Sprawozdani« rządu PRL o realizacji Międzynarodowego
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Posiedzenie

NOWY kRćMIEfc
KOREI PłD.

Loh Szki-Jung, dotych
czasowy szef wywiadu po
łudmowoKOisońskiego, zo
stał mianowany w pon.adziołek nowyin p^tm ru
rom no m.eisc« Diin I
Oionga.
Powaziw zmiany - nacią
pity takie w samym nqdzie — no 22 stanowiska
13 zostało ©osadzonych
pt zez nowych wdzi.
NOWA ZELANDIA
broni

sir.-

Premie» Nowej Zelan
dii, Dov,d Lange ołwioaC7ył, ie jeg<j rzqd
nie
zniesie zakazu wizyt w
poftocn nowozelandzkich
okrętów o napęazie nu
klearnym oraz okrętów wv
posolonych w broń nu
klearną, mimo poważnych
nopięć .akie powstały w
pukcie wojskowym ANZUS
— pisze z Welington agencja UP1. Jak wiodomo, do AMZUS należą
Stony Zjednoczone, Au
stralia | Nowa Zelandia.
SUDAN
DOTKNĘŁY SANKCJE
USA

lak poinformował w n;o
dzielę Departomer» Stanu
USA, administracja Room
da Reagana zawiesiła cza
sowo pomoc gospodarczą
dla Sudanu.
PROWOKACJA USA
Jok mformuie ugenc/a
KONA, omerykańsk, sono
lot wywiadowczy „SR-71”
wtargnął w przestrzeń po
wietrzną Koreańsk-ej Re
publiki Ludowo-De-mcicratycłnej.
PREMIER THATCHER

— PRZYWÓDCY TUC

W poniedziałek xakomu
nlrowano w Londynie, że
premier Margaret That
cher zgodziła się na spot
konie z przywódcą Kon
gresu Związków Zawodo
wych- (TUC) Normanem
Wiilisem w ce'u przedy
skutowania sprawy straj
ku górnków. Rzeczni rzą
du sprecyzował, że spot
kanie odbędzie sie we
wtorek w siedzibę premiera przy Downing Stre
et
OSKARŻENIE CIA
O WSPÓŁPRACĘ
Z * HITLEROWCAMI

John Loftus, były wysa
kiej rangi urzędnik ame
rykańskiego ministerstwa
sprawiedliwości, oświad
czył, że jest w posiadam j
dokumentów potwierdzuią
cych. iż Centralna AganC|0 Wywiadowcza w ckre
sie bezpośrednio po za
kończeniu drugiej wojny
św:atowe, rekiutowała do
swych szeregów hitlerow
skich przestępców woien
nycn. Szukano pomocy
łych ludzi, bowiem osob1
stości omerykańsk*e soodziewcły się szybkiego
wybuchu trzeciej wojny
światowej i stercie m ędzy USA i ZSRR. Ocenie
no, że informacje, który
mi dysDonowali hiilerowcy pomogą Amer/kanon,
wygrać wojnę
SKUPISKO
BYŁYCH
HITLEROWCÓW

Wielu byłych zbrodnia
rzy hitlerowskich pod pizy
branymi nazwiskom mie
szka w Hiszpanii. Zakomu
nikował o tym w ub egłym tygodniu Simon Wie
sentha!, kierujący ośrod
kiem dokumentacji żyoow
skiej w stolicy
Austrii.
Wynrenił m. in. nazwiska
dwóch byłych faszystów
Są to Leon Degreiie, fa
szysta belgijski, który w
w SS uzyskał stopień qenerolski i Herber! Meine,
były lekarz obozu koncen
tracypega w Mauthausen.
PROWOKACJA
HOLENDERSKIEJ
SŁUŻBY
BEZPIECZEŃSrWA

Sąd w Dinar! (Belgia)
skazał 18 bm. na 18 mie
sięcy więżenia Brytyjczy
ka, Johna Wooda, alias
Gordinero, za krocłzież w
marcu 1984 r. 1983 poci
sków z bazy lotniczej k.
Florennes, gdzie dobiega
ją obecnie końca przy go
towania do instalacji tzw.
eurorak;et z głowicami at om owymi. W trakcie d:o
cesu. Wood przyznał, że
działał na polecenie ins-p1
rowenej przez wywiad onierykańsk1 holer.dersk ej
służby
bezpieczeństwa.
Chodziło o zdyskredytowo
n»e ruchu pokojowego w
Holandii.
DZIWNY WYROK

Sąd w Nogoi, w Jodomi skazał w pon edzicłek na karę 2 lat w<ęzte
rno z zawieszeniem b. tre
nera szkoły zegia. »kie, w
Mih-om e, 23-letniego Salosht Takemurę za śmier
telne pobicie 13-ietniegc
ucznia. Prokurator doma
gał się kary 2 i pół roku
więzienia Jak pisze ayen
cja Reutera, Takemura
znany był ze stosowania
ppartańsk ej dyscypliny"
Policja podoła, że dwaj
inni uczniowie tej szkoły
zaginęli i dotychczas nie
zostali znalezieni. Przycuszczo się, że również zo
stali śmiertelnie pob.ci
przez trenerów.

PrezydjŁij Rządu
* Sprawy gospodarcze * Preferencje dla
l

starego Krakowa * Ośrodek Polskiej
Nauki i Techniki w Moskwie

1 Biuro prasowe rządu in nymi poprzez
samorządy
formuje: 18 bm, Prezydium pracownicze
zawodowe i
Rządu rozpatrzyło piojekt terytorialne o szerok eh
Pt ISSN wtS: - ruiż
sprawozdania rządu Pol kompetencjach,
bardziej,
Rok XU nr 42 (12284)
Gdańsk, wtorek 19 lutego 1985 r.
Cena
5
zł
Nr Indeksu 3*002
skiej Rzeczypospolitej Lu precyzy jnego ' określenia
dowej z realizacji Między niektórych przesłanek pranarodowego Paktu Priw wnych regulujących ko
Obywatelskich i Politycz rzystanie przez obywateli t
nych, uchwalonych przez praw i wolności. Wzmoc
Zgromadzenie Ogćlhe Na niona została pozycja te
rodów Zjednoczonych w renowych organów przed
dniu 18 grudnia 1968 r.
stawicielskich w wyniku
Przedłożony przez mini realizacji uchwalonej ; w
stra sprawiedliwości pro 1983 r. ustawy o systemie
jekt aotyczy lat 1979—la84. rad narodowych i samorzą
Poprawa warunków pra- terialnych. Np. n* wczasy Okres ten charakteryzował du teryiorialnego.
cy i życia młodych robotni- najrzadziej wyjeżdżają
z się rozwojem instytucjonal
Podejmowane znuany le
ków, lepsze spożytkowanie. powodów finansowych mło
nych gwarancji praw 1 gislacyjne pozostawały w
zdolności i ambicji młodzie de rodziny.
w*olności
obywatelskich ścisłym związku z postu
ży dla postępu społeczno— Nasze współdziałanie tak w sferze stanowienia latami wysuwanymi przez
-gospodarczego i cywiliza jest potrzebne przede wszy prawa, jak i jego stosowa różne 'środowiska społecz
cyjnego kraju — - to cele, stkim w interesie społecz nia Dokonana została da ne w tym zwłaszcza przez
które przyświeca tą rucho nym. ale także ZSMP
i leko dąca przebudowa sta robotników, między innymi
wi zawodowemu i młodzie Związków Zawodowych — nu prawnego, będąca kon w porozumieniach społecz
żowemu. Od skuteczności stwierdził przewodniczący sekwencją realizacji socja nych z 1980 r. oraz w ra
odnowy życia mach samorzutnie powsta
działania na tym polu za OPZZ Alrred Miodowicz. listycznej
leży w znacznej mierze a u — Musimr przy tym two- społeczno-politycznego i go jących ogniw Patriotyczna
torytet i atrakcyjność oby rzyć wspólny front krvtyKi -podarczego. - - - go Ruchu Odrodzenia Na
Zmiany dotyczyły znccz- rodowego. Były one kon
ciwu organizacu dla mło biurokracj1 i oportunizmu
dych w większości załóg ro centralnego aparatu pań nego rozszerzenia sądowej sekwentną realizacją woli
botmczych, pozyskanie nie stwowego, tego wszystkie ochrony praw obywateli luazi pracy wyrażonej w
przekonanych, szuka ącycn go, co opóźn.a rozwćh wy oraz pmw organizacji spe .icbwałach IX Nadzwyczaj
nego Zjazdu PZPR
swego m:e:sca w społeczno pacza reform? gospodarcz'* łscznych i zawodowych
Zasadnicze znaczenie dla
ści zakładowej i życiu pu i barnu’e pos. p społeczny wnrowadzenia nowych form
udziału obywateli w kie realizacji praw obywa telblicznym kraju. Mówiono
rp\P>
rowaniu snrawami pubłlcz. O Dobcńc*enie ba str. t
o tym 18 bm. w Warszaw;e
na spotkaniu kierownictwa
Ogólnopolskiego Porozumie
nfa Związków
Zawudokonferencja sprawozdawcza PZPR w Stoczni
wych i Zarządu Głównego
Związku
Socjalistycznej
Zima nie ma zamiaru ustępować, W osmtnich dniach przyniosła nam zawiei« i zunwtc** śnieżne, a lodowaty
im. Komuny Paryskiej
Młodzieży Polskiej.
włod potęguje truaną c/uiację.
Fot M. Zarzycki
Związkowcy, iak i działa
cze młodzieżowi uznają i a
społeczny
Drobiem nr 1
mieszkania.
Nie można liczyć na to,
Hasła, podkreślając« po
ni lni. Zbigniew Maciejew tywna, choć wskazywała
Ba rdze silne podmuchy
rile była to prognoza po
Wczoraj więc sKiemwa
dnostek musiała schronić że jedna forma budownic trzebę uczciwej i wydaj ski przedstawił złożoną sy także
na potrzebę usuwa
twa
—
wielkopłytowe
czy
północnego wiatru, przykro cieszająca. Sztorm sprawił no w ten rejon — w celu się w Helu i Jastarni
nej
pracy
dla
ojczyzny
otuację ekonomiczną zakła
występujących jeszcze
odczuwane na lądzie, spo jednak, te większość jedno oswoDOdzcnia „ryoaków” —
O wczorajszą sytuację w jednorodzinne — rozwiąże raz konsekwentnej realiza du, realizującego zadania nia
wodowały powstanie nie stek rybackich nie opu większego i bardziej ope Morskim Poicie Handlo całość tego złożonego prob cji zasad reformy gospo Gospodarcze w warunkach i braków i niedociągnięć
Do ; tematów, zawartych
bezpiecznych sytuacji w szcza swoich portów. W’e- ratywnego „Perkuna”. Na wym w Gdańsku zapyta lemu. Sprawa jest pilna, jak darczej patronowały wczo dużego niedostatku specja
W referacie Egze
kilku portach wybrzeża Jący od kilku dni wiatr tomiast „Marsowi” ma po łam dyżurującego dyspozy wynika bowiem z raoor- rajszej konferencji sprawc listycznej kadry, zwłaszcza zarówno
kutywy KZ, ‘ jak 1 przed
środkowego — od Łeby do północny wytworzył gro móc w pracach drugi ho tora. Otóż wiatry północ tu c sytuacji socjalno-byto zdawczej zakładowej orga w bezpośredniej produkcji stawionych w oceme pra
Kołobrzegu, ale rówuież w źną sytuację w takich por lownik portowy (11550 KMi ne napędzają dużo gestej wej młodych rodzin sporzą nizacji partyjnej w Stocz oraz borykającego się z pro cy stoczniowej organizacji
na Dodstawie ze
Gdańsku. Poprosiram wczo Łach jak: Darłowo, Ustki o zdolności łamania lodu kry s redy do basenów sta dzonego
szłorocznych
badań
ZG ni im Komuny Paryskiej blemam: natury koopera wielokrotnie powracano w
raj dyżurnego synoptyka 1 Kołobrzeg, także port w powyżej 25 cm, który zo rego portu. Napór lodu za ZSMP,
większość
tych
ro w Gdyni, którą prowadził cyjnej i innymi, typu so trakcie ożywionej dvskusji
gdyńskiego PTHM o okre Gdańsku został zablokowa stanie wysłany z Gdańska czął . utruaniać manewry dzin uznaje za niezadowa
I sekretarz KZ PZPR Htn cjalno-bytowego.
oodezas której wskazywa
śleń’« aktualnych warun ny polem lodowym. Na re Także port Władysławowo statków.
Wychodzą one lające swoje obecne warun ryk JanfckL
Ocena pracy stoczniowej no przyczyny słabości ! dro
ków pogodowych* właśnie dzie Darłowa, gdzie utwo został zablokowany lodem „rynną”, żłobioną przez por ki mieszkaniowe i per-cpek
Stoczniowa organiżacjaTi organizacji, przedstawiona '? fch pokonywania. Morzył się zwał lodu, grubo od strony zewnętrznej. Lod towe holownik’. 1 Wczoraj tywy ich poprawy Wiele czy ponad 1300 członków i pi zez . I sekretarza > KM wkwio m. im. o potrzebie
jesteśmy w trakcie oprą
kruszy
tam
„Tunik",
ale
ści
od
1
do
3
metrów
—
nie pracowano w Porcie młodych
cowywania prognozy mor
rodzin znajduje kandydatów. Dzisiejsza ki n PZPR w Gdyni Janus ca w’ekszej aktywności szereskiej — jest ostrzeżenie „zakleszczonych** zostało 13 częśc władysławowskich je O D»knńc»enle u str. 2 Się w dużych kłonotach ma ferencja sprawozdawcza za Karkosińskiego była pozy- 9 Dokończenie na str. 2
przed sztormem, wieją wia jednosteh rybacki eh, nrzed
myka
pierwszą
poło
try północne o sile 7—9 Ustką — 7. Także dwie
wę
kadencji zapocząt
stopni w skali Beauforta jednostki PRO „Cyklon” i
kowanej przez XX Konfe
Z orientacyjnej prognozy „Sztoim II” są unierucho
rencję Sprawozdawczo- Wy
na najbliższą dobę wynika, mione. Wysłany w ub. ty
borczą w listopadzie 1983
godniu
z
Gdyni
holownik
r. — stwierdził w refera
że wiatr będzie bardzo po
portowy
„Mars”
okazał
się
woli słabnąć i zmieniać się
cie orawozdawczym śtkrt
.arz KZ PZPR Wojciech
będzie jego kierunek na za słaby do ich uwolnie
nia
Szymkiewicz. Zadaniem na
północno-zachodni.
jest podsumowanie
szym
przewodnicząc« in. G. Weiss, że »tosunk ’
osiągnięć, jakie w tym ok goZastępca
Pady Ministrów NRD, gospodarcze między naszy
resie były udziałem organi współprzewodniczący
Ko mi krajami umocniły się i
zacji partyjnej stoczni oraz m.tetu Współpracy Ootpowskazania
niepowodzeń darczej i Naukowo-Techni są nadal rozwijane z ukorzyści
które miały miejsce. Ta cznej PRL—NRD dr Ger względnieniem
obu »tron. Porozumienia oki bilans służyć będzie wy
ciągnięciu wniosków, zwią hard Weiss w wywiadzie «iągnięts przez przywódzanych z dalszym działa udzielonym korespondent©- ców partyjnych i państwo
niem, z ciągłym noprawia- wi PAP w Berlinie, red. wych obu krajów w marcu
n!em ni «doskonal oś''i dnia Terzemu Tomaszewskiemu, 1982 r. 1 sierpniu 1983 r.,
codziennego, jak również omówił niektóre problemy a zwłaszcza I sekretarza
gospodarczej KC PZPR, prezesa Rady
polepszaniu sprawności fun współpracy
Fatalne warunki atmoDzięki wsparciu dyrektokeionovrania naszej i partii między naszymi państwa» Ministrów PRL Wojciecha
Jaruzelskiego i sekretarza
sferyczne, silne północno- ra Szczecińskiego Urzędu
dla dobra wszysłkich lu mi.
-wschodnie wiatry ora2 opa Morskiego kpt. ż.w. JÓZEKC
NSPJ,
dzi pracy
Pragnę s zadowoleniem generalnego
dy śniegu powodują.
że FA STADNICKIEGO —
Rady
Dyrektor naczefcny stocz stwierdzić, powiedział na. przewodniczącego
statek PLO „MARYNARZ „Marynarz Migaia” jest ob
Państwa NRD Ericha Ho
MTGAŁA”,
na pokładzie sługiwany przez holowniki
neckera w listopadzie 198 *
którego znajdują się trum i lodołamacze w pierwszej
r. — stworzyły nowe bodź
ny ze zwłokami 8 maryna kolejności mimo że w po
ce współpracy gospodar
rzy ms. „BUSKO ZDRÓJ” dobnej
czej i naukowo-technicznej
sytuacji znajduje
jeszcze
wczoraj późnym się wiele innych statków,
między naszymi krajami.
Jak wynika s doniesień Kanie papieża J<ma Pawła
wieczorem nie wpłynął do w tym także liniowe proZgodnie
z porozumie
włoskich
agencji
praso
portu w ŚWINOUJŚCIU.
II z . sekretarzem general niem zawartym przez Woj
V# Dokończenie na str. 2
£wie4zanie wystawy w Centrum Kształcenia Ustawicznego Mecnaniców i Elektryków.
wych 1 niektórych dzienni nym Dc Ciriaco de Mitą. ciecha Jaruzelskiego z Eri
W centrali PLO w GDY
ków kardynał Ugo Poletti, W związku z tym „Unita” chem Honeckerem przygo
Fot, Ł Kosyearz
NI w stałej łączności z ka
wikariusz Rzymu, pazerna- pyta, czy nie należałoby towuje się długoterminowe
pitanem
BOGUSŁAWEM
wi jąc przed kiikomn dnia skojarzyć ze sobą oou tych umowy . rządowe i porozu
KOZŁOWSKIM, dowodzą
mi do proboszczów stołeez wiadomości.
, 1
mienia na szczeblach mini
cym „Marynarzem Migałą”
nych parafii, wezwał ich
Część włoskiej hierarchii sterislnych w zaxxesie róż
był
główny
nawigator
do wsparcia
chrześcijań kościelnej
ulega pokusie nych dziedzin, Jak np. bu
przedsiębiorstwa kpt. Ł wskiej demokracji w wybo powrotu
Otwarcie
w
auli
CenWitaiąz
zaoranych
gości,
mporezy
dla
kształcenia
mło
do
praktyki downictwa, chemii, przemy
RYSZARD BOROWSKI: — trum Kształcenia Ustawiez wicekurator oświaty i wy- dzieży w zawodach technirach
administracyjnych, sprzed prawie ćwierć wie słu maszynowego, które
Sytuacja lodowa na ZATO nego Mechaników i Elektry chowania w Gdańsku ity- cznych, W woj. gdańskim
J«k informuj« dyżurny sy ^znaczonych na 12 maja cu, gdy Kościół katolicki we mają być podpisane na naj
CE POMORSKIEJ jest bar
noptyk dziS będii* zachmu
demokracja Włoszech wywierał presję bliższym posiedzeniu współ
dzo ciężka. Niewielki sta ków w Gdańsku wystawy, szard Seyd i poinformował, organizowana jest ona jpż rzenie przeważnie duze, okre Chrześcijańska
, im charakter gene na wyborców, by skłonić nej komisji gospodarczej.
teczek, jakim jest „Mary prezentującej dorobek oś- z* wystawa prezentująca po raz piąty, a poaobne sami opady śniegu, zawdele i nadała
Śnieżne. Temperatura ralnej ofensywy przeciwko ich do głosowania na chrze W związku z tym podjęto
narz Migała”, ma olbrzy wiaty zawodowej makrore- dorooek oświaty zawodowej spotkania, popularyzujące te zamiecie
radom”
w Śrijańską demokracje
~<J —S tt nad morzem „czerwonym
Z juz
niezbędne
robocze
mie kłopoty ze sforsowa gionu północnego w 40-le- północnych województw w jhnikę i przemysł oraz po- rano
do ■—12 st w głębi lądu, tem
Bolonii i innych praktyki tej Kościół zrezyg przedsięwzięcie , określone
niem bariery lodowej, któ ciu PRL zainaugurowało 40-leciu PRL, eksponowana maga łące młodzieży w wy peratura w ciągu dnia odpo- Rzvmie,
wążnych
ośrodkach
Włoch.
ra utworzyła się w Zatoce wczoraj w woj. gdańskim byza w ub. roku w Pałacu borze zawodu^RG NOT za vl :dnlo od —4 do —t «t C. Włoskie agencje prasowe nował niemal całkowicie w na sootkamu przewodniczą
okresie pontyfikatu Jana cvch Komitetu Współpracy
Wiatr z kierunków północnych
Pomorskiej. Śnieg 1 płaty Dni Techniki 1 Orientacji Kultury i Nauki w War mierza przygotować także silny
1 oardzo silny, porywl- uławmły również, że przed XXIII i po Soborze W&ty- Gospodarczej i
Naukowolodu oblepiły kadłub stat Zawodowej, przygotowane szawie spotkała się tam t w innych ośrodkach kraju.
<€**
rrresiącem odbyło się spoi- kańskim II.
Technicznej PRL — NRD.
ku, praktycznie uniemożli z inicjatywy Kuratorium dużym zainteresowaniem i
W icenunister oświaty i
wiając mu pływanie o wła Oświaty i Wychowania o- uznaniem. Ukazuje ona głó
■ '
i •
'
snych snach. Wobec tego raz R^dy Wojewódzkiej Na wnie dorobek szkolnictwa, wychowania Wacław Küp
kadry
dla per omówił przedsięwzięcia
trzeba było sięgnąć po do- czeinej Organizacji Techni kształcącego
, , U II .P*T*l«wy" stamtąd amk- lltyką”, tyle, ł# w „ma • eow. zwłaszcza europejs
przemysłu okrętowego i go resortu na , zecz orientacji iiLU"1. " Gic ,ę II n*ły rię kwotą 200 tys. doi,. łym” wydaniu.
moc.
eznej.
kich, zjawiskiem bardzo
spodarki morskiej, ale tak zawodowej , oraz właściwe
nie wliczając w to wa^toś
przykłady: w okre niewygodnym, bo burzą
18 bm. telewizja prze cl nowoczesnego sprzętu sieOtopoprzedzającym
że wielu innych szkół zawo go przygotowania kadr dla
ostat
dstawłla II część prog elektronicznego (m. in. ra- ni« wybory p-ezydentkle w cym ustalone koncepcje:
dowych w woj. gdańskim, potrzeb gospodarki. Podkre
Ost — polityki i detente
ramu
pt.
„Zbiór”
Zap
ślił
znaczenie
wczesnego
roz
d’ostacji, urządzeń nasłu- USA zagraniczna „Solidar pisał dslej przyznając za
elbląskim, koszalińskim i
rezentowano
kolejne
cnowych!) przemycanego do ność” bazujac na ocenach razem: „Obecnie straciliś
słupskim. Otwarciu '«wysta wijania zainteresowań poii
dokumenty — dotyczą kraju, nierzadko ukrytego Z.
wy towarzyszył efektowny technicznych wśród dzieci i
Brzezińskiego „postawi- my walor liczebności i sła
ee
działalności
tzw.
Biu
w „charytatywnych” da- ła” zdecydowanie na Reaga we pogromców komunv
pokaz modeli,
uszytych młodzieży, które pomagają
ra
Koordynacyjnego
rach z zagranicy.
prziez młodzież s Zespołu później uczniom w wybo
na Pisał o tym J M’kws Tvm bardziej więc trzeba
! „Soliuarnosci” za graniSzkół Odzieżowych w Gdy rze zawodu.
M w jednvm z listów dc strzec ideałów i prowadzić
’i r
Dokumenty
przywiezione
;
cą
s
siedzibą
w
Bruit
ni.
B. Lisa W korespondencji otwartą politykę zs granicz
; seli i jego szefa Jerzego przem J. Knapika a zaprę- tej datowanej w styczniu na”. Szybko więc „Sohdai
Podczas spotkania wręPo południu w gdańskim ‘'zono dyplomy i medale
Milewskiego — spośród
tych, które przywiózł do
Domu Technika odbyło się pamiątkowe pedagogom, któ
kraju emigracyjny dzia
spotkanie,
inaugurujące , rzy wnieśli duże zasługi dla
łącz polityczny JACEK
DTiOZ. Prezes RW NOT w oświaty zawodowej w 40-le
KNAPIK Odsłaniają oGdańsku pro*. Tadeuas Jed ciu PRL.
ne kulisy poczynań t
norał podkreślił znaczenie
M. Tmigracyjnej „Solidarno
ści”, nkaeuja jei rzeczy
wistych
mocodawców,
rachuby. Jakimi podsy en towane telewidzom rzu ub. r. J. Milewski wskezi ność” doszła do konkluzji
cają też światło na praw w?.ł na pozorność poparcia, nie może być pokoju w Eu
cają swą działalność.
dziwe cel« i dążenia TKK jakie wyrażał dla „Solidar ropie za cenę poświęcenia
Zakończyła
działalność piotrkowskiego WUT, któ
Tak zwane biuro „Soli- Próżno doszukiwać się w ności” w swych publicz „Solidarności"..
specjalnie powołana komi ry otwierając Tliczną sza darności” w Brukseli jest nich jakiejś koncepcji dzia nych wystąpieniach, kandy '
sja, której zadaniem było fę rozdzielczą podgrzewał — mogłoby się l wydawać łania, chyba że przyjąć za dat
W
uiawnionej
kores
partii demokratycznej
zbadanie przyczyn i skut płomieniem zapalniczki za — jedynie przedstawiciel nią totalną negacje tego —- Walter
pondencji biura bruksels
Mondaie
ków wybuchu gazu, który marzniętą kłódkę. Monter twem ,za granicą” Tymcza wszystkiego, co w naszym
W innym liście, datowa-. kiego sporo miejsca poś
11 bm. miał miejsc#
w nie ponosi oczywiście wi sowej Komisji Koordyna- kraju łączy się z pogłębia nym
w lipcu ? 983 r.f J. Mi wiecono poparciu Zachodu
Piotrkowie Trybunalskim ny. Z protokołu wynika, że cyjnej „w kraju” Faktycz niem stabilizacji, w „zbio lewski
podkreślał jeemozna dla działań zagranicznej
na ul. Sienkiewicza. Wyie przyczyną
wybuchu była nie jest odwrotme. Decydu rze” ujawnionych dokumen cznie, iż polityka odpręźe- Solidarności”.
Nietrudno
ciało wtedy w powietrze 7 nieszczelność instalacji ga je bowiem ten kio wydzie tów są natomiast takie, kto nip,
międzynarodovrego odnieść wrażenie, że J M§
żelbetowych płyt nakrywa
zowej znajdującej się poć la i przyznaje pieniądze — *■« — mera? bardzo jedno- jest., zagrożeniem dla spra lewski usiłuje przekonać
iacych studzienki telekomu powierzchnią ulic Sienkie podkreślił w rozmowie z znaczna — mówią o poli- wy „Solidarności”
Zaele- swych adresatów, także w
nikacyjne. Skończyło
się wicza i Wojska Polskiego. dziennikarzem TV dyrek tycznycb kalicuiacjach,
o gahzowana, lecz ’mimo to kraju, iż jest to popalcie
na szczęście bez ofiar w lu Uchodzący gaz zgromadził tor Biura Śledczego MSW, .achubach, o naaziejach so walcząca pokojowo „Soli- szerokie, mające cwe ź^ód
dziach.
się w studzienkach,
nie płk Zbigniew Pudvsz. TKK 'idarnościowych
działaczy darność” jest zjawiskiem ła "w Stanach Zjednoczo
Najstarsi mieszkańcy Czechosłowacji nie pamiętają chy
znajdując ujścia przez zat otrzymuje je właśnie głów na Zachodzie
wymiarzo- nowym — zaznaczył przv nych, Japonii, a nawet w
Jak się okazuje, sapłon kane śniegiem otwory wen
ba takiej dujawicy (śnieżna zamieć), która może... ale to
nie z Brukseli. W ciągu no nych w tę stabilizację. Po tym swym adresatom
w odległej Australii. Tymcza
widać na zdjęciu.
CAF
gazu spowodował monter tylacyjne.
nad dwóch lat finansowe wiewu i nich „wielką po- TKK. Dla wielu związków
Dokoncuenie oz str. 2

