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PRZEMÓWIENIE
A. GROMYKI
Wt wtorek w Kaliningro
di!4 odbyło się zebranie
przedwyborcze z udziałem
kandydującego z lego okrę .
g_ do Rudy Najwyższe,
Federacji Rosyjskiej An»
drieja Gromy ki. W wy
głodzonym no spotkanu
przemówi-oi Ju A. Gromy
ko oowleozioł m. irwt
Atmosferę psychozy wo
lennej podsycają i pusz
czają w ruch koło zomaehnwe przemysłu zbroje
niowego o zwłaszcza pro
dukcji broni masowej za
głady — cl, kt&zy sto
ją u sieni poi tyKl bioku
NATO, którzy dążą do do
mlnacji na kwiecie. To
właśnie ord ' codziennie
przejow'ajq
nałogową
vwęcz vkłonność do wy
ścigu zbrojeń.
„zamrożenie
— K Ok W KIERUNKU
ROZBROJENIA"
Idea zomroien a orsenołów nukieornych zajmu
e ważne miejsce wśród
zagadnień związanych z
problematyką rozbrojenio
wą. Zdaniem Związku Ru
dzieckiego kwestią tę mo
żna rozwiązać cnoćby
azsio) — stwierdził we
wtorex dziennik „Prawda"
w ortykule zatytułowanym
.Zamrożenie — krok w
kierunku rozbrojenia".
KAMPANIA PRZECIWKO
ZWIĄZKOM
ZAWODOWYM
Biuro «pecjoinego do
radcy rządu federalnego
Stanów Zjednoczonych za
żądało rezygnocji prze wo
dniczących trzech central
związków zawodowych z
zajmowanych funkcji, qro
żgc
m — w wypadku
odmowy — wystąpieniem
do sądu z oskarżeniem o
niezgodną z prawem dzia
łalność polityczną.
Oskażenie dotyczy udz:afu trzech związków w
kompani' prezydenckiej w
1984 reku, co stanowi po
gwałcenie „ustawy Hutcha” z 1939 reku, zebrari:ojqcej związkom zawo
dowym pracowników pań
stwowych brama udziału
w zve>u poetycznym ' kam
paniach wyoorczych.
PRZED KIM
CHOWAJĄ SIĘ
W BUNKRZE?
Agencja Reutera, powo
łując się na ministerstwo
obrany RFN poinformowa
la, że wkrótce zactK^dnio
niemieck ngrd przeniesie
się ze swej siedziby w
Bonn do bunkra przeciwatomowego, m oszczącego
się na pełuanie od stoli
cy, w masywe górskim
Eifel. We wnętrzu góry
porośniętej ictsem i winną
latofuślą zostaną zgroma
dzone zapasy żywności
‘ekarstw i odzeży. Cała
ta zabawa w chowanego,
która oabędze się w okresie od 26 lutego do
13 marca, nos' nazwę
„ćwiczenia dowódczo-szta
bawe Unitex-Simex".
katastrofa
lotnicza

Najprawdopodobniej nikt
spośród 149 osób znajdu
jących s.ę na pokłaazie
..Boeinga 727", który uległ katastrofie w pool'żu Bilbao, nie zdołał się
uratować — poinformowa
ła ogeticja Reutera, po
wołując się na przedsta
wicieli eKip ratunkowych
które prowadzą posziA.wania w miejscu kałastro
fyDEMONSTRAC !A
KLERU
Przesrlo 10 tysięcy o
sób prowadzonych przez
duchownych z zapalony
mi świecami demonstro
wało w Atenach przeciw
ko podręcznikowi do li
ceów „Dzieje rodzoju iudz
k.ego” — ponieważ przed
sławiono w mm darwino
wską teorię ewolucji. Pod
ręcznik Stavriancsa zaata
kowały także świeckie s
ły prawicowe i Konserwa
tywne, ponieważ w roz
działach
poświęconych
dziejom najnowszym au
tor „ostro krytykuje Sta
ny Zjednoczone” i chwali
przeobrażenia „typu ku
bańskiego i ntkaraguańskiego”.

ZAMACH
TERRORYSTYCZNY
Dyrektor generalny jed
nego z nejw ększych ban
ków hiszpańskich — Bon
co Central zestal zastrze
iony we wtorek rano w
momencie gdy wchodził
ao garożu w swym domu
w jednej z podmadryckich miejscowości.
GŁODÓWKA
WIĘŹNIÓW
700 więźniów palestyń
skich, w izraeiskm obo
zie karnym Dżuneid, ko
ło Nablusu, na zachodnim
brzegu Jordanu rozpoczę
ło głodówkę na znak pro
testu orzec,wko ich be
skalskiemu
traktowaniu.
KARNAWAŁ
51 ZABITYCH
Po czterech dniach sza
leństwa
karnawałowego
w Rio de Janeiro liczba
ofiar śmiertelnych wyno
si /uż 51. Jest to mało
Karnawał kończy się we
wtorek. W zeszłym reku
pięć dni karnawału przy
niosło śmierć 171 oso
bom, a w 1982 roku —
rekordowym
ood
tym
względem — 238
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Apel pamięci na skwerze Kościuszki

W Radzie" . j FRÜH
0 szkolnictwie wyższym
C$D

Prezydium Kumitetu Wy
konawczego Rady Krajowej PRON zapoznało się
1 wynikami äyskusji przeprowadzonej, x inicjatywy
Komisji Oświaty i Nauki
RK PĘON na temat funkcjonowania ustawy o szkol
nictwie wyższym i proponowanych kierunków jej
norze statku „Busko Zdrój' ncwe’tzacji. Po wymian..«
do marynarskiego apelu - ho pog ądów i zapoznaniu sig
syreny statków PLO żałob- z otrzymanymi w .ej ,pra
nym sygnałem obwieszczują wie wnioskami i propyzyświatu, że Was juz me mc cjam. prezy.,.urn poważwśród ne«, że nie stawicie mło Komisję Oświaty i Na
się już nigdy do pracy na mo “ki. Rady Krajqwel PRON
do opracowania projektu
uwzględnię
stanowiska
niem opinn wyrażonych
przez członków prezydium
Dodczas obrad i przedłożę
nia projektu na posiedze
niu prezydium 4 marca br.
W przedłożonej prezy
dium informacji o przebie
gu kampani sprawozdaw
czo - wyborczej w PRON
stwierdzono, że w większo
ści województw odbyło się
ponad a(* proc. zebrań w
ogniwach
pxjstai/owych.
Ich otwarty charakter spra
wia, że itają się one fo
rum do szerokiej dyskusji
sprawach nurtujących
miejscową społeczność.
Omówiono również do
tychczasowy przebieg kon
sultacji założeń do projek-

„Bo syreny statków PLO

żałobnym sygnałem...“

Wypłynę«
4 lutego Kartcosińskl, przewodniczący Zwlerzykowskl: — Morze by
Orleń ten był mroźny, MRN Emil Jaszczak i prezy- wa niesprawiedliwe, zabiera
wietrzny, jakby nleprzyjaz dent Jan Krzeczkowskł.
często tych, którzy
wiernie
ny wobec człowieczego Ubrane w mundury wyjście mu służą.
trudu. Za rufą pozostawili we stoją kompanie honorowe
I wreszce słowa kolega III
Gdańsk. Obrr II kurs na Wyższej Szkoły Morskiej i Li oficera Eugeniusze
Modern:
Oslo, potem miała być ceum Morskiego. Sq pracow- — Jakże nam trudno dzisiaj
Cfeuta, potem Porto Tor
res, potem... Chcieli wró
cić. Rytm odejśe I powro
tów — ryim ich życia. Na
kel nr.ieli czekać najbliżsi,
matki, żony, narzeczone,
miały być kwiaty, poca
łunki, udpiężenie I radość,
czas rodzinnej wspólnoty...
•

*

*

Jest wtorek, 19 luiego; ci
szę na skwerze
Kościuszki
rozbija orkiestra
Marynarki
Wojennej: łoskot werbli, ło
skot śmierci... Na podeście,
ustawionym przed pomnikiem
Conrada młodzi marynarze,
studenci WsM, kładą trumny
z ciałami swoich starszych
kolegów z ms. „Busko Zdrój”
i zaciągają wokół nich warte.
Dźwięki marsza żałobnego,
wprowadzenie pocztów szian
darowych — jako pierwsi idą
pracownicy PLO, czerń kiru
odcina s;ę na |asnej- plamie
ich flagi — hymn państwo
wy; rozpoczyna się apel. po
święcony pamięci tragicznie
zmarłych marynarzy z drobni
eowca PLO „Busko Zdrój".
Wokół podestu z trumnami
I pomnika — tłum ludzi, usta
wiony w _ czworobok.
... . .
, Są
. ro
dziny,
'/* najDiiżsi,
najbliżsi, krewni
krewni II ino
znajorr , są ci ws yscy, dia których katastrofa ms .Busko
_arć, njbraia wymiuru s^o
łocznej I age-11 Są Pf5ed**®
wiciele właaz: kierownik Urzę
du Gospodarki Morskiej mini
ster Jerzy Korzonek, przewód
niczocy WRN w Gdańsku,
prof. Wl©c imierz Ewierzykow
skl sekretarz KW PZPR w
Gdanstai Bondon D„sekl^
wic*, wojewoda gdański gen
bryg: Mieczysław Cygan, dowódca Marynarki Wojennej
admirał .udivik Janczysz-n,
prze vodniczqcy RW PRON
kpt. ż. w. Walenty M nuszkin. Są gospodarze Gdyni:
I sekretarz KM PZPR Janusz

tu ordynacji wyDorczej do
Sejmu FRL i wnioski zgła
szane ao PRON przez obywateii.
Przedstawiono informację 0 działalności i darobku f0rum myili katolickoSpołecznej, w którym uczejtniczą nie zrzeszeni kato
]jcy $-Vieccy
omówiono'takż. zglcwzor6ir„e Środowiska
£c2ne tolcftltyWy
w
P
( badowtictwa mie^,uCW
M:ityki sp0.
, „Szerzeni bazv
baiy
3
4

Odznaczeni*
Fot Z. Kosycora
mcy PLO i I zastępcą dyrek- Was pożegnać. Czy łan się
tara Ryszardem Ubnowskim. odchudzi? Wystarczyła jedna
w WT,jeriju armatorä przema- sztormowa noc, by DozostawjQ Mat9U„ „erexeckl — dy wić wszystkich w żalu i rozf
da fprüW pracowni- piczy. Jak ciężko
żegnać
^
żegnając zmarłych tych, których znamy, którzy
współtowarzyszy pracy.
byli z nami blisko' Żegnamy
7 7
7
,7
-*ni
2 bć.err. , żałebą — mó “p0tkamy ,•„ ' więcel
Jerzy Korzonem — żegna,
. .
my zmarłych marynarzy z
Ter« chwila dla wielu na
™. „Busko Zdrój". Zginęli, trudniejszo; Jneba sil/ mep^fniąc n ebezpieczną i trud- pospolitej, Dy żywi podołali
nq etużb» no moriu. Wjrot temu wezwaniu: „Z
ł l utową noc 24 z r ch o s do
_
_ . ,
deszło na wieczną wachtę, rynarze statku „Busko Zdrój I
Dotkliwa to stre a. Żegna W imieniu nas wszystkich tu
Was cała PoIsko, żegna Was zebrunych, w fmiemu WaWybrzeże. Cześć Waszej pa- szych kołegój^którzy w tej
mięcil
c Wl 1 . Prz ^ jq, . ,
Zmzrlych marynarzy żegno rzach ' '3Ceonach^.'fltP'
również
prof. Włodzimierz wam \ os, oficerowie maty

rzu, ze ni* obejmiecie jut
nigdy marynarskiej służLy na
swoich statkach,
Wzywam
więc kopw ta
Zbigniewo Taiaskę. - Zginął
tragicznie la Moi zu Północnym. — Wzywam...
Jeszcze 23 razy, przy wtó
rze werbli kompania honoro
wa Liceum Morskiego — mło
dzi chłopcy, dia których mo
rze znaczy jeszcze przygodę
spełnienie młodzieńczych
mu,i#ń _ musi po^y«,
_ Ząlnał tragicznie...
-g "
q I
„Tragiczna
bolesna
śmierć członków załogi stat
ku „Busko Zdrój" na zawsze
p(JzOS^ w naszej pamięci,
Uczcijmy pamięć tragicznie
zmarłych i zaginionych morvnQr^ minutq ciszy"
Padają krótkie, hvarae ko
mendy. Wędrują w górę ka
rabiny Żołnierze kompanii ho
norowoj Marynarki Wojenne
trzykrotnie naciskają spusty
Echo salw gaśnie w porto
wych basenach, statki wtączoją syreny.
I znowu werble. Teroz to
warzyszą składaniu wieńców
i kwiatów. To już ostatni akomuniłmrjl,
tzezególnie kord wczorajszego apelu pa
mięci
rve
skwerze Ko
zaś kolejnictwa,
Wicermnist«_
oświa.y i ściuszkL
• • •
wychowanie Wacław KupOśmiu z nich wróciło Na
per nakre >lił zamierzenia
resortu oświaty w mkre- kei czeicali najbliżsi, rodzice,
narzeczone. Miały być
sie rozwoju szkolmdwa za tony,
rodowego. Prc radża one kwiaty, pocałunki, odprężenie
do stworzenia szkołom no- i radość. Miał być czas ro
woc*esnych
warunków dzinnej wspólnoty — « nie
kształcenia dia zapewmo- wiecznego rozstania.
M. FORMELA
nia gospodarce dopływu
wysoko
kwalifikowanych
kadr. Uwypuklił także rolę
szkoły w przygotowaniu
młodzieży do czynnego u-zestnictwa w życiu apołeczno-politycznym kraju,
w spełnianiu, poprzez kształ
cenie, aspiracji życiowych
młodych ludzi,
W
dyskusji ogłaszano
nurtujące pedagogów szkolnictwa aawodowego pyt; ■
nia i wątpliwości, na_ które udzielił odpowiedzi wi
ceminister W. I* upper,
W Dniach Techniki i Orientacji Zawodowej uczmo
wie kończący szkoły podWu wtorek, 19 bm., od
stawowe spotykać sig bę
dą z przedstawicielami za była tlę cotygodniowa kon
kładów
pracy przemysłu ierencja rzecznika praso
okrętowego, przedsiębiorstw wego rządu Jerzego Urba
budowlanych i gospodarki na z dziennikarzami zagra
komunalnej oraz reprezen nicznymi oraz gruoą dzien
tantami
przedsiębiorstw nikarzy polskich.
Na wstępie — oznajmił
transportu i komunikacji
Młodzież z siódmych i ós J. Urban — chciałem prze
mych klas wszystkich szkół prosić, że na poprzedniej
woj. gdańskiego
zwiedzi konferencji przez pomyłkę
też wystawę dorobku o- nazwałem rządowe biuro
światy zawodowej makro ds. współpracy ze związka
regionu północnego w 40- mi zawodowymi „byłym
-leciu PRL.
M.T.
biurem”. Jest to oczywista
pomyłka. Biuro nadai owo
cnie działa 1 pracuje, więc
takie określenie wzbudzi ■
ło zrozumiale zdumienie i
zaniepokojenie jego praco
sili idę * bonami do wy- wników
N**tępni« dziennikarz* za*
miany. Młoda praco.wnica wali
pytania
J.
Urbanowi.
świnoujskiej
placówki Przedstawiciel „Reutera" Ro
'
__, bert Forbe«, nawiązując do
PKO do dostrzegła pomył programu emitowanego przez
Telewizję Polskr pt „’Zbiór",
kę po 15 minutach. Poszu Ukazującego
kulisy działalno^
kiwania klienta na terenie ści Czw. Biura Koordynacyj
oddziału okazały Się, nie- nego za granicą z siedzibą w
zapytał czy Ja^ek
stety, bezskuteczne Mimo Brukseli,
Knapik
Jest
pracownikiem
licznych apeli kierownict* Słutby Bezpieczeństwa lub Ja
kiejś
innej
służny
rządowej.
wa PKO dotychczas nie
Płk Pudysz mówił, te Knapik
zgłosił się on, aby zwrócić będzie
świadkiem w procesie
pobrane nienależne pienią- o zdradę stanu. Kto będzie eskarżony w lej sprawie — za
dze.

Cena 5 zł

J. Dobraczyńskiego

Biura Politycznego KC PZPR
19 om. Biuro Polityczne gookresową strategią rozKC PZPR lapoznało się z woju kraju,
informacją o sytuacji spoUznano za celowe, aoy
łeczno-politycznej i gospo- po rozpatrzeniu pr^ez Radarczej kraju. Stwierdzono dę Ministrów projekty pia
coraz szarsze społeczne po nów zostały szeroko zapreparcie dla działań służą- zemowane opinii publiczcvch szeroko rozumianej nej, podidane konsultacji,
stabilizacji, a w szczegółBiuro Polityczne wysłuności utrzymaniu niezaluó- chało informacji o propcconego rytmu pracy, prze- nowanych rozwiązaniach w
struganiu prawa, umacnia projeKcie ustawy o Trybuniu praworządności.
nale Konstytucyjnym
Oceniono
funkcjonowaBiuro Polityczne pvz>jęnie gospodarki narodowej ło informację o przebiegu
w styczniu. Mimo trudnych i rezultatach oficjalnej wizimowych warunków atmo eytar prezesa Rady, M.russferycznych nie nastąpiło trów Wojciecha Jaruzei ;kie
jednak żadne groźniejsze g<> w Republice Indu.
w skutkach załamanie w
Wysoko oceniono jej resystemie
energetycznym, zultaty oiaz zalecono Pod
ani też w żadnej innej ga- jęcie konkretnych działań
łęzi gospodarki Jednak ni« w celu intensywnego rozwo
bvlo możliwe uzyskanie pla ja wzajemnie Korzystnej
nowanych wielkości piońu- współpracy
poisko-mdyjkcji.
akie.
Biuro Politjczne dokona-«
ło oceny sytuacji w stołe
cznym województwie war
Rozmowy
szawskim. Pozytywnie oce
niono działalncść warszaw
radziecko-ameryKańskfe
skiej organizacji PZPR, kto
19 bm. rozpoczęła się w
ra coraz skuteczniej reali
zuje zadania, wynikające z Wiedniu .radziecko - amery
uchwał IX Nadzwyczajne kańska wymiana poglą
go Zjazdu Partu, Krajo dów ot. problemów Bliskie
wej Konferencji. Delegatów go Wschodu. Pierwsze spot
oraz plenarnych posiedzeń kanie odbyło sią w siedzi
bie Ambasady Związku Ra
KC PZPR.
Biuro Polityczne pozyty dzieckiego. Delegacji ra
przewodniczy
wnie oceniło kierunk« i dzieckiej
stopień zaawansowania prac Władimir Poliakow, zaś knad wariantami korwcepcji merykańskio; Richard Mur
planu 5-letniego oraz dłu- pny.

