474-284 lub 474-266
K-1489

Kadr

i

—

TELEFONICZNA PORADNIA
JĘZYKOWA UG -- oorady z
zakresu języka polskiego co
dziennie (prócz niedziel i świąt/
w godz. 10-15. TeL 41-15-15

Oferty prosimy nadsyłać p^Ł adres ZZ'^O ..Wólczanka”
Łódź 93-3o5, ul Wólczańska 243. teł.
84-75-70 lub 84-86-90 wew 24
K-157’

ze
—
—
—

Naszej Koleżance

MATKI

TELEFON
ZAUFANIA
31-Oo-flO w godz. 16—6

ZATRUDNI

Koleżance WeronlPce Kolendo
wvrazy

TELEFON ZAUFANI A „W*
31-21-89 — czynny
w godz.
15—17 z wyjątkiem soból l dni
świątecznych

nad morzrm na 100 miejsc w turnusie.

Prosimy o nieskładanie kondolencjL
Wielebnemu duchowieństwu z kj ’tuskich narafil.
d»*iegac’i klubu seniora, delegacji
nracowników
Domu Kultury w* Kartuzach, przvjac'olom i zna omvm, sąsiadom i krewnym, tym -wszys kim którzy
oka*za’d tKiio serca i współczucia orrz
wzięli
ndz‘"ł w ostatniej drodze najukochańszej matki,
teściowej babci i prababci

w Gdańsku, ul. Długa 84-85
czynna w dni powszeuriie w
g. 9—14 i 19—7; w wolne so
boty, niedziel«
i święta całą
dobę.
NOCNA
PORADNIA „W”
w Gdyni, ul. 22 Lipca 4» czyn
na w poniedziałki,
wtorki,
czwartki i piątki w g. 19—7.

Obowiązuje skierowanie z Wydz. Zatrudnienia i
Spraw Socjalnych UM w Gdańsku.
,
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w dy
rekcji przedsiębiorstwa, telefon 31-06-13,
K-1528

ś. t P.
Z żalem zawiadamiam, że po długiej i ciężkiej
chorob’e w dniu 8. 02, J985 r. zmarł

WOJEWÓDZKA
POflADNIA
CHORÓB
WENERYCZNYCH

OBIEKT KOLONIJNY

rodzina.
G-4847

OKULISTYCZNA

w Gdańsku, ul. Swierczcwskie
go 6 czynna w wolnę soboty
w goaz. 6—14.

KUPIĄ LUB WYDZIERŻAWIĄ

składają:
dyrekcja i pracownicy Wydawnictw Ak
cydensowych w Gdańsku.
K-IdOo

serdeczne podziękowania sKłada

PORADNIA

Zjednoczone Zakłady
Przemysłu Odzieżowego „Wolczanka”
w Łodzi

S Y N A
LESZKA MATAREWICZA

ANASTAZJA l IWAŃCZYK
Msza św. odprawiona zostanie dnia 14 lutego
1935 . o ?od? 12.15 w kościele Chrystusa Króla w
Gdym Małym Kacku
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
13.C0 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążona w smutku
rodzina.
S-1520