Współdziałanie
związków zawodowych i ZSMP

Wiatr blokuje porty lodem

uczciwa

uracowac

Korzystny rozwój współpracy
gospodarczy * FJ l NBQ

Po tragedii ms. „Busko Zdrój"

Uroczysty
apel pamięci

Powrót |o- dawnveh pfatłyk?

Pomóc młodzieży w wyborze zawodu Pogoda

Kulisv wHH©« polityki
13 — w małym wycitrmt!

Przyczyny wybuchu gazu w Piotrkowie

2

DZIENNIK

FORUM
MŁODEGO POKOLENIA
Woj. płocki u jako jedno
x pierwsiych zoreogowafo no propozycję Kody Kra
jawej PRON utworzeń io
terenowego Forum Mfooe
go Pokolenia, W ramach
tego
forum 18 om. w
płockim Domu Technika
odbyła »ię żarliwa dysku
sja młodzieży szkół pan adpudsta wowych,
stude litów, młodych proc ow
ników „Petrochemii" i m
nych zakładów. Dyskusji
przysłuchiwał się sekretorz generalny RK PRON
Jerzy Jasklernia.
Czy zwiękezenie liczny
posłów wpłynie no uspra
wnienie pracy Sejmu;
czy w wyborach mogą uezestnlczyć obywatele poi
scy znajdujący się poza
granicami kraju; jaki po
winien być poseł, tzn. ja
kie powinien mieć zalety
osobiste, wiedzę, dołwlad
czenle? Nad tymi pytania
mi rozgorzała pose.niema
dyskusja.
NA miDIACH W ZSRR
Cd wieki lat mamy mo
fbwośe
bezpoüedr.ifgo
korzystano z osiągnięć
nauki i techniki
Kraju
Rad. W okresie 40 lat
Polski Luaowej radzieckie
uczeir.ie ukończyło 7 tys.
stade, iłów oraz 1200 dek
torantów. Obecnie w szko
łach
w fiszych
ZSRR
ksitałd się blisko 170U
młodych Potoków, <i nad
dysertacją doktorską pra
cuje oOO osób na studiach
stacjonarnych I zaocz
nych — powiedział mini
ster naiikl I szkolnictwa
wyż.szego B. Mickiewicz.
NOWY NACZELNY
REDAKTOR „TU I TEAAT
18 bm. odbyło się po
żegnanie redaktora na
czelnego „Tu i Teraz" Ku
zimierza Kożniewskiego w
związku z jego przejś
ciem na errei yturę. Re
daktorowi K. Kożmewskie

mc serdeczne pudziękowariia za długoletnią i ofiarną piacę w polskim
dziennikarstwie, a zwłasz
cza za aktywną działal
ność publicystyczną i spo
łec^fią w ostatnich lotach,
wyrazili: kierownik Wydzto
łu Prasy Radia i Telewi
zji i<C PZPR Bogdan Jacnacz i wiceiprezes ZG
RSW Alina TepIL
No stanovblisko edakio
ra naczelnego „Tu i Te
raz" powołano Klemensa
Krzyłagorskiego — prze
wodniczącego ZG
SD
PRL, dotychczosowegv re
dakiora naczelnego „Pro
zy Polskiej".
SPROSTOWANIE
ADW. JANA
OLSZEWSKIEGO
Nawiązując do reiacll
prasowych, w kiorycn po
dane zostało ostatnie słowo oskarżonego Grzego
rza Piotrowskiego, wygło
szono 5 bm. przed Sąaem
Wojewódzkim w Toruniu,
a zawierające stwierdze
nie: „nec. Olszewski od
pewnego czasu rvo jest
członkiem PZPR" — adwo
kat Jan Olszewski oświad
czył, że stwierdzenie to
nie odpowiada prawdzie,
aloowiem nigay nie był
członkiem, oni nie kandy
dował ao członkostwa
PZPR

mm
„JANTAR" WRACA
DO KRAJU

Morska wyprawa geotl
zyczna PAN na statku
,Jantar" zakończyła pra
ce badawcze w Antarkty
ce zachodniej. 14 bm. opuściła wyspy Króia Je
rzego udając się w drogę
pow.otną do kraju. Juk in
formuje w depeszy radio
wej dto Polskiej Agencji
Prasowej kierownik wyp
rawy prof. Aleksander
Guterch — wszystkie pło
nowane prace bcdawcze
zostały w pełń. wykonane
mimo bardzo trudnych wa
runków atmosferycznych.