Ogłcssono alarm zimowy
w województwie gdańskim
* 120 pługów w akcji * Orogi lokalne nieprzejezdne * Odwołano
“ 171 linii autobusowych * 20 autobusów w zaspach
Zim*
nadal pokazuje
swój lwi pazir W /wiązku z trudnyhii wsrunkami atmo sfer yczj i vm i 'wczo
raj ogłoszony ^>stat przez
wojewodę gdańskiego ALARM ZIMOWY Wszystkie jednostk
ocganizarcVjne, objęte planen, akcji zi
mowej zono wiązane zostały do prseciv aziałama sku
tkor zimy. Prs‘wedntc*ący Zespołów Roordynacyjniycli Akcj* Zimowej w
mjastafb 1 gmlu«ch wu j
gdańskiego winni zar 4<**ić
dyżury w tych
dnostkach organizacyjnych, kto-rych włączenie do akcji
rj«“

W uznaniu zasług w wal
c« o pokój i postęp społe
czny, za działalność antyfa
szystowską
i
literacką,
przewodniczący Rady Kra
ÜL,
jowej PRON, pisarz i dzia **
łącz katolicki łan Dobra nego funkcjonowania całej
województwa.
gospodarki
czyński otrzymał 19 bm w
Berlinie -odznaczenie im
Ponadto
zobowią/an«
Ottona Nuschkego
wszystkie jednostki gospodarcze do udzielania nie-

zbędnej pomocy sprzętowej
l ludzKiej oraz do włączęnia się do akcji usuwania
skutków zimy. Codziennie
od godz. 6 do 23 o/żur
pełni Wojewódzki Zespół
Koordynacyjny Akcji Zimo
woj.
Na szlakach, podległych
Dyrekcji Okręgowej Dróg
Publicznych sprzęt do od
śnieżanij. pracuje be« przer
wy Diogi woj gdańskiegJ-odśnieża
120 pługów
Najtrudniejszą sytuację zanotowano
w
okolicach
Gdańska - w rejonie Pne
gaiina> Swibna, Łostuwic i
Osowej oraiz
oraz ww puuuz.u
pobliżu wuKocisowej

1 Pucka-

Zabiokuwany K/s« i zwale
mi śniegu 4-kilomeirowy
odcinek z Połczyna do Kia
niana. Brak kom unikać;,
na wszystkich drogach III
kolejności ocśni° aria. Pra
Kty< znie Puck miał połączeni« z R‘.da' Vv^tJn^vn
Górą K rwią,
w*Lm, 1 Deien. __
.
Sytuację w t^n
j
.
llu-; ^UJ€
^3^yŁebc
J .Ł
odległego od Pucka zaled
^ “?
™
^
»ton .^owią matki,
r°dz;^]
1 vłn mo
karetKą • pogotowia b.V,„.rtln„v
o

ięajne drogi są niepiZejezdne.
W Pucku i oKolicacn prze
jezdne są tylko drogi I i
II kolejności odśnieżania.

Kształcić zgodnie

z potrzebami gospodarki
Problemy szkolnictwa za
wmdowego i zagadnienia
związan» z rekrutacją do
-ZKÓł ponadpodstawowych
były tematem wczorajszej
narady dyrektorów i kiero
wników warsztatów szkół
zaw dowych woj. gdańskie
go Spotkanie odbyło się w
rama.h trwających w woj.
gdańskim Dni fechnikl 1
Orier acjl Zawodowej.
Wieek rator oświaty i wy
chow nia w Gdańsku Ryszard Serda nakreślił zadania gdańskiej oświaty, zwią
ne z rekrutacją do szkół
ponadpodstawowvch w roku szkolnym 1985-Só Sposróo ok. 17 200 uczniów,
kończącycn w woj. gdańskim w bieżącym roku
szkolnym ósme klasy, zdecyd3 rana większość trafi
do
szkół
zawodowych,
Szkolnictwo zawodowe stanowi bowiem główną drogę
kształcenia młodzieży, koń-

ezaeej
szkoły
podstawo
we 1 jest
podstawowym
źródłem dopływu kadr dla
gospodarki.
Dlatego
też
kształcenie w nim powinno pizebiegać zgodnie z aktualnymi jej potrzebami,
Niedostatek rąk do pracy, szczególnie w zawodach
produkcyjnych sprawia, że
w woj. gdańskim zachodzi
potrzeba
preferowania
kształcenia w określonych
zawodach i specjalnościach,
W nadchodzącym nowym
roku szkolnym istnieje, konieczność rwieksz«=-nia na
boru zwłaszcza do szkół,
przygotowujących
kadry
dla budownictwa oKrętowego
i gospodarki morskiej (w tym — głównie
kształcących uczniów w z*
wodach
mechanicznych);
potrzeba rozszerzenia ksz‘ał
cenią w zawodach budowlanych oraz przygetowania specjalistów dla potrzeb

Elbląskie konsultacje założeń
ordynacji wyborczej do Seimu
/

« W Radzie Wojewódzkiej
PRON w Elblągu odbyło
się wczoraj kolejne spotkanie z dziennikarzami na
temat przebiegu jpołecznych konsultacji założeń
projektu nowej ustawy o
ordynacji wyborczej do Sej
mu PRL.
Jak wynika z informa
cji prze w RW PRON Ry
szarda Szkolnickiego oraz
kier. biura RW — Bogu
sława Radziewicza w osta
tnim okresie obserwuje się
w regionie coraz żywsze za
interesowanie
mieszkań
ców tą ? problemaiyką, o
czym zaświadcza zarówno
mnogość spotkań, 'ch ucze
stników oraz zgłaszanych
uwag i wniosków. Dotych
czas staraniem PRON lub
przy jego współudz;ale w
województwie odbyło się
już ponad 360 spotkań śro
dowiskowych, w których

uczestniczyło ok/ 11,5 tys.
osób, spośród których *^łos
zabrało przeszło 1100. Najwięcej takich spotkań zorganizo-wano w rejonie pasłęckkn (193), następnie bra
# Dokończenie na str. 2

Kolejna pomyłka kasjerki...
Przed kilkoma dniami
kasjerka świnoujskiego oddzia i PKO wypłaciła pomyłkowo jednemu z klientów Kwotę dziesięcioKrot
nie większą. Przy wym.anie trzech bonów rewalory
zacyjnych, za które powinien otrzymać 4563 zł ode
brał ponad 45 tys. zł.
Jak ustalono, klientem
tj m był jeden z dwóch mę
żćzyzn, którzy lego dnia
w godzmach rannych zgło

*

aresztuwaniu * USA
nie chodzi o prawa..
* Czy to $3 słowa praw
dy, miłości i pokoju?

ńS wirnikowego
Äk,™ 7
nż
pługu
z Re
jonu Dróg Publicznych w
Pucku, który torował dro
gę przez zaspy. Podróż kun
woju przez zaśnieżone dro
gi trwała blisko 3 godziny
w obie strony.
Zanim karetita pogotowia
dotarła na miejsce Miros
ława Patelczyk urodziła
już dziecko. Ze względu
na ryzyko podróży niemo
wlę zostało w domu, a ma
tkę zabrano do szpitala w
Pucku Jak poinformował
nas lekarz dyżurny tego
scpitala, mimo początko
wych powikłań poporodo
wych matce nie grozi żadiie niebezpieczeństwo. Dy
rekcja puckiego ' szpitaia
przekazała Rejonowi Dróg
Publicznych w Pucku po
dziękowania za pomoc, dzię
# Dokończenie na str. 2

Pogoda
Jak Informuj« dyżurny sy
noptyk dziś będzie zachmurze
nie tluie z większymi przeja
śnieniami.
Okresami
opady
śnlagu, temperatura rano od
—4 d< —10, w dzień od —3 do
—4 at. Wlair słaby północny
Drogi śliskie.
(«*)

pługi oooniento n«o mogą poradzić-.
i ’

i*

•

,

*

Konferencja prasowa rzecznika rządu
pyta! _» ttf Ła będą ta&da i
biura brukselskiego I eay be
'»złe wśród
nich
Seweryn
Blumsztajn.
Odpowiedź' brzmiała: Jacąk
Knapik nie jest piacownik era
żadnej »pośród służb państwo
wych. Co aię tyczy innych
spraw związanych z Jego osu
ną, bo będą , one kolejno pre
zentowane i wyjaśniane w tel wizji. Kierownictwo telewizji
prosiło mnie o nieuprzedzanie
faktów, aby nie umnielsts i
zainteresowania widzów, któ
re Jest znaczne. Gd piwnego
czisi. — kontynuował J. Ur•>en — toczy aię śledztwo w
spravde działalność’ Komisji
Koordynacyjnej tzw. „Solida.noś cl" w Briah seM. Nie potu * tię powiedzieć w tej chwili,
jakie osoby objęte są śledź;
wenn l przeciwko komu. sfor
mułowa ne może być ęska rże
nie. Seweryn Bjnansztajn Jest
jedną z czołowych osobistości
w tej strukturze, przeciwko
której toczy sie śledztwo o
zdradę kraju.
Stanisław
Łopuszański
*
„Interpressu** poprosił o «ko
mentowanie wyników wizyty
premiera gen. armii W. Jaru
zelskiego w Indiach. Jerzy Ur
ban oświadczył w odpowie
dzi:
Jesteśmj szczerze zadr wole
ni z przebiegu 1 -ezultatów wi
Ejrty prezesa Rady Ministrów
gen. armii W. Jaruzelskiego w
Republice Indii. To. te gen. ła
ruzeiski w charakterze ssefa
rządu polskiego złcźył wizytę
w Indiach, Jako w plewszym
kraju po: b naszymi soli ?znlkam' z Układu Wa-rezi vskiego.
nie Jest rzeczą przepadku, ale
odzwierciedla określoną real
ność polityczną.
W wy.ilku wizyty nakreślo
ne zostały kierunki 'a-ls z ego
rozwoju polsko-indyjskich sto
sunnów politycznych ocaz sze
rokiej współpracy.
Chc.ałbym zwtóc'ć
uwagę
na serdeczne przyjęci« igoto

wane peUM*mu pr*yvodcy w diBml”, to szumnie wypo^rltIndiach i na dobrą atmosferę da wojnę władzom; to odżeg
całej wizyty. Otworzyła ona nuje się od działalności uod
niewątpliwie nowy «tap we ziemnej, to znów ogłasza, że
on i Bujak to jedno, M. In. ta
wzajemnych stoeumtach
Premier W. Jaruzelski za wręcz humorystyczna zmien
dewaluacja
własnych
prosił Rajiva Gandhiego, a t—c ność,
:e prezydenta Repubiki Inmi słów, odbiera Lechowi Wałęsie
Załla binaha do złożenia wi wszehtą powagę i znaczenie.
zyty w Polsce. Zaproszeni* zo Obecnie Wałęsa nie kryje *ię
srta5o przyjęte z z idowolenicm., . z tym, że marzy o tym, żeby
Mogę dodać, tt oba] przywód go aresztowano. Sądzi, że mo
cy będą u na« podejmowani te za Kratami siałby się bar
z naieżytrm szacunkiem 1 pol dziej widoczny, a przestał być
niedostrzegany lub traietowaską gościnnością.
nv z uśmieszkiem. Wiuow-.sk.o.
1 ech
Renata Marsch s DPA docie jakie daje Zachodo vi
kała dlaczego Prokuratura Wo Wałęsa, gorączkowo usit Jj ic
sposobami zwrócić
jewódzka w Gdańsku zastoso wszelkim
ra siebie uwagę, mu pewien
wała areszt tymczasowy wo
bee Bog lana Lisa, Adama Mi aspekt pizykry.
chnika 1 Władysław Frasyuiu
Lech Wałęsa był przewodni
ka, nie podejmując analogicz czącym wiel'Oin’lionowigo a?
nych kroków w stosunku do 1981 r. związku .Solidarność",
Lecha Wałęsy, który przyznał wybranym głosami delegatów
się do autorstwa wezwań do reprezentujących aż M procent
strajku.
» ogółu wyborców.
Cokolwiek
Pani nie bez powodu upon,, zarzucaliśmy 1 zarzucamy Kie
na się o _resztowanle Wałęsy
— odparł rzecznik — gdyż on'
sam ogromn e o tjm marzy,
a zawsze szuk
wsparcia w
zachodniej prasie. Wałęsa nie
został aresztowany — podkre
ślił J. Urban — gdyż Jego sy
tuacja jest odmienna, niż Mi
chnika, Lisa 1 Frasyniuka. któ
rzy skorzystali z dobrodziej
stwa amnestii, a mimo to pod
jęli działalność bezprawną, za
Szeroką krytykę wśród
.;tóra zresztą Frasyniuk Już
holenderskich
po amnestii kar.r.y był przer katolików
koLrgium. Lech Wałęsa nie na wzbudziło
mianowanie
leży
do
amnestionowanych, przez Watyjcan
biskupem
czyli osób które już skorzy
stały z aktu łaski, lecz postą diecezji Den Bosch (połu
piły wbrew nit.au. Status pra dniowa część kraju) Jana
wny I*cha Wałęsy je>t więc Ter Schure, bliskiego współ
przez to oam enny
pracownika skrajnie kon

rnwnlctwv „Solidarności**, jest
rzeczą upokarzającą dla by
łych członków tego zwiatku
w większości uczciwy~h oby
watela powodowanych dobry
mi Intencjami, że Lech Wałę
sa okazai się postacią niepo
ważną, ż?łosną w swoim tra
gizmie Władze państwowe ma
ją poczucie, że Już dziś nam
ziłyby się wręcz na śmiesz
ność stosując areszt wobec L
Wałęsy, osoby n.r-samodz:elr.ei
w swoich poczynaniach tań
czącej tak .jak danego dnia
przygrają rozmaici doradcy
- Chcę Jednak siwieidzdć, że
dla zachowania spokoju w Pol
see prawo będzie stosowane z
um.arem, ale i z całą n.ezbedną w danych okolicznościach
suiowością i z pełrą konsek
wencją. Chcemy polski bez
więźniów pozbawionych woln<
ści za czyny z politycznej mo
tywacji. W tej Intencji stosn

O Dokończenie na str
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z decyzji Watykan«*

Nie bez znaczenia są też as
pekty pozaprawne, politycznLech Wiłęsa od dawien dawna
zajmuje się u*tawicznyra dawat.em
zachodniej
prasit
spmecznych ze sobą
jwiar’tzeń. To potępia strajk
to
wzywa do strajków ‘o głosi
potrzebę porozumienia z włs

serwatywnego biskupa Foermond Gijsena. Zrzesze
nie pracowników duszpa
sterskich tej diecezji we
zwało do akcji proiestac' j
nych Polecać onf ma la n.-i
bojkocie nabo-eastw po

wadzonych przez nowo mia
nowanego biskupa odma
wianiu płacenia
składek
kościelnych, kierowaniu we
zwań do Ter Schure, by
złożył rezygnację. Członka
mi zrzeszenia są księża, te
olodzy świeccy i pracowni
cy administracji kościelnej.
Oburzenie wzbudza fakt,
>e Watykan podjął decyzję
w sprawie nominacji bez
onsultow-inia się z du•bcywen diecezji.

DZIENNIK
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Konferencja sprawozdawcza PZPR w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych

Wybrać odpowiednią drogo działania
TYDZIEŃ PRZYJAŹNI
I BRATERSTWA BRONI
Z ARMIĄ RADZIECKĄ
W dii och 18-24 bm.
trwają obchody Tygodnia
Przyjaźni i Braterstwa Bro
ni z Armią Radziecką Züi
nicjowone przede wszysU
krnr» w siiioch zbrojnych
PRL przez Główny Zoizqd
Polityczny Wojska Pol
skiego, spotkały się z du
żyrr i aktywnym popar
ciem Towarzysiwa Przy,ożni
Polsko-Radzieckiiej,
Które równe legte orgeniza
Je wieie imprez przezna
czonych d'a cywilnych śro
dowi&k naszego cpołeczeń
stwa.
SPRAWIEDLIWIE
DZIELONE.,.
Nuda! ułnzy moje się wy
jqtkowo duże zomte resowa
me wyatztdam' na wyciecz
W zagraniczne, zwłaszcza
do paóstw socjalistycznych
fest też faikiem, iż aktual
ny stan bilansu płatnicze
go Polski z tymi państwa
mi uniemożliwia (^ełne zos
pokoienie społecznycn po
trzeb na zagraniczne wo
jaże. Stąd też utrzymujący
Się ouży napór na Lasy
b‘iw podróży, kolejki I to
warzysz qce temu negaty
wne ijawiska, merzadko z
pogranicza
Spekulacji.
Jak wynika ze wstępnych
ustaleń zmniejszony zosta
nie w br. I to w dość znacz
nym stopniu limit środków
dewizowych, które r.iożc
my przeznaczyć na wyraz
dy turystyczne do państw
socjał istycznych
Dotyczy
to zwłaszcza takich kra
jów jak Węgry czy Rumu
nia.
Oferty wirmy pyc
w
dyspozycji tych organiza
cji i zakładów pracy mini
mum przez 14 dni, w któ
rym to czasie związki za
wodowe, służby ioejotee
czy organizacje społeczne
winny wytypować kandy
datów na wycieczki.
ATRAKCYJNE nagrody
CZEKAJĄ
Jok Informuje Zoraęa
Główny PCK, dob.ega kon
ca obecna edycja czerwo
nokrzyskiej loterii wito >
wej. Sprzedaż losów w
kioskach „Ruchu" potrwa
tytko do końca bm., zuś
wygrane bodzie można od
b erać ao połowy marca
br.
ROZWÓJ SAMORZĄDÓW
PRACOWNICZYCH
Wedrug wstępnych da
nvch GUS w końcu paź
dziernika ubr. w 6403 prze
ds ębiorstwoch istn.ary sa
niorządy załogi. Oznacza
to, że statystycznie rzecz
biorąc funkcjonowały one
niemo) w każdych 9 prze
dSięoterstwoch no 10, w
których mogq być powoly
wane.
niebezpieczeństwo
law»n

W TATRACH
Tatrzańsko zrmc
je^t
berdzo niebezpieczna, cho
śniegu w górach
ciąż
zbyt mało dra norciorzy,
to jednak każdy — nawet
kilkucentymetrowy — opad świeżego puchu po
woduje powstawanie nie
bezpieczeństwo aiwin.

im

CENNE OPRACOWANIE
Z ZAMECHU
W Warszawie wręczo
ne zostały 19 bm. doro
czne
nagrody ministra
górnictwa i energetyk» za
wybitne osiągnięcia naukowo-baaawcze, rozwojo
we i wdrożeniowe w
1984 r. Uhonorowano 379
laureatów będących współ
autorami 36 tematów ze
społowych, wyróżnionych
iq nagrodą.
Dzięki niektórym naąro
dzonym rozwiązaniom mo
źna byio zrezygnować z
importu określonych ma
szyn i urządzeń. Należy
do nich m. in. wyróżnio
ne nagrodą I stopnia oprccowanie konstrukcji i
uruchomienie produkcji re
guiowanych sprzęgieł hydrckraetycznych dużej mc
cy dla potizeb energety
ki. Autorcmi pomysłu bvli
fachowcy z Zakładów Me
chanicznych Zamech w El
blągu craz naukowcy z
Instytutu Maszyn Przepły
wowych PAN.