1 święta całą dobę — ola mle
i sr.kańcov Oliwy l Przymorza,
teł. 62-31 Tt

Sopot, al Niepoaleglośct T79
czynne całą dobę
l
Dziś o godz. 16 W w sali
— wypadki 699
W Gdans» u: Narodowe,
wwykładowej BWA w Sopocie
— inne teł 51-24-5»
ul. Powstańców Warszawy 2 -6 g. 11—17. Pałac Opatów w Oli
mgr R. Ziarkiewicz wygłosi ko wie, w g. 9—15.30. Archeolo
Gdynia, uL 2wlrki i Wigu
giczne,
w
g.
10—16
Historii
lejny wykład z cvklu poświę
ry 14 — rzynne całą dobę
conego historii polskiej sztuki Miasta Gdańska w g. 10—15.3f
— wypadki
współczesnej pt. „Sztuka kon Centralne Morskie, w g. 10—
16
cept -alna”.
— ragte zacnorowania 1 pr«
Zarzad Tow.
Przyjaciół
W Gdyni:
/Uceanograflczn«, wozy chorych telefon 20-00-01,
Gd ńska zaprasza
działaczy w h. 10—17 Marynarni Wojen 20-00-02.
b. Towarzystwa Rozwoju Ziem nej — skansen w g 10—16
Ambulatorium atonia miogiczZachód ich i b. PZZ na spot Statek-Muzeum
..Dat Pomo
kanie dyskusyjne z uczestnika rza" w g ■ 10—16
ne — we wszystkie sobory,
mi uroczystości w Opolu, po
W tlhiągu: Państwowa.
w niedziele i święta w g. 10—7
świecone! 40 rocznicy powrotu g 8-16.
(dla mieszkańców Gdyni)
zie.n zachodnich i oółnocnych
W Bedominie: Hymnu Naro
do Macierzy. Przedmiotem spo
Dyżury lekarzy w przychód
tkania, które odbędzie się IZ dowego, w g. 9—13.
nr ach wg rejonizacji:
bm. o godz 17 w klublt
,X
W Kartu<acb: Kascubskle, w
• Gdańsk, ul. Jaskółcza 1
Muza” w Gdańsku przy
tl. g. 9-16.
(wejście
od. ul Łąkowe,) —
F’*bietanskie1 nedą zagadnie
W Kwidsyn;«: Zamkowe w lekarz ogólny 1 gabinet za
nia niemcoznawcze, forum Po
Icii-a _ f)t"j
Stowarzyszenie i 9--IS
biegowy w wolne soboty, nie
_ odra.
W Malborku* Zamkowe w dziele 1 święta — całą aobę,
stomatolog w g. 10—16, w po ■
^ Dziś o godz. 17.45 w SOrf g. 10-14 30
ogólny 1
' • tata” w Gdvni przy
ul.
\V Starogardzie: Ziemi Ko- zostałe oni lekarz
gabinet zabiegowy w g. 19—
Alaskiej 35-J7 odbedzi'* sie . o- ciewskiej w g. 6—15
twaTcie wvst.awv grafiki i rv7-30;
W Sztutowie: Stuuhof.
w
su ku Stanisława Katzera. Po
f| Gdańsk,
ul. Aksamlma
nadto w -'-fwrau-ile - koncart < 8-15
— gabinet
zaDiegowy i po
We
Wdzyazach:
Kaszubski
zesnołu „Bhirs Felous” z War
radnia
dla
dzieci
chorych w
c-a'----,- t cpi-irvqnie z radiesTe*ą Park Etnogiaficznj, w g- 10wolne soboty, niedziele 1 świę
W.
I ta — całą dobę, a w pozo
n Paszkiewiczem
r* 7V KMP1K
w Sooocle
vV Trzcwie: Wisły, w g. 10— stałe dni w g. 19—7.30;
r .. ,n
F,oh. Monte Cassino
16
f; Gdańsk-Morene, uL War
“7 n-’bodzie sie dziś o godz. 18
reńska 7, pediatra i gubinei
-r»—in-,
prtetvekb-mtizvcz’ny
/.abiegowy
w w*olne sobety,
'i-a 1 o-örem”.
.Ledziele 1 święta w godz. 8—
DYrekoia POiPB inform’
:0;
,
drrzcdslflwlenie ..Äemstj
• Gdańsk-Wizeszcr. uL Je:>ietor>erza” w dniu IZ bm.„ z !■
r<0vodu z-łohy -ro*rtaie nrzen'r. 1
louowa 5 — lekarz ogolny 1
r-:.one
na CR bm. godz.