Posiedzenie
Prezydium Rządu
• Doi oóczenl

Prezydium Rządu zatwier
dziło sprawozdanie, które
skich i politycznych w Pol przedstawione zostanie se
see mają uchwalone przez kretarzowi
generalnemu
Sejm PRL ustawy konsty ONZ.
tucyjne. System organów
Prezydium Hząd/u kontynuo
państwowych
poszerzony wało
rozpatrywaniu
próbie ■
został o Trybunał Konsty mów mających na celu zwięk
szenie
efektywność*
gospoda
tucyjny } Trybunał Stanu.
oszczędności i prze
Najwyższa Izba Kontroli, rowania
ciwdziałania
nu rnotrawstwu.
powołana do kontroli orga Skoncentrowano uwagę na za
nów. administracji państwo gadr enlacn - rac junair „\i gosp_>
zapasami l wykorzysta
wej, podporządkowana zo darkl
nia odpadow* przemysłowych.
stała bezpośrednio Sejmo Wartość zanasów na kon ec
wi. Rozwinięta została kor». I półrocza 19*4 r. w gospodar
stytucyjna zasada ustrojewa dotycząca dominującej równaniu do odpowiedniego
roli robotników przez przy okresu 19S3 r. o wieli* szyb ■
ciej wzrosły zapasy irtyikułów
jęcie
postanowienia,
ii konsumpcyjnych
<31,5 pre -?
Polska Rzeczpospolita Lu niż zapasy produkcyjne (14,4
proc.).
dowa urzeczywistnia ogól
nonarodowa dążenia klasy
Prezydium
Rządu omów Uo
robotniczej, czerpie z jej „Progi am otrzymania istnieją
riombkn i nkłtrwności .oz— tych zasobów m.eszkaniowycn
ÖUIODKU 1 aKtywnosu, rOZ- oraz aanewnienla wykonawszerza udział robotników w stwa rwRO-;t6w i moaermzacj!
rozwiązywania spraw pań- budynków mieszka’nycn'’. Po.
nar 42 proc. obecnych zaso
stwa, społeczeństwa i gos bów
wybudo
podarki oraz umacnia so wane mieszkaniowych
zostało w okresie mię
jusz
robomiczo-cnłopski. dzywtjeiinym latb Jeszcze wcze
Przyjęty został konstytu śniej.
Prezydium Rządu podjęło de
cyjny zapis o trwałości in
w sprawie dysponowadywidualnych. gospodarstw eyzję
nia
przte
przedsiębiorstwa
rolnych,
państwowe
częścią wpływów
z tytułu sprzedaży
W tym okresie nastąpi! dewizowych
towarów
1 usług eksporto
jednak w Polsce również wych.
•
•
•
stan wyjątkowego niebez
Prezydium
Rządu
pieczeństwa
zagrażający
___
.
.przyjęło
...
chronionyu, konstyt cyjnie P^V^wie £^«JSftia
podstawowym Interę >m na warunków realizacji jroffrarodu i państwa. Wynikał mów rewaloryzacji zespołów
on Z rozwoju wydarzeń W zabytkowych Krakowa.
1981 r. W tych warunkach
Postanowiono, it roboty w* iTjT
konywan« w ramach tych pro
konsty.ucyjne organa_ pRL
gnu£6w w m T. t WJ tatach
podjęły suwerenną decyzję następnych wędą objętt preO czasowym zawieszeniu ferencj-jml zaopatrze owymi
lub ograniczeniu niektó- Próbnie ^ak zamówieni.- rzą•
dow’B,
rych piaw.
•
•
•
I ezydium Rządu ocdlc’o de
Sprawozdanie obszernie cyżję
o budowle Ośrodka Pol
naświetla — w odniesieniu skiej Nauki
1 Techniki w Kodo poszczególnych postano skwle, który zajmował s;ę bę
wień paktu — treści pra dzie promocją l upowszechnia
osiągnięć polskiej nauki
wa polskiego uchwalonego niem
1 techniki oroz współpracą nsw latach 19/9—iy84 oraz ukowo-techmiczną Polski 1
praktykę jego stosowania, związku Radzieckiego.
m

sir. 1

Zarząd Wojewódzki WOPR
prowadzi nabór kandydatów
na kurs ratowników wodnych
oraz młodszych. Sprawdzian
kwalifikacyjny dla kandyda
tów na stopień ratownika młcd
szego oraz wodnego przeoro
wodzony zostanie w dniach
19, 21 oraz 26 lutego o godz.

20.30 na krytej pływalni Stu
dium Wychowania Fizycznego
Politechniki Gdańskiej Gdańsk
-Wrzeszcz, ul Zwycięstwa.
Warunki przyjęcia na kurs
ratowników wodnych: ukoń
czony 18 rok życia, posiada
nia stopnia ratownika młodszeąo, przedłożenie dokumen
tu, stwierdzającego posiada
nie dodatkowych uprawnień
(np. sternika motorowodnego,
żeglarza, płetwonurka), zaświadozertia lekarskie, uz/skunie pozytywnych wyników na
'sprawnościowym sprawdzianie
kontrolnym (m.in. przeptynięcie stylem dowolnym 1C0 m w
czasie 1 min. 45 $ek oraz
przepłynięcie pod lustrem wo
dy dystansu 25 m).
Warunki przyjęcia na kurs
raiowników młoaszych: ukończony 14 rok życia, dobra umiejętność pływania różnymi
stylami, pisemna zgoda rodziców na udział w szkoleniu,
zaświadczenie lekarskie^ uzySkanie pozytywnych wyników
na sprawdzianie kontrolnym
(min. przepłynięcie pod łus-

W wynika katastrofy na Mona Północnym poviiesli tragiczną śmierć następujący członkowie za
łogi ms. „Busko Zdrój”, ofiarni 1 zasłużeni pracow
nicy Polskich Linii Oceanicznych:

Trzeba uczciwie, wydajnie pracować

9 Dokończeni«

te str. 1 innych częściach świata. W
kwietniu ub. r. J. Milewski
sem w Jednym z dokumen donosi B. Lisowi o planach
tów przyznaje się, iż .Euro swójpgo Wyjazdu do Izrapa jedvnie tamtych czasem ela. Widział tę wizytę „da
z wyraźną niechęcią naśla lekowzrocznie”, pisząc
o
duje...”. Brukselska „Soli- echach, jakie mogłaby wy
darność”
rozglądała
się wołać,
więc za sojusznikami i w
W programie sięgnięto
veż do dok-mentów prezen
tujących „akcję” emigrac/j
nej „Solidarności” na fo
rum Międzynarodowej Or
gamzacji Pracy. Zaoferowa
no wówczas swe usługi ko
(mliii
jowolane; celCT ,xba
trem wody 13 m. przepłynię
cie stylem dowolnym 50 m dania” sytuacji wewnątrz
w czasie 45 sek.), Dc spraw nej w Polsce. Biuro brukdziunu zostaną dopusxczehi selskię dobierało kandydawyłącznie kandydaci, którzy tów na tzw. pewnych świa
przedfożą. egzaminatorowi wy dków. Ustalono nawet, co
przed
magane dokumenty. Obowią pcwihni zeznawać
zuje strój kąpielowy oraz cze komisją. Z jej przewodnipek,
czącym „targowano się” o
Stowarzyszenie organizuje poszczególne osoby. 12 sty
ponadto kurs na stopień ster cznia ub. r. J. Milewski re
nika motorowodnego. Słucha lacjonowat B. Lisowi: „BJo
czarni kursu mogą być wyłącz ndel wybrał z naszej listy
nie członkowie Wodnego O- Kandydatów: 21 b. działa
chctniczego Pogotowia Ratun czy plus 5 zachodnich zwią
kowegc, posiadający ważną zkowców — tylko 6 b. dzia'
legitymację. Pierwszeństwo w łączy i 2 związkowców”.
szkoleniu mają młodzi fatów Kwestia świadków mają
nicy, dla których zdobycie do cych zeznawać przed komis
datkowych uprawnień jest wa ją MOP ujawniła też wew
Tunkiem podwyższania kwali- nątrzne tarcia między „kra
jo\tą Solidarnością”, a jej
iikacji w ratownictwie,
ośrodkami za granicą. Kil
Bliższe szczegóły w biurze ka dni wcześniej biuro w
stowarzyszenia, Gdańsk, ul. Brukseli otrzymało list Ań
Aksamitna 4 lub telefonicznie drzeja Słowika, który nega
31-12-74 Jest to ostatnia tywnie oceniał jedną z kań
przed sezonem br. możliwość dydatur. Podjęto wówczas
uzyskania stopni w ratownlc- kroki, aby spowocować jej
twle wodnym oraz uprawnień wycofanie.
sternika motorowodnego.
Ilustracją tego do czego
(sa>
J. Milewski i jego współ-

Tenis stołowy

Czyiby w Budapeszcie
finał Pucharu Europy?

Wiatr blokuje perty lodem

Zwycięstwo L Kucharskiego w CSRS

15 wypadków „na koncie” pieszych

ha Uniwersiadzie
M. Tlałka—5

Uroczysty
apel pamięci

Z szachowych MP

Laureaci młndzieznwej olimpiady

Wojewódzka spartakiadę
gdańskich ciężarowców

WOJCIECH BŁAŹEJOWSKI
X
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WALDEMAR ŁYSZKOWSKI

n oficer PMH

rraryr arv FMH

odzuaczeny brązowią odznaką wZasłużony Praco«.
nłk Morza”

odznaczony słotą I srebrną odznaką „Zasłużony
Pracowni!" Marca”,

odznaczony Lrąsową odznaką «Z&sfulony P*«4;«wnlk Morza”.
-*
i

III oficer PMH

TADEUSZ GRABOWSK!

MAREK PIŁfCHOWSfC!

KRZYSZTOF WliUNSKi

odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, srebr
nym I brązowym medalem „Za Zasługi dla Obron
ności Kra.1 ”, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik
Morza”

steward PMK

71 mechanik DMH

młodsi marynarz PMH

Rodzinom Zmarłych tragicznie w tej katastrof!«
wyrazy serdecznego wspułczucia składają:
dyrekcja, Rada Pracownicza, organiza
cje społeczno-polityczne oraz pracowni
cy Polskich Linii Oceanicznych

odhaczony brąsową odznaką JEaslużony F.swonik Morza”.

WIKTOR JANKUNIEC

Uroczymy apel poświęcony p«mięci ofiac kute'
strofy ms, „Busko Zdrój” odbędzie się dnia 19 łu1985 r. m skwerze Kościuszki w Gdyni.
Pogrzeby odnalezionych ofiar katastrofy odbędi
■tę w termin? eh ustalonych przez rodziny.

III mech ar ik PMH

STANISŁAW NADOLSKI

TOMASZ MALINOWSKI
starszy mechanik PMH
odznaczony słotą odznaką „Zasłużony Pra«own!k
Morza”.

ROMAN MYSZKOWSKI

K-1931

I elektryk PMH

magazyiier maszynowy PMH

MARIAN KWIATKOWSKA
odznaczony słotą I srebrna odznaką
«ownlk Morsa”,

odznaesony brązową odznaką „Zasłużony
nik Morza”.

bosman PMH
odznaczony stotą odznaką „Zasłużony Pracownik
Morza”, odznaką „Zasłużony Pracownik PLO” 71
stopnia-

MIROSŁAW KRĘCIELEWSKl
motorzysta PMH
odznaczony srebrną • dznaką .Zasłużony Pracownik
Morza*”-

motorze ita PMH

<r»l

Turniej iudo kobiet

ANDRZEJ GRZYBEK
KRZYSZTOF ZAGROBELNY
stew'ard PMH

ZBIGNIEW TALASKA

TADFUSZ JAGIEŁŁO
1 ocrur.iistra PMH

EDMUND BUCHWALD
starszy mmynasy PMH

kapitan żeglug* wielkiej PMH
•danaexony złotą i srebrna odznaką „Zarażony Pra
«ownik Morza", odznaką „Przodownik Pracy Sotjalistycznef.

ROMAN HORODECF1

EDWARD KOBIELA
strrsar mai'ynarx PMH
odznaczony brązową odznaką J^luiiłny Pracow
nik Moriw".

I <ftcer ¥tm

ZBIGNIEW GREGORCZYK

WIKTOR SZYCHOWSKI

odznaczony brąiewą odznaką ^Easłużony Pracow
nik Moiza*

wicz (Flota! 110 (47 i+62,5); it
ł?g 1. T, Arendt (FLou.) 16£,f>
(J7.5+-93), 2 S. Bija.*. Lecha a)
150 «n.S-raŻ.S), 3. M FallkOWSkl
(LKS Puck) 140 (Sl.Ł-h02,5); 69
kg i, T. StromsfKi (LKS Puck)
m (JO+100) 2. W. Kami liski
(FuWta) 140 O^O+BO), Ł D. Gn o
kowicz (Lschla)
121 p5 -70),
67,5 kg 1. E> Beunair&kl (Flota)
220 (100+-120], 2.
K. Korona
(Stcrzn.) 205 (904 + 15), S.
M,
Kuchnowski (LKS P^ck) 182,9
99 -102,5); 75 k* 1. J. Klimek
(Flota) 237,5 (197.5+130), 2. G.
Czałkows?’.! ";5toc*:n.) 223 (lOfl -r
125), 3. J. Wiśniewski (Stoczn.)
190 (8 +103); 82,5 kg i W Pa
tek (LKS Puck, 217.5 (t00-r
117,5), 2. G. Babuńok (Agro-Koclewie) 212,5 (97,5+115), — M.
Cyma® (Flota) 195 (SS-'-llO) »0
kg 1. M. irmp (Flota) 205 (90+
115) 2. W. Domas?zk
(LKS
Puck) 147,5 (52 5+85), S.
D.
Sternlcki (Stoczn.) 1€Ć (TS-'-sO;;
100 kg L D. Wiatę: (Flota) 265
(120-rl45), 2.
J.
Pipkę (LK3
Puck) JŻ5 (55 +70), 110 kg
(FiOta) 210 (95+115); +119 kg
1. 'V, Kos* vSboczm.) H5 [6f +
«), L G. Rodzittt (LKS Puck)
944 '42,5+W),

motorrysia PMh

odznaczony brązową odznaką „Zasłużony Pracow
nik Morza”.

WAC1AW SZURGOCIŃSKI

Pracow •

Pra

IV mochartk PMH
W wmlku katastrofy na Morzu Północnym w f*
.dżinach nocnych % dnia 8 na 9 lutego 1985 r. zginę
li tragicznie następujący członkowie załogi ma
„Busko Zdrój”, ofiarni i zasłużeni pracownicy Pol
skich Linii Oceanicznych:

Lekkoatletyczne
halowe MP

Sukcesy młodych
judoków AZS Gdańsk

BERNARD KISZELEWSK3
kra char z PMH

|i|?0 l:V

9 Dokończenie ze itr. 1 Gdańsku Mieczysław Cha» m, potrzebę daiszej. nerogowych członków partii, o bowski podkreślił m in. Hej walki g patologią spo
problemach
mieszkanio znaczenie niedawnego po łeczną oraz omówił czeka
wych stoczniowców i po siedzenia wyjazdowego Biu jące członków partii zada
trzebie przywrócenia eto ra Politycznego KC PZPR nia. w tym m. i u. zbliża
su pracy do odpowiedniej dla perspektyw pomyślne jące się wybory do Sejmu
go rozwiązy wania proble PRL. Zwrócił on takżs urangi i godności.
Wicewojewoda
gdański mów Wybrzeża gdańskie wegę na konieczność pod
Stefan Milewski ustosun go. Mówca przedstawił po jęcia intensywnych działań
kował się m. in. do wątpłi zytywne czynniki, wpływa w kierunku rozwoju orga
wości i pytań kierowanych jące na poprawę sytuacji nizacji zakładowej oraz wię
pod adresem administracji, polityczno - społecznej, ja szago zaangażowania wszy
A jednak! Zanosi ada na lo
przedstawiciela o terminie te*
omówił też problemy bu kimi były w 1984 r. wybo stkich członków partii.
ie tenisiści stołowi AÄS-AWF szopki, zmieniającej warunki
W przyjętej uchwale de Gdaksk mogą wywalczył, to regulaminowe
downictwa mieszkaniowe ry do rad narodowych opucharowych
go, handlu i zaopatrzenia. raz amnestia. Sekretarc legaci pozytywnie ooerii Ii cenne trofeum, nie odbijając rozgrywek.
ani
raau
piłeczki
n*
własnym
W
taki
właśni«*
osób spre
Sekretarz KW PZPR w KW PZPR akcentował w. działalność stoczniowej or stole. Po niezbyt sportowej po parowano prezent sdla
bratan
ganizacji partyjnej, zobo stawie Francuzów, którzy nłe ków p. Lakatosa, przewodni
wiązując zarazem KZ i pod zamierzali podróżować przez czącego ETTU, nie ot rdzo na
Europy po pewną porażkę, wet dbając o pozory. Reszta
ległe mu ogniwa do pełne pół
wydawało się, it przynajmniej jednak, tak czy owak, należy
go wdrażania uchwały XX pojedynek
finałowy doiazie do zawodników.
1 W tym
przypadku, jak się zaaje sło
Zakładowej
Konferencji dc skutku w o„.ivskleJ hall.
wo
decydujące
należeć
bodzie
Tymczasem
Węgrzy,
słabiej
Sprawozdawczo
Wybor
9 Dokończenie ze str. 1 stracono na skutek opadów
ostatnio władający
rakietką, do Grubby, ilucharskiego i Ja
czej oraz zadań, wynikają- wciąż zręcznie potrafi* zabie kubowicza.
atmosferycznych.
Szkoda jedynie, te znowu r
cjch z obrad Biura Polity gać o własne interesy, I oto
Północnym, natomiast w
Gruba pokrywa lodu (od cznego KC PZPR w Gdań w jłarcelouie, podczat TOP 12, .Gdańsku nie zobaczymy tenlpozostałych rejonach por
sekretarz generalny ETTU po sa na europejskim poziomie.
tu odbywały się normalne 20—30 cmj utrzymuje się sku. W „Komunie” zosta informował Polaków, ie 13 Starannie omija
Trójmiasto
przy ujściu Wisły. „Rynnę” ną zorganizowane szczegół kwietnia będą musieli pofaty superliga, nie odbywają
się u
prace przeładunkowe. Przy w
lodzie
łamią
rzeczne
loras
turnieje
„Grand
Prix”.
gować
się
do
budanesztu.
Do
nie uroczyste ODchody 40 szło podobn., do jakiegoś lo Ale też kto ma o to walczyć,
nabrzeżach znajdowało się
dołamacze,
m.
in.
„Ocelot”,
31 statków, pracowano na „Tur”, „Lampart" oraz „Ty mocznicy powstania Mary sowania, ktoś nawet rzucił mc skoro w nowo wybranym za
narki Wojennej oraz 40 ro netą, no i los wybrał — a jak rządzie pZTS nłe zmieścił się
23. Osiem statków przywio
— Vasu tas.
Zapomniano żaden działacz najsilniejszego
zło do Gdańska zboże np. grys” na Martwej Wiśle cznicy zwycięstwa nad fa że!
(F.)
jedynie poinformować naszego oicręgu w Poisce.
„Ziemia Gnieźnieńska" — W zależności od sytuacji szyzmem. Organizacja par
pracują
one
nawet
po
18
go
tyjna
stoczni
pod
kierow
25 tys. ton pszenicy, pozo
stałe jednostki od 5200 do dżin na dobę. Także i dla nictwem KZ PZPR czyn
tego rejonu dużą groźbą nie włączy się w przygoto
1100 ton zboża.
lodu
niosą wania do X Zjazdu PZPR.
Reda w Gdyni Test czy spiętrzenia
tacja Polski zmierzy się
w
W fi na,«
otwartych
mi
W czasie konferencji wrę strzOoww
sta od ludu, ale luźna kra wciąż silne wiatry północ
CSRS w tenis!« sto przedostatnim swoim meczą %
ne.
czono
11
legitymacji
kan
Węgrami.
Spotkanie
odbędolt
łowym
Leszek
Kucharski
po
sprawia, ie wydłużone (pra
M.L.
dydackich PZPR.
(a sch) konał Szweda Jana Ove Wald sdę w Rzeszowie.
wie o 50 proc.) są wejścia
nera 21:13, 21:19, 19:21, 23.21. W
Trener reprezentacji
Adam
i wyjścia jednostek. Wczo
Jnrfcyi.y
finale sóngla kobiet Hokmderj. Giersz urtahi skład
ks
Bettln« Vrinekoop poko w dniu meczu w oparciu o na
raj ze względu na silne po
nał« reDrezentantkę gospoda stępujących zawodników: An
dmuchy wiatru (już od 5
Tydzień na drogach woj. gdańskiego
rzy Marię
Hracńovą
21:12, drzej Grubba, Leszek Kuchar
st. B wzwyż stopniowo wy
ki lAZS AVTr Gdańsk), Ste
21:1«, 18i2.’ 21*7. Pozostał fi
łącza się z eksploatacji unały: debr! kobie* —
tang fan Dryszel I Piotr Molenda
(obaj
AZS Gliwice), Weronika
Iotan»
ta,
\yon
Kiuiig
M3
;
Ko
rządzenia techniczne) wy
re a Płd.) — Hrs-chova. Vr.cse- Stelmach (GKS Jastrzębi«).
łączono dźwigi stacjonarne
koop. 18:2tt, 21:1«, St:16; mikst
W Gdyni przebywają. 32
W dniach od 11 do 17 bm. przejeżdżają tramwaje kliku — Liudh, Łlndtolad <Szvecja)
statki, w większości z dro na drogach woj. gdańskiego innych linii oraz przeskakują — Pansky, Hirachova <CÄRS,i
bnicą — (110 tys. ton), ru wydarzyły się 24 v'ypodki, w barierki zabezpieczające na 9:11, 22:20, S1:TL
dy jest 41 tys. ton. Wylado których 2 osoby zginęły — chodnikach. Ostrzegamy przed
Dokonano
losowania męr
wywano m. in. tranzytowy jedna na miejscu zdarzenia, takim postępowaniem!
kich drużyn, które wystąpią
w
turnieju
drużynowym
mi
cukier dla Czechosłowacji. druga — w szpitalu, a 29 oPierwszą konkurencją rimoOŁ
strzostw świata w tenisie sto.
vtj Uniwersjady
w BjIIuik
W przeładunkach drobnicy sób
odniosło
o er ozena
lowym (Goefeborg 23 marca — (Włochy; był slalom gieant k«K
odnotowuje się jednak pe Sprawcami aż 15 wypadków
7 kwietnia br.). Polska trafi!” oiet.
Zwyciężyła
Hiszpanka
do grupy ,,a” wiąz z ChRL, Blanka Frrnaudez Ochoa —
wne zaległości — w ciągu byli piesi, przy czym prawdzi
CSRS,
Ho
gkongiem.
Węgra
2.02,55
(58,8?
+
1.03,93),
przed
17 dni lutego 271 godzin wą zmorą był miniony pią
mi, KRLD, Ko-eą Płd. i USA. Wkosz’tą Danielą Zińl — 2.04,79
tek, kiedy to zanotowano 7
V grupie „b” wystąpić; Pa • ,59.87 4 1.03,12 1 Olga Charnla, Prane ja, Indio. Wioch», vat »va 'CSRS) — 2.04,81 (1.00,0)1
wypadków, w tym 6, spowo
Japonia.,
SiwecJ,a, Wielka Bry -f 1 04,80). Małgorzata Tlałnowdowanych właśnie przez pie
na t*yl« S — I.Oj.sO (s9,8o +
tania 1 Jugosławia.
szych.
1.0ä,&4). U oi ota Tlałkówna by
•
•
•
0 Dokończenie r« wr 1
Dobiegają końca rozgrywk. ła 19
Mkną naszych dość częs
PŻB. V) tej chwili ho europejskiej superligi w tenl
pracownicy doszi w swym tych zresztą apeli I przestróg mj
sie
stołowym 29 bm. repreze...
wyobrażeniu Polski i jej in piesi nadai nie zdają sobie lownik „ARGUS” ciągnie
za
sobą
„Marynarza
Miga
teresów politycznych sta*ą sprawy, że na ooloazonej i łę”, a w sukurs przyjdzie
się słowu szefa biura
w ośnieżonej nawierzchni łatwo mu jeszcze mocniejszy ho
poślizgnąć, zaś żaden oc
Brukseli w liście do TKK się
jazd nie jest w stanie lownik „EMMON”. Jeduak
W X rundzl
szachowych
Piiez dwa dni walczyli w
z 15 lipca 1983 r. Pisai on nagle
zonamowoć.
Jak od redy portu w Świnouj mistrzostw Polski w Gdyni pa Zabrzu o halowe tytuły mi
kilka nieoczekiwanych wy strzowskie Polski lekkoatleci.
wówczas o „kolejnym suk długo pies! nie będą zacho ściu „Marynarza Migalę” cLo
dzieli jeszcze 14 mil. Z te ników. Król remisów
■ icZ. Ja- Wyniki uzyskane raczej przecesie” odniesionym tym ra wywać szczególnej ostrożno go co wiem będzie on chy tssssssj??&&.***«
ss,L-2r?ts
na Łjeżdzie międzyna- ści podczas zimy — tak dfu ba jednak musiał płynąć J. Pokcjowczyka, a K. Pytel zentantów najlepiej wypadli:
go statystyka wypodKów spo aż do Szczecina, gdyż w — R. Kuczyńskiego, ’artie A. w skoku wzwyż L DariusŁ
(AZtl AWF Gd.) t :6
rodowej konferencji wol wodowanych orzez nich bę
Cicuockiego
z K. Kojderem 2aeusa
s00 m 1. Andrzej Stępień (Flo
Świnoujściu nie ma warun oraz
J. Adamskiego z ZL To ta)
nych związków zawodowych dzie wzrastać.
47,97,
60 m L Jacek Liczków dla wyładowania tru maszewskim zakończyła aie vy
w Oslo podkreślając „utrwa
5tart E1»W
ty«niKiem remisowym. * ^owaoz^ nerSkl
.
« nvtinrd
[..u«.«.M.
/ßaitviti
mien z ciałami marynarzy cy
Drzy
okazji
uwaga
Ze
“V turniej
1» ttm junisą kŁ 1
Kolasa (öaltyk#
. .
_____
względu na wymianę ło^ow1- .Buska Zdroju”.
l8nl* ran*i 5pra ,y
a Maratonu Wa/szawa P, Sta 5,40.
Mimo tych trudności niszewski odłożył paruę z A.
w prob-ematyce światowego ska przy ui. Kartuskiej w nie— odwołujemy
p '»dobnie jak
przewidzła Syg lisklm —
ruchu związkowego na naj Gdańsku, w zastępstwie barn nego we wtorek uroczyste S. Dejkało z Z. Szymezekiem
woju kursują autobusy. Ich
orar
I.
Nowak
z
B
ygulskłm.
wyższym poziomie zajmo końcowy przystanek znajduje go anelu pamięci, który ma
W tej sytuacji czołówkę tur
nłeju — nie lir^ąc partii odwanym
Jotąd przez Ohile, się na ul. Kutnowskiego, P'e odbyć się na skwerze Ko tozo
iych — tworzą: m P. Sta
RPA a także Haiti, Gwate sl, wysiadający z tych auto ściuszki. Nie sposób jednak nisze wski, mrr. J. AJamrkl i
We Wroctawśu odbyły się
wypowiedzieć
się
na
temat
rr m J. Bany — wszyscy po S
busów,
z
reguły
przechodzą
malę, Urugwa 1 I Surinam”
«ikademickie nusrrzostw= Pol
godziny jego rozpoczęcia. pkt. Po 5,5 pkt. rr *ją A. sy- ski
przez
skrzyżowanie
ui,
Ka.ijuniorów w judo, W pjnB
ulski,
I.
Nowak
1
A
Cicnocjijasi przyjaciele —• pod^reś
Wierzę, iż jeśli nad ranem
i. Rywale Cichockłegt mają ktacj. klubowej zwyciężył AZS
. , , Mil^ w __ d u nowskiego z Huciskiem (w „Marynarz
AWF
W-wa - 37,5 pkt., przed
Migała”
w*płyJednak po Jednej partii odło
kierunku dworca PKP) w spo
lal
MlIewsIci ~
AZS Politechnika Gliwice sób nieprawidłowy I niebez nie do Szczecina, Już po po żonej.
do tego od dawna.-?!
W "turnieju kadry nadziei o- 23 piet., 1 ^ CS AWF Gdafik
pieczny, a więc przez torow - ludniu trumny i ciałami llmpijsklch po t nmdatrb pro — 19 pkt. Z gdańskich junto.
nadal J. Przewoźnik - rów najlepiej wypadli: u wa
(PAPj
sko tramwajowe, przez które zmarłych marynarzy dotrą 5wadzi
pkt.,
a w turnieju o mi dze 79 kg 1. Plot, Äbowskd, w
do Gdyni.
strzostwo Wybrzeża prym wio w. plus 86 kg 2. Piotr Kaczyń
W dalszym ciągu pod a- dą: C. Socha — 5,5 pkt , W. ski 1 3. Tomasz Tybuś w w.
dresern PLO napływają kon Mażu* — 5 pkt. oraz K M. rszk fi5 kg 3. Andrzej Rybak (ra)
(as)
dolencje i wyrazy współ — 4,E pkt.
czucia dosłownie z wszy
W gdańskim Domu Harce szym uczestnikiem z Trójni c stkich stron świata. Na
rza zakończyły się Okręgowe sta okazał się Przemysław utworzony z inicjatywy
Rnaty XXVI Olimpiady Wie Kierończyk z VI L3 w Gdym. Federacji Związków Zawo
dzy o Polsce i Swiecie WspóSekretarz Komitetu Organ i dowych Marynarzy i Ryba.
czesnym.
Uczestniczyli w zacyjnego, zastępca komen- ków Dalekomorskich oraz
rtich uczniowie, reprezentują danta Gdańskiej Chorągwi Związku Zawodcwego Pra
cy ponad 200 szkół średnich ZHP hm PL Wiesław Kostrze cowników PLO — fundusz
i
W specjalistycznej »alt F’:ul JT plrt, Lechlą — 2T pkt.
i zawodowych z 5 woie- wa podkreślił dobre przygo- pomocy dla rodzin, osiero Flora
w Gdyni odbyła się XII Agro-Kociewiem Starogard —
wództw północnych M. in, I towonie uczestników i więk- conych przez marynarzy z Wojewódzka Spartakiada Mło a pxt.
A oto najlepsi w pos czego!
miejsce w pionie szkół z owo szq reprezentację wszystkich nas. .Busko Zdrój” wpłynę dzieży (do łat iS) w podno
nych wagach: 52 kg 1. L Bycz
ciężarów. W pimktacj
dowych zdobył Andrzej Minie szkół ponadpodstawowych z ło lub zostało zadeklarowa szeniu
drużynow j zwyciężył
LAS KOWskl (LKS PUC> l <29 (594wieź z Zespołu Szkół Gospo- północnego regionu kraju.
nych już ponad milion zło Puck — 147 pkt.. pried Plotą 79). 2. J. KLebba (1KS Pu k)
daTCzych w L’blqgu, Najep
(Cz)
tych
(F>
— IM pkt., Stoczniowcem — ri:,5 (50+62,5), a S. Zegadło

Kulisy wielkiej polityki

Szansa dla odważnych
*o nic, że za oknami zi
ma I jeszcze panują mrozy.
Już teraz trzeba myśleć o lecie, o wypoczynku, o bezpie
cznych kąpielach w 600 ośrod
koch wypoczynkowych, usytu
owanych nad wodami śródtą
dowymi I plażami nadmorski
mi w woj. gdańskim. Jak za
pewnić jednak bezpieczną ką
piel? Jak zapewnić każdemu
kąpielisku fachowego ratow
nika wodnego? Zabiegają o
to działacze Zarządu Woje
wódzkiego Wodnego Ochotni
czego Pogotowia Ratunkowe
go w Gdańsku. Oto już za
kilka dni, młodzi, odważni lu
dzfe, umiejący dobrze pływać
staną przed szansą pogłębię
ma lub zdobycia potrzeonych
kwalifikacji.

42 (12284) 19 Mego l98a r.

BAŁTYCKI

IESZEK MATAREWICZ
marynari PMH

edznaesen? brązową odznaką «Zasłużony
Allr Mórz»”.

Pracew-

MAC6J CU2DZIOI
pomocnik stewarda PMH
Rodzinom Tych, którzy zginęli vr tej tragicznej
katastrofie wyrazy serdecznego współczucia skła
dają:
dyrekcja, Rada Pracownicza, organiza
cje »połeemo-polityczne oraz pracowniey Polskich Linii Oceanicznych.
Uroczysty apel poświęcony pamięci cfiar kata
atrofy ms. „Busko Zdrój” odbędzie «ię dnia 19 lu
tego 1983 r. na skwerze Kościuszki w Gd; niK-193S

10© zawodniczek ir Ż9 klubów
x całego kraju wz-ęło uuzleł
w turnieju klasyfikacyjnym Ju
do kobiet. Do niespodzianek
turnieju zaliczyć należy w wa
dze 52 kg, dopiero trzecie indej
tee brązowej
medalistki mi
strzostw świata
Joanny MaJdau (AZS AWF Gdańsk), którą wyprzedziły Edvta Jędrasie
(Żak
Kielce) t
Ewa Kowal
(Lechla Kielce),
przy czym
właśnie % Kowal Majdan prze
grała. W wadze 72 kg zwycię
żyła Maria Litwinowie* (AZS
AWF Gdańsk)

(«I

Spotkanie człsnkow
Klub Kibica Arki
W piątek 2. >tn. o godz. W
w »ledzible M7KS Arka Gdy
nia przy ul Zjednoczenia 3
Odbedzle ślę zebranie członków
Klubu
Kibica
Arki
przed
wyjazdem
delegatów gdyń
skiego klubu na X Zjazd Klu
bów Ktbica w Poznaniu.
(ko)
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DZIENNIK
proc.). To właśni« w celu
złagodzenia skutków, jakie
pociągnęłaby kasacja trawlerów, podejmuje się kwe
stię rozwoju produkcji
w przetwórstwie lądowym,
opartej na maksy malnyrr
wykorzystaniu surowca i
uszlachetnieniu wyrobów.
Dla przykładu: będzie to
śledź solony w beczkach,
różne pasty z części kalma
rów i kryli, kawior, dania
rybne itp. W tym celu dokonjwana jest moderniza
cja hali nr 1 w porcie ry
backim. Byłby problem z
zatrudnieniem, ale — po
stanowiono zatrzymać do
pracy na lądzie ludzi rwał
nianych z kasowanych tra
wlerów-przel wórni. Podję
to szereg innycn inicja
tyw zmierzających do lep
szego wykorzystania mająt
. ku produkcyjnego. M. in
nymi rozszerza się koopera
cję z rybołówstwem kutro
wym przez zawarcie umo
wy z kołobrzeska „Barką”
na obsługę jej kutrów w
porcie rybackim w Gdyni,
zapewniając sobie przez to
stałe dostawy surowca bał
tyckiego do przetwórstwa
lądowego. Z będącej jesz
cze w budowie dużej chło
dni „Dalmoru” będą ko
rzystać Zakłady Rvbne.
Centrala Rybna i przedsię
biorstwa kutrowe.