Potrzeba
przywrócenia,
szacunku dla ludzkiej pra
cy przyświecała
wczoraj
konferencji
sprawozdawczej* zakłaaowej organizacji partyjnej w Gdańskich
Zakładach Rafineryjnych,
która prowadził I sekre
tarz KZ PZPR Zdzisław
Nowakowski.
Zakładowa
organizacja
partyjna liczy 98 członków
i kandydatów. Dziś, po po
nad rocznej działalności
przystępuje do oceny wykenama naszego pregramu
i efektów, jakie ta realiza
cja przyniosła — stwierdził
w referacie sprawozdaw
czym sekretarz KZ PZPR
Józef Kijowski.
Czy osią
gnęliśmy cele, jakie posta
wiliśmy na konferencji spra
wozdawczo-wyborczej w li
stopadzie 1983 r.? Właśnie
dzisiejsze zebranie powin
no dać odpowiedź na te pj'
tania. Mimo dużego wkła
du pracy nie uzyskano za
dowalających rezultatów w
zakresie pełnego przywrócę

nia roli organizacji partyj
nej w zakładzie, jedności
ideowo-politycznej
człon
ków i aktywizacji całej za
logi na rzecz porozumienia
i odnowy Od postawy nas
wszystkich, od naszej aktywności zależy, czy za
rok, na kolejnej konferen
cji sprawozdawczej będzie
my mogli powiedzieć, że
zaaania, jakie sooie nakre
śliliśmy — zostały zreahzo
wane...
Ocena pracy zakładowej
organizacji, przedstawiona
przez sekretarza KD PZPR
Gdańsk-Sródmiescie
Ale
ksandra Zubrysa była pozy
tywna, jeżeli chodzi o dzia
łalność KZ PZPR w sferze
gospodarczej i wskazywa
ła na kontynuację działań
na rzecz powołania samo
rządu pracowniczego i ro
zwoju ruchu związkowego.
Do tematów, zawartych
zarówno w referacie KZ
PZPR jak i ocenie pracy
zakładowej organizacji, po
wracano w wielowątkowej

O dalszą por-rawę
dyscypliny społecznej
W Elblągu
odbyła się
wczoraj pod przewodnic
twem prokuratora
woje
wódzkiego Antoniego DyKowskiega aoroczna nara
da aktywni, prokuratorskie
go województwa. Uczestni
czyli m in.
I sekretarz
KW PZPR Jerzy Prusiecki przew. W RN Ryszard
Święcicki, wojewoda elblą
ski płk Ryszard Urliński
oraz d> rektor
gabinetu
generalnego
prokuratora
Stanisław Momot,
Głównym tematem spot
kania była ocena wyników
pracy prokuratury za rok
ubiegły, a także omówie
nie aktualnej sytuacji w
zakresie, stanu bezpieczeń
stwa i porządku publicz
nego. Stwierdzono, iż naj
ważniejszym zaaaniem w
bieżącej pracy będzie dal
sza, zdecydowana poprawa
dyscypliny
społecznej,

Placówka ORMO
w Suchym Dębie
W ub. roku na spotka
niu władz gminy Pszczółki
ze społeczeństwem wysu
nięty został projekt zbu
dowania placówki ORMO
w Suchym Dębie w czynie
społecznym. Pod egidą Spo
łecznego Komitetu Budowy
rozpoczęto prace, do któ
rych włączyli się aktywnie
członkowie organizacji ormowskiej, funkcjonariusze
MO, a także pracownicy okolicznych zakładów rol
nych. Przepracowano 2100
godzin: wzniesiony został
obiekt wartości ok. pół mi
liona zł. W budowię wyróż
nili się m. im komendant
gmmnego sztabu
ORMO
Piotr Ogórek, sieiżant Mi
rosław Reszka oraz komen
aant Posterunku Gminne
go MO sierżant Fryderyk
Andrzej.
Wczoraj w godzinach po
południowych z udziałem
sekretarza KW PZPR w
Gdańsku Mieczysława Cha
bowskiego, prezydenta m.
Tczewa, a zarazem prze
wodniczącego Rejonowego
Komitetu ORMO Czesława
Glinkowskiego oraz kiero
wnictwa WUSW nastąpiło
uroczyste przekazante obiektu do użytku. 24 ormo
wcom i funkcjonariuszom
MC wręczono z tej okazji
odznaczenia resortowa i re
gionalne oraz nagrody.
(kwa

zmniejszenie przestępczości,
jak również wszelkich ne
gatywnych zjawisk spo
łecznych. Podkreślano, iż
w województwie elbląskim
daje się zauważyć postępu
jącą stabilizację życia spo
łecznego l gospodarczego.
Nadal istnieje jednaK jesz
cze zbyt
duży margines
społecznego zła. Szczegól
nie dokuczliwe są włama
nia ao obiektów społecz
nych, spekulacja oraz nie
dozwolony wyrób alkoho
lu.
I sekretarz KW Jerzy Pru
siecki i przew WRN Ryszard
Święcicki wręczyli odzna
czenia najbardziej zasłużo
nym pracownikom. Krzy
żem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski uhono
rowano
wiceprokuratora
wojewódzkiego Janusza Za
sońskiego oraz wiceproku
ratora Prokuratury Rejono
wej w Elblągu Jezefa Pu
ławskiego.
(kp)

dyskusji. Mówiono m.in. o
potrzebie
uatrakcyjnienia
form pracy ideowo-wychcwawczej, akcentowano spra
wy związane z współpracą
związków zawodowych z
organizacją partyjną oraz
poruszano problemy, doty
czące bezpośrednio produ-*
kcji zakładów rafineryj
nych.
Dyrektor naczelny Gdań
skich Zakładów Rafineryj
nych Marek Pawelczyk omówił m.in. sytuację spo
łeczno-polityczną w zakła
dzie oraz podkreślił spadek
zatrudnienia i brak perspe
ktyw pozyskania w niedale
kiej przyszłości kadry spe
cjalistycznej dla GZR.
Sekretarz KW PZPR w
Gdańsku Leon Braneewicz
podkreślił osiągnięcia gos
podarcze aktywu partyjne
go zakładów, stwierdzając,
zarazem
iż
tym
sa
mym osobom praca po
lityczna
zbyt
dobrze
nie wychodzi. —- O tych
problemach, o których mó
wiono — w niektórych za
kładach pracy już dawno
przestano dyskutować —
stwierdził sekretarz KW —
jest to jakiś dowód słaboś
ci organizacji partyjnej w
GZR. Obecnie należy wy
brać odpowiednią
drogę
działania i konkretnie ją
realizować. Potrzebna jest
po prostu rozmowa czło
wieka z człowiekiem. Taka
bezpośrednia rozmowa to
podstawa pracy politycznej.
W przyjętej
uchwale
stwierdza się m.in. iż nale
ży zahamować zmniejszanie
się stanu ilościowego or
ganizacji partyjnej w GZR.
Rozwój związków zawodo
wych i trwająca kampania
w ybortza do samorządu
pracowniczego muszą być
otoczone szczególną troską.
Należy podnieść rolę i ran
gę POP, a także działać na
rzecz aKtywizacji całej na
łogi.
(aschł

Z OSTATNIEJ CIfWiLI
We wuorofr praybjł z trzy
dniową wizytą oficjalną ao Al
gieru ministe, spraw zagrani
cznych, członek Bi.ura Polity
cznego KC PZPR Stefan Ol
sz owskI. Na" krtmsKu powitał
go szef ałgterskiej dyplomacji
Ahmed Taten IbrahimL

Konferencja pr asowa rzecznika rządu
wszystkim przygotowaniem ra
portów o przestrzeganiu tycn
A
je się wszelkie' rime środki praw we własnym kraju.
piswne, zapobiegające działal jest tam bardzo wiele do zro
ności grup lub ©S>‘>b zmieocają bienia.
Pozwolę sobie zacytować naj
cych do zmąć en a spokoju w
kraju.
Wielokrotnie
stosuje ważniejsze ffagn»enty niektó
się zwracanie uwagi, ©strzeże rych dokumentów na ten te
nia. Jeżeli jedna* ostrzeżenia mat.
W deklaracji ONZ z 9 grud
są tekcwazone — md ma ra
dy
Aresztowani tymcŁcSow o nia lüÄl r. © niedopuszczalno
ści
ingerencji stwierdza się m.
Lis, Michnik l Frasyniuk p-aco.vali
nad
organizowaniem in.:
Zgromadzenie Ogólne uro
w kraju niepokojów w postaci
czyście deklaruje, ie
akcji strajkowej.
1. Żadne państwo lub grupa
Dziennikarz „Reutera” po.
wrócił raz Jeszcze do sprawy państw nie ma prawa ingero
Seweryna Blumsztajna pyta. wania lub mieszania się w ja
jąc dlaczego po wylądowaniu kicjkolwiek formie i z jakiew Warszawie nie został on gokolwiek powodu w wewnę
trzne lub zewnętrzne sprawy
aresztowany.
Nie mówiłem przecież, że innych państw”,
i daicj:
Seweryn Biomasa cajn juz jest
onowiązkiem
państw a
postawiony w st: n oskarże
jest powstrzymanie się od wynia — podkreślił J Urban.
ery się ślea/two przeciwko korzystywania i zniekształcast-iukturre, w której on uczest nia kwestii praw człowieka
niczy. Sy’uacja H. Blumszlaj- jako śroaka ingerencji w wew
na nabiera obecnie dodatko- nętrzne sprawy państw, wy.
wej wymowy w świetle wie- wierania presji na inne pańdzy, jaką przekazuje telewizja stwa lub wywoływania niepo powrocie do kraju p. Jacka ufności i zamleszeit wewnątrz
Knapika, Przekazane przez nie i wśród"
państw lub grup
go materiały ukazują i doau- państw”.
mentują kulisy agenttiralnych
W Innym miejscu, aeklia^spoczynań emigracyjnej „Soli- da głosi:
damości”, jel rzeczywistych
„... państwo obowiązane jest
mocodawców, ujawniają powią wstrzymać ^lę od wszelkiej
z ani a z oś-łydkami dywe :sji i kampanii zniesławiania, oczcr.
wrogimi Pulse e służbami wy- niania lub propagandy nienawiadowczymi“ działania anty- wiścl w celach interweniownpolskie i zaprzedawanie kra- nia lub miesz mia sie w 'pra
ju. W tej chwili wiadomo już, wy wewnętrzne innych państw”.
Reasumując — wspomniany
że S. Blumsztajn jest jcdoa
osób kierujących tego właś raport administracji USA oce
liam jaka kolejny przejaw po
nie rodzaju działalnością w Pa
lityki Ingerencji w sprawy we
ryżu.
Nawiązując do uprzednich w ętrzne Polski.
Na szczególną uwagę zasłu
wypowiedzi J. Urbana, przed
stawiciel AFr Marian Kafar- guje poruszona w raporcie spra
skj zapytał: czy
faktu, że wa amnestii w Poisce. Z lektu
przeciwko L. Wałęsie wszczęło ry można odnieść wrażenie,
śledztwo można wysnuć wnio że sama amnestia i jej realiza
sek, iż w każdej chwili mo. cja nie była doniosłym aktem
że on
zostać
aiesztowany postępującej stabilizacji w Pol
see, lecz posunięciem służącym
lub zatrzymany.
Z te^o, co powiedziałem — doraźnym celom politycznym.
powiedział J. Urban — nie wr Jeżeli chodzi nałomiast o pro
toruński.
to przedstawia
nika, że może uyć boecnie a- ces go
w snosob całkowicie w^.
resziovany lob zatrzymany, się
paczony
1
fałszywy,
się
lecz raczej coś
przeciwnego. go przędstawić jakoUsiłuje
przykład
aLe to nie są kompetencje mnożących się w Polsce za
rządu.
bójstw politycznych Twierdzi
Reprezenttijąea telewizję bul się, że nowe związki zawodo
garską Sweta Stefanów a po we, liczące 4,9 min członków,
prosiła o przedstawienie sto to w dużej mierze emeryci. A
sunku rządu polskiego do tre przecież wiadomo, że istnieją
ści raportu departamentu sta- ee związki zawodowe zrzesza
nu USA w sprawie praestrze. ją ponad 40 proc. zatrudnio
gania w krajach socjalistycz nych, podczas gdy w Stanach
nych Paktu Praw Obywatel Zjednoczonych
do związków
skich i Politycznych.
zawodowych należy 18,8 proc.
Już sam fakt pufcLihowama zatrudnionych.
Następnie Krzysztof Bobiń
takich raportów — podskieslił
J. Urban — mówi sam za sde ski z „Financial Times” zain
bie. Oto Jedno z państw uzur teresował się ewentualnym ter
puje «obie prawo do oceny minem wprowadzenia poów yprzestrzegania praw w Innych żek cen żywności. W odpowie
państwach oraz ferowanie ar azi J. Urban podkreślił, że py
tanie jest przedwczesne. Wkr<
bitralnych wniosków.
Stant Zjednoczone Ju* nie tce zostaną ogłuszone wyniki
sp? łeszerokiej
konsultacji
jednokrotnie dawały i nadal
dają dove 'y braku MMzanc
Jf.J -Ifizowanlu^ mte
wania prawa międzynarodowe P°
p ^
podjele zo^h
10. Coraz częściej sv >]ą prał
fia Ckretac ctoSSte
ty«ą
Owadmają światu tek- nV0^n, Pymnte w4Uła przed
cewi.żenie i pogardę dla tego sta^icieiita i)PA,
odwołując
Prawa.
__sł„
wypowiedzi oskartoneWiadomo, że Stanom Zjedi*o go Grzeeo.a
Piotrowskiego
Grzegorza Fiotron »kiego na
czonym nie chodzi o żadne procesie toruńskim, iż biskup
prawa, » już w najmniejszym 5. współpracował
z gestapo
stopniu o prawa człowieka. Czy władze polskie pocLyaite
Gdvby tylko c o chodź: ło, x> w tej sprawie „dpew-ednie do
musiałyby zająć się
przede ciiodzeuie, skąd MSW zaczer
pnęło tę informacje?
Grzegorz Fiouowski powo
łał się w swej
wypowiedzi
przed sądem — powiedział J.
Jrban — na włoskie czasopi
smo, które ogłosiło tekst na
ten ;emat i fotokopie doku
mentów na potwierdzenie svyo
przepisów.
Tymczasem 8 Ich
twierdzeń. Władze polskie
wniosków skierowano do nie mogą zbadać sprawy i
Kolegium ds. Wykroczeń, a wdrażać śledztwa, bowiem za
rzucone
mu pizez 10 pismo
w 15 domagano się wycią- czyny
sa tej kategorii, iż wi
gnięeia
sankcji
służbo- die polskiego
prawa uiegiy
wyćh. Praktycznie nje są przedawnieniu. Nie aaje to
możliwości
wszczęcia
odpowie
to kary zbyt dotkliwe, dnich kroków prawnych.
Przewoaniezący komisji wi
Hubert strybe z prasy pv
cewojewoda Stefan Milew- lonijnej, powołując się na ko
biurn prasowego Epi
ski zalecił stele kontrole ja niunika;
skopatu Foiski o setkach ty
kości, a także dokładne roz sięcy listów protestacyjnych
liczenie najbardziej niesfor wysyłanych z Diecezji Przemy
skiej pod adresem rządu w spra
nych.
wie biskupa Uokarczuka zapy
Okręgowv inspektor PIH tał czy docierają one do x rę
prasowego rządu. Wi
Antoni ŻUKOwski przedsta cznika
działem takie protest: — od
■wił wyniki kontroli w rol powiadał J. Urban. Obejmuj?
niczych domach handlo one nie setki tysięcy, lecz azie
listuw i setki podpisów.
wych. W PDH w Kartu Siątki
Wraz z nimi
nadchodzą też
zach ukryto 10 kuchenek Informacje o naciskach s am
gazowych i . 10 tys. sztuk bon na rzecz podpisywania ta
kich protestów. Z nlek óryeh
gumek do weków. Natknie- ambon
tej diecezji padają po
także oa nieforma - noć pogróżki pod adresem
ne zakupy, dokonane przez wiernych, którzj skarżą su; na
takie postępowanie z nimi. Np.
personel tej placówki
W ks.
Tarnowski z parafii PełkiRDH w Kartuzach, RDT w nie woj. przemyskie oświad
Wejherowie, WBT w Tcze czył, że nazwiska tych parsfian, którzy nie podpiszą pro
wie oraz WDT w Gniewi testu
bęaą odczytywane podnie nie przestrzega się prze czas kazań;
ks. Lepak 2 para
fii
Hurko
skłaniał wiernych
pi sów, dotyczących skarg i
no
podpisów
ze
wniosków klientów, a tak- w stosi nku dostwierdzając,
opo>-nyci: bę
reklamacji towarów
dzie wyciągał konsekwencje w
pos.aci wrj czytj wania z ambo
I jeszcze analiza Okrę ny
nazwisk oądż czynił trud
gowego Urzędu Miar, doty ności w posługach religijnych.
Ks.
z parafii Wiecząca fatalnej do** niedaw ilin Kiełbowicz
napiętnował wiernych za
na jakości papy. Jest po nieskladanie
podpisów podkre
prawa, handel ma więe o- ślając, że może nie dopuścić
dc komunii dzieci tych rodzin,
bowiązek egzekwowania ed które nie podpisały protestu.
Nie twierdzę, że wszystkie ta
producentów dobrej jakoś kie
oodpisy Lostały wymuszo
ci.
(bkj
ne — kontynuował rzecznik —
jednak sprawy zDiorowych pro
testów w Polsce zawsze mają
swoje szczególnie dalekie od
spontaniczności uwarunkowa
nia.
Przedstawicielka
„Canadian
Broadcasting Corporation” Eli
zabeth Giheite poprosiła rze
cznika rządu o skomentowanie
stwo pracowników W^WiK, ostatniego koiuunikrtu Episko
którzy umiejscawiali awa- patu Poiski. Jeśli idzie o ten
komunikat to studiuje się le
rię, wyłączono dopływ ener go
treść — stwierdził J. Ur
gii. Taić więc mieszkańcy ban. Jeżeli zajdzie potrzeba
tej dzielnicy pozbawieni zo odpowiednie czynniki rządowe
sie do podniesio
stali także światła. Wodę ustosunkują
nych
w
tym
doKumencie
pitną na bieżąco dowożo- spraw.
poliiyka
rząau
woDee
Kcścto
no beczkowozami. Ekipy re
la jest w swych zasadach nie
montowe niezwykle ofiar- zmienna.
Dążymy do porozu
nie pracowały bez pizer- mienia się z sprawach zwią
wy już drugą dobę. Nie- zanych z nadrzędnym rioorem
i narodu, poszukuje
stety, jeszcze wczoraj w go państwa
my płaszczyzn współdziałania.
dżinach popołudniowych nie Komunikat z 204 konferencji
zdołały zlokalizować miej - Episkopatu nie sprzyja realiza
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„Scłiaoowf na talerzu, ale nie w prywatnym barze
Koulrola w zakładach mięsnych, punktach skupu zwierząt rzeżnycn i w zakładach gastronomiceny eh w woj. gdańskim wykazała, że do wtyeliminowania „przecieków'” mięsa poza reglamentacją i
rozdzielnikami jest jeszcze daleko. Np. Zakłady
Mięsne w Gdańsku przekroczyły w IV kwartale ub.
roku przedziały surowca dla prywatnych zakładów
wedlinarskith. Te same zakłady skierowały także
zawyżone ilości mięsa do zakładów zbiorowego żywienia. A np. w Zakładach Mięsnych w Tczewie
nic sprzedano w IV kwartale ub. roku planowanej
ilości mięsa i w?ędlin „na kartki”.
Dużą dowolność w dyspo
nowaniu surowcem stwier
dzono w GS, np. w rzeżni-masarni w bolszewie -w
IV kwartale ub. toku prze
kroczono rozdzielniki surow
ca w półtuszach wieprzo
wych i ćwierćtuszach wo
łowych, za to nie zrealizo
wano * przydziałów żywca
wołowego i wieprzowego,
W rzeźniach i masarniach
zootechnicznych FGR w
Skarszewach-Pólku i Her
manowie również przekra
czano rozdzielniki, zaś rrręso i wędliny kierowano nie
tylko na zaopatrzenie ryn
ku, ale i do zakładów rol
nych czy zakładów zbioro
wego żywienia. W CS-owskiej restauracji „Pod Ka
sztanami” w Cedrach Wiel
kich czy restauracji „Bał
tyckiej” w Swibnie zaopa
trywano się w mięso i po
droby bez przydziałów z
wydziału handlu, zawiera-

no także umowy-zlecenia
na tucz trzody chlewnej
(Swibno) z rolnikami. W
Domu
Wyuoczynkowym
FWP w Sopocie oraz w
tamtejszym barze „Marago”
stwierdzono nielegalny za
kup tuczników od rolni
ków.
Trzeba widzieć potrzeby
gastronomii, także agencyj
nej, ale przepisy są po to,
by je stosować, nawet je
żeli zawierają, j*k w t;m
przypadku, spore luki. Bo
proceder lekceważenia za
sad reglamentacji „bije” w
.kartkowegth1 klienta. A
przecież podkreślił na wczo
rajszym posiedzeniu Woje
wódzkiej Komisji do Wal
ki ze Spekulacją przedsta
wiciel Federacji Konsumen
tów — S. Kowalewski —
obniża się stale jakość wy
robów mięsny ch. Domagał
się on dlatego zaostrzenia
sankcji
za przekraczanie

Ogłoszono alarm zimowy w woj. gdańskim
9 Dokończenie ze str. )
ki czemu lekarze urato
wali chorą przed poważ
niejszymi komplikacjami
Na terenie woj. gdańskie
go odwołano 171 linii au
tobusowych PKS, 47 autobusów kursuje skróconymi
trasami, a 20 autobusów
utknęło wcizoraj w zaspach.
Zawieszono też linie autobusowe WPK do Kokoszek, Rębiechowa, OIsz> nki, Wiślinki, Cedrów' Wicikich, Bysewa, Łostowic i
Swibtta.
Trudna sytuacja lodowa
utrzymuje się w portach.
W znacznym stopniu żabio
kowane sa porty — Kołobrzeg, Daiłowo, Ustka i Łe
ba. Wczoraj statki wpły-

waly do Kołobrzegu „rynną”, wyżłobioną w lodzie
przez holownik PRO „Perkun*.
Wczoraj w Gdyni cumowały 34 statki, ale tylko
na 22 prowadzono prace
przeładunkowe. Z powodu
braku wagonów wstrzyma00 przeładunki rudy. Duże
lodzenie utrudnia ma
newry statków', Na redzie
czeka na wejście do portu 6 statków m. in „Paweł Szwydkoj”, „Tadeusz
Ocioszyński” i ..Budowlany*’.
W rejonie Portu Gdańskiego zmagama z lodem
toczą 4 holowniki, w tym
dwa — „A pis” i „Ajaks”
na redzie. Pray nabrzeżach

POMOC
RADZIECKICH
MARYNARZY

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 lu
tego 1985 roku zmarł emerytowany, długoletni zastępca
dyrektora Gdańskiego Wydawnictwa Prasowego

W rejonie Irlandii awa
rii uległ trawler „Płet
wa!" należący do świno
ujskiej „Odry”. „Płetwa!”
szybko tracił sterowność,
poproszono
o
pomoc
znajdujące się w tamtej
szym rejonie jednostki 'y
backie. Jako pierwszy za
mein ował się u burty poi
skiej jednostki radziecki
trawler „Kreutrwcld", któ
ry wziął na noi „Płetw ula" i przeholował go do
jedrjego z pobliskich por
tów, w którym zóstenie usunięta awaria.

wiele« zasłużony pracownik, wspaniały człowiek, z „Pra
są” związany od 1946 roku.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze
nia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalami X-lecia
i XXX-!ecia Polski'Ludowej, „7a zasługi dla RSW „Prasa-Ksiqżka-Ruch” i innymi.
2onie oraz rodrinle Zmarłego wyrazy serdecznego
współczucia
składają:
Dyrekcja I pracownicy
Gdańskiego Wydawnictwa Prasowego,
Pogrzeb odbędzie się w dniu 22 lutego bi. o godz.
12-00 na cmentarzu Erebrzysko.