19. |
gabinet zabiegowy w wolne
Wsryatk! • bUoif
ZTChowula
soboty, niedziele 1 święta —
Gdańsk
apteka ptzy u1
yaft-.ośó Ta bileły. któ-e nie
całą
dobę, stomatolog w g
3 i przy ul. Jaskół
beds r'C-t7'-itn>korzvstane Siajennej
10—7.30, w pozostałe dni le
r. ęy. rn ło-rrpjo — kasa cze; 16. Gd.-Wrzeszcz przy ul karz
ogólny i gabinet zabie
Grunwaldzkiej
83, Gd.-ZasoŁ
no! rg zwraca nieniadze.
przy uL Pllolow ? Gd.-Przy- gowy w g. 19—7.30, stomato
log
w
g 20—7.30
w soboty
morze przy ul Lumumby 34
Sopot — przy
ul. Bohaterów pracujące — lekarz ogólny i
gabinet
zabiegowy
w
g. 16—
Monte Cassino 21, Gdynia przy ul. 22 Lipca 42 i przy ’.SO, stomatolog w g. 17—7.30.
f| Gdańsk-Zaspa, Startowa 1
aj. Zwycięstwa 1.
lekarz ogólny 1 gabinet za
biegowy, w wolne soboty, nie
dziele 1 święta w g. 8—20;
• Gdańsk-Olma, ul Lumum
by 2 — lekarz ogólny, pedia
mima zapotrzebowania na
tra i gabinet
zaDiegowy <ua
dzieci w wolne
soboty nie
'go rodzaju imprezy han
dziele
i
święta
czynne caią
diowe — me wiadomo.
OSTRE DYŻURT,PEŁNIĄ:
dobę, gabinet zabiegowy dla
W i takiej sytuacji miłoś
w g, 8—16, stomato
Oddział
Chirurgiczry. Od Dorosłych
nikom zimowego sportu po dział
Wewnętrzny
i Oadział log w g 10—16. W pozostałe
ostaje jeszcze tyiko kup Chorób Oczu Scphala Woje dni — lekarz ogólny, pediatra,
zabiegowy dla doros
no czy
snrzedaż sprzętu wódzkiego w Gdańsku, ul. gabinet
łych i dla dzieci w rg 19—
.sportowego
w komisach, Świerczewskiego 1-6.
7.30, a w soboty pracujące w
g. 17-22;
Stoisko sportowe, prowaPOGOTOWIE RATUNKOWE
• Gdynia, ul.
Warszawska
dzone na zasadach kormsoJ4-38, lekarz
ogólny, pedia
Gdańsk-Wr^eszcz,
al.
Zwycię
wych, czynne jest np. w Do stwa 49 — czynne całą doDg
tra 1 gabinet
zabiegowy w
mu Towarowym „Neptun"
seboty w g. 9-16;
- wypadki 99S
przy ul.
Grunwaldzie .ej
4P Gdynia-Grabów ek, ul. Re
— nagłe zachorowania 1 orze
107-106 we Wrzeszczu. Moż wozy
chorych, ; te!. 41-10-00 mułta 45 •— lekarz ogólny, pe
diatra
1 gabinet zabiegowy w
na tu kupić narty kra iOwa 32-2S-29 32-36-14, 32-39-24
soboty, niedziel* i święta w
czy zagraniczne, _ bądź dać
g
1016;
Laryngolog przyjmuje v. dni
w komis ten lub inny sorzęt powszednie
• Gdynla-Obłuie, ul. Boisko
w g. 20—7.Sü, w
sportowy. Ważne jest przy soboty pracuiące w g . 17.30—7. 4 — lekarz ogćlny, pediatra
tym, że od 6 bm. komiso- w wolne soboty, niedziele 1 l gabinet zabiegowy w soboty,
niedziele i święta w g. 10—16;
we transakcje
odbywają święta — całą doDę
• Gdynla-Orlowo, ul Wro
się tu na nowych, korzyGdańsk-OJiwa. ul. Grunwal cławska 54 — lekarz ogólny,
stniejszych dla klienta za- dzka 571, w dn! powszec.iłe pediatra i gaolnei zabiei ;owy
czynne ad godz. 14.30 do 7.30 w soboty, niedziele ł święta
sadach,
— w wolr.e soboty, niedziele w g. 9—16. Poraar.iŁ stomato
logiczna. ul. Waryńskiego "30
— w soboty w g. 10--15