Itatmorowtiki trawler-puetw&nia przy nabrzeżu gdyńskiego portu. Fot Z. Kosycarz

Reforma w „Dalmorze”

Kupić statek!
OSZŁ i\.M więc do
gdyńskiego „Dalmo
ru”, który jest do
brym przykładem na to, że
bez reformy nie byłoby efektów gospodarczych.
— Trzy „S”? — Ależ oczywiście. Armator jest sa
modzielny. Nikt nie narzu
ca mu co i ile ma złowić
i przetworzyć, jak kształ
tować zatrudnienie, jak i
ile płacić zaloaze.
— Jest samorządny. Na
ten temat zanotowałam na
niedawnej konferencji spra
wozdawczej zakładowej or
ganizacji partyjnej: samo
rząd pracowniczy stał się
współpartnerem dalmorow
skiej organizacji partyjnej
w zakresie kontroli rea
lizacji zadań guspodarczych. Przedstawiciele Ra
dy Pracowniczej zaprasza
ni są na posiedzenia Egze
kutywy, na których oma
wia się sprawy związane
z działalnością przedsiębior
stwa. Na bieżąco dokony
wana jest z Radą Praco
wniczą wymiana opinii
i doświadczeń w kwestiach
dotyczących sytuacji gosoo
darczej i społeczno-polity
cznej w przedsiębiorstwie.
Zagadnęłam też o to t~
jak układa się z samorzą
dem — dyrektora ds. poło
wów
W,
Kłosińskiego:

P

—yby wnioskować z sondy TV, można by popaść w zniechęcenie. Większość
przypadkowych osób zapytywanych o reiormę gospodarczą, odpowiadała: nie
ma jej! Jest ustawa i liczne przepisy, ale — w ż yc i u nic i tego. Minister
W. Jana ma inne zdanie: reforma jest Nie tyle Ją widać na rynku, ile
W PRZEDSIĘBIORSTWIE. To najważniejsze miejsce, gdzie i lepszym
lub gorszym sk utklem robi się reformę.
Współpraca z Radą Praco
wniczą jest bardzo dobra
— odrzekł. — W obecnej
kadencji wynika to w du
żej mierze z doboru zawo
dowego członków rady, Lu
dzie ci na wszystkie głów
ne problemy przedsięoiorstwa patrzą tym samym okiem co kierownictwo.
Podobnego zdania jest
też szef Rady Pracowni
czej Marian Zbytek
OBEC tego sielanka
w „Dalmorze”? Wca
le nie. Po prostu
wszystkie strony zgadzają
sie co do tego, ze najważ
niejszy jest los armatora,
jego przyszłość, a za mm
trzeba działać efektywnie,
nie popadając w zniechęcę
nie i marazm.
— Jedną z najważniej
szych spraw wspólnie pod
jętych z Radą Pracowniczą,,
jest powoianie w „Dalmorze" pionu produkcji, z

W

przyjęciem planu przetwór
stwa lądowego do 1990
roku. Omówione zostały za
łożenia techniczno-technolo
giczne produkcji, zaś przy
gotowywane są ekonomicz
ne, z położeniem nacisku
na opłacalność przedsię
wzięcia — wyjaśnia M
Zbytek. — Nie bez powodu
przywiązuje się taką wa
gę do tego zagadnienia
Wszak przetwórstwo ryb i
sprzedaż usług w porcie
są szansą na przetrwanie
przedsiębiorstwa. W przy
szłości będzie mo2na uzy
skać z tego zysk, gdyż z
morza będzie go coraz
mniej.
Bardzo trudne będą naj
bliższe lata dla „Dalmoru”.
Kasacja statków B-15 (3 je
dnostek) i częściowo B- 22
(3 jednostki) w latach
1985—9C spowodu je zna
czny spad ek połowów, a
tym samym wartości pro
dukcji i sprzedaży (udział
w tym floty wynosił 97

TAN reformy w „Dal

§ jest w zakresie trze
ciego ,,S’ O samofinanso
waniu nie ma mowy. Wła
sne środki (z zysku i amortyzacji) są za szczupłe
na samodzielny zakup na
wet jednego statku. Jeśli
w 1981 r. trawler-przetwór
nia typu mt „Casjopeja”
kosztował 1 miliaid zło
tych, to obecnie za mniej
szy płaci się już ok. 1G00
min zł. Tymczasem, po’rze
na ich więcej. Na koniec
1984 r. średni wiek statku
B-15 i B-22 stanowiących
ponad połowę stanu floty
wyniósł 17,3, w tym dia tra
wlerów B-15 ponad 20 lat
Skutkiem starzenia się flo
ty jest wzrost awaryjno
ści statków. W ub. r, ar
mator stracił z tego tytu
łu 1104 dni połowowe. By
ły to awarie ściśle zwią
zane z wyeksploatowaniem
maszyn i urządzeń np. awarie silników głównych

w interesie pokoju oraz
bezpieczeństwu Polski

»*•••

♦9
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II. 1955 —Uchwała £,ady Państwa PRL
o zakończeniu stanu wojny z Niemcami
„Zważywszy: (...)
że pokojowe uregu'owo rwe probierm* niemieckiego te
ty w żywotnym interest© na rodu polskiego; (...)
że Po.ska Rzecipoepoli ta Ludowa dąży do rozwoju
pokojowych i do or os o siedź Ki ch stosunków z całym narcden niemieckim w oparciu o granicę pokoju aa Odrze
ł Nysie Łużyckiej
Rada Puństwa postanowią:
1. Stan wojny mięJzy Poi skq ftzeczqpc*po4Jtq Ludową
o Niemcom, uznaje się za z akończony. (...)
2. Polska Rzeczpospolita Ludowa, dz'daijqc na grurc© provx i obowiązków wypływających z porozumień mię
dzyń anodowych dotyczących likwidacji skutków wojny z
Niemcami, kontynuować będzie wysiłki w kierunku pofco
57weao uregulowania próbie mu niemieckiego w intere
sie pokoju oraz hezpieczeńst «a Polski i innych narodów
europejskich”.
od wyjaś dwutorowo. Po pierwsze —
nienia dwóch prawno- stanowiły ją wysiłki na rzecz
międzynarodowych za konsekwentnej realizacji i
wlłości.
Termin
„zakoń
przestrzegania przez Zachód
czenie sianu wojny" oz postanowień puczdamsKich,
nacza
poprze słoninę abo- z czym wiązało s:ę też prze
wKjzywan’a prawa wojen crwdziałame procom kwestio
nego między stronami w kon nowa nia ostaiecznego cnaflkoie, orcwntj likwidację rakteru granicy na Odrze I
skutków wojny i ■rzywroce Nysie. Stanowisko Polski wo
nie normamych stosunków bec zawarcia traktatu poko
między państwami”. Jedną ju z Niemcami zostało wy
zaś z jego form może być rażone w memorandum rzą
— gdy zawarcie traktatu po du porsknega na — rozpo
kojowego jest niemożliwe — czynającą się w styczniu
„jednostronne oświadczenie 1947 r. — londyńską konfe
jednego z państw będącego rencję zastępców ministrów
stroną w konflikcie”.
soraw zagranicznych w spra
Takim w’asnie „jednostron wie Nienvec. W memoran
nym
oświadczeniem" była dum formułowało zasady
projek towanego traktatu po■— podjęta na wniosek rząau koowego. Należy dodać, że
— uchwała Rady Państwa o rząd polski przeerwstawioł
zakończeniu stanu wojny z się zachodniomem ecklm kon
Ni-emconv i 18 lutego 1955 cepclorn dotyczącym wyłącz
nego or owe do reprezento
roku. Cnoć nie należy prze wano całości Niemiec, zje
ceniać wpływu Polski
na dnoczenia — poprzez wchło
bieg wydarzeń w kwestii me męcie NRD, itp. Z poparciem
mieckiej — x państw socja Polski sootykoły się nato
miast wysiłki ZSRR na rzecz
listycznych decydujący głos uregulowania problemu nie
w spawach Niemiec miał mieckiego — zgodnie z du
orzec eż Związek Rncziecki, chem I literą umowy pocz
c od zakończenia
działań damski«.
wojennych upłynęło blisko 10
kn — jednak w ówczesnej
RUGĄ »prawą było
sytuacji politycznej w Euro
stałe umacniani« pozy
pie nie bvła to decyzja je
cji pclitycznej i gosprdynie foimalna.
dorczei Niemieckiej Republi
Przypomnijmy, że w fatach ki Demoxratycznej. Już we
1945—1955 polityka Polski w wrześniu 1950 r. — a więc
kwestii niemieckiej, podob w kilka tygodni po uznaniu
nie «Ik i poiityka ZSRR oraz zachodnich granic Czechasło
pozostałych państw socjaii- wocjł I Polski — NRD zo
łiycznych. realizowano była stała przyjęta do Rady Wzoacznijmy
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jemnej Pomocy Gospodar
czej. Równie wielkie znaczę
me dia rozwoju gospodarcze
go socjalistycznego państwa
niemieckiego miała zgoda
ZSRR ’ Poiski na zmniejsze
nie, a następrre znprzostanie (od stycznia 1954 r.) do
staw z tytułu reparacji i od
szkodowań wojennych.
Należy również wspomnieć
o postanowieniach rozszerza
jgcych i umacniających su
werenne prawo NRD. m. in.
latem 195? r. misę ayploma
tyczne ZSRR i pozostałych
Daństw socjalistycznych w
Beninie podniesiono ao ran
gi ambasad W marcu nastę
pnegc roku zaś nad •'adziecki uznał suwerenne prawa
NRD we wszystkich spra
wach oobtyki wewnętrznej
zagraniczne,, zachowując je
dynie fon Keje konieczne do
zapewnienie
bezpieczeńst
wa oraz upragnienia wyni
kające z zobowiązań okresie
nych w iimowach czterech
mocarstw w sprawie Nie
miec. .
Koiejrw
przedsięwzięcia
ZSRP i pozostałych państw
socjalistycznych byiy nieja
ko reakcją na zawaroe, w
październiku 1954 roku, przez
rządy 9 państw zachodnich
(w tvm również RFN] tzw.
układów parys Hch (złożyły
się na nie m. In piotokoły
o zniesieniu reżimu OKupacyjnegc w RPN oraz —• co
ważniejsze — o przystąpie
niu RFN do paktu bruk seisiciego i NATO) oraz na od
rzucenie przez Zachód ra
dziecko - czecnoJłowacko ■polskiej propozycji zwołania
konferencji w sprawie utwo
rzenia systemu bezpieczenst
wa zbiorowego w Europie.
zmienionej — no nie
korzyść państw socja
flstycznych — sytuacli mffitamo-pofitycznej
1 ople proklamowanie przez
ZSRR (15 stycznia 1955 r.),
Czechosłowację (3 iuteac) i
Polskę zakończenia stanu
wojny z Niemcami nie tylko
likwidowało stan fikcji praw
nej, ale miało również swój
poł:tyczny wymiar, Z jednej

W

strony stwarzało rrcżliwość
uregulowania stosunków tych
państw z RFN, z drugiej —
usuwając wszelkie ograniczę
n.a wobec Niemiec — stwa
rzało podstawy do dalszego
rozwoju stosunków między
państwowych z NRD. Przede
wszystkim zaś oznaczało tc
przyznanie NRD pełrF praw
suwerennych.
MARCK MAZURCZAK

na mt „Carina" i „Saturn",
awarie Urządzeń siastawnych i śrub napędowych
n* „Uranie", osłabień’« ka
dłuba i pękanie zbiorni
ków na „Kastorze” i licz
ne uszkodzenia wind trało
wych 1 bramownic rufo
Wych,
Przejrzysty oDraz tego
stanu dał gł. specjalista df
eksploatacji floty S. Piór
„Dalmor” prowadził połowy
na prawie wszystkich ocea
nach świata, a teraz odno
simy wrażenie stagnacji i
braku
perspektywy, W
1983 roku opracowaliśmy
program działania na la
ta 1985—90, który przeka
zany został do resortu.
Stan naszej tloty będzie
malał — w 1980 r. do 24
trawlerów-przetwórni,
w
1987 r. — 22, w 1983 r —
20, w 1990 r. — 18.
W
związku z tym nastąpi tez
znaczny spadek połowów,
w kolejnych latach do —
130 tys. t, 122 tys. t, 120 tvs. t,
103 tys, t i w 1990 r. do
104 tys. ton ryb, co prakty
czme skazywałoby przed
siębiorstwo na likwidację.

BAŁTYCKI

Ludzkie sprawy

Sabotowanie
wiasnof ieaiii
To było -J stycznia br. — opowiada Jerzy Fiątkourski — w nocy około godz. i, za ściana mojego mieszka
1 ’a zawalił się strop Pól godziny później zauważyłem,
że sufit w pokoju zaczyna się niebezpiecznie obsuwać.
Towarzyszyło temu pękanie osłabionych pożarem be
lek stropowych. Zacząłem się bać. szybko ubrałem się
i wyszedłem z mieszkania. Tę noc i parę jeszcze in
nych spędziłem w poczekalni aworcowej. Cale szczę
ście, że synów wcześniej ulokowałem u krewnych, bo
nte miałbym nawet gdzie z mmi pójść. Po kilku dniach
wróciłem ao mieszkania. Na szczęście nic się w środ
ku nie zawaliło. Tym razem się udato. Ale czy ktoś
może mi zagwarantować, że nustępnym razem również
dopisze mi szczęście?! — pyta J. Piątkowski. Jak dłu
go można żyć w takich warunkach, w ciągłym strachu,
w obawie o własne życie.

®ąf NIOSEK? Konieczna
jest pilna realizacja
programu odtworze
A te oczywiste pyta
nia floty do 1990 r., a prze
nia, nikt nie chce lo
de wszystkim stworzenia
z budynku
warunków 'do budowy i za przy katorowi
ul. Małomiejskiej 44
m 5 na Oruni dotąd odpo
wiedzieć Od czasu, kiedy
ugaszono tam pożar minę
ło już 6 miesięcy. Dla
trzech rodzin naaal ocze
kujących na mieszkania za
stępcze życie w spalonym
bez prądu, gazu, wo
kupa trawlerów zgodnie z domu
dy jest prawdziwą gehen
uchwałą nr. 74/84 Rady Mi ną.
W zimnych, zagrzybio
nistrów z dn. 28. V 1984 r nych pomieszczeniach, w
Sposób zrealizowania tej sąsiedztwie walących się
uchwały zostanie okYeślom- stropów i pękających ścian.
przy opracowywaniu 5-1 al Co zrobiono dla nich przez
ki. Trochę późno, biorąc 6 miesięcy? Nic, a w każ
pod uwagę lokowanie za dym razie — niewiele. Nie
mówień w stoczni. Jedno znaleziono im odpowiednie
jest pewne — armator nie go mieszkania, nie zabez
poradzi sobie PEZ FINAN pieczono nawet dotychcza
SOWEJ POMOCY PAŃ sowych warunków. Dopro
STWA. Na dwie nowe jed wadzono do stanu, w któ
riostki, które ma otrzymać rym kończy się prawdziwe
w 1987 r. ze Stoczni Gdań życie, a zaczyna wegetacja.
skiej im. Lenina,
mógł
Przez 6 miesięcy można
wpłacić jedynie „drobną” człowieka pozaa wić na
zaliczkę.
dziei, załamać, doprowa
dzić do rozpaczy. Nie tru
A przecież załoga gdyń dno zauważyć głębokiej de
skiego armatora (zachęcana presji tych ludzi, rozma
funduszem motywacyjnymi wiając chociażby z jednym
pracuje bardzo dobrze. W z nich. Jerzy Piątkowski,
1984 r. rybacy „Dalmoru” którego Wydział Spraw Lo
złowili 178 tys. ton ryb w kałowych EM w Gdańsku
relacji pełnej t). o 10 tys skutecznie przez poł roku
ton wiecej niż w roku po zbywał obietnicami, dzisiaj
przednim, przy niższym sta nie mówi już o tym, że cze
nie floty o cztery jednost ka na mieszkanie, dzisiaj
ki. Po prostu czas wyko
walcz7 o nie. Pisze skar
rzystany został w pełni na gi. pc dania, odwołuje się,
wlasnymi siłami
pracę intensywną i rzetel próbuje
ną: krótsze były postoje w doehodzii sprawiedliwości:
portach, przy bazach, uni wyegzekwować wykonanie
knięto bezproduktywnych decyzji V/SL UM w Gdańprzelotów między lovnska- sJku z 1*. 09. 1981 roku,
mi. Decydującymi czynni która dotąd pozostaje tylko
kiem wzrostu ilości poło na papierze,
wów, była prawidłowa or
ganizacja pracy na irorzu,
RZYPOMNIJMY pa
zaangażowanie i poświęcę 1® rę faktów.
J, Piąt
nie załóg oraz działania dy
kowski
wprowadził
scyplinujące. Ośmioosobo się do domu przy ul. Małowe zespoły z kapitanem o /miejskiej 44 m 5, nielegaldużych uprawnieniach zo
stały „przywiązane” do stat
ku po to, żeby wyniki prze
stały być anonimowe.