Mieczysław Jaźwiński

znajdowało się 30 statków,
pracowano na 21. W Porcie Północnym zattończono
załadunek 14 tys ton węgia koksującego na statek
„Rosyth”, dwa .nne statki
po węgiel czekają na redzie.
Do walki z zagrożeniem
zatoru wodnego u ujścia
Wisły ściągnięto lortolama
cze spod Grudziądza i Byd
goszezy. Nicmui w całości
ookryta jest lodem Zatoka
Pucka. Dryfujące masy kry
utrudniają żeglugę morską
i śródlądową. Lotnisko w
Rębieeliow ie jest nieczyn(as)
ne.
Zima daje się mocno we
znaki i-akże w woj. elblą
skim Niemal nieustannie
sypie śnieg
zdarzają się
zamiecie i zawieje, co na
jezdniach oowoduje duże
utrudnienia dla pojazdów'
Z trudnością wczoraj ut
rzymywano w Elblągu ruch
ciągły komunikacji miejckiej, zdarzały się tez liczne awarie,
Jak nas poinformował
kierownik WPWiK w ElbIf^gu _ Jerzy Zambrzycki,
w mieście zanotowano trzy
groźne a w ar ie wodociągowe. Na jpoważmejsza z nich
pozbawriła wodj mieszkańców na osiedlu Wiadysłaiva IV I Bażyńskiego. Była ona o tyle skoirmlikcwana, iż -zaistniała w strefie kabli zasilających dzielnicę w energię elektryczną. Z uwagi na bezpieczeń

43 (12285) 20 lutego 1935 r.

BAŁTYCKI

sca uszkodzenia Także bez
wody byli mieszkańcy ulic: Grochowskiej, Nowodworskiej i Freta. Tam jed
nak dość szybko zlokalizo
wano usz.kode.ony odcinek
rurociągu. Apeluje się więc I
do mieszkańców o oszczę
dne gospodarowanie wodą,
bowiem jest ona niezwyIt le cenna.
W trudnych warunkach
pr«cowały wczoraj także
sluaby Re jonu DrćPublicznych i komunalne, i>czv
szczając drogi, ulice 1 cho
druki. W wraj. elbląskim
było wczoraj nieprzejezdnych 9 odcinków dróg o
łącznej diugości 56 km w
paste nadmorskim Pracowały f’4 pługi lemiesaowe,
36 spycha rek 98 piaskarek,
2 pług. wirnikowe, a w a»kcji brało udział 210 ludzi,
Pokrywa śniegi! sięgała
od 50 do 150 cm w zaspach. Najwięcej śniegu zanocowane w rejonie N,
Now-ego Dworu Gd., bo aż
60 cm.
(kp>

cjl tych intencji państwa, szko
izi porozumieniu.
Niezmienność polityki rządu
wobec Kościoła nie oznacza
przemilczania wypaczeń w speł
nianiu przez część kleru swojej misji Jeżeli pojmuje ją w
sposób szkodzący
spokojowi
społecznemu, tolerancji, stabilizacji w Polsce, porozumieniu
naiodowcmu,
współdziałaniu
państwa l Kościoła, »przez to
szkodzący samemu Kości.ołowl. Nigdy nie atakujemy Kościoła.
Kościół katolicki w
Polsce jest instytucją oi, czo~a szacunkiem przez społeczeń
Stwo.
znaczra część
cześc
stwo,
którego znaczną
Stanowią ludzie wierzący Sza
cunek ten podzielają
władze
państwa reprezentujące społe
czeństwo i jego dążenia. Nierh
jednak będzie jasne- szacunek
uia Kościoła nie wyklucza kry
tyki konkretnych
złych zja
wisk rouzących 1 ę w obręoie
Kośclołf i szkodliwej działałności
konkretnych osób. W
Polsce nic ma
1 nie będ: łe
nadludzi vyłączon/c, sHod kry
tvk czy ^as.i-.y
i, .znc.ct w
podporządkowaniu
obownązuJecym prawom
‘
Partia i ./ladze państwowe
przeprowadziły uczciwą, gięboką i szeroką samokrytykę,
»bejmującą
pop< łpione błędy>
i nadużycia których dopust 1ły się różne osoby reprezentuję
ce ir.stytucje polity, cne i pań twowe. Publiczni« ogłaszamy fa
kty i wynikające z nich at
cyzje personalne,
gdv tylko
’udzie z kręgu
narusza
ją prawo i moralność. Jest ^to
i będzie stała praktyka. Wła
dza ma więc n.oralne prawo
do wytykania zła w obrębie
innych instytucji, także r-ościelnych. Mamy też moralne
prawo oczekiwać
podobnego
samooczyszczenia się
oe in
nych instytucji 1 środowisk.
Episkopat stwierdził, że kry
tyl o zła w obręDle
Kościoła
jest ^odważaniem
autorytetu
Kościoła i godzi w aebrr na
rodu.
Z bolesnych doświad
czeń paitił i państwa wynika,
że tc * pogląd biędny, dla Kościoła
niebezpieczny. Mylna
jest sugestia raka, że kto kry
tyku je komeretne złe postępki
czy
słowa
jakiegokolwiek
przedstawiciela kleru ten atakuje Kościół, godzi w dob.o
narodu. Wiemy z naszych do
świadczeń,
że
utożsam anl<
kiytyki każdej osoby z krytykq instytucji
prowadzi do
poczucia uezkamoścl l wypa
czeń. Nietykalność szkodzi.
W Poisce
nie ukazują się
publikacje atakujące Kościół,
rzeczywiście antykościelne ta
kie jak w krajach
Zachodu,
gdzie swobodnie niektórzy pa
blicyścl wypowiadają się prze
ciw Kościołowi,
szydzą zeń,
bezceremonialnie atakują pa
pieża. Przed wojną w Polsce
publikacje takie również były
'ozwolone. Ukazywały się li
cznie. Teraz nie są dozwolone
Cenzura chroń* Kośclóf przed
atakami autorów prasowych.
Wysocy przedstawiciele Ko-------- publ.cznie,
‘
‘
ściota zapowiadali
że Kościół będzie bronić księ
ży „przed atakami” czyli —
tak
to trzeba
rozumieć —
przed krytyką ich poz&religijnej działalności. Powstaje py
tanie czy należy to rozumieć
tak, ie Kościół Jako instytu
cja identyfikuje się ze wszy
stkimi kazaniami, które zosta
ły wygłoszone 1 także w ciem
no ze wszystkimi, które zosta
ną wygłoszone?
Gzy
ikże
z twierdzeniem
ks. Małkowskiego, te komu
niści to współpracownicy ge
stapo. stosujący metody gesta
po? Z jego naicazarm oienaw iści wobec naszego ustroju,
który jak mówił ks. Małkow
ski dąży do niszczenia wszy
stkiego co żyje? Czy również
nazwaniem przez ks. Małkow
skiego wład- pasożytem, któ
rego „można zabić solidaryzu
jąc się z Bogiem" Czy to są
słów? prawdy, miłości, spra
wiedliwości i pokoju, o któ
rych mówi komunikat z 2D4
koniereocji Episkopatu jako o
treści kościelnego nauczania?
Ks, K3rdasz z Torunia 11 lu
tego br. po odczytaniu w ko
ściele Matki Boskiej Zwycię
skiej komunikatu z 204 sesji
plenarnej Episkopatu porów
nał władze
swojego Państwa
do szatana. Czy to nie zmie
rza do zakłócenia stosunków
między państwem a Kościo
łem?
Tymczasem zakłócanie
to Episkopa' w swym komun!
kacie przypisuje słowom kry
tyki wobec poaobnycn właśnie
kaznodziejskich wynaturzeń.
1? lutego w Katedrze Poz
nańskiej ksiądz głoszący kara
nie powołał się na komunikat
Episkopatu mówiący o obo
wiązku Kościoła wypowiadania
się na temat nmralnych aspektuw działalności
politycznej
po czym oz najmii, że kto gło
su je w’ wy boi'ach
powszech
nymi popełnia
ciężki grzech
działania
wbrew
sumieniu.
Czy to są rozważania o mo
ralności czy w'alka polityczna
w stanie czystym? Czy więc
pozareligijna
działalność nie
których księży to rzeczywiście
pozór — jak to ujmuje" komu
niket. 294 konferencji Episko.>atu? Czy piętnowanitej
działalność i zakłóca
stosu 1ki państwo — Kościół czy też
właśnie nadużywanie amtosiy
do wyrażania wrogości oolity-»
cznej przez
księży zmie
rza do zakłóceiiia tych stosun
ków?
Jeżeli Kościół jako instytu
cja identyfikuje się ze wszy
stkim co głoszone jest w ko
ściołach to problem jest bar
dzo poważny.
Cry Kościół także solidtryzuje sie ze wszystkim co w
miejscach sakralnych głoszą
n-ie księża Lecz zawodowi poLitykierzy o skr ajr.ych p >glą
dach, często ateiści zapraszani
ó© kościołów i lokali kościel
nych dla swoistego nauczania
wiernych?
Przed kościołem pod wezwa
niem św. Stanisława Kostki
w Płocku występował Andrzej
Gwiazda. W kościele Domini
ka-nów w- Poznaniu były redak.Łoi „Polityki” Daniu« fi
kus. Ostatnio w kościołach pu
b licz nic występowali Jacek Ku
roń, Stefami Bratkowski uzy
razy. Jan Rulewski 3 rary,
trzy razy występował w ko
ściołach
Seweryn
Jaworski,

człowiek, który przez radiostacją „Wolna Europa” żądał
zwolnienia z więzienia zabćjców sierżanta Karosa, gdyż c>
tują gt. „To zabójstwo co byte -izieelnada, ale z najlepszy
mi intencjami”. Trzykrotnie o
statnio w kościołach wystę
pował Leszek Moczulsäu, pię„iokrouiie Anna Walentynowicz, raz Marian Junczyk, spe
cjalMtta od szubienic, na ktJrycb chciał wieszać k omunistów
Czy Episkopat istotnie
przekonany, że luazia ci
tpem;a4
posłaimictwo małości» c którym mówi ktmum»..i.«*
kai, z ż04 sesji?
Dziwią również inne zarzuty
zawarte w horauni acie z 204
sesji plenarnej
Episkopatu,
Np. księża biskupi mówią o'
tendencyjnym wybiórczym lnformowaniu pazez środki prze
Informacje PAP. radia
^ telewizji z procesu w Toruj-yjy pełne, wszechstronne,
rzetelne, aczkolwiek siłą rzeczy
giij-óconc. W »prawie tej czyn
kościelnym udzielił', od
pOWiedzi
naczelny
redaktor
pa:P 1 przewodniczący Komite
tU óo Spraw Radia i Tele vizji. Partia, Stronnictwa ani
p^ńslwo nie mają zresztą mo
n^poi-u informacyjnego, Jak to
sa-geruja
czynniki kościelne,
yj2 bardziej obszerną "niemal
stenograficzną relację z piucesu
z-ędagowaną przez biuro
p-Äsowe Episkopatu, drukuje
„Tygodnik Pow /.eenny”. RejaCja
ta
firmowana
przez
p asotW’e Episkopatu sta
rannie pomija tylko leden wą
tek procesu: słowa krytyczne
p^d adresem wiadz Kcścitha,
czy przedstawicieli kleru, w:ę
ksrość czytanych na *al. są
dowej
dokumentów malują
cych od tej strony podłoże
zbrodni W tym świetle dzi
wi potmlesierr e przez komun*
ka t 204 sesji Episkopatu zasr,
dy. że wszyscy ludzie w oj
czyźnie mają prawo do rzeiel
mej informacji oraz potępiani'- Informowania teuaencyj
nego i wyb órczego-,
Na marginesie dodam, ic
„Tygodnik Powsze-hny’1, który publikuje setki ntron wybihrcz'ej 1 tendencyjnej relaCj| z procesu .»abójców ns. Po
...... ■

mmmmmmmm,

©i?©i2sr

Dokonania i plany

WRZSiT „Ogniwo" Gdańsk
Na ostatnim plenarnym pc siedzeniu Wojewódzkiej Rady
Zrzeczenia dportu i turysty
ki „Ogn.wo” w Gdańsku oce
niona została
Iziałainość na
niwie Krzewienia spoi tu ma
sowego i reitreacji w zakła
dach gospodarki komunalnej,
budownictwa
komunalnego,
doskonalenia zawodowego, w
cechach rz«mio->i oraz w za1 adniczych szk orach zawodo
wych podległych tyra pionom.
Mówione »akie o pracy i
proolemacn
kIudćw sporto
wych
—» Gryfu Wejherowo,
SnT Sopot i Ogniwa Sopot będących
członkami . ZS1T
„Ogniwo”.
W ub. roku kalend o.rx im
prez
sp,*rt©wo-rek ret cyjnych
przewidywał 2« pozycji,
w
tym 21 ogólnodostępnych za
wodów d'la wszys'kLch pionów. Założenia zostały wcie
lone w życie w pełni. W <_•
wych 2b imprezach uczestni
czyło 2040
sób. Pracownicy
komunainf, rzemieślnicy ora z
uczniowie zawodowych szkół

Falska „7" na MŚ
wysrała z Izraelem
W’e wtoiek. w Norwegii roz
poczęły się mistrzostwa świata
grupy „b” piłki ręcznej męż
czyzn. W swym pierwszym me
czu reprezentacja Polski w> grała z Izraelem 3H:1G {16:8).
Następnym przeciwnikiem na
szej drużyny będzie reprezen
tacja USA.
Jak już podawaliśmy z roz
grywany cłi w Norwegii mis
trzostw, tio grupy „a” awansu
je 6 zespołów.

Hokejowa spartakiada
W Sanoku
rozpoczął
się
turniej
hokejowy
zimowej
XII OoM O* err. startujących
zespołów pooz-elor.o
na
z
grupy — grupa „a”:
Polonia
Bytom. Znicz Prus“ZKów, GKS
Kitowice, Staj Sanok; grupa
„'o'’: Podhale Nowy Targ, Za
głębie Sosnowiec. Stoczniom iec
Gaansk, Naprzód Janów.
W pierwszym swym
meczu
Stoczniowiec zremisował z Na
przoderu 2.2 (0:1,
2:0,
0:1),
a bramki dia gdańskiej druży
ny zdobyli: Jacek • Szłapka
i
Rafał Hojciechowski, W dru
gim meczu grupy „b” Podha
ie pokonało Zagłobie 5:2 (1:0,
3.2. 1:0).
Wynik] grupy ..a”f Polonia
—- ünicz 13:3 (.7:0. 3;1, l:2j gKS
Katowńce —
Stal San >k 7:5
(3:0. 1:1, 3,4).
W drogim swym meczu Sto
czniowiec pokonał Podhale 4:1
(1:1, 2:0, 1:0), a bramki dla na
szej drużyny zdobyli: Maciej
Pachuckt, Krzysztof Lecnman,
Adam Kopka i Juliusz Kand
ier. W tej samej grupie b”
Zagłębie wygrało z Naprzodem
14:0 (5:0, 7:0. 2:0). W spotkaniu
grupy „a” GRS Katowice prz^
grał ze Zniczem 8:7 (4:3 0:2,
2:2).
W kolejnym meczu
grupy
„a” Polonia pokonała <5tul Sa
nok 7:1 (2:0, 3:0, 2:1).