...trudno jest godzić się z
(dc ż wyżkami ale na 'wyłu
dzania peniędzy do prostu
^----pozwolić me mcina. Skore
wiec poczta W7dała swego
czasu koperty z nadrukiem
znaczka o nominale 6 zt, a
dz S żąda 20 przestanie hstu
10 zt, to mech sprz .da^e
znaczki po 4 zt, żeo> z koperty za którą zapłacono 7,50
mczna było zrobić uzy.ek
Tymczasem na pcczc'e efe
rują znaczki pięciozłotowe
.po ostatniej podwyżce
lub w:ększej wartością Moi
na przecież zapas kopert czynszów okaterzy zdecydona
przesfempiowac. a te, które warne ostrzej
słusznie do
W sq u lu*t. dopuści do
^
’^wiązywały
się ze
obiegu.
cle
swoich zadań! leśl, więc dzie
jest je się tak jak w klatce A
pny^uScy «r^b^ ,2»

7. głębokim żalem Drz-’1eliśmy wiadomość o tra
gedii marynarzy z ms. ..Busko zdrój”. Rcdziooi „
załodze oraz dyrekcji Polskich Linii Oceanicznych
przekazujemy -asze serdeczne wyrazy współczu
cia

EDWARD PODZIS
lat 57
Msza św żałobna odprawiona zostanie dnia 13.02
1985 r. o godz. 8.00 w kościele Chrystusa Kri,a.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o gocz.
14.00 na cmentarzu Lostowickim.
Pogrążeni w smutku
tona. córki z mężami, syn z żona oraz
wnuid i rodzina.
G.4S37

dzena czy nie płynie
zbyt wolno.

cje obiektu przv ul. Koj^eniowskie.gOj prreznaczo
nerto na po+’-zebv Muzeum
m. Cdvni W planie na ten
rok przewHu.ie sm odnawianie szkół i przedszkoli,
nad którymi patronat objełv FI.O oraz zakończenie
nrac w 7*epo!e Szkół Me
chanicznych (tynki wewnę trgne i zewnętrzne w dobudowanych y^śraztatacCi),
’’ort też dużo dTobniejszvHi
zleceń do realizacn. Zda
niem naczet-J0 o in^/rrei i
t. y>3 hrtjwfchicro e łona 7
h;rf) wszystkim yigf 1T — J——\ i
o-i r-ok powinien by* rń&v
ple nomvfdny d1*7 r%~zedś!'j
biorstwi jak ubiegły.
(Jarl

CO * GDZIE * KIEDY

tym
wprto

Ä Ä SÄdbXi

rzyńskiego nr 7, 12.

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, że
W driu 8 lutego 1985 r. zmirł v wieKu CS lat moj
kochany nąż, r.asz drogi ojciec tesc 1 dziaaek

wamch amatorska i wielkoto
wa'owa uorrwa grzyba .lada1
nego o nazwie boczniak
Za tęeia
prowadzone
uedg
przez specjalistę z
d^ edz, y
iiprawv grzybów
jadalnvc”
dc<
dr hab Mariana Ga piń
skiego z Akademii Rolnicze 1
w roznan*a oraz producentów
boczniaka
Informacji udziela i
zapisy
przv imu je sekvetarz
zrzeszę
nia
we wtorki i olatki
ou
godz. 14—16 — telefon 21-63-5*

tów szkolnych: II LO i
Szkoły Podstawowej nr 24
na Witominie. Zakres ro
bót spory; trzeba bowiem
wymieniać instalacje elek
tryczne i sanitarne, malo
wać pomieszczeń a, odna
wiać stolarkę itd.
Gdy zima popuści przed
siębiorstwo powróci rowruc;, uu
niej
do prac zewnętrznych
y^zie przede wszystkim o
budynek straży ‘pożarnej,
budowę przedszkola w Pu-

h

,a *

Szkolenia
K-139I

Dpury
oficerów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznvct w
Gdańsku, telefon 31-19-40 lub
37-03-33 W g. 8—19 — kpt S.
Łoguski; w g. 19—i — mji M.
Walusiak.

PROGRAM lojalny
RyDacka prognoza pogody w
pr. I: 0.58, i.28, 13.00, 21.00.
6.05 — Poranne takty, 6.30 —
Studio Bałtyk. 13.05 — zespoły
wokalne, 17.05 — Nagrania
z
gdanskieg-c, studia
— aud w
opr.
Krystyny
Rej-nowicz,
17.30 — Przegląd
aktualności
Wybrzeża, 17.40 — Komentarz
Henryka Lechowskiego,
17.^5
— Kwadrans
jazzu 18.00 —
Książka miesiąca — aud Ka
zimierza Raaowieza, 18.25 —
Omówienie programu.