N

nie. Okoliczności, Jakie podykvowaty mu wtedy ten
krok nie s% w tej chwili
istotne. Bj'ły one n^ pewi.u
ważne, jeśli zmusiły go do
ewidentnego wykroczenia.
Urząd Miejski zareagował
na to 14. 09. 1981 roku:
przysłał decyzję nakazują
cą opróżnienie lokalu. Bio
rąc jednak pod uwagę wa
runki mierzkalne i »dżin-

Grażyna Pietrzak
ne J. Piątkowskiego, po
stanowiono przydzielić mu
pomieszczenie zastępcze. 2
upoważnienia
prezydenta
miasta Gdańska kierownik
oddziału — J. Gawełek „po
ljciła —- jak czytamy w pi
śmie •— bezzwłocznie usu
nąć obywatela z nielegal
nie zajętego lokalu do po
mieszczenia
zastępczego
przy ul Głuchej 1 m Oru
ni. W razie odmowy do
browolnego opuszczenia lo
kalu, w. wym.
należało
przekwaterować przymuso
wo do dnia 30. 09 1981 ro
ku oraz on ciążyć kosztami
postępowa: la egzekucyjne
go”.
Do dzisiaj taka konie
czność me zaistniała. Wyaana wówczas przez WSL
UM w Gdańsku decyzja
zarówno o opuszczeniu lo^alu, ja«: i przydziale pO'
mseszczenia zastępczego, zo
stała nie wykonana. A szko
da. Rozwiązałaby wówczas
problem mieszkaniowy ro
dziny P. Tak się jednak
nie stało. Przydzielony de
cyzją UM lo^al przy ul.
Głuchej 1 na Oruni zajął
ktoś inny. Kierownik WyJziału Spraw Lokalowych
UM w Gdańsku powiado
miony o tym fakcie nie uchylił jednaK decyzji, ale

również nie wyegzekwował
wykonania eksmisji. Spra
wa J. Piątkowskiego zosta
ła więc zawieszona w próż
ni. Nadal pozostał on w
domu przy ul. Małomiej
skiej 44.
25 sierpnia ub. r. wy
buchł tam pośar. Dom pra
wie w całości spłonął. Tyl
ko jego niewielka część za
chowała się. Na szczęście
mieszkanie pana J. Piąt
ku wskiego nie spaliło się,
Zalane wodą podczas akcji
pożarniczej,
udzielało do
niedawna
senronienia
trzem osobum. Dzisiaj je
dnak przebywanie w nim
zagraża
bezpieczeństwu
ludzi. Nikt jednak, jak się
wydaje, nic sobie z tego
faktu nie robi. Pękające
stropy, groźne są tylko dla
tych, którzy tam mieszka
ją. Ciekawe tylko, kogo w
Przypadku jneszczęścia <któ
rego nie można
w tym
stanie wykluczyć) obarczy
5ię
odpowiedzialnością?!
Kto weźmie na siebie wi
nę za niedbalstwo? Czyżby
obecny kierownik Wydzia
łu Spraw Lokalowych UM
w Gdańsku, który wpraw
dzie \ uznał słuszność rosz
czeń J. Piątkowskiego i wy
dał polecenie wykonania
natychmiastowej eksmisji z
lokalu przy ul. Głuchej 1,
ale Jej nie wyegzekwo
wał do końca?!
Ostatnia wizyta J. Piąt
kowskiego w UM sprowa
dziła się do tego, że w
dziale eksmisji otrzymał on
piąty już z kolei papierek
z pieczątką i podpisem je
dnego z pracowników, upo
ważniający do obejrzenia
zupełnie innego lokalu za
stępczego; jak mnie zape
wnił — w fatalnym stanie
i zupełnie me nadającego
się do zamieszkania.
KORO więc J. Piąt
kowskiemu nikt nie
może
odpowiedzieć
na pytanie: dlaczego nie
przepiowaüza się eksmisji
przy ul. Głuchej 1, może
nam udzieli jej prezydent
m. Gdańska — zwierzchnik
tych wszystkich, którzy wy
kazali w tej sprawie tyle
powolności i nieudolności
i wyjaśni — kto i jaki ma
interes w tym, aby urzędni
cy Urzęau Miejskiego sabo
towali własne decyzje?
Jesteśmy bowiem pewni,
że prezydent m. Gdańska,
pcwiadomionj o tych fa
ktach w końcu stycznia
przez prokuratora rejono
wego w Gdańsku, ostate
cznie przerwie ten fatainj
krąg niemoey.
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FEKT tych działań
okazał się suKcesenr
podczaa guy w 1082
roku ti awier-przelwórnia
łowił 3600 ton ryb, to wr
1984 r. już 6010 ton, zas
na rybaKa przypadało w
1982 r. — 18 ton a w 1984
roku — 31 ton. Ilości te zo
staną zapewne jeszcze prze
kroczone, gdyż niezależnie
od juz dokonanych zmian
motywacyjnych, trwają w
„Dalmorze”
prace
nad
wprowadzeniem projektu
nowego systemu wynagra
dzania, zmierzającego m.
in. do bezpośredniego po
wiązania jego wysokości ze
stopniem złożoności, uciąż
liwości,
odpowiedzialnoś
ci i efektywności pracy.

Mario Leng
Czy w takim domu — po spatem j — moana mieszkać?

Słowo o onkologii'

profesor
Koszarował
—
można nazwać „narodowym
programem waHrf z rakiem”,
I dodaje: „Zainaugurowanie
w 1977 audowy Centrum On
kologii w Warszawie im'ei.ia
Marti Skfocsowskiej-Curia wy
nika z dwóch zasadniczych
potrzeb — z objęcia profi
laktyką I lecznictwem onko
logicznym 5-milionowej po
pulacji stolicy | województw
ją otaczających. Jest to łów
nocześnie pc-tężny zastrzyk
nowoczesności dia polskiej
medycyny nowotworowej".
W roku 1984 Centrum On
kologii
zaczęło
działaćl

AK twierdz! jeden z do Badania i Zwalczania Ra
najhardziej kompetent ka. W 1917 założona została
nych ludzi w tej dzie „przychodnia
miejska dla
dzinie w Polsce, dyrektorchorych
in
na guzy ' w Lodzi,
stytutu im. Mat ii Skłodow- a w kifca lak później podob
sk.ej-Cure, profesor dr Ta ne przycnodnie powstawały
deusz K,Szarowski.
w Innych miastach. W 1921
„Potrafimy wyleczyć dzisiaj utworzono PoiskI Komitet do
już połowę chorych, którzy Zwalczania Raka, a w 1924
się do nas ząłaszają. A!e asy opracowano pierwszy, społe
uzyskać tego rodzaju rezul czny program waBti z rekiem
tat, nie różniący się zresztą i ustanowiono fundusz budo
od wynftów; jakie notuje się wy Instytutu Radowego im,
w wieiu ośrodkach na świe Marli Skłodjwskiej-Curle. W
tle, konieczne jest nieustan
ne doskonalenie całej opieki
lekarskiej. W najszerszym
tego słowa znaczeniu”.
Rokrocznie odnotowuje się
w statystykach przyczyny zgo
now, jż co piąta osoba umie
ra z pouodu chcrćb nowo rok później — położono ka Przyjmują — na razie ambu
tworowych. Powiada profe mień węgielny pod ten in latoryjnie — 100 pacjentów
sor: „Szybko wzrasta iiczoo stytut, a w 1932 otwa-to tę plo dziennie, dysponując całym
zachorowań, bo zmienia się cówkę. Pierwszy grom radu, nowoczesnym arsenałem cnprzecież piramida wieku w zapoczątkowujący najnowo (yiakowej artylerii premiento
Polsce, coraz więcej mamy cześniejsze promieniotwórcza twórczej. Są tam bomby ko
w soołeczeństwie ludzi po metody zwalczania nowotwo baltowe, przyspieszacze czą
pięćdziesiątce, a więc star rów, oiiarowała Instytutowi steczek elementarnych pro
szych, a rak Jest chorobą nasza wiefra rodaczka. Po dukcji zagranicznei I krajo
wjeku starszego. Urbanizacjo zniszczeniach wojennych w wej, Na licencji francuskiej
także przyczynia się do 1947 r. instytut warszawski produKuje się dla kraju, a
zwiększenia zachorowalności odbudowuje się, a w ślad także na eksport, bardzo dob
— na wsi rok pochłnnła za jsgo wznowioną działal ry, nowoczesny sprzęt tego
mrwej istnień ludzkich niż w nością postępuje budowa i rodzaju. Na uruchomienie
Zajmujemy — nie rozbudowa
wmieście.
Eu
ośrodków
— prooukcji czeka również znaj
stety — bodajże pierwszo krakowskiego I gliwickiego: dujący się iuż w pióbach,
miejsce w paleniu papiero w 1951 Instytut Onkologii w całkowicie polskiej Konstruk
sów w Europie, a może I no Warszawie ma już więc dwa cji, przyspieszacz dużej mo
świecie",
oddziały. W rok później rodzi cy, właśnie do celów leczni
Walkę rakowi wypowie się norvy społeczny program czych.
dziano w Potsce bardzo walki z rakiem, zaś w 1975
Drug-m — obok rozpoczę
wcześnie. Już w 1904 r. u two zostaje opracowany rządowy cie prac centrum — znamion
rzono Warszawski Komitet program, który jak powiada nym łaktem jest powołania
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Obywate,skłegu
Komitetu
Zwalezarta Saka. $taw:a or,
lako zadanie propagan
orooaami
sobie jako
dę zapobiegania chorobom
nowotworowym, rozwój ka
dry onkologów, gromadzenie
społecznych funduszów na
wakę j rakiem.
W opłnił specjalistów za
granicznych Polska ma dob
rze zorganizowaną sieć pla
cówek pro, n ak tycznych I lecz
nicrych w dziedzin! i onkolo
gii. budziło to i budzi mię
dzynarodowe zainteresowa
nie. Istnieje już dzisiaj w
Polsce 14 ośrodków antyrakowych. W budowie znajdu-

Fot Z. Kosycarz
Jeszcze za mało. Niestety,
budowa JpifaVrprzecSqqa
ste!
■_i_«.i.
Jednakże nie tylko samo
położenie chorego do łóżka
dnie mu szanse wyzdrowie
nia. To leczenie zapewnić mu
musi przede wszystkim zes
pół doskonale wyszkolonych
specjalistów, a tekże odpo
wiednie wyposażenie ośrod
ków w najnowsze urządzenia
do diagnozy i terapii. I tych
urządzeń także jest i będzie
zbyt mało, mimo dobrze
rokującego rozwoju naszej
techniki w tej dziedzino,
mimo udziału licznych elsktron&ów, bzyków | lekarzy

Rak jest uleczalny
;q się dalsze dwa — w Byd w przygotowaniu aparatury.
goszczy | w Kielcach, a w t)czyw:ście, aparaturę uno

perspektywie zaprojektowa
ne, utworzeni- ośrodka w
Gdańsku.
Corocznie, statystyki odno
towują około 90 tysięcy za
chorowań no raka. Z tego 40
do SD rocent wymaga lecze
nia specjalistycznego. Jak
obliczono, no pełne zaspoko
jenie potrzeb naszego lecz
nictwa konieczne jest posia
danie <090 łóżek szpital
nych czy klinicznych. Na po
czątku, gdy podejmowano u
nas program narodowy, było
2200 łóżek. Obecnie onkolo
gia dysponuje już 3600 łóżka
mi! Dalsze 1800 otrzyma w
szpitalach będących obecnie
w budowie. Razem da to w
łntach W-tych 5400 łóżek

wocześnia się na całym
świecie, wprawdzie nie w ja
kimś błyskawicznym tempie,
ale istnieje w tej branży le
cznictwa nieustanny widocz
ny postęp, któremu i w Pol
sce trzeba sprostać.
Wl takiej sytuacji zespole
nie wysiłków zarówno ze
strony państwa, realizującego
narodowy program, Jak | ze
strony Komitetu Obywatel
skiego jest życiową koniecz
nością.
Ciągle jeszcze bowiem |stn-eje zabobonny strach przed
chorobami
onkologicznymiWiele osób boi się „wyroku
medycyny", wciął uważa, ie
rak jest nieuleczalny, że

BALONIKOWE*
QLT PRO QUO
„Chciatam kup/ć cór
ce spudnie (widoczne w
gablocie przy uf. Grun
waldzkiej) w zakładzie
krawieckim balonik11 przy
ulicy Wiązowej we Wrze
szczu. honiewai nie było
odpowiedniego rozmiaru,
właściciel zadeklarował u
szycie~na miarę„ Umówi
wszy się co do terminu,
zapłaciłam 3,5 fys. zł. Po
odbićt udałam się w wy
znaczanym terminie. Wła
ściciel, w stania nietrzeź
wym, oświadczył, że spod
ni nie uszył I polecił zgfo
s/ć się przed gadz. 19.
Jym razem po odbiór po
jechał z córką maź. W za
kład,ue było paru pijanych
mężczyzn, natomiast n/e
było spud ni. Mqz zażądał
zwrotu, ale właściciel o ■
świadczył, ie je... przepił,
Zapewnił iednak, że jutro
spodnia będą gotowe.
Mąż zdecydcwaf sie jed
nak prosić o pomoc mili
cjanta, ale zapobiegliwy
właściciel zamknął swój
„Salonkod wewnątrz i
zgasił światło...".
dalszej części listu
wynika, że nie od
niosły też skutku in
te'wencje naszej czytelni
czki w Cechu WłókienniczoOdzieżowym,
skąd
niekwiunnego rzemieślni
ka... wypisano. Prośba
pomoc w zdobyciu uprag
nionych spoani lub odzy
skaniu gotówki była wpra
wdzie adresowana do Wy
działu Handlu
Urzędu
Miejskiego w Gdańsku
(my otrzymaliśmy jedynie
K.opn; do w.adomości) za
interesowaliśmy się jed
nak obrotem sprawy
Niestety, jest niewesoły
Wprav/dzie nie nrunąi je
szcze ustawowo wysilacie
ny termin zoraiWienio re
klcmacji w urzędzie, oie
/uż dziś całość rysuje się
mgliście. Urzędniczka zaj
mująca się skcwgaa/
westchnieniem
oznajmi
ła, że cech w porę poz
był się właściciela „Salo
niku" i dziś nie musi się
martwić skargami które
Dywały i w przeszłości
Na dobrą sprawę, to
Wydział Hanoi j już swo
ja zrobii pół roku temu,
zawieszając
działalność
piocbwki.
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Wygląda więc na to, le
właściciel „Saloniku" za
niechał zoüron« on ej mu
działalności
usługowej,
nie przestając
pobierać
gotówki na poczet przy
szłej usługi, w nadje! na
oozytywne
załatwienie
swego odwołania w Urzę
dzie Wojowudzkim, jako
że takowe wniósł.
Póki co, naszej czytel
niczce radzono z roszczenami «dać się do sądu,
według nas jak nojorędzej, zanim sąd też rze
mieślnika skreśli z łisty
uprawnianych do odpowie
dzielności karnej,
— A tak właściwie, to
gdzie teraz może trafić
sprawa właściciela „Salo
niku1' -— pytamy w Wydziołe Hcr.dlu.
— My go chyba poda
my do Komisji ds. Walki
ze
Spekulacją,
Skoro
wziął pteniądz© f mówi,
że je przepił...
Można też np. do Spo
łecznego Komitetu Prze
ciwalkoholowego.
a!

'JfSZys{ko
* 9Óry pr2esą~
«zone. 5,qa bardzo częsło
spóźnione leczenie, Z dru
giej strony organizacja zms
sowanych badań profilaktycz
nych. Które doprowadziłyby
chorych w porę do specjali
stów onkologów na leczenie
i wyleczenie postępuje na
wet w przemysłowej służcie
zdrowia me bez trudności
i cpoiów.
W Polsce — w opinii pro
fesora Koszarowskiego •— do
minuje wśród mężczyzn rak że
łądka i płuc, a także prosta
ty (gruczołu krokowego). Wy
leczainosć jest tu znacznie
niższa niż w przypadku raka
narządów rodnych i piersi u
kcbieL Jeszcze
niedawno
przypadek raka u mężczy cn
uważane Ja wprost bezna
dziejny do wyleczenia. Dziś
uzyskuje się wyniki całscowitego wyisczenia w ponad 50
procentach przypadków. Sta
tystyki wyleczalności raka
i&łądka u mężczyzn nie róż
nią się u nas w porównat.iu
np. z USA, ale wciąż są je
szcze niższe niż w Japon!i,
w.ęc możliwości poprawy i q
joszcze znaczne.
Osiągnąwszy już wieio, me
dycyna „skazana" iesf na
dalsze, jakże żmudne, elimi
nowanie krok po kroku cho
rób nowotworowych, zalicza
nych do „ncijstraszFwszych
zmór ludzkości”.

Adam Holianek
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Obradowała sesja MRN w Gdańsku

CO * GDZIE * KIEDY

Projekt planu i budżetu miasta I Teatru 1 [ Antek
wymaga dopracowania i uzupełnień
.... .....