Rekord Polski

Boicie konsultacje założeń
9 Dokończenie ze «itr. 1
niewekim, mo lourstem, kwi
dzyńskim.
Nada] zdecydowana wię
kszość dyskutanów wypo
wiada się za pomechaniem
uregulowań, wymagających
zmian wr Konstytucji, a je
śli — to w anso lutnie nieeioędnych przypadkach, Ozne.cza to m in. wniosko
wanie za utrzymaniem dotychczasowego prawa czyn
nego i biernego wyborców,
liczby postów w pa. lamencie. jego kadencji. Mieszkańcy województwa opiają, za wyborami tylko na
obszarze państwa (wiąz ze
statkami morskimi, będą
cymi w podróżj-), a także
za regionami i regionalny
mi listami wyborczymi. Silnie akcentuje się konieczność utrzymania przez po
słów ścisłych wiązów’ z wy
oorcami
oraz zaa wania

przed nimi sprawy z dzia
łalności w Sejmie. Podkre
śla się też rn. in. potrze
bę pi ze pro wa dwan i a wybo
rów’ uzupełniających w wy
padKu
tzw. wygaśnięcia
mandatu posła, przy czym
proponuje się, by następo
wało to najpóźniej na rok
przed upływom kadencji
Sejmu, a nie — jak to prze
widują założenia — na pół
roku. Większość wy pogna
dała się też za koncepcją
konwentu, al-e i — zdaniem
obywateli — koniecznością
poszerzenia jego składu o
pnzeu-tawicieli innych -ma
sowych organizacji społeez
nych oraz dokładnego spre
cyzowania jego kompeten
cji.
Kompleksowej oceny prze
biegu konsultacji w Elbląskiem dokona 22 bm. Ko
mitet
Wykonawczy R\V
PRON.
(b)

piełuszki swojego czasu nie p&
święcił najrru ejszego nawet
artykuliku spi awie ks. Zycha
zamieszanego w zabójstwo aier
żarna MO Karosa.
Na
prośbę
korespondenta
Reutera rzecznik rządu »go
dził się udostępnić teksty od
powiedzi redaktora naczelnego
PAP 1 przewodniczącego Ra
diokomitetu wysłane do Se
kretariatu Episkopatu Polski
w związku z zarzutami w ko
munikacie,
guyi, dodajmy,
Biuro Prasowe Episkopatu raz
_ov zechl lo marzmy Sekretam Fo^ko o atu ale
____ Episkopatu,
____r___ , ale
rłatu
aie nie opu
bukowało otrzymanych odpo
wiedzi.
Robert Strybel pytał o ire^ć
lisi ów, jakie nadeszły do b:ura rzecznika prasowego rządu
w związku z pi ocesem toruńskim. W odpowiedzi J. Uro; n
stwierdził, ie ao biura r.adcho
dżi bardzo wiele listów i ozważana jest .nożłiv/c ść utworżenia odpowiedniej komórki,
która zajęłaby się icn segietacja i zbiorczą analizą treści.
Zawierają one np. pytanie
dlaczego biskupi mieszkają w
pałacach, czy też autokrytycz
ne refleksje, że łsk oourzai^śray się o boazerię w mieszk» •
niaci* byłych prominentów, od
bywały s.ę wielkie sic dz'tv.-a.
a biskupi przyjeżdżają na na
bożeństwa luksusowymi samo.
chooami udbiegdjącyml od te
go, cc widmi clę na po’skich
u-iicach. Z niektórych listów
przebija rozdrażnienie bogi ctwam i luksusami naszego kle
ru, szczególnie młodych księ
ży. Krytykowana jest pewneśa
sieuie, arogancja i arbitral
ność obserwowane przez au
torów listów Są też owszem
listy krytykujące przekaz pra
sowy z procesu, krytykujące
sam praebie» procesu z róż
nych pozycji. Były też Kc,/ne
listy w sprawie
wyroków,
szczególnie obfite przed wyro
kiem, domagające się kary
śmierci i przeciwnie, żeby kara
śmierci nie zapadła. Szczegól
nie wieie takich listów nadeszła po żądaniu prokuratora.
Rzecznik dodał, że otrzymuje
przeciętnie od 90 do 80 listów
aziennie.
(PAP)

J. Chńscieiewskiegc
Trzy rekońcl y Rolckl (dwu
krotnie Dorota
Chylak.
»
także Jarosław
Chr6ściele"ifski). uzyskanie ns
25-meiro
wym Dasenie w Salzgitter —
Lebenstedt (RFN) są dowodem,
ż.e nasi piywacy znajdują się
w dobrej formie.
Trójmecz
wygrała
Pojs.ca
— 2lł,5 pet., pr^ed RFN „b”
— 222,5 pkt. i
Bułgarią
—
210 Pkt. Z na-snych pb'waköw
zwycięstwa odnieśli:
KOBIE
TY": *ż00 m st. kits. — Dorota
Chylak, która wraz z Bulgarką Tanią Bogomiluwą uzyska
ła czas 2:29,5. a wynik ten jest
rekordem kraju. sztafet pol
ska na dystansie 4 x 100 m st.
ctew. — 3.53,0 oraz na dystan
się 1 x 100 n st. zmień. — 4 16,9
Ponadto Chvlak zajęła dru
gie miejsce ne dystansie
100
rr st klas. — 1.Ö9.4 (rek. Pol
ski) za Bogomiłową — 1.08.8.
Nstcmiast w rywalizacji me
żczyzn z Polaków wygrali: 10Ó
m st mot.
Piotr
Bod zon
(wi-^z z jensem Dieglelem
z
RFN)
— 57,1 400 m st. dow
Jarosław
Chróścielewski
—
3.55.8- 1500 m s\ dow. Chróścic
liwski — 15.30,5 (rek. Polski);
200 m st. mot Wojciech Wyż
ga — 2 04.0: 400 m st. zmień.
Leszek Gńrski — 4.25 7 1 szta
feta 4 x 100 m st dow — 3.22,5.

startowali również w impre
zach ogólnopolskich, zorgani
zowanych prze,. Radę Główną
ESAT „Ogniwo”.
W celu większego zaintere
sowania działalnością sporto
wo-rekreacyjną w zakładach,
cechach i ZSk .Ogniwo” do
konało podaomow arna współ
zawodnictwa za rok 1984. Okazuje
się, że najprężniej
działały następujące kominki:
FGKu.. Kartuzy oraz PGKiU
w
GaausKu-Nowym »’orcie.
Współ^awodr .ctwo cechów uy
grał natonn:. . CRR
Elbląg
przed CR Włókienniczo-Skórzanym w Gdańsku. WSród
szkół
sawodowych najlepsza
okazała się w rywalizacji ZE
Budownictwa Komunalnego w
Gdańsku, a dniga —
ZSZ
przy WPK w Gdańsku.
Są zakłady, które służą ru
chu wi
spor' owo-i eki eacy jnemu pomocą finansową i inną.
Są jL-dnafc także, niestety, zakł&uy obojętne, które nie odpowiedziały na
propozycje,
dotyczące przystąpienia
do
zrzeszania „Ogniąc
Do nic u
należą m. in. PKSP Gdynia,
V,'Pi Gdańsk. PGKiM Sopot.
PGKIM Ru mrą, PGM Oliwa,
PGKiM Puck
oraz podobne
przedsiębiorstw
w Pruszczu
Gdańskim i w Kościerzynie.
Pian poczynań
na bieżący
rok przewiduje m. in, orgar
nizację 37 imprez sportowo-’e
kieacyjnych i turystycznycn
Prze wod-nlcza cyn: Wojewódz
kiej Rady ESiT „Ogniwo” w
Gdańsku jest Andrzej Kłosiń
ski, a jej sekretarzem Euze
biusz Kurpiński. COok nich
do najakty wmejsrycn d;'ałaczy i patronów ruchu należą
m- :n.: P. Hryb, U, Skaisowski, J. Lewicki A. Bartków
ski, Z. Fafara, J>. Pawlak. K.
Puuliszewski,
M. Karczm arczyk, E. Skaikowska, A. Murasrko, M. Sac, W. Kieres, P.
Paclor.eowski, Z. Nehring, £.
Długosz, T. W: lko, L. KempiD i( i j, Zgliszczynski.
(koł

Nasi lekkoatleci
, na naEowe ME
Prezydium Polskiego Związ
ku Lekkiej Atletyki zatwier
dziło skład ntezej reprezenta
cji ma halowe mistrzostwa Eu
ropy, któie odbędą się w Ate
nach w dniach 2—i marca,
Polskę reprezentować będzie
czternastka lekkoatletów (2 ko
biety 1 12 mężczyzn). Najlicz
niej obsadzone będą przez na
szyci» reprezentantów skuk o
tyczce i bieg
na o0 m ppt
mężczyzn, w których wystąpi
po trzech zawodników.
Oto skład reprezentacji Pol
ski na halowe mistrzostwa Eu
ropy: KOBIETY: Elżbieta Tom
czak — 50 m, Danuia Bułkowska — skok wzwyż, MĘŻCZiZ
NI: Andrzej Stępień — 400 m,
Arkadiusz Janiak — 40 m. Mi
rosław 2erkowski — 1500 m.
Homuald Giegiei, Krzysztol Pla
tek i Franciszek Jóżwicki —
wszyscy 60 m ppł, Dariusz
Zlelkie i Dariusz Biczysko —
skok wzwyż, Helmut Krieger
- pchnięcie kulą. Marian ko
lasa Rvszard Kolasa i Mariusz
Klimczyk — wszyscy okok o
tyczce,

Szachy

P. Staniszewski
nadal prowadzi
W XI rundzie szachowych
mistrzostw Polski w Gdyni uzyskano następujące wyniki:
Kuczyński wygrał z Cichoc
kim. a partie Kojder — To
maszewski, B. Sygulski —«Py
tel, Staniszewski — Nowak,
Pokojow czyk — A Sygulski,
Jaśntkowska — Bany
oraz
Szymczak — Żołnierowicz za
kończyły się remisem. Partia
Adamski — Dejkało została
odłożona.
Po lii rundach nadal prowa
dzi P. Staniszewski — 7 pkt.,
wyprzedzając A. Sygulskiego,
L Nowaka i J. Bany’ego —
wszyscy po 6.5 pkt. J. Adam
ski ma 6 >kt. i 1 partię od
łożoną. a Cichocki 5.5 p.et
Po 7 ruudach turnieju ka
dry tiarziel olimpijskich lide
rem Jest nadal J. Przewoźnik
-- 8 pkt, J. Dvbowkkl ma 5
D* t..# h A Bożek — 4,5 pkt.
W finałach mistrzostw okrę
gu gdańskiego na czoło tabe
li wysunął się W. Ma ful —
6 pkt., w yp read zając nctychrza: owegę lidera C. Fochę i
L. Wyrzykowskiego —•
obaj
po 5.5 pkt.
tas.
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Poczta

cen zywnoGi
Urząd Cea opublikował w dniu 5 stycznia 1985 r.
wariantowe propozycje cen żywności i ograniczenia
reglamentacji a takie rposoou wyrównania naj
słabszym materialnie grupom ludności skutków
podwyżki cen. Propozycje te przedstawiono do po
wszechnej, społecznej konsultacji oraz przekazano
bezpośrednio wielu Instytucjom i organizacjom sp©
tocznym s także «stodkom i stowarzyszeniom nau
kowym z prośbą o nadesłanie opinii i uwag. W
przeddzień opublikowania propozycji przekazano je
Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodo
wych, W późniejszym terminie — 19 stycznia —
opublikowana została ankieta Zakładu Badania Cen
w celu uzyskania pełniejszego obrazu opinii społe
cznej. między innymi w sprawie wyboru waiiantu
podwyżki cen, zakresu wyrównań itp. Stworzono
tyra samym zarówno obywatelom jak i zaintereso
wanym instytucjom i organizacjom społecznym, jak
też ośrodkom i stowarzyszeniom naukowym szero
kie możliwości wypowiedzenia się w powyższych
sprawach.

Uczestnicy konsultacji
Zakład Badania Cen otrzyznał około 10 tym. ©dp©
wiedzi na ankietę, a więc
nieco mniej, niż na podob
ną tfnfc (tę w roku ubieg
łym — wówczas nadeszło
53 ty*, odpowiedzi- Urząd
Cen i Ministerstwo Pracy,
Płac i Spraw Socjalnych
otrzymały ponadto około 8
tys. listów ■— tyle samo,

co w czasie koi-, uü_ji ubiegiorocznej.
Wiele uwag 1 opinii od
osób prywatnych uzyskały
redakcje prasy, radia teKwizjl, a takie działające
przy urzędach wojewódz
kich społeczne sespoly kon
sultacyjne.
Członkowie kierownictwa
i pracownicy Urzędu Cen i
Ministerstwa Pracy, Piać I
Spraw Socjalnych wzięli
udział w licznych spotka
niach konsultacyjnych z
' przedstawicielami załóg za
kładów pracy, jak również
niektórych organizacji »po
łącznych.
Do propozycji podwyżek
cen żywności ustosunkowa
ły się lakże: Patriotyczny
Ruch Odrodzenia Narodo
wego, Konsultacyjna Rada
Gospoda-cza,
Feoeracja
Konsumentów, Zarząd Głó
wny Ligi Kobiet Polskich,
Rada Gospodarki Żywnoś
ciowej, Polski Związek Emerytów, Rencistów i In
walidów, Krajowy Zw>ązek Rolników, Kolek i Or
ganizacji Rolniczych, Cen
tralny Związek Spółdzielni
Budownictwa Mieszkań owego, Instytut Nauk Eko
nomicznych PAN, Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Go
1 spodarki Żywnościowej, In
stytut Ekonomiczny Uni
wersytetu Jagiellońskiego,
Stowarzj szenie Inżynierów
i Techników
Przemyślu
MaieT.aiów Budowlanych,
Stowarzyszenie Techników
Cukierników.
Propozycje te były rów
nież przedmiotem dyskusji
w zainteresowanych korni
sjach sejmowych, Radzie
Społeczno — Gospodarczej
przy Sejmie PRL, a także
Radzie do Spraw Cen,
P_semne stanowiska wo
bec propozycji podwyżek
cen żywności i ogranicze
nia reglamentacji nadesła
ło 7 federacji związków za
wodowych oraz 20 zakłado
wych organizacji związko
wych. Oczekujemy jeszcze
na ustosunkowanie się do
tych propozycji ze strony
Ogólnopolskiego Poi ozumie
ma Związków Zawodo
wych.
W wyniku konsultacji ze
brano bogaty materiał, wie
le uwag, wniosków i postu
latów, które posłużą do opracowania końcowych pro
pozycji w sprawie podwy
żek cen żywności, ogran.czenia reglamentacji oraz
zakresu i sposobu wyrów
nania SKutków tych podwy
zek najniżej usytuowanym
grupom ludności.

Uwagi i opinie
w sprawie
proponowanych
podwyżek cen
Kosułtacja wykazała bar
dzo duze
zróżnicowanie
opinii. W dyskusji nie og
raniczano się tylko oo wy
boru konkretnych rozwią
zań proponowanych przez
Urząd Cen, lecz furmułowa
no także ogólniejsze oceny
funkcjonowania całości go
spodarki.
Część uczestników kon
sultacji w listach kierowa
nych do Urzędu Cen i w
uwagach
przedkładanych
społecznym zespołom kon
sultacyjnym wypowiadało
się w ogolę przeć Lwko ja
kimkolwiek
podwyżkom
cen żywnOocL Wyrażono po
gląd, że jeśli są już one
konieczne, to pov/innj byc
możLwie najmniejsze.
Takie opinie, zwłaszcza
w pierwszej fazie konsułta
cji, zgłaszali głownie eme
ryci i renciści, a także ma
tki samotnie wychowujące
dzieci 1 rodziny wielodziet
ne, dla których żywność
stanowi dominującą pozy
cję w ich budżetach.
- jednocześnie duża część
biorących udział w konsul
tacji, znacznie większa niż
w roku ubiegłym, wypowua
dała się za tym, by w ogó
le zlikwidować dotacje do
produkcji żywności i usta
lić „ceny rentowne”, mimo
_ że to wymagałoby większej

podwyżki een, niż zapro
ponowana w którymkol
wiek z wariantów opubli
kowanych
przez Urząd
Cen.
Inny nieco wynik niż po
zostałe
źródła i ogniwa
konsultacji, dała w tej
sprawie ank.eta Zakładu
Badania Cen. Jej uczestni
cy wyraźnie wypowiedzieli
się za wariantem III pod
wyżki cen. a wżęc za naj
większymi z zaproponowa
nych przez Urząd Cen ^od
Wyniki ankiety w tej
sprawie (wyboru wariantu
podwyżki cen? są następują
ce:
16.3 proc wypowiedziało
się przeciwko wszelkim
podwyżkom cen żywności
18,0 proc. wybrało wa
riant I
18,8 proc wybrało wa
riant, II
41.3 proc. wy orało wa
riant III
7,6 proc. nie dokonało wy
boru żadnego z wariantów,
przedstawiając swoje włas
ne propozycje.
Jednocześnie 15,7 proc.
uczestników ankiety wy
powiedziało się przeciwko
dotowaniu
jakichkolwiek
artykułów żywnościowy ch
(a więc za ustaleniem „cen
rentownych”). Ponadto 27,1
proc. uczestników ankiety
V, ypowiedziało się przeciw
ko dotowaniu mąki i prze
tworów zbożowych oraz
19,2 proc przeciwko doto
waniu cukru.
W listach otrzymywa
nych przez Urząd Cen, a
taKze redakcje radia, prasy
i telewizji, w opiniach odnot owanych przez społecz
ne zespoły Konsultacyjne
przy urzędach wojewódz
kich, rysuje się odmienny
obraz wyboru wariantów:
znacznie więcej osób mż
w ankiecie wyb.era wa
riant I, a mmej niż w an
kiecie wybiera wariant Ili.
Pooobne wyniki dają rów
nież badania Ośrodka Ba
dania Opinii Publicznej i
Studiów Programowych Ko
mitetu do Spraw Radia i
Telewizji.
Rozbieżności w wy doi ze
wariantów wynikają praw1
aopodobnie ze szczególne
go skiaau uczestników an
kiety — zdecydowały się
na nią odpowiedzieć zapew
ne osoby, bardziej zaangażo
wane w problematykę go
spodarczą.
Stosunkowo wyraźne jest
natomiast stanowisko bio
rących udział w konsulta
cji w sprawie sposobu pod
noszenia ceny mięsa i jego
przetworów: czy podwyż
szyć ceny wszystkich gatun
kow w jednakowym stop
niu, czy też w większym
stopniu — wyż«zj ch gatun
ków, a w mniejszym — niż
szych. W ankiecie ' Zakładu
Baaania Cea 57,4 proc. opowiedziało się za jedna
kowym procentem podwyż
ki cen wszystkich gatun
ków mięsa i jego przetwo
rów, a 34,8 proc. za zróżni
cowanym stopniem podwyż
ki (7,8 proc. odpowiadają
cych na ankietą nie wyra
ża swojego zdania w tej
sprawie).
Uczestnicy ankiety Zakia
du Badania Cen wypowie
dzieli sie także w sposób
zdecydowany w sprawie
stosowania sezonowych cen
masła: 71,6 proc. opowie
działo się za stosowaniem
sezonowych cen irasia, £4,1
proc. przeciw, a 4,3 proc.
odpowiadających na ankie
tę nie wyraziło swojej opi
nii w tej sprawie.
Dużo obaw budzi propo
zycja podniesienia cen wę
gla oraz opłat za centralne
ogrzewanie, ciepłą 'wodę,
energię elektryczną i gaz.
Szereg osob wypowiada
ło s»ę za tym, by w mniej
szym stopniu niż zapropo
nował Urząd Cen. podnieść
opłaty za centralne ogrze
wanie i ciepłą wooę, w wię
kszym natomiast za ’ ener
gię elektryczną i gaz. Ar
gumentowano przy tym, że
użytkowmik centralnego ogrzewania nie ma wpływu
na wielkość zużycia ener
gii cieplnej, nie może re
gulować jej dopływu:, wo
bec czego podniesienie op
łat za centralne ogrzewa
nie nie prowadzi do żad
nych oszczędności w gosoo
darce narodowej. Inaczej
przedstawia się sytuacja ze
zużyciem energii elektrycz
nej i gazu — wyższe opła
ty mogą skłaniać do osz
czędności w zużyciu.

ilSöliP i

Konsultacyjna Rada Go
spodarcza uważa, że proDonowana podwyżka opłat
> za centralne ogrzewanie i
ciepłą wodę jest nadmier
na. Rada wyraża także po
glad, że n& gaz i energię
można byłooy wprowadzić
podwyżki w zróżnicowanej
skah — mniejsze dla gospo
darstw domowych zużywa
jących umiarkowane ilości
gazu 1 energii, większe
.zużycie przekraczające ok
reślone limity.
Wiele osób odnosiło się
krytycznie do nadmiernego
skoncentrowania podwyżek
cen w zbliżonych termi
nach, wskazując na to, że
niemal w tym samym cza
sie rosną ceny podstawo
wych artykułów żywnościo
wych, czynsze spółdzielcze,
ceny opału i energii. Opo
wiada, ą się oni za sukce
sywnym, stopniowym wzro
stem cen. Podkreśla to tak
że v/ swojej opinii Kosultacyjna Rada Gospodarcza,
stwierdzając, iż rozległość
operacji cenowej i wysokie
wskaźniki podwyżek w nie
których pozycjach za wsze
zwiększają
w
odczuciu
społecznym aotkliwość pod
wyżek cen. Byłoby pożą
dane,
zdaniem
rady.
zmniejszenie zakresu przy
gotowywanej obecnie ope
racji cenowej i przesunię
cie niektórych podwyżek
na inny term Im To prze*u
nięde zmriejszyłoby ogól
ne skutki proponowanych
podwyżek cen. W takiej sy
tuacli, zdaniem Konsulta
cyjnej Raay Gospodarczej,
„niedobór” mógłby być po
kryty odpowiednim zwięk
szeniem zakresu i skali rx>d
wyżek cen niektórych ar
tykułów przemysłowych, w
pierwszej kolejności dóor
trwałego użytku. Powinno
to także służyć tworzeniu
przesłanek odcinkowej rów
nowagL