I-dewiiiat
PROGRAM I
9.30 — „Orkiestra 2 ShiMir.g
bury" — film ong.
10.50 — DT — wiadomości
16.25 i— Program dnia oraz
DT — wiadomości
16.30 — „Akademia muzy
czna” — spotkani« z Ma
rylą Rodowicz
16-55 — „Michałki”
17.20 — DT — wiadomości
17.30 — „W pewnym osie
dlu" (5) „Wszystko dla seniotów" — węg kom. fil
mowo
18.10 — „Zakochani w zie
mi"
18.30 — „Kram"

19.00 — „Makowy chfop,«c"
19.10 — „KEnika zdrowego
człowieka" — Oparzenia
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Publicystyko
20.15 — „Orkiestra z Shillingbucy" — ong. kom o*
bycz.
21.?5 — DT — komentarzu
21.55 — Kino i życie: Gand
hi — progr. public.
22.10 — Bajka z kart —
Hona Zaporova
22.50 — „W dziesiątkę" —
„Sekscesy" (2)
23.25 — DT — wiadomości
PROGRAM II
17.30 — Program dnia
17 35 — Studio sport —
1 „Szlem"
18.00 — „W obronie włas
nej"
18.30 — PANORAMA
— Teleturniej 33
19.00 —
— Przeboje „Dwójki"
19.20 —
— Dziennik TV
19.30 —
— Kalenaarz historycz
20.00 — Konferencja jałtańny —
ska
2U.15 - „Salon muzyczny"
21.15 - DT — wydarzenia
21.30 — „Portret kiasy”
22.00 — „Nie potrafię powie
— fHm
dzieć: żeąnaj"
prod. ZSRR
23.25 — DT — wiadomości

Wojewudzk»fc Przedsiębiorstwo i
Handlu Wewnętrznego w Gdańsku
ZATRUDNI ZARAZ
ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia Urzędu
Miejskiego >
— kierowników sklepów spożywczych
— zastępców kierowników
— sprzedawców
— ekonomistów księgowości
— specjalistów ds. socjalnych
— magazynierów
— robotników magazynowych
— stolarzy meblowych — tapicerów
— murarzy
71 '
— szklarzy
palaczy c.o.
Oferuje płace
w systemie
czasowo-prowlzyjnynr.
Wszelkich informacji udziela Zespól Spraw Os •
bowych i Szkolenia w Gdańsku, ul. Łąkowa 39-44,
teL: 315-315
K-162"

Stocznia „Wisła” w Gdańsku-Stogach
Przełom 1
ZATRUDNI ZARAZ
ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia 1 Spraw
Socjalnych UM w Gdańsku następujących pra
cowników:
— mistrzów ds. elektrycznych
— mistrza wyposażenia ślusarskiego
— sam. insp. ds. kooperacji
— sam. inspektorów ds. zaopatrzenia w branży:
wyroby metalowe, tarcica i wyroby przem. lek
kiego
— sam. insp. ds. budownictwa miesznaniowego
— insp,. ds. ppoż. — oficera pożarnictwa
— sam. ekonomistę ds. rnaliz ekonomicznych
— masz> nistke
— traserów lub techników bud. okr. do przeszkole
nia w zawodzie traserr
— tapicera
<
— kompletatorów w produkcji
— palacza c,o
— gońca — ekspedytora poczty.
Stocznia stosuje nowy zakłaaowy svstem wyna
gradzania o wysokich stawkach
zaszeregowania
osobistego, oraz wypłaca premie i nagrody ekspor
towe w oparciu o regulamin wewnętrzny z tytułu
wysokiego udziału proaukcji eksportowej.
Posiada również perspektywiczny program bu
downictwa mieszkaniowe a
Istnieją również możliwości uzyskania pożyczek
na zagospodarowanie oraz pożyczek z funduszu
mieszkaniowego.
;
> Stocznia oosiada zorganizowany dowóz pracow
ników z dzielnic: Przymorze
Oliwa,
Brzeżno.
Chełm, Orunia. Morena oraz Sopot.
WfMAGANE DOKUMENTY:
— dowód #s~b:stv
— książeczka wojskowa lub zgłoszenie do rejestra. c ii
— świadectwo szkolne
— świadectwo oracy
— legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnymi wpi
sami
— 3 fotografie.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Dział
Osobowy 1 Szkolenia Zawodowego stoczni, teL
31-48-71.'w 321.
Dojazd autobusem łinll 111 (przystanek końcowy».
K-1356