Zasadnicrym
tematem, wczorajszej \I zwyczajnej sesji MRN w Gdańsku było uchwalenie
miejskiego planu rocznego i budżetu na 1985 r. W
obradath, które prowadził przewodniczący MRN
EUGENIUSZ WÓJCIK, uczestniczyli przedstawiciele partii i stronnictw politycznych, działacze —
PRON, Obecny był wojewoda gdański gen. bryg.
MIECZYSŁAW CYGAN

w
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A wstępie pusiedze^ nia przewodniczący
MRN E. Wójcik prze
kazał aformację o działal
ności Prezydium MRN i jej
komisji w okresie miedzy
sesjami.
Przedłożony pod obraay
sesji projekt planu społe
czno-gospodarczego i bud
żetu miasta na bieżący rok
scharakteryzował prezydent
Gdańska Kazimierz Ryn
kowski. Zwrócił uwagę na
trzy
ważne okoliczności,
które towarzyszyły opraco
wywaniu
projektu
pla
nu
po pierwsze — pro
jekt
dotyczy
ostatnie
go
toku
planu
3-letniego, powinien więc za
wierać uzupełnienie celów
i zadań w mm zapisanych,
po drug e — obejmując za
dania, skonkretyzowane w
miejskim programie wy
borczym i wnioski zgłoszą

W ostatnim okresie kiikokrotn.e już pisaliśmy na na
szych famach o prawdziwym kataklizmie jaki podczas
b'ezqcej zimy dotknął na Wybrzeżu całe stada łabę
dzi. Mimo pomocy ludzi, dokarmiania,’ kruszenia —
tam gdzie to możliwe — pokrywy lodowej te „Królew
skie ptaki" nadal gmq.
Powyże zamieszczamy zdjęcie ilustrujące katastrofal
ną sytuację łabędzi — uchwycił ją w obiektywie Ma
ciej Kosycarz podczas ostatniego weekendu.
(o)
» windy zainstalowano w
wysokich budynkocn wyłącz
nie w jednym celu: aby uła
twiały dacieranie do miesz
kań położonych na wyższych
piętrach. Okazuje się, że na
sza świadomość w tej ma
terii zdaje s:ę być zbyt ubo
Na przykładzie windy,
ga.
•4M. funkcjonującej
w budynku
przy ul. Kołobrzeskiej 54 A
kwowenię przez kie w Gdańsku, trzeba powięk
rownictw© WPK w Gdańsku, szyć zakres funkcji przypisa
od podi-eytych sobie kieiow- nych windom.. Ta bowiem, na
wad
technicznych
oów autobusów wyłącznie skutek
jvacy, to za rrofo. W tych wzyiędnie instalacyjnych, w
pojazdach bowiem nie tylko trakcie poruszania się wydo
tizebc byc fachowcem od ,e niesamowite hałasy i wy
kręcenia kołem kierownicy, wołuje rezonans, powodujący
ale i człowiekiem. Tok, czło trzęsienie się szklanych na
wiekiem, w dodatku umieją czyń w szafach. Lokatorzy
cym współżyć z innymi nudź kiikakrotn,e już próbowali za
ml, którym z Istoty swo,ej interesować ROM nr 7 przy
funkcji, się służy. Przypomnij ut. Lecha owymi akustyczny
efektami
wywołanymi
my, o u lob osy są dla pasaże mi
rów, o nie d'a kierowców, przez ich windę, cle na
aby oni przy ich pomocy ta próżna Może jednak da s ę
robiaći ra utrzymanie. Piszę wyciszyć hałasującą i rema
te słowa na kanwie listu czy nującą windę?
ten'ezki, kió^a 10 bm. miała
wgtphwą przyjemność zetk
,«no pytanie mieszkańców
nąć sie z kierowcą linii 110 Dudynku nr 2 przy ul. II Mor
(nr boczny 26M1), który nie sklego Pułku Strzelców
w
zbytniego talentu
wykazał
współżycie» z czekającymi na
mrozie fudżmi; przyjechcwszy
o gotfz. 13.30 na końcowy
prz/siaaek przy aworcu PKP
Z udziałem przedstawicie
we Wrzeszczu, udosiępn ł go
pasażerom dopiero o 13 42, li władz miejskich Sopotu
z am, erst możliwie najwcześ odbyła się wczoraj uroczy
niej, a na.bóźnie, o 13.39, kie stość jubileuszowa z okaz i
działalności sanady to pow rveo z tego przy 10-leoia
torium „ZREMB” w Sopostanku odjechać.
cie przy ul. Bitwy pod Pło•
•
•
wcami 67. Jak poinformo
.^upłynęło dość czasu, aby wał nas dyrektor sanato
odm mis bcc ja osedla Cisowa rium. lek. med. Mieczysław
Gdańskiej Soółdzie-!rvi Miesz Sova» w minionym 10-leciu
kaniowej zatroszczyła się a w sanatorium tym przeby
zoms ta iowonie tom Dy ra ze wało ogółem ponad 30 tys.
wnątrz budynku orzy ui. Chy pacjentów. W jednym tur
ioóskiej 249, która miesiąc fe nusie w budynku sanatoryj
mu przestała oświetlać doj nym przebywa 250 kuracju
ście tfo bloku. A zatem...
szy, a drugie tyle korzysta

Umlmyie

ne w trakcie kampanii wy
borczej do samorządów
mieszkańców, jeist wspól
nym dziełem społeczeństwą i wspólnie też bt-uZie
realizowany; po
zecie
zadania w mm zawarte ko
’•ciują z CPR 85 i uchw lonym przez WRN planem
wojewódzkim.
Przedłożony radnym pro
jekt planu rocznego opra
cowany został na miarę ist
niejacych możliwości, nis
za na miarę potrzeb measta, bowiem pj zy jego oprą
cowywaniu dokonywać trze
ba było wyboru najpilniej
szych spośród wielu pilnych spraw. .Tako podsta
wowe cele społeczne planu
miejskiego w 1985 r ustałono m. i»i.: poprawę pozio
mu zaopatrzenia ludności
poprzez zwiększenie r -y
towarowej na rynek, reali
zację planu budownictwa
mieszkaniowego w 1985 r
(w wariancie wyższym —
Gdyni-Witominie: „Za co pło oddanie ok. 1670 mieszkań,
cimy?" — udoowie admini w tym — 1329 w budo
stracja Witomina-leśniczów- wnictwie wielorodzinnym)
ki. Ta c ekawość lokatorów oraz stworzenie warunków
jest o tyle uzasadniono, iż dla jego dalszego rozwoju,
od 7 lat w 5 szczytowych medopuszczenie do pogormieszkaniach jest po prostu szenia warunków życia w
zimno i aby móc w nich joKO zakresie obsługi komunał
tako egzystować, rrzeoa do nej miasta, poprawę ochro
grzewać prądem lub gazem, nv zdrowia mieszkańców i
za co przecież też trzeba nie zapewnienie on eki mmecz
mało płacić!
nej najbar iziej Dotrze ou•
*
*
ją cym.
...skoro w Szkole Podstawo
Jedną z istotnych spraw,
węi w Guańsku-Lostowicach warunkujących wykonanie
nie ma palacza, który urucho planu jest budżet, który w
m'łby lokalne centralne ogrze projekcie ustalono na powonie, to adrr nistiacja szkol nad 7,1 mld zł. Skromne
na powinna uczynić wszy środki wymagają oszczęd
stko, ooy jak najsp'eszniej nego nim gospodarowania
go znaleźć i zatrudnić. Pro- i poszukiwania działań niewadź Śnie natomiast zajęć lek konwencjonalnych.
cyjnych w nie ogrzanych kia
Zastępca przewodniczące
soch, w których dzieci prze go Komisji Enzwoju Spobywają w płaszczach, nie mo
po prostu większego sensu.
Nie tylko ze
zcfiowolnych
wzlędów zresztą, cle i dydak
tycznych.
(HED)
Telefoniczne sygnały do
tej rubryki redaktor dyżur
Z udziatem 42 delegatów
ny przyjmuje codziennie w obradował w Gdyru X jub:godzinach od 10 do 13.
leuszowy zjazd delegatów od
działu morskiego PTTK im.
%* Miecrysłcwc Orłowicza. W
sejmiku turystów uczestniczy
li m. in„ prezes ZG PTTK
z leczenia sanatoryjnego i Andrzej Gordon i prezes ZW
zabiegów, mając swą bazę PTTK w Gdańsku Włodzi
noclegową w okolicznych mierz Gaworecki.
Spiawozdanie z czterolet
willach w Sopocie
Sopock;e sanatorium za- niej działalności w minionej
trudnią 150 pracowników, kadencji orzedstawt prezes.
w tym 9 lekarzy i specjali- OM PTTK Franciszek Czerski.
żuje się w profilu reuma^ Miejska organizacjo turysty
fologicznyrn oraz w lecze czna powiększyła się o 3b
niu schorzeń narządu ru kół i klubów, a liczy obecnie
chu i dróg oddechowych. 3533 członków. Najw:ększe
Z okazji jubileuszu grupie koło PTTK „Sródnrreśae" sku
najbardziej
zasłużonych pt-a 532 członków oraz propracowników wręczono pa wadzi m. in sekcję przyjaźni
miątkowe dyplomy i oko polsko-węgiersKiej.
licznościowe nagrody
Na wyióżrienie zasługuje
(as)
działalność klubów turystyki

łeczno-Gospouarczego, Prze
ctrzennego i Gospodarki Fi
nansowej Tadeusz Szczęsny zaprezentował opinie po
szczególnych komisji MRN
‘ dotyczące założeń zawar
tych w projekcie planu.
Członkowie tych komisji,
wnioskowali o uzupełnie
nie planu o wiele nowych
przedsięwzięć, zgłaszali spo
ro zastrzeżeń i wątpliwoś
ci. podkreślając też małą
przejrzystość
materiałów
y/ przyjętym na ich podsta
wie stanowisku Komisja
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stwiei dziła, ż?
plan i budżet miasta na
1985 r. wyra nie wskakuje'
na duże rozwarcie mirdzv
potrzebami miasta a możii
wosmarri finansowvini ich
realizacji
G^ówn^/rn töc*o
powodem są znaczne dyąpropo^Cie pomiędzy rozwo
jem przemysłu a rozwojem
miasta oraz büak powdąza
nia przemysłu kluczowego
z budżetem terenowym.
Piorąc pod uwagę fakt, żs
MrN< <fc™nując kwotą
nie zapewniająca pełnej rea
libacji plami 3-le'mero oraz miejskiego programu
wyborczego, a także wobe"
braku jednoznacznej opinii
poszczególnych komisji co
do hierarchii potrzeb. Ko
misja Rozwoju wnioskowa
ła o przedyskutowanie ra/.
jeszcze / przedstawionego
planu, a natępnie — uzupełnienie materiału celem
zatwierdzenia go na następ
nP SQSjj iyjrisj
y* dyskusji nad przędło
żonym projektem planu i
budżetu radni zgłosili wie
zastrzeżeń i uwag, stwier
dzajac m. in., że nie zabez
niecza on poinjmalnych ootrzeb miasta w dziearime
budownictwa mieszkaniowego, gospodarki komunał
nej, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, ochrony środowiska natural
nego, handlu i usług. Wska
zywano na pilne zadania
które powinny także byc
ujęte w planie — z jedna-

Zjazd OM PTTK w Gdyni

10-lecie sanatorium „ZREMB

pieszej „Wanogc „Noga za
riegg', „■ ramping Cluo", k'u
bu młodzieżowego „Watra",
kół „Knejarz", „^ambatani’'
i szkolnych kół turystyki krajoznawczej. Turyśtów o spe

LEOKADIA MODZELEWSKA

Z głębokim żalem zawiadamiany, te dn’a ir lu
tego Ał85 roku zmarł mój kochani' mąż, nasz oj
ciec. teść i dziadek
fc. f *.

W dniu H 02 1985 roku zmarł nagle mól uko
chany mąż. nasz ojciec
ś. t p.

JOZEF KOWALCZUK
Pogrzeb oubęersie sił Unit. 19 lutego 1985 roku o
godz 14 na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
RODZINA.
G-5707
Z głębokim lałem zawlidamutnv. że dnia 15 02.
1885 roku zmarł nagle najdroższy ma* i tatuś

BOGDAN KRUPA
pogrzeb odbędzie się dnia 19. 02 1985 roku o go
dzinie 15.00 na cmentarzu Srebrzysko.
Żooą i córka.
G-5746
Vi dniu 15 lutegc 19; J roku zasnęła w Bogu w wie
ku 82 łat, najukochańsza żona. matka teściowa 1
babcia

8. t D

s

lat 79
Msza św. żostanis odprawiona dnia 19. 02, 198;! r.
o godz 8.30 w kościele Zmartwychwstania Pańskie
go we Wrzeszczu, ul. Gomółki.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godzi
nie I4.o0 na cmentarzu Srebrzysko
Pogrążona w smutku
RODZINA.
G-565C

JÓZEFA BROKA

z d. P&szkowsKa
Pogrzeb odbęnzie się w dniu 19 lutego 1983 roku
0 godz. 15.30 na cmentarzu przy kościele św Mi
chała Archanioła na Oksywiu.
Pogrążoną w głębokim smutku
RODZINA
G-5727
1 WBR BSSTp
Z głębokim żalem zawiademiamy, że dnia lb. 02
1985 roku odszedł nasz kochany brat. szwagier i
wujek

ś. t o-

JÓZEF KOWALCZUK
Pogrzeb odbęazie się dnia 19. 02. i985 roku o godżinie 14,00 na emmtarzu Komunalnym w SoDoeie
przy uL Malczewskiego.
Siostra I bracia z rodzinami
G-530S
]W smutku zawiadamiamy, że w dniu 1? lutego
1A83 roku zmarł na« ojciec, teść i dziaaek

MICHAŁ BRAMOWSK1
lat 72
Pogrzeb odbędzie się w dniu 20 lutego 1986 ‘oku
O gom. 10.30 na cmentarzu przy
kościele Matki
Boidej Bolesnej w Orłowie.
RODZINA.
G-5648

STANISŁAW ADAMOWSKI
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 30.
02. 1986 roku o godz 12.30 w kościele Serca Jezu
sowego w Gdyni. ul. Batorego 5.
Pogrzeb odbęazie się tego samego Jnia o godz.
14.00 na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
o czyro pogrążeni w głębokim smutku zawiada
miają:
żona. dzieci I rodzina.
G-5543
W dniu 15. 02. 1983 roku zmarł w wieku 58 łat
kierownik Oddziału w Wojewódzkim Urzędzie Pocz
ty w Gdańsku

kol. BOGDAN KRUPA
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz innymi
odznaczeniami.
Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składaj**:
kierownictwo, organizacje społeczno-poli
tyczne oraz pracownicy
Woiewódzkiego
Urzędu Poczty w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 13. 02 : 985 roku o
godz. 15.00 na cmentarzu Gd. Srebrzysko.
K-1957
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 lu
tego 1985 roku po długotrwałej chorobie zasnęła
w Bogu nasza kochana matka, teściów3
babcia,
prababcia, siostra, szwagierka i ciocia

ś. t o-

MELANIA GERMANN
lat 78
i
Wypiowadzenie drogich nam rwłok z kostnicy do
kościoła nastąpi dnia 21 lutego 1985 roku o godzi
nie 8.30
Msza św, żałobna odprawiona zostanie w kościele
Darafialnvm w Pelplinie o godz. 9.
Pogrzeb po mszy św. n? cmentarzu miejscowym.
Pogrążone w smutku
RODZINA.
S-1834
Z głębokim żalenr zawiaaamlamy. że dnia 18 lu
tego ’985 roku zmarł po długiej i c.ętkle chorobie
w wieku 73 lat mój mąż, nasz ojciec, teść i dzia
dek
ś. t P

WŁADYSŁAW BANDROWSKI
Msza św. odprawiona zostanie dria 19 lutego 1985
roku o godz. 14.30 w kościele św Krzyża w Gdy»
ni-Witominir
Pogrzeb odbędzie się tegc samego dnia o godz
15.30 ns cmentarzu ÄTitommskim.
Pogrążona w smutku:
żona * rodzina.
S-187^

Gaańsk — apteka przy ul
StajenneJ 3 i przy ul. Jaskół
czej 16, Gd -Wrzeszcz przy ul.
Grunwaldzkiej
83, Gd.-Zaspa

morze przy ul Lumumby 34
Sopot — przy
uL Bohaterów
Monte Cassino 21, Gdynia —
przy ul 22 Lipca 42 i przy
at Zwycięstwa 1.

I Szpitale j
GDANSK, Leningrad, Powlut Jedl, USA, od 12 1., g. 10,
12.30, Ib, 17.30: Star 80, USA, ou
18 1., g. 20, Studyjne-ilelinoa,
Faraon, poi , g. !6, 19,15, Kanieralne-Żak Thais, pol., od
18 L, g. 16, 18, 2d, Drukarz,
-anaarm w Nowym Jorku
j.r., g. 16, 1; Glina czy łajdak,
fr.. od 18 1., g. 18.^0 Geaania
Data dwudzieste lata trzydzie
ste, poi,, od ló 1., g. 16, 18.30
OfifciiNiA, Kosmos, To tylko
rocK pol,, cd 15 1., g 16, 18, 20
iVO.vY PüivT, 1 fttaja, zestaw
bajek, g. 16; Ł.T., USA, od 12
1., g. 17, 19
..*tź.r.j5Z,cZ- Bajka, • Szaleńs
twa panny Ewy, poi,, g, 15;
. rzyby \va jeździec, USA, ou
15 1., g. 10, 12.30, 17.30, 20 Znicz
ii.iaszi.or Shao-Lm, Hongko.ig,

OSTRE DYŻURY PEŁNIĄ:
Oddział
Chirurgiczmj’ Od
dział Wewnętrzny i Oddział
Chorob Oczu Szpitala Wojewóazkiego w Gdańsku, ul.
Świerczewskiego 1-6.
POGOTOWIE RATUNKOWE
Gdańsk-Vw rzeszc2, a» Zw'ycię
stwa 49 — czynne całą dobę
— wypadki 999
— nagłe zachorowania i prze
wozy chorych,
tel
41-JÖ-00.
32-29-29. 32-36-14, 32-39-24
La> V i i gol og przyjmuje w dni
powszednie
w g. 20 -1.30; w
soboty pracujące w g 17.30--7,
w wolne i soboty. niedziele /i
święta — całą dobę
Gdańsk-Oliwa, ul Grunwal
dzka 571. w
dni powszednie
czynne od godz. 14.30 do 7.30

B W KMPiK w Sopocie przy
ul. Boh. Monte Cassino 57 od
będzie się dziś o godz 17 wic
c?.6r literacki z cyklu ,,Uczcić
pieśnią i wierszem” zatytuło
wany „...których nam nikt nie
wynagrodzi”.
B GTPS
zaprasza dziś o
goda, 17 do galerii „Punkt” w
Gdańsvu przy ul. Chlebnickiej
2 na otwarcie wystawy reaiar
stwa Stanisława Doorskiego.
B Koło S« iorow Stow. Tni.
i Tecnn. Mechaników oraz Ko
misia Seniorów OW NOT za
praszają dziś o godz. 16 do czy
telni ŃOT w Gdańsku na spo
tkanie seniorów ł prelekcję dr.
inż. J. Wąsowicza pt. „Wraże
nia z Iraku”.
B Dziś o godz. 12.15 w sali
203 Instvtutu Matematyki UG.
ul. Wita Stwosza 57 odbędzie
się occzyt mgr. R Mos irskiego pt
„Silna zasada maksi
mum dla układów nieliniowych
równań
różrsiczkowo-funkcyjnvch typu eliptycznego".
B Kolejny wykład z cyklu
poświęconego historii polskiej
sztuki wsDÓłczesnel pt. „Envi
ronment i performance” odbę
dzie się dziś o godz. 16.30 w
'alf BWA w Sopocie przy ul.
Powstańców Warszawy 2-6.
r
B Wykład mgr. inż. J. Ko
walczuka
ot.
„Zastosowanie
mini-mikro’:omputerów do ste
rowaoia radsjazvnem wysokie
go składowania” odbędzie się
dziś o godz. 15 w auli A W^dz.
Et'o omiki
Transoortu
UG,
Sonot,
ul. Armii Czerwonej
119-121.

bu: , o: 15 ł„ g. 17, 19
O „I iVA, Del ia, Miasto ko
biet, wł„ od 18 1., g, 15.30, 18
SOPOT, Bałtyk, Poszukiwa
cze zaginionej arki, USA, od
.2 1., g. 16, 18, 20, Polonia,
1’owro, Jedi, USA, od 12 1., g.
15, 17.30, 20
GDYNIA. Atlantic, 1941, USA,
od If 1., g. 15; Widziadło, po\„
od 13 1., g. IV, 19.30 (seanse
zamknię.e), Warszawa, Powrót
oedi, USA, od 12 1., g. 10, 12.30,
15, 17.30 20, Goplana, Star 8U,
USA, d 18 1., g. 15, 17, 19
OL3 ,UŻE, Marynarz, Frzygo
dy błękitnego rycerzyka, poi.,
g 15.30; Ucieczka z Nowego
Jorku. USA, od 18 1., t, 17.1
19.15
r
OKŁOWCj
Nepmn,
Wedle
wyroków twoich, poi, od 15
L. £ 16, US
CHYLONIA, Promień,
Ka
mienne tablice, poi., od 15 1.
g. 16 30. 19
GRABÓWEK, Fala, Czas ooj
rzewania, poi., od 18 1., g.
16.0.1 18.30
RUMIA, AURORA, Błękitny
G-om, USA, od 15 1., g to, 18.
20

OKSYWIE, Grom, Gia o jabł
ko, czech., od 18 l,t g 19.30
OPKF zastrzega sobie możli
wość zmiany repertuaru.