Uwagi I opmie
w yprawie ograniczenia
reglamentacji
O ile przed ©publikowa
niem propozycji w sprawie
nowycn cen żywności i ograniczenia
reglamentacji
wszystkie badania opinii
publicznej wskazywały na
to, iż większość społeczeń
stwa jest za zniesieniem re
glamentacji, to konsultacja
tego dokumentu ujawniła
zróżnicowanie stanowisk w
tej sprawie. Zróżnicowanie
to w pewnej mierze jest
rezultatem sprzeczności in
teresów różnych grup spo
łeczny ch.
Duża część opowiadają
cych się w czasie konsul
tacji za wariantem I doko
nała tego wyboru obawia
jąc się skutków ogranicze
nia reglamentacji. Sądzą oni, że zniesienie reglamen
tacji niektórych artykułów
żywnościo wych spowodu .e
trudności w ich nabyciu,
konieczność wystawania w
kolejkach
itp.
ODawy
przed skutkami ogranicze
nia reglamentacji są zgła
szane głownie prze? osoby
0 niższych dochodach, pod
czas gdy osoby uzyskujące
dochody średnie i wyższe
w większym stopniu wy po
-władają się za ogranicze
niem reglamentacji.
W ankiecie Zakładu Ba
dania Cen większość (58,1
proc.) opowiedziała się za
wariantem II lub III, a
więc za wariantami, z kto
Każdy
przewiduje
rych
zniesienie reglamentacji m4
ki, kaszy i tłuszczów (wa
riant III zakłada dodatko
wo zniesienie w niedale
kiej przyszłości reglamenta
cji cukru).
Konsultacyjna Rada Go
spodarcza wypowiada się
za zniesieniem reglamenta
cji przetworów zbożowych
1 tłuszczów, za pozostawie
niem reglamentacji cukru
i ustaleniem, jego ceny Ha
umiarkowanym poziomie.
Jednocześnie rada sugeru
je wprowadzenie wolnej
sprzedaży cukru po wyż
szej cenie.
Wiele osob opowiadając
się za zniesieniem regla
mentacji wskazywało na
wysokie koszty, jakie po
nosi się przy jej utrzymy
waniu, na uciążliwość tej
formy sprzedaży, zarówno
dla klientów, jak i pracow
ników handlu

Uwagi i oDin*e
w sprawie wyrównań
W czasie konsultacji zgia
szane byiy często obawy,
ze wzrost kosztów utrzyma
nia będzie znacznie większy niż założono w central
nym pianie rocznym. Wy
rażano opinie, iż przygoto
wywane podwyżki cen spo
wodują znaczny spadek po
ziomu życia ludzi pracy, a
w szczególności emerytów
i rencistów. Miało to miej
sce głównie przed opubli
kowaniem propozycji w
sprawie wysokości podwy
żek emerytur i rent w ro
ku bieżącym.
Dużo troski budzi wśród
uczestników konsultacji sy
tuacja materialna ludzi uzyskujących bardzo niskie
dochody, wśród których du
żo jest emerytów i renci
stów, matek samotnie wy

chowujących dzieci, a także wielodzietnych rodzin.
Rada Krajowa Patiiotycz
nego Ruchu Odrodzenia Na
rodowego w swej opinii po
rusza głównie problemy lu
dzi starych, niedołężnych,
Szczególnie ciężka jest, zda
mem radv, sytuacja materialna rencistów I gruoy
inwalidztwa, krórzy muszą
korzystać z odpłatnych usług innych osób. Rada wy
rata także pogląd, iż nie
jest słuszne całkowite wyłączenie z możliwości uzyskania wyrównań inwalidow III grupy w wieku po
niżej 60 lat dla mężczyzn
i poniżej 55 lat dla kobiet,
Nie każdy z tych rencistów
jest zaomy do podjęcia pra
cy dla poprawienia swojej
sytuacji materialnej.
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów uważa,
że dla zapobieżenia obniżce stopy życiowej tego śro
dowiska
konieczne
jest
ęrzys-pieszenie zapowiedzią
nej na rek 1986 wmioryzacji* emerytur i rent, nteza
leżnie od ich podwyżki w
roku bieżącym, według pro
pozycji
przedsta wionych
przez Ministerstwo Pracy,
Płac i Spraw Socjalnych
w związku z konsultacjami
nowych cen żywności i ograniczenia reglamentacji,
“Występowały także głosy za objęciem podwyżką
emerytur i rent osób, ktorym świadczenia zostały
przyznane po dniu 3i grud
nia 1983 r.
Uznawano za niesłuszne
przedstawienie w dokumen
cie dotyczącym propozycji
nowych cen żywności i ograniczenia
reglamentacji
skutków podwyżek cen tył
ko w odniesieniu do artykułńw spożywczych »przedawanych na kartki.
Wyrażono w związku z
tym również pogląd iż
niesłuszne
jest
ograniczanie kwoty bezposredn:ego
wyrównania
piemężnego do wzrostu wy
datKow z tytułu poawyzki
cen żywność, regiamentowanej, uważając, iz kwotę
tę należałoby zwiększyć o
&kutki podwyżki cen chleba, a także opału i energii,
W toku konsultacji poda
wano w wątpliwość słuszność przyznania jakichkolWiek wyrównań pracującym, zwłaszcza w przedsiębiorstwach,
w
których
wprowadzono nowe systemy wynagradzania Wskazywai.a, że wyrównanie
sKUtKÓw podwyżki cen pra
cownicy ci mogą uzyskać
drogą wydajnej pracy oraz przy wykorzystaniu ta
sad jej opłacania określonych w nowych zasadach
wyuagradzania.
Postulowano także podniesienie granicy zaróbkow, przy której przekroczeniu ulega zawieszeniu
prawo ao emerytury i ren
ty. Pozwoliłoby to na u Ły
skanie przez emerytów i
rencistów tą drogą środków na wyrównanie skut<ów podwyżki cen.
Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych a także Rada
Gospodarki Żywnościowej
podniosły sprawę przyznania dodatkowych wyrównań pieniężnych rencistom
rolnikom. Renty i emerytu
ry rolne zostały podwyż
szone z dniem 1 stycznia
1985 roku o 500 zł z tytułu
etapowego, zgodnego z ustawą zbliżania rent roln.czych do emerytur i rent
pracowniczych.
Zdaniem
tych organizacji nie stano
wi to jednak wyrównania
skutków podwyżki cen.

Nine uwagi I cptma
Uwagi i opinie zgłaszane
w oku konsultacji wykra
czają poza problematykę
podwyżki cen żywności, ograniczema reglamentacji i
sposobów
wyrównywania
skutków tej podwyżki —
dotyczą znacznie szerszej
problematyki gospodarczej
w wielu opiniach i uwa
gach wysuwany był postu
lat zdecydowanej walki ‘ z
marnotrawstwem, niegospo
darnością. złą jakością wy
robów. Formułowano pog^ą
dy, iż uzdrowienia sytuacji
gosDodarczcj należy szukać
przede wszystkim w elimi
nacji marnotrawstwa, obni
żarnu kosztów produkcji,
wzroście wydajności pra
cy. Te słuszne opinie i po
glądy z reguły jedhak nie
były odnoszone do własne
go zakładu pracy. Niezmier
nie rzadko podawano kon
kretne przykłady marnotra
wstwa we własnym zakła
dzie pracy, a jeszcze rza
dziej przykłady
działań,
które podejmowane były
dla przeciwdziałania tym
zjawiskom.
Wiele uwagi poświęcono
sprawom jakości. Bardzo
czesro ci, którzy uważają
poawyżkę cen żywności za
niezbędną, łączą z tym jed
nocześnie postulat popra
wy jakości produktów spo
zywczych.
Część biorących udział w
konsultacji stawia zarzut,
iż chce się tylko cenami
poprawiać sytuację rynko
wą, przywracać równowa
gę między podażą i popy
tem, ii niedostateczne są

jednocześnie wysiłki dla
zwiększenia produkcji i do
staw towarów,
Stawiane jest także niekiedy pytanie, kiedy wreszcie nastąpi stabilizacja
cen, kiedy przestaną- one
rosnąć,
Krytycznie jest oceniana
sama koncepcja kunsultacji podwyżek cen żywnoścL Część wypowiadających
się w dyskusji nad podwyż
kann cen. uważa, że konsultacja jest bezcelowa, po
niewaz rząd i 'tak nie w'.źmie jej wyników pod uwa
gę i wprowadzi raki wariant podwyżki cen, jaki
chce wprowadzić.
Część uczestników konsultacji jest zdania, iż lei
przedmiotem nie mogą być
konkretne ceny. Należałoby raczej konsultować ogól
ne kierunki polityki cen,
wzrost kosztów utrzymania i sposoby wyrównywa
nia jego skuUców dla budżetów rodzinnycn.
Takie zadanie wyrażały
także organizacje związko
we, które nadesłały swoje
opinie pisemne. Stwierdza
ją wne w tych opiniach, źe
zaiówno konsultacje jak i
negocjacje ze związkami za
wodowyrm powinny dotyczyc głównie polityki cen
i dochodów (w tym także
sposobu
wyrównywania
skutków wzrostu kosztów
utrzymania), a nie cen kon
kretnych artykułów — cenv te powinny wynikać z
odpowiedniego
działanie
mechanizmu ekonomicznego.
Najpełniej opinię w tej
sprawie wyraził Instytut
Ekonomiki Rolnictwa 1 Go
spodarki
Żywnościowej,
Stwierdza on, iż ruchy cen
wynikają z obiektywnych
praw ekonomicznych. Są
one pochodną kosztów pro
dukeji i stosunKĆw między
podażą i popytem, a nie
przedmiotem
przetargu
między władzą a społeczeń
stwem. Według opinii instytutu przedmiotem negccjacji ze związkami zawodowymi I innymi organfza
cjami społecznymi powinien być jedynie ególny
wskaźnik cen ł płac oraz
rekompensaty dla najsłabszych materialnie grup lud
ności.
• * *
Materiał mniejszy oddaje możliwie wiernie (biorąc
pod uwagę konieczność syn
tetycznego jego przedstawię
nia) wyniki
konsultacji
podwyżek cen żywności i
ograniczenia reglamentacji,
przekazuje wszystkie ważmejsze uwagi i opinie, któ
re w toku tych konsultacji
zostały zgłoszone — bez ustosunkowania się do nicn
Fcglądy. opinie i wnioski
zgłoszone w czasie konsultacji posłużą do wyprą cowa
nia końcowych propozycji
w tych sprawach.
Materiały uzyskane w to
ku konsultacji, dotyczące
szerszej problematyki ekonomicznej zestaną przeka
zane Komisji Planowania
nrzy Radzie Ministrów i za
interesowanym
resortom
gospodarczym.
Kierownictwo
Urzędu
Cen serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy
zadali
sobie trud uczestnictwa w
konsultacji propozycji w
sprawne nowych cen żywno
ści i ograniczenia reglamen
tacji.
(PAP)
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Czy inteligencja pomaga w życiu?
Ludzie — na szczęście nie są Jednakowi

Także

pod względem sprawności intelektualnej. Psychoło
Iła od dawna potrafi dość precyzyjnie badać tzw
stonień inteligencji 1 określać go w systemie pun
btowym. PowyüeJ 135 punktów uzyskanych w ba
daniach testowych — wynik bardzo wysoki Towr, rzyszy temu wręcz prognoia: .możliwy grniu«**«
chodzi właśnie o czy innej wielkiej nagrody
w słówko „m©- literackiej, Wielu natomiast
iiiwy”. Od Cze- uzyskało
tytuły profesogo zależy wyko- row uniwei syteckich. Jerz;,-stanie
prze?, den zdobył fiłmowegn „Oczłowieka naturalnych pre- skara’ , jeden yskal wieldyspozycji jego intelektu? ką sławę jako pisarz poCzy inteligencja, ta wyż- wieści
ponularnonaukosza od przeciętnej, pomaga wych. Wielu zostało adwow życiu?
Takie pytania katami, bankierami, przedprzyświecały przeszło pół siebiorcami. Ale wielu pra
„nok-™ temu
tomu amerykańskie
nm<vrviraiS«JH#>. cuj8 jak miliony innych
wieku
mu
psychologowi L. M.
Termanowi kiedy rozpoczy
rud swoje niezwykłe bada
nia. W 1921 roku przystą
pił on dc śledzenia losów
857 chłopców i 671 dziew
cząt w wieku od 3 do 19
lat. Wszyscy uzyskali w ba
daniach testowych ponad
135 punktów
Wszystkich
można było uznać pod tym
względem za „możliwych
geniuszów”. Uczony posta
nowił śledzić życie tych nie
ma1 genialnych dzieci. Co
jakiś czas powtarzał w tej
grupie testowe badania.
---------,
Kiedy L. Terman umarł w
mcz>*m S1Q me wyrć
1956 roku — prace konty- -niając. Niemała grupa nanuują jego w społoracow ni lezy do ludzi, o których ocy. Badanie ma zakończyć toczenie powiada, że „zmar
się duptóro w 2010 roku. no wali życie
Alkoholizm,
Dopiero wówczas wszystkie narkomania, życiowa abnezebrane przez kilkadziesiąt
cja — to także e :hj
lat dane zostaną opracowa dość licznych „dzieci Terne Mają one odpowiedzieć mana”.
głównie na pytanie, w ja- . Dziewczęta z reguły kakim stopniu geniusz zależy r’erę żyćtową kształtowały
od genetycznych predyspo- nie
weaług
możliwości
zycji.
swego intelektu, ale zgoOczywiście eksperyment
?. tradycją jv ego
jest na ty le cie* awy, że już środowiska.
Zostawały
pracujący
od aawna w kręgach nau więc me
kowców interesowano się mi zawodowo żonami i
oardzo „dz.ećmi Termana”. matkami. Ulegały środowi______ współ skowe^ tradycji bez speOn sam przygotował
nie z zespołem współpracoln^c buntów.
wmków
rezultaty badań
Wpływ środowiska oka
po pierwszych 35 latach o- zał si<? wśród wszystkich
bserwacji.
Opublikowano badanych bardzc istotny w
je w pięciu tomach pod lym c0 można byłoby nawspólnym tytułem „Genety zwać wykorzystaniem nieprzecięti ej inteligencji Na
czne nadania geniuszu”.
W tych księgach jest o- u owcy i -ozielili całą sąda.u zbiorowość na trzy
pis życiowych losów nie grupy biorąc za poastawę
przeciętnie zdolnych dzie- to co się rozumie pod po
ci. Okazało się, że me ma j<^iem życiowy sukces. Owśród nich luozi genial- «ywiście kryteria tego su,
.
~
kcesu wynikały z pewnego
nycr
Żaden na przykład modelu kariery obowiąza
nie uzyskał Nagrody Nobla jącego w amerykańskim

I

Konfrontacje
minionych dwu było stałe ujeżdżanie tointygodniach pil- dą!),
alf w górach np.
nie
śledziłam mniej chyba było szwenda
relacje' z~ —nia
waka
się po mreście, spotkać
cyjnego placu można było liczne grupy w
boju, czyli z zi- Dolinie Strążyskiej, na Cu
mowisk, obozów i wczasów, bałówce (niektóre podchowszak przedferyjne wieści aziły nawet pieszo pod sam
mówily, że atrakcji i im szczyt); autentyczny goprez wszelkiego auioramen aziw budziły dwie szkółki
tu i maści nie zabraknie, narciarskie
prowadzone
że dzieci nie .będą się, na- przez nauczyaelkę-instruwet w braku dobrej pogo- kturkę, bez szpanu i fasody, nudziły
nu w rzeczywistym konJak było naprawdę? Tru takcie z przyrodą, z morodno generalizować, ale do- Jem zdobywały narciarskie
brze, wesoio, ciekawie, a umiejętności. Miałam także
pożp.eczn.e było przede okazję przyjrzeć się z bli-

posłuży teka oto, autem ycznn relacja:
Od wczesnego ranka, w
jadalni pełno dzieci, jedzą
same i czekają na rodziców Około dziesiątej wreszne wyruszają.
Chwata
tym, co razem uprawiają
sport, reszta ogranicza się
do spacerów, podczas których co rusz pada polecenie: idźcie grzecznie, nie
rzucajcie się śniegiem, nie
ślizgajcie się! Pc obiadzie
rodzice udają się na popoiudmoicą sjestę, dzieci har
cują po korytarzach, zjeżdzają po poręczacn, krzyczą, otwierają na cały re
gulator radio
Niewiele z
nich wychodzi po raz drugł, jeżeli to do Coctail-baru. Po kolacji — telewizja
albo brydż, dzieci jak wy-

Daj mi spokój,
wszystkim tam, gdzie przy
gotowana nie tylko bazę,
ale pomyślano o właściwej
kadrze, gdzie opieki nad
młodzieżą i dziećmi podjęli,
się prawdziwi wychowawcy, serdecznie zaańgażowani w to, co dla młodych i z
młodymi razem robią. Bez
tego, nawet „Heweliusz” i
,Posejdon” nie pomogą! A
swoją droga lokowanie w
dwóch
reprezentacyjnych
hotelach dzieci na zimowiska zakrawa na skandal i
należaloby organizatorom
przypisać do zwrotu, z wła
snej kieszeni, horrendalne
sumy, które utopiono w naj
głupszym pod słońcem po
myśle.
Oczytoiście „Heweliusz’’
i Posejdon" są jaskrawymi loynaturzniami idei zi-

Sntafo

ska feriom spędzanym w
towarzystwie rodziców. Re
fleksje moie nie sq, niestety optymistyczne, chociaż
rodzice ci postarali się o
wczasy
w „Orbisie” czy
„Turyście", ubrali dziecko
w najdroższe uniformy,
zdobyli narty najwyższej
klasy, wynajęli instruktora do nauki (prywatnej!),
Zc wieźli to swoje szczęście
symalnym czy kuszetką. ze
by się, broń Boże, nie przemęczyło. Dawali po kilkaset złotych dziennie na
„wyrwirączkę^.^So uńęc pe
wnikiem bardzo zadovwleni i dziwią się. czego się
czeniam. Załatwili, dali, kupili, zdobyli, w czym więc
problem?
Upatruję go w spędzaniu ferii nie razem, a obok
mowiska (główną atrakcją siebie. Za przykład niech

tej. Ewentualnie uczestniczą w zbiorowym oglądaniu Shogura czy Bergeraca. Niekiedy rodzice raczą
się w pokoju wódeczką i
śledzikiem, dzieci, jak wyżej, urzędują na korytarzach. Snmopas, nie tylko
bez opieki, ałe bez pożytku,
z nudów wszczynając bijatyki i płacze. Rzadko które mówi dzień dobry, za to
trzaskają drzwiami na. potęgę. _Ó zachowaniu pizy
■wspólnym stole leniej nie
móuńć (mała Agnieszka na
szturchańca i uwagę „jak
trzymasz widelec” odpowia
da rozbrajająco ■ „p-zecież
zawsze tak trzymam i dobrzer>).
Wreszcie pielona noc" urządzona w dorosłym gronie i wyjazd, którego ukoTonowaniem był znakomi-

społeczeństwie, W grupie
pierwszej znaleźli się ci co
osiągnęli sukces życiowy',
w tym zawodowy. W gru
pie drugiei — ci wszyscy
co nie mieli na ten temat
zdania, a więc typowi średmacy Wreszcie w grupie
trzeciej byli cf co uważają,
że ich życi« było pasmen.
niepowodzeń, źe ponieśli ra
czej życiową klęską
Charakteiystyczna, że w
5weJ »ierwszei grupie niezależnie czy była to ka
r*era zawodowa powodzeni® w interesach czy szcze
*c-® małżęńskie ł rodzinne
— znaleźli się ludzie o «11nych ży nowych motyw»ciac’1- Wszyscy byli prze:
swoje środowisko w jakiś
sposób przygotowani i dopingowani do przodowania
^ wykorzystywania swojej
nieprzeciętnej inteligencji.
Wszyscy ..nieudacznicy"
z trzeciej grupy nie mieli
w swoim środowisku ża
dnej zachęty do przodowa
nia
i
wykorzystywania
swoich szczególnych uzdulnień. Często były to ‘dzie
ci z rozbitych rodzin lub
dzieci Judzi., bardzo boga
tych Brak trosk material
nych sprawił, że nadzwy
czajne uzdolnienia nie by
ły motywowane życiowymi
'potrzebami i ulegały jak
by swoistej dewaluacji
Oczywiśc.e wszystkie do
tychczasowe wyniki oaaan
Sq jeszcze jedynie fragmen
tem całości sprawozdania,
Aie i z tego* fragmentu wy
nika, ze wysokie wyniki
wszelkich testów na mteligencję to jedynie m oiliwość
ciekawszego
i owocnego
życia.
Tę
możliwość przekształca w
rzeczywistość sam „kandydat na geniusza”, "przede
wszystkim własną pracą.
Bez niej nieprzeciętnie zdol
ny staje się wcześniej czy
później właśnie przecię
tnym. I do tego często
skwaśniałym, bo°majacyrn
pretensje do Świata że zia
kceważył jego
zdolności
Tymczasem to on sam tych
zdolności nie siarał się roz
wijać.
j
0tD doszliśmy do
prawd znanych . be_ badań. Ale badania dają okazję aby o tym raz jeszcze napisać i pomvśleć,

T eresa
Cebrzyńska

Byłem na szeroko rekiiamo
won ej imprezk pt ,Bume
'•anęT, o teraz siedzę w eto
mu no zwabieniu lekarskim,
ponieważ miejsce miotem na
octowej tofli, choć przywytej deskami; niewłede to da
i o, bo temperatura w OHVH”
była parę stopni na pflu*, a
ad dołu mróz. Nic też n!s
mogło podnieść
temperate
ny* bo okiosk-i świadczyły o
jdkości programu: rxwę tiafycłi piosenek sprzed 5 I
więcej lat, wysiłki konferans erów i monolog Froncrew
Sm ego,
który skwitowany
zasiał Zy/vszyrrw bra worn?.«
Cień cnołtury spadł też i nu
dobrą -orkiestr^ Debichc. Wy
chodziłem z Imprezy orzer
tew, służbowo przejście I gdy
szedł koło mn*9 acn Debich
fui chciałem mu nagadać
„W co ł-ię Fon ooł wmane
wrować za swoją *>,4. estre”?
A v^ryvJKo to reżyserorwał.
jak Doaawak* prasa, jaki4.
WtoxJh. m 600 złotych od
twarzy.
Mam Ke <k> nuoczych .to*
ksolnycti decydentów,
do~
puszczKSją taicie J podofcn*®
«mpeeay no nosa* estradj
Czy warszawscy wytoonawo,
uważają, ż« “yttizeżawa (w
ich mmemantu)
prowincja
pncyjm i .oażdą dbałą? 2» tu
sp ćwoW, ktćryrn
roochrK*
vdsnęć kald, fet? ti
aecyoef, plytioo* z giganty
carych gf©sn'frów
pokryją
mierność występów?
Apeluję do mość?
złom
k6w: — Nie dójmy się wię
cej nabierać I
Do gospodarzy „OlTvk
mani pytanie: „Czy talk fcW
no było puścić pług odśnież
ny pp parkiivgr,?*'
WACŁAW SCiUBItECKl
Gdynia

DROZEI,
LEPIEJ?

ALE

CZY

Wie» dyskusji jest na te
mat czynszów ałe prawie
nikt nie po^jsz-a sprawy
isjotnej: droiiej, ale czy le
piej?
jestem członkiem Mc uczy
ciel sklei Spółdz ielni Mieszko
mowej w Sopocie. Podwyż
szonc czynsz od 200 do 700
zł, aue cd początku Utolenk
bloków mieszkalnych nikt nlo
maiowai zewnętrznych okien,
drzwi I btffkonó'*'. Nie matu
je się od kilku kit kiatel
schodowych | bocznych ka
ntorzy.
Pracownicy spółdzielni są.
a przynajmniej dow inna być,
na usługacn cnonkow spół
dzielni Tymczasem admini
stracja urzęduje po kilka go
dzn dzierme, na resztę go
dzin zamykają się { nie
wpuszczają do środka intere
santów. Któregoś dnia wszed
łam co środka i co zodocz>
łem? Panie czytały czasopis
ma i p.ły kaiwę j jeszcze sie
obuirzyły, że w nie ustala
rych godzinach przychodzę
do biura. Czy to jest w po
rządku?
(nazwisko I adres znane re
dakcji)

KOLEJĄ Z PÓŁWYSPU
Chcą iesizcze raz poruszyć
ty pomysł rodziców, by w
sypialnym wagonie zagrać sprewę dojazdów do pracy.
ostatniego brydża, a dzie- i szkół z Półwyspu hel
ci w-liczbie sześciu, orze- skiego do Pucko. Lama nc
transportować va ten czas
do jednego przedziału. W lezę ce grupy osób dojeżdża
programie
były tam nie Kjcycn codz.ernie da pracy.
tylko indiańskie okrzyki, ale Pociąg relacji Hen — Gdy ■
otwieranie okien na większych stacjach, trzaskanie nia, wyjeżdżający z Władys
lawowa o goetz 7.20 prawe
wieszaKami i metalową dra
binka (łaska boska, że łbów dzi zwykle tylko 3 wagony. Jest
sobie nie pourywałyaż ta stanowczo za mało, ot>v
wreszcie, gdzieś w po'owie wszyscy mogli się pomieś
nocy skończyło się interwencją konduktora. Rodzi- cić i zeoy można nazwać tc
ce byli co najmniej zdzi- kie warunki godziwymi.
tcieni t spokojnie do sa
Przy tym bardzo często w
.nej Gdyni łupali w karty. wagonach jest zimno, W uTyle
moicn własnych
(czterdziestka dzieci w pen ubiegłym roku szkolnym posjonacie) obserwacji, bynaj etąg jeździł w składzie 5-6 wa
mniej jednak nie jednostko genów, czy w tym rOkj Jest
wych. Podczai całych dwu
to niemożliwe? Za co podmę
sicno cery biletów? Mo'rr>
zdaniem jest
niedbalstwo
PDOKP i zwykły brefit sza
cunkiu d!a pasażera.
ELZEIETA
tygodni nie widziałam za
BUNKIEWICZ
clnych wspólnych zabaw na
Władysławowo
śniegu,
spacery nie' były
wykorzystane dla podgiądania przyrody, nikt z fli
mi dziećmi nie rozmaifł PASAŻEROWIE WYROZ
spokojnie, nawet w „chiń- NłAJĄ
czyka” me zagrano- razem,
Nie mówię już o wspólnej
Pracownicy Przedsiębicrr.lekturze czy obejrzeniu wy twa Mcnłcżu Elektrowni i Ustawy w Muzeum Tatrzań
Przemysłowy;'!
skim (tam. zachodzą pme- rządzeń
ważnie wycieczki). Dzieci, „Energomontaż — Północ” w
traktowane zbyt często ja Gdyni, korzystający z auio •
ko troctię uciążliwy doda- busu WPK I .U rw 102, próg
tek do wiasnego urlopu sły
szały, jak w ciągu całego ną złozyć serdeczne pódóę
roku, na każdym kroku: kowanie korowcy nr słcżizo
nie zaujracaj głowy, daj mi wy 1118, za wyjątkową u
spokój, przecież widzisz, że przejrność i
wyrozumiałeżć
odpoczywam (śpię czy rodfia
pasażerów,
zmawiam), nie przeszkadzaj, baw się grzecznie!
30 podpisów
KRE CA
(Opr. hd]
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DZIENNIK

W ZSRR realizowany
jest szeroki piogram me
lioracji
nem
Wśróa
przedsięwzięć, do któ
rych w tym programie
przywiązuje się duże
znaczenie jest redystry
bucja zsobów wodnych.
O problemach przerzu
tu
ua południe kraju
części wód rzek północ
nych i syberyjskich opowiadu w rozmowie *
dziennikarzem przewod
niczący Komisji Nauko
wo-Technicznej ds. Te
rytorialnej Redystrybu
cji Zasobów Wodnych!
Komitetu Państwowego
ZSRR do Spraw Nauki
1 Techniki, pierwszy ca
stępca ministra meliora
cji i gospodarki wonnej
ZSRR POŁAD POLAlDZADE,
— Na wstępie chciałbym
uściślić terminologię. Był
«aas, gdy mówiono • „za
wróceniu” rzek północnych
1 cyberyjskich na południe.
Jednak obecnie cnodzi o
,Fczęśo spływu" rzek. Rói■dca jest zrozumiała. ale
jaki jest to rząd wielkości?
— Termin „zawrócenie
yxek” jest niefortunry, po
nie waż już w swej istoc. e
Jest nieprawidłowy. Takie
go „zawrócenia rzek” nikt
poważnie nie biał pod uwagę. W czasie narodzin
tej idei i w latach póź
niejszych, gdy trwało jej
uściślenie, orało się
pod
uwagę pobór stosunkowo
•niewielkiej części wóa
z
północy i Syberii dla po
łudnia.
Konkretnie
natomiast
można mówić o »kierowa
niu do Wołgi 5,8 kilometra
sześciennego wody z rzeki
Suchona, jezior Lacza, Wo
te i Kubienskoit ijest to
poniżej
jednej dziesiątej
ich zasobów). Z
basenu
Obu i Irtysza, do którego
spływa
400
kilometrów
sześciennych wody, propo
nuje się przekazać na po
łudnie zaledwie 27 kilome
trów sześciennych.

ale, niestety, rozmieszczona
jest ona dość merównomier
nie Z całkowitego roczne
go spływu wynoszącego
470n kilometrów7 sześcien
nych, zaledwie 750 przypa
da na rejony, w których
skupione jest 85 procent
ludności i wytwarza się po
nad 80 procent produkcji
orzemysłowej i rolnej. Sy
tuacja z oilansem wodnym
w tych rejonacn ulega co
rocznie iaos+rzeniu.
Zostały starannie przea
nalizowane wszystkie proponow-ane warianty rozwią
tania problemu wounegn
w najbardziej na południe

nie ma żadnego zagro
żenia zm an klimatycznych
w skali giobamej, że moż
na doprowadzić do mini
mum, albo w ogóle wyeli
minować -* niekorzystny
wpływ na przyrodę 1 gos
podarczą działalność w re
jonach pobierania wody.
Obecnie, w trakcie koń
cowych prac projektowych,
uzgodnień i ekspertyz uwzględni-me są wszystkie
uwag’ i życzenia ekologów,
geografów,
ekononrstów,
pracowników przemysłu i
transportu, oraz rad tere
nowych. Do opracowania
ekspertyzy
państwowej

Wody rzek
północnych
dln południa
położonych rejonach, w tej
liczbie poprzez oddalanie,
Siersze
wykorzystanie
podz umnych źródeł, udo
skonalenia istniejących sy
stemówi zraszających. Rea
lizacja różnorodnych środ
ków umożliwi zaoszczędzę
nie części zasobów, ale w
całości problemu nie wy
eliminuje.
Według opinii
szerokiego kręgu uczonych
i ipeciaiistów, deficyt wo
dy na południu nie może
być rozwiązany inaczej, jak
tylko w drodze jej puzerzu
tu z północy 1 z Syberii.

— Ale ezj uczeni i spec
jaltścł ai tak jednomyślni
i ówniei i w tej części pro
jektu, która dotyczy przy
szłości rejonow, skąd wola
popłyuie na południe?
— Problem nigdy nie był
stawiany
w ten sposób,
aby woda popłynęła na po
ludnie za wszelką cenę. Pro
blem był i jest rozpatrywa
ny kompleksowo, z udzia
łem ponad 150 instytutów
naukowo-baoawczych i pro
jektowo - doświadczalnych
w tym 23 instytutów Aka
demii Nauk ZSRR Wydzie
łono setki tematów dia uzasadnienia dosłownie wszy
stkich aspektów warunków
społeczno - ekonomicznych,
przyrodniczo - klimatycz
— Czy oprócz przerzutu nych, sanitarno-epidemio
części wod rzecznych, by logicznych następstw prze
ły rozpatrywano inne wa rzutu wód. Przeprowadzo
rianty?
no kompleksowe prognozo
które
pozwrala
— Związek Radziecki wanie,
twierdzić,
że
Jest dość zasobny w wodę, uczonym

zbi or ika wodnego na Woł
dze. Do Das en u Donu do
da iKowa woda przekazana
będz;e przez nawadniający
kanał Woiga-Don. Od Do
nu do Północnego Kauka
zu zbuduje się kanał Ro
st iw -Krasnodar. W stepach
Kałmucji zaplanowano bu
dowę kanału Wołga-Czograj. W przyszłości na Pół
nocnym Kaukazie, Srodko
wym i Dolnym Powołżu
powierzchnia nawadnianych
ziem przekroczy 5 milio
nów hektarów
W Syberii kanał przerzu
towy weźmie swój począ
tek z Obu, poniżej ujśc;a
do niego Ir.yszu, przejdzie
przez
Nizinę Turgajską,
przetnie Syr-Danę i wyj
dzie do Amu-Darii. Ogól
na jego długość — 2550 ki
lometrow, szerokość 170—
200 metrów. Wykorzystując
przerzucany spływ wody
dodatkowa powierzchnia na
wodniona
na
południu
RSFR, w Kazachstanie i
Azji Środkowej wyniesie
4,5 miliona hekatrów.
— Kiedy więc pierwsze
kilometry sześcienne pół
nocnych i syberyjskich rzek
dopłyną do upalnego po
łudnia?

— W europejskiej części
kraju budowa obiektów do
przerzutu 5 8
kilometra
— ^zy zostały już osta sześciennego wody powin
na być zrealizowana
do
tecznie wybrane trasy prze roku 1990. Natomiast jeśli
rzutu wód?
chodzi o Syberię, tam je
szcze należy przeprowadzić
— Planuje się, że spec konkretne prace projektojalnie zbudowanymi kana wo-badawcze. Oczywście,
łami i innymi uiządzema- projekt techniczny również
mi hydrotecnnieznyiru wo będzie poadany pod szero
da z Suchony, jezior Łą ką dyskusję specjalistów,
czą, Wożę i Kubienskoje na ekipertyzę państwową
popłynie do rzeki Szeksna,
a x niej
do Rybińskiego
A PN
włączani są wybitni ucze
ni i specjaliści.
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U naszych zachodnich
sąsiadów nadal trwa —
Jak to wyraził jeden i
publicystów •— „sezon
wielkich
historycznych
posłaci”. Pa przypomnie
niu zasług barona Stei
na w tworzeniu nowego
systemu finan»owo-pocla
t ko we go Prus, po podia
niu ostrej krytyce, ale
również zaakcentowaniu
f znaczenia
Fryderyka
« Wielkiego dla z jednoczę
i nia państw nien. eckich
X oraz
po
gruntownej
x zmianie stanowiska co
Oo roli Marc:na Lutra
dla reformacji rełigii i
tworzenia podstaw rewo
lucjl mieszczańskiej, za
interesowano się posta
ciami prawie że współ
czesnymi.
OJAWIŁY się wiec w
tutejszych
środkach
moso w ego
prze koc u
puib.Kacje dotyjzgee „żelaiz
nego kan-ctenza” — Bis-morc
ka o«ac pror Junfoecsó. Obój
spoTfko!’ siię z ostra krytyką
tutejszych histeryków i pu
blicystów, chociaż w orryPudku proł. Jurkersc rfotmu
fowatro wniosek że była ta
osobowość postępowa, a draie
to konstruktora samolotów ty
pu JU, faszyści niemieccy wy
koraysioli do swvcn zbrodn
erych celów wbrew lego woli.
Ostańnio w^ete się pisze w
NRD także o Erneście ,Arrdtcie Właśnie przyoadc
125
rocznica jego śmierci. Amdr
jest mniei znany zo nrcnica,
niż wym,onion e wyżej poste
de. Niemniej — jak się oka
MJije —* odegrał wielką rolę
w tworzeniu masowego rucnu
opo*u przeciwko Napoleona
wi. Jego dzieło pt. „Krótki ka
techiZim (fa żołnierzy niemie
ckich” Dyto pierwszym oficjamym
przecłwstowierriem

Apel Węgierskiego
Instytutu Kultury

Kto ma pamiątki

i lał wojny?
Konkurs
fotograficzny

P

Drezno — wiec pokerowy p.zeciwko zbrojeniom NATO

Fot. ADN-Zentralbild

Sięganie do przeszłości

Prusak-przeciwko prusactwu
(Korespondencja z NRD)

się mfrrtc ytzmowf pruskiemu ze utworzenia w Prusach moro7 przeobrażenia u boku naronc
strony powszechnie uznanej ch) kcnstylucyjnej.
Steina” prezentuje on jeszcze
osouiślośa Arndt w książce
Arndt nie miał jednak mo bandzivj radykalne
pogiądy
tej, podobne jatk w kilku in źHiwosci szerszego spoputeiry niż w lalach wcześniejszych
nych prococh otwarcie do- zowana swych poglądów, Domagał się w ogóle zniesie
magał się likwidacji w Pru- gdyż zosfał rvemail natycn- na w P. asach monarchii i
sach monarchii absolutnej i miast okrzyczany
demago- objęcia władzy przez jej ostwórz er. o czegoś na wzór giem i pozbawiony katedry penenaow.
Polski, to znaczy .uza>leżn;e- na uniwersytecie w Bonn,
Jak niedawno oficiami-a
nia nojważniejszych decyzji Przez pewien czas był także stwierdzono — idee Ernesta
tronu od woli
wpływowych więziony. Hopiero w kUkaraś Arndta i j-ego wsporpracowwarstw społeczeństwo. Nie- cie lat później, w roku 1840 ników odegrały istotną rolę
co później sfamuiowcrf
on naukowiec ten został zreho- w tworzeniu antyhitlerowskich
swój pogląd w tej sprawie b litowany. W swej ostatnie ugrupowań wśród lewicy n:ejeszcze wyraźniej: zażądał książce „Moje wędrówki I m eckiej Również1 powstały
w ZSRR poa koniec II wojny
światowej komitet narodowy
„Wo'ne N:emcy*\ i ia ktorego
dozorców 259 mandatami, a dal
z;mowę biwaki pod nomioterru. Naj
czele stoli Korrjriści, wiele z
szych 660 dozorcow oczekuje na
berdziej znany spośród nich to zi
pogiądów Arndta wprowadził
wymiar kary.
mowy obóz „Klondike" w Beski
do swojego programu polity
dach na wysokości 1200 metiów
W centrum Pragi zrobiło się w
cznego, tworząc w ten spo
uśm.echem powiaaa- Trzeba
pić
te mroźne dni
tuźniej, znacznie
n.p.m. W Czechach i na Morasob szeroką platformę dla
ram, droga pani, rum. Reporterzy
mniej ludzi widzi
się na ulicy,
wcch juz
cd lat
w zimie,
na
poroemmierwa narodowego.
p-ześcigcją się
w Informacjach,
mnej niż zazwyczaj samcchoaów.
przełomie grudnia i stycznia uPozostająca przez wiele lat
gdzie w kraju zanotowano r.a;niżA na wszystkich drzw ach jck za
rzą-dza s;ę 23 ‘akich obozowisk.
w cierviu postać Ernesta Amd
szą temperaturę. A w ogóie mówi
dotknięciem czarodzejskiej różdżki
Wyrusza się z domu w piątek po
ta I jego myśl społeczna —
s!ę i pisze, że przyszły arfAyczne
pojawiły się karteczki: „Proszę dopołudniu autobusem »ub pociągiem
podkreśla się w NRD — mia
z namiotem, kocherem i śpiworem
ty istotny wpływ na tworzenie
na p'ecach.
się postępowej, antyhitlerow
Biwakowane na śniegu to nie
skiej opoeyc,: w Niemczech
żarty. Były
wypjdki odmrożenia
■i na Krystalizowanie się w
nća, przeziębień. A e zdarza się to
Niemieckiej Republice Demo
bardzo rzedko jako, że większość
krarycznej Frontu
Jedności
uczestników
tych
biwaków
to
wy
(Korespondencja z Pragi)
Narodowej Dobrze wiec, że
trawni wędrowcy, dobrze przygoto
postać tego zdecydowanego'
warunki. Według tutejszych no.m
kładaie zamykać, dziękujemy”. Na
wań do uprawiania tego hobby.
krytyka nacjonalizmu prus
są wtedy, kiedy temperatura utrzy
tomiast metro, szczególnie w go
W fym roku w „Kiond'ke" gdzie
kiego, przeciwnika
parcia
muje się przez: cały dzień poniżej
dzinach popołudniowych, zapełnia
pojechałem z ciekawości w pierw
prusactwa
na
wschód
minus 10 stopni C. W związku z
się ludźmi z nartami pod pachą*
szym tygodniu stycznia, spotkałem
została
przypomniana
w
tym na drogach przestano sypać
Niemal wprost z pracy lub szkoły
wśród vi eiu innych biwakowiczów
Berlinie teraz, kiedy to Do
sól i używa *;ę wyłącznie środków
ruszają on! ze śródmiejskich stacji
ojca z 9-letnim synem. Jesteśmy
chodzimy rocznicę
40-lecia
chem cznych. Oczywiście zawiedli
na końcowe, gdzie przyp.nają de
tu po raz trzeci
— informował
zwycięstwa nad il! Rzeszą,
dozorcy i gospodarze domów, nie
ski i biegną do podstcłecznych la
mn'e z dumą synek W tym roku
zwycięstwa nad państwem w
czyszcząc chodników. Tylko w cią
sów | zagajników.
jest na'jlepie!, bo jeszcze n;gdy nie
krórym miłitatryzm pruski ugu 3 dni tego tygooma inspektorzy
Bardziej ambitni ruszują w góry
było lak ich fajnych mrozów...
ct’cdzit 20 świętość.
miejskiej sfuzpy porządku publicz
i wcale nie do schronisk, czy ho
TADEUSZ LUBIEJEWSKI
nego w Pradze ukcroti opieszałych
teli lecz nc nie spotykane u nas
MAREK KEGEL