DRMiK ŁHlJfAMct

tel 52-32-32
Sopot, al Niepodległości 779
czynne całą dobę
PROGRAM LOKALNE
— wypadki 999
Rybacka prognoza pogody w
— inne tel 51-24-55
pr.
I;
0.58, 6.28, 13.00, 21.60
Gdynia, ul Żwirki 1 Wigu
6.05 — Poranne tak^y, 6.30 —
ry 14 — czynne całą dobę
Studio Bałtyk, 13.05 — Zespoły
— wypadki
— nagłe zachorowania 1 prze wokalne, 17.05 — Muzyka da w
nego
Gdańska — aud. Konrawozv chorych telefon 20-0o-(S, d
Mielnika,
17.30 Przegląd
20-00-02
Ambulatorium stomaL logi«* Tpmntfrz1 Suato?’ 17 48 ne - we wszystkie soboty, ««.Lu.oi.uy, n.«
Kwadrans Jazzu, 18.00 — Spra
niedziele 1 święta w g 10-7 wozdanie
z uroczystości żałob
(dla mieszkańców Gdyni)
nych ku czci ofiar katastrofy
Dyżury lekarzy w przychód ms. .Busko Zdrój", 18.25 —
niach wg rejonizacji:
Omówienie programu
• Gdansa, ul Jaskółcza 1
(wejście
od u) Łąkowej) —
lekarz ogólny 1 gabinet za
biegowy w wolne soboty, nie
dziele , i św ięta — całą dobę,
stomatolog w g. 1C -16. w po
zostałe dm Lekarz
ogólny , i
PROGRAM I
gabinet zabiegowy w g 19—
J 30.
9.45
—
„Niewolnica — isuu
• Gdańsk,
ul. Aksamitna
io"(1) — brazylijsK trim
— gabinet
zabiegowy i po
3 Sab.
radnia dla dzieci chorych w
wolne soboty, niedziele i świę 1Ü.50 — DT — wiadomości
ta — caią dobę, a w pozo •
1Ć.25 — Progi am dnia — DT
stałe dni w g. 19—7.30;
'— wiadomości
• Gdańsk-Morena, ul War
nensna 7, pediatra i gabinet 16.3U — „Zimowy karnawał"
zabiegowy
w wolne soboty, 16.55 — Między nami i książ
niedziele I święta w godz. 8—
20

Z głębokim żalem zawiadamiamy że ania 14. 0Ł.
198f roku zmarł
,

MARIAN JAKUBIK
Pogrzet odbędzie się dnia 20. 02. 1985 roku o go
dzinie 11.00 pa cmentarzu Witomińskim.
Pogrążeni w smutku.
syn, synowa 1 wnuczek.
S-1813
Z głęDokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14. 02.
1986 roku przestało bić serce naszej kochanej ma
musi, teściowej i babci

MARII DOROSŁAWSKIEJ
a d. Paluch
** łat 67
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia W. 02.
1885 roku o godz. *1.00 w kościele św. Rodziny na
Grabówku.
Pogrzeb odpędzie się .ego samego dnia o godz
13.30 na cmentarzu w Wielkim Karku,
pogrążona w smutku
fcODZINA.
S-1901
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14 lu
tego 1985 roku zasnął w Bog a najukochańszy mąż.
ojciec i dziadek

ś. t P-

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 lu
tego 1985 r0ku zmarła po długiej chorobie kocha
na maika, teściowa, babcia 1 prababcia
ś. t p.
~ -

GERTRUDA GRZYBOWSKA
Msza św. odprawiona zostanie dnia 20 lutego 1985
roku o godz. 10 w kościele' Chrystusa Króla w
Gdyni-Małym Kacku.
Pog-zeb odbędzie sic tego samego dnia o godzi
nie U.30 na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
Pogrążona w smutku1
RODZINA.
S-1676
Z głębokim żalem zawiadamiamy ze dnia lb 02.
1985 roku zmarła nasza najukochańsza siostra ‘ i
ciocia
ś. t p.

ELŻBIETA ZIEMANN
i d. Skełnik
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 20. 02
1985 roku o godz. 13.30 w kościele oc Redemptory
stów.
Pogizeb odbędzie się tego samego dnia o godzi
nie 15.00 na cmentarzu Witomińskim.
,
RODZINA.
__________ S-1819
2 głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15. 02
m. roku zmarł mój najdroższy mąż i ojciec

MARIAN JAKUBIK
lat 71
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 20 lu
tego 1985 roku » godz 10 w kościele oo. Francisz
kanów w Gdyni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godzi
nie 11 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążona w smutku
RODZINA.
Prosimy o nleskładante kondolencjd
3-1875

Kot. Elżbiecie Zagrobeinej
wyrazy
głębokiego
śmierci męża na ms

wspćłczucia po tragicznej
.Busko Zdrój”

KRZYSZTOFA ZAGROBELNEGO
składają:
dyrekcja koleżanki i koledzy s Kombina
tu Budowlanego w Gdyni.
K-1836

Drogiej kol. Jolancie Szurgodńskiej
wyrazy głębokiego wrpółczucia z powodu tragicz
nej śmierci męż;. na ms. Busko Zdrój”

HENRYK GNAT
Pogrzeb odbędzie się dnia 19- 02. im roku o go- '
dzrnie 13.00 na cmentarzu Łostowickim w Gdań
sku.
Pogrążeni w maułku:
żona z dziećmi wraz r rodzina.
___________________
G-5829

Lqczqc się w głębokim żalu z całq spo
łecznościg marynarzy i wszystkich ludzi
morza przekazujemy wyrazy serdecznego
współczucia rodzinom, które straciły naj
bliższych na ms. „Busko Zdrój”.
Stowarzyszenie
Morskich*

Centrali

Międzymiastowej
S-1717

st. mechanika
TOMASZA MALINOWSKIEGO
który odszedł na wieczną wrchte w katastrofie
na nu ..Busko Zdrój”.
Starszych

Mechaników

Panf Jadwidze Kiszelewsklej
yyrazy najszczerszego współczucia z powodu tra
gicznej śmierci

sync BERNARDA
na ms. „Busko Zdrój”

Z głęboidra żalem żegnamy naszego kolegę

Stowarzyszenie
Morskich.

Starszych

S-188

WACŁAWA SZURGOCIŃSKIEGO
składają: **
kole ząbki
Gdynia*

kam

• (Gdańsk-Wrzeszcz, uL Je 17.20 — DT — wiadomości
sionowa 5 — lekarz ogólny i
17.30 — „W pewnym osied
Odczyt pt ..WsoóLnora so gabinet zaoiegowy w wolne
lu" (6) — „Zwycięstwo" —
li ja istyczna w walce o po soboty, niedziele i święta —
węg. serial obycz
kój”. Projekcje filmu doku- całą dobę stomatolog w g
menta'^ego „Kto zagraża po lu—7.30, w pozostałe dni le- 18.05 — „Ztote jabfko"
kojowi” g. 16.30
Karz ogolny i gabinet zabie 18.30 —- „Mówmy otwarcie"
gowy w g. 19—1 30, stomato 19.0C — „Makowy chłopiec"
log w g 20—7.30
w soboty
czn.e 13 dużych rajdów tury- nia dla niego własnego sztan pracujące — lekarz ogólny i 19 10 — Diagnoza
gabinet ■ zabiegowy w g. 16— 19.30 — Dziennik TV
stycznych, a także wycieczki daru. Postanowiono zwrócić 7.30, stomatolog w g. 17—7.30,
20 00 — Publicystyka
krajowe i zag-rcniczne szko- się o pomoc do klubów żeGdansk-Zaspa, Startowa 1 <5-1 «c
m
z oeólnv i cabinet za- 20.151 — „N ewolmca — Isau.enia żeglarzy, przewodników giarskch Śląska i Zcgfęb.a lekarz ogólny i gabinet Zo
ra”
(1)
— brazylijski film
biegowy,
w
wolne
soboty,
nie
turystycznych itp W ub. roku prvy budowie Domu Zegla- dziele 1 święta w g 8—20
tub.
obroty z wczasów i wycie- rza, zbudować na głównym
• Gdańsk-Oliwa. ul Lumum
— Literatura PolskJ Lu
czek, krcjowych -i zagrcn.cz- sztoku kaszubskim baców*ę by 2 — lekarz ogólny, pedia- 21.15
dowe<
i prognozy
'ra
i
gabinet
zabiegowy
dla
nych przekroczyły 128 min zł. 2 myślą o uatrakcyjnieniu só dzieci w wolne soboty, nie- 21.50 — —DToceny
—
komentarze
Miłośnicy turystyki spod botnio-niodzie nego wypoczyi dziele i święta czynne całą
— Karnawałowe airak
znaku PTTK podjęli uchwałę ku turystów orai- rozpropa dobę, gabinet zabiegowy dla 22.15
cje
w g 8—16, stomato
gować w całym kraju hasto dorosłych
log w g 10—16. W pozostałe 23.05 — DT — w.adomośei
szerszego udziału młodzieży dni — lekarz ogólny, pediatra,
PROGRAM li
gabinet
zabiegowy dla doros
w akcji ochrony lasów i sa
17.30
—
Program dnie
łych
i
ola
dzieci
w
g
19—
dzenia drzew. Członkowie 7 30, a w soboty pracuiące w
17.35 — Szach-Mat
szkolnych kół krajozuawczo- g. 17-22:
-turystycznyah i klubów ,d■8 Gdynia, ul. Waiszawska 18.00 — W obronie własnej
lekarz
ogólny, pedia .18.30 — PANORAMA
aziełu morskiego wezmą pod 34-38
tra s gabinet
zabiegowy w ■ 19,00 — Test kosmiczny —
opiekę obszary leśne w po soboty
w g 9- 16;
1
teleturniej
bliżu Gdyni.
• Gdynia-Grabówek, ul.1 Ra
19.20 — Przeboje „Dwójki"
multa
45
—
lekarz
ogólny,
pe
Na zakończenie obiad wydiatra 1 gabinet zabiegowy w 19.30 — DzenniK TV
w sprawie rozpoczęcia budo- brano ncwe władze. Preze- soboty,
niedziele 1 święta w 20.00
linia
.. .. —
* Gorąca
> .
wy w Gdyni Domu Żeglarza sem OM PTIK w Gdyni wy- sotnia10—16;
20.15
—
Solon
muzyczny
Turysty, oznakowania i upow brany został ponownie Fran• Gdynia-Obłule, ul Bolskc
21.15 — DT — wydarzenia
— lekarz ogólny, pediatra
szechniama nowych szlaków ciszek Czerski, a wicepreze- 41 gabinet
w soboty, 21.30 — Wieczór w teatrze
turystycznych, podwojenia !t- sem — Danuta Paluszek. Po- niedziele lzabiegowy
święta w g tO—16;
z Andrzejem Zu'owskim —
czby członków w najbliższych nedto wybrano 9 delegatów
jB Gdynia-Orłowo, ul Wro
Stanisław Ignacy Witkie
latcch oruz opiacowartia mo- na Zjazd Wojewódzki PTfK. cławska 54 — ekarz ogólny,
wicz — „Panna Tutli-Puili”
pediatra I gabinet zabiegowy
nografii oadziału i ufunaowa(a5l)
w soboty, niedziele i święta ’23.15 — DT — wiadomości

Dom Żeglarza Turysty
cjulistycznych zainteresowaniach skupiają: kluby płetwonurków „Meduza" i „KoraT’,
Speleoklub Morski, klub „Esoeranto’' oraz klub żegiorck„Fregata”.
Wario zaznaczyć, że OM
PTTK w Gdyni organizuje ro-

oncerów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w
Gdańsku, telefon 31-19-40 lub
37-03-32 w g. ’ 8—19 — kpt. S.
Boguski; w g. 19—8 — mjr M.
Walusiak.

pa, Saturn 3, ang. od
15 L, g
o tym warto Wisdiitć S.
ń}i- dla mie
święta całą duoę
17 $£&£&
16,30; Zawisza. -j&S:
Godność, i.VÄ,
szkańcow Oliwv i Przymorza,

Zanim powstanie

mmat
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15. 02.
1985 roku oaeszła od nas na zawsze nasza najlep
sza. najukochańsza mamusia
teściów a, baDcia 1
DraDabcia

czesnym wskazaniem środ
ków na ich realizację. Pro
ponowano raz jeszcze ustalić gradację potrzeb i
wpisać do planu te zada
nia, które są niezoędne dla
życia orgamzmu miejskie
go.
Do wniosków zgłoszo
nych w dyskusji ustosunko
wał się wojewoda M. Cy
gan, który podkreślił m. in.,
że zapisane w planie zada
nia muszą uzyskać pełną
akceptację społeczną.
Radni postanowili wstrzy
mać się od podjęcia uchwa
ły zatwierdzającej plan i
budżet miasta na br. Za
proponowano podjec’e jej
dopero w marcu, po wpra
wadzeniu odpowiednich ko
rekt i uzupełnień do pio
nu.
M.T.

łDANSK Opera i Filharmo
nia Bałtycka, Halka, g„ 17
(szkolne), Teatr Wyorzeźe, Ba
iałajkin i Spółka, g. 19 Czar
na Sala (wejście od ul, Kołod^5£f,J> Kon<t_ielk,, g. T30
GDYNIA, Dramatyczny, Mar
grabią, g. 18 Muzyczny Skrzy
pek na dachu, g. 19 (auża see
na); Taniec lokatora, g. 16.30
(scena kameralna)

yv g. 9—16. Poradnia stomato
logiczna, uL Waryńskiego 90
- w soboty w g. 10—15
PORADNIA
OKULISTYCZNA
w Gdańsku, ul. Świerczewski«
go 6 czynna w wolne soboty
w godz. 6—14.
WOJEWÓDZKA
PORADNIA
CHORÓB
WENERYCZNYCH
w Gdańsku.
ul. Długa 84-85
czynnr'w dni powinie0
9—14 i 19—7; w wolne so
boty, niedziele
i święta całą
dobę.
NOCNA
PORADNIA „W”
w Gdyni, ul. 22 Lipca 44 czyn
na w poniedziałki,
wtorki,
czwartki i piątki w g. 19—7
TELEFON ZAUFANIA ,,WJ'
31-21-89 — czynny
w godz
15—17 * wyjątkiem sobót i dni
świątecznych
TELEFON
ZAUFANIA
31-00-00 w godz 16-6
TELEFONICZNA PORADNIA
JĘZYKOWA UG - porady z
zakresu Języka polskiego co
dziennie (prócz niedziel i świąt)
w godz 13—15 Tel. 41-15-15.

Mechaników

S 1885

składają
pracownicy 13
Gdyni.

Przychodni Rejonowej
S-174S

1 Rani Szurgodńskiej I kol. Vloietde
Szurgodńskiej1
wytaay ż; lu 1 głębokiego współczucia z powodu
tragicznej śmierci na ms. „Busko 2id.rój”

MĘŻA i OJCA
składa*

wychowawczyni wraz s klasa Ila,
S-1806