Rum na śniadanie, kolacja pod namiotem
O 7Q2 pierwszy od mepomię
tnych czasów Wełtawa
est
zamarznięta Grożąc nieszcze
sc*a zawisła nad licznymi stada
mi tabędzi i kaczek, żyjących na
rzece przez ckiągły rok, a teraz
wyrzuconych przez tęgi mróz na
lodową pokrywę. Pospieszył im na
ratunek spec airy* oddział stołecz
nej Mi o.r Obywate skiej, który za
brał ptaki z zamarzniętej rzeki i
przen ćst te w bezp'eczne miejsce.
Zamarzła również Łaba, co spowo
dowało całkowite unieruchomienie
żeglugi. W m:e;sccwcści Chvatetmce w Icaacn uwiezione zostały bar
ki, w tym 22 z pełnym ładunkiem.
Niskie temperatury, podobnie jak
w całej Eurcpie, dcią się tu po
rzędnie ludziom we znaki. Oto cha
rakterystyczna wywieszka w skle
pie spożywczym. Mleko będzie w
sprzedaży, jeśli kierowcy dowiozą
;e z mleczami. Ale kłopoty przyj
muje się z humorem. Żalącej się
na b7ak mleka kobiecie aruga z

A/e biwaki za Tatrami

okazji 40 rocznicy
w/zwul&nia
Węgier, Węgierski in
stytut Kultury w WoiszaWJ6 oghszc konkurs foto
graficzny, którego celem
jesi upamiętnienie parniątek dotyczących historii i
kultury kraju naszych nad
dunajskich przyjaciół znaj
dujących się na terenie
Polski oraz rozwoju współ
procy / przyjaźni mię
dzy naszymi narodami.
W
konkursie
mogą
wziąć udział wszyscy, ktć
rzy
zechcą
nadesłać
zdjęcia
taoiic pamiąt
kowych, grobów, pomni
ków, pism, dokumentów,
a/bumów
oraz
innych
przedmiotów związanych
tematycznie ze znanymi
osobistościami I wydarzę
niami dotyczącymi histo
rii Węgier oraz pcświęco
nych kontaktom polsko-wę
gierskim.
Ze szczególnie serdecz
nq prośbą Instytut Kultury
Węgierskiej zwraca s/ę dc
osób, które w czasie woj
ny przebywały na
Wę
grzech i są w posiada
niu pamiątek z tamtego o
kresu, względnie aiziedzi
czyly je, aby zechciały
wziąć udział w konkursie
i naaesrać oryginały do
kumentów względnie ich
reprodukcje.
Jury konkursu oceni na
desfune prace według ich
wartości historycznej i żró
dłowej. Z najcenniejszych
prac konkursowych zosta
nie zorganizowana
spe
c/alna wystawa. Dla uczę
siników konkursu przewi
dziano cenne nagrody.
Zwycięzcy trzech pierw
szych miejsc otrzymają
zaproszenie na tygodnio
wy pobyt na Węgrzech
dla dwóch osób, ufundo
wane przez Ministerstwo
Oświaty WRL.
Prace konkursowe wra2
z ewent. krótkim tekstem
objaśniającym, należy na
odsyłać pod adresem Wę
giersk/ego Instytutu Kul
tury (00-517
Warszawa,
ul. Marszałkowska 80) do
dnia 5 września 1985 ro
ku. Ogłoszenie wyników
konkursu nastąpi w pa
ździerniku br.
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MATRYMONIALNE
SAMOT.vY w średnim wit
ku z mieszkaniem
ouzr,*
odpowiednią panią.
Cel
matrvmomalnv. Fotoorert>
C-M 1155 UPT »1-301 Gdy
ni* 1.
SAMOTNA,
starsza pani
pragnie poznać przyjaciela
żvcia do 60-tce. Cel matry
monialny. Oferty C-M 3411
Biuro
Ogłoszeń.
80-938
Gdańsk.
KAWALER lat >S-17S. bez
nałoąów. pozna Danlenke
Cel matrvman alny. Oferty
C-M, 3312 Biuro Ogłoszeń,
80- 958 Gdańsk.
WDOWA — lat M pozna
kulturalnego pana. Cel na
trvmonialny. Oferty C-M
3285, Biuro Ogłoszeń 80-958
Gaańsk.
PANOWIE!
Atrakcyjne ofertv pań. wieczorki zapoznavveze — ..Lido” Gdynia
10. skrytka 3T Tel. 29-0Ź-83.
G-49T 7
BIUPO Matrymon alne We
sta lekarstwem na samot
ność. 70-952. Szczecin. skrv
tka 672.
P-170
ATRAKCYJNE oferty. Kon
takty zagraniczne -dla pań.
Biuro ..Ewa”,
Gdańsk 6.
skrytka 2L7. tel 47-72-ł? (go
dżiny 11—171,
G-3455
HAI SZKA —
małżeństwa
Krajowe, zagraniczne. Żary
skrytaa 12.
P-9J
INSTYTUT Ona i On ula.
twia zawarcie znajomości
w kraju i za
granicą
Gdansk .7. skrytka 18.
G-1983

NIERUCHOMOŚCI
LOKAL z mieszkaniem w
Tczewie sprzedam
Oferty
3480 Biuro Ogłoszeń, 8t6o8 Gdańsk.
KOMFORTOWY dom z W»l
sztatem samochodowym w
Gdyni — sprzedam. Oferty
z ceną 3385 Biuro Ogłoszeń,
80-95C Gdańsk.
DZIAŁKĘ ogrodniczą tagospndarowaną kolo Oiszynki, odstąpię. Tel.
2-00-71.
wewn. 29 godz. 8—15
3/vR przy trasie sprzedam.
Możliwa każda działalność.
Stanisław Koperczak, Gro
chowo ł, 82-103 Stegna, tel.
Rypina 21.
G-4984
NOWY Port — domek. po
kój, kuchnia, działka og-o
dniczo
hodowlana
—
sprzedam. Tel. 56-69-T7.
GOSPODARSTWO rolne —
16 ha wraz z zabudowania
mi sprzedasp. W rozlicze
niu mieszkanie M-J w Trój
mieście. TeL 31 83-12.
W-3558
DOMEK letniskowy muro
wany z garażem o powie
rzchni 100 m kw., (woda
światło) nad Jeziorem Bie
szkowice — sprzedam. Wej
herowo, os. tysiąclecia 152
G-3545
MAŁY domek nad Jezio
rem, okolice Gdańaka ku
pię. Tel. 47-70-99.
G-3548
DZIAŁKĘ 8.5 ha z mctilwością nodziału na mniej
sze działki — pilnie »prze
dam Tri. 81-84-93.
C-aSJ?

DZIAŁKI sprzedam. Litwiń
ika, Bielsko gm Kolbudy.
G-3S1J

MOTORYZACYJNE

DZIAŁKI rekreacyjne — si
ra, ~ioi!iwość budowy, w
oa.oi.cach Sierakowic, sprze
dam. Wiadomość: Gdynia,
Matejki 11 m. 60.
G 3429

SKODF, Octaw^ę w całości
lub na części sprzedam.
Gd.-Ol unia, ul. Rubinowa
1-5
G-3630

NOWY aom sprzeuam. Ru
mi«, tel. 71-16- ut
S-1046
TCZEW — domek, wygo
dy, c.o., zamien.g na mie
szkanie
w
blokach
—
Gdansk — Wejherowo. Ofer
ty 1047 UPT, 81-301 Gdynia
1.
OBIEKT
gastronomiczny
czynny
sprzedam.
Tel.
31- 84-2a, po 15.00.
G-L155
DOM. szklarnie, tunele, bli
sko Gdyni, zamienię
na
dom w Trójmieścle, lub
sprzedam Oferty 3078 Biu
ro Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
DOMEK na trasie Gdańsk
— Gdynia kupię. W rozli
czeniu mieszkanie 3-pokoowe, I p. Przymoi ze. Tel.
j8-37 13.
G-4964
GOSPODARSTWO I hi Gołubie
KaszubsKie
—
sprzedam. Tel. 57-16-69, od
n 00.
S-1084

SILNIK Stara 200 lub Ley
landa 6C107T do remontu
kupie. Tel. 4773-15.
G-3659
MOTOROWER Komar, cześ
ścl do Warszawy sprzedam
Gdańsk, Stokrotki 40.
G-3669
CIĄGNIK Super Zeror 50,
wraz z częściami zamienny
mi. silnik po kapitalnym re
moncie
tanio
sprzedam.
Jan Ramczyk, Suchy Dąb,
gm. Pszczółki.
G-3729
CITROEN BL-11, 1939 rok
— sprzedam. Tel. 21 03-67.
FIATA 125p, rok prod. 1983
pilnie sprzedam. Tel. 28-64,
lub 25-65 Kwidzyn, po 16.
S-1114
PILNIE Fiata 125 tan o w
stanie dobrym sprzedam.
Tel
20-44-82
dzwonić po
20.
S-llOz
ZASTAWĘ HOOp 1982 rok,
mały przebieg — sprzedam.
Tel. 51-67-47.
S-47

ZASTAWĘ 750 na części
sprzedam. A. Rynkowicz,
Gdansk-Orunia, ul. Głucha
28, 15—20.G-3650
FiATA 1500, odbiór Polmo
zbyt, zamienię na Fiata
12tip nowego lub sprzedam.
Tel. 23 00-77.
G-1092
RENAULT 5L — sprzedani.
Tel. 56-20-32.
S-60
FSO 1500, odbiór Poimozbyt
— sprzedam. TeL 51-57-70,
G-3551
SAMOCHÓD Warszawa «r.a
części. Mosty, uL Słoaecz
na 1.
S-1069
SAMOCHÓD marki volksrws
gen diesel. Passat LD 1460,
rok 1980 — sprzedam, Lę
bork, tel. 62-24-197 po godz.
15.00,
G-4717
FIATA 125p nowego sprze
dam. TeL 22-48-^7.
G-5329
MERCEDESA 200 D, 1973
rok — sprzedam. Czesław
Blanek, Kościerzyna, Wm
Stwosza 13.
P-194
NOWĄ karoserię Polone
za nie uzbrojoną, sprzedam
Oferty 5725 B!uro Ogłoszeń,
80-958 Gdansk.
OKAZJA! Zamienię Peuge
ota 305 diesel, 1980 na Inny
koniecznie automacie w bar
dzo dobrym stanie. Tel.
22-35-16.
3-1181

AGREGAT chlodnicav i pa
równiki do chłodni 10 t oraz
klatki Usie i silnik Gaz-24.
Oferty 335* Biuro Ogłoszeń,
80-955 GdańskMASZYNY stolarskie. Oter
ty 112« UPT. 81-301 Gdynia
1

DWA piece kaflowe 1 ob
rączki złote. Tel. 41-59-80,
Od 16.00,
. G-4824

OPLU Rekoid 1700. Chylo
nia, Pustki Cisowskie, Jało
wcowa 34, (szosa do Kolecz
kowa).
S-1090

PERKUSJĘ. TeL 57-09-67.
G-3604

PIEC gazowy. Tel. 51-05-38.
G-5777

WANNĘ 140 m. TeL 21-93-07.
S-1160
KOMPLET me Dii
bogato
rzeźbionych:
S-d^zwiowa
zafa z krvszxałową szybą,
biurko, stół oki ągły, 4 krze
sła. TeL 20-47-54, po 16.00.

LODOWKĘ
31-45-58

Polar,

Tel.
G-3525

LODÓWKĘ włoską mało UZywaną,
dwukomorową,
wy». 170 m. Tel. 20-87-70.
3-1Ü5

KABINĘ Zuka. TeL 20-30-94.
S-1079

CZTERY opony 185 X 14 za
mienię na 650 X 16 lub sprze
dam TeL 41-76-15.
G-3347

KURTKĘ :
ry tanio.
29-31.

lisów oraz sko
Braniewo, teL

DYWAN wełniany 2X2 m
TeL 24-37-75.
S-1100

SILNIK Peugeot 404 uiesel,
sprzedam. Tel. 31-06- 51.
G-3348

WARSZTAT ceramiczny z
materiałem dc ^produkcji.
TeL 32-24-25.__________C 3696
CHŁODNIĘ małą tanio. Tel.
81-84-78.
0-3717
OPONY 155 SR 14 zamienię
na kuchenkę gazową luo
sprzedam. TeL 82-82-79.
G-3718

ZASTAWĘ 1100p, 1973 W HADMOR, nadstawkę, kołu
dobrym stanie "amienię ha „mny 40 W. Przymorze, Opól
G-3782
FHata I26p lub sprzedam. ska 4 A m. 2.
Tel. 81-27-75.
G-3277
SILNIK 200 D. TeL 23 33 -»o
DZIAŁKĘ
budowlaną
w
S-1132
Kolinczu koło Starogardu CHRYSLER Sunbeam 1500 po 17.00.
Gd. — sprzedam. Powierz ccm, 1973 rok, stan bardzo
Technic i
chnia do uzgodnienia. Po dobry, tanio, pilnie sprze MAGNETOFON
ważne oferty. Tel. 225-2^ dam. Konrad Gaca, 83-400 RS-B10 nowy TeL 21-33-73,
S-1136
Kościerzyna, Swierczewskie do 15.00.
Starogard — wieczorem
P-202 go 11-1
G-3233
JACHT kabinowy sprzedam
lub oczekuję
propozycji.
2 ha ziemi II, III kl., zaeo TANIO — sprzedam Fiata Oferty 1137 /PT, 81-30. Gdy
»podarowane, staw. dom do 125p, rok prod. 1972, blania
L
charka
do
remontu.
Tel.
remontu — pilnie sprzedam.
G-3236
Bobrowie« gm. Smętowo 31-68-21, wewn. 436.
MAGNETOWID. TeL 21-01Jakub Chodarowlcz.
P-199
S-I142
POLONEZA, odbiór z Pol- -51
pasy bezpieczeń
DZIAŁKĘ budowl-no-ogrod mozbyru,
MEBLOSCIANKĘ
nową
„Ko
stwa, mohair, ścinki bara pernik”, płytki łazienkowe,
nlcz« — Osowr — oraz bu nie
—
sprzedam.
Tel.
dow’»ną — Redłowo — sprze 56-28-87.
zamienię
na
materiał
budu
G-3571 wlany
lub sprzedał)*,
dam. Tel. 20-58-69, 12—17
bez *obót i świąt.
S-1628
Pruszcz Gdańsk!, ul. Koś
SILNIKI wysokoprężne Peu cielna. blisko kościoła.
TOM wolno stojący, wszel geot 305, 5C4, Nysa z silni
S-1TT7
ki* wygody, 1000 m kw. kiem wysokoprężnym sprze
ogrodu
telefon — sprze dam. Tel. grzecznościowy PRASE ręczną do S ton,
G-3590 zlewozmywak
nierdzewny
dam. Grudziądz, tel. 263-77. 22-37-77, po 17.
i Tel.
G-5724
Jednokomorowy.
8-1183
MERCEDESA 220 D sprze 51-60-02.
DOM wielorodzinny, garaż, dam lub zamienię na Fiata
telefon. e,o., gazowe, og 126p. Sobieszewo, Przegaliń NAWÓZ kurzv. Tel. 51-78-36,
& -1139
ród.
looot Wyścig*.
Tel. ska 37.
G-3552 godz. 17—20.
61-07-1T.
G- 5723
URZĄDZENIE
i
techroloGOLFA diesla oraz silnik
lednorod Tinny do
remontu
sprzedam gię do produkcji nie wyma
DOMEK
aprzteam
»I 24-18-04.
Oferty 3555 Biuro Ogłoszeń, gającel uprawnień. Oferty
1125 UPT, 81-301 Gdynia 1
80-958 Gdańsk.

KAROSERIĘ
Fiata
126p.
Chylonia, Jałowcowa 34, sm
sa ,io Kołeczkowa.
S-1091

MASZYNĘ do waty cukio
weJ z patyczkami. Reda,
Gdańska 5.
S-1075

SUKNIĘ ślubną 1 garnitu
re!’ do I komunŁ św. Ru
mia Grunwaldzka 102.
S-1109

PILNIE pawilon handlowy
w centrum Wejherowa, na
dający się na wszelką dzla
łalność — jprzedam. Tel.
72-22-9«
G-5455

POLTAX 2 przerobiony z
oprzyrządowaniem.
Tel
47-91-81.
G-S304

MAGIEL
na
gwarancji.
Oferty 1127 UPT, 81-301 Gdy
nia 1.

PIANINO, maszynę d< ma
sażu, damski duży kożuch
biały, focele, stół z wik_ny. Tel. 51-83-35.
S-72

BRYLANT 1,15 karata. Ofer
ty 3775 Biuro Ogłoszeń, 80958 Gdańsk

SZLIFIERKĘ
czołgową
Black Decker, piec akum i
lacyjny,
materace.
Tel.
41-B1-61.
,
G-2918

SPYCHaCZ budowlany DT
-75 tanio.
Malbork, tel.
36-01 — wewn 301.
K-1258

WARTBTDRGA 312 na części
sprzedam.
Gdińsk-Nowy
Port, uL Na Zaspę 2 C m.
5.
G-339Z

WYTACZARKĘ do cylin
drów, honownlcę, szlifier
kę do zaworów kupię. TeL
31-34-19, godz. 14—^5.
G-3C73

Tel.
S-930

APARAT fotograficzny Yashloa. oraz obrączki złote.
Tel. 22-24-44 po godz. 16.00.
S-1087

GRUNTY rolne o powierz
chni 4,5 ha w gminie Ko
sakowo — sprzedam. Tel.
23-40-74, po godz. 17.00.
S-1105

DOMEK Jednorodzinny pod
łączony do EC — górna
Oliwa — sprzeda pośred
nictwo. Sopot, 1 Maja 4,
wtorki, czwartki 12—17.
S-175

KREDENS, stół, telewizor
Neptun 625. Sopot, Armii
Czerwonej 48/9.
G-3335

karakułowy.

BAGAŻNIK — futerał sa
mochodowy na narty, ka
dłub surfinga, tanio. WeJ
herowo, Słoneczna 3.
G-3573

ESO 1500 nowy sprzedam.
Starogard Gd., teL 220-49.
W-1256

SYRENĘ 103 z silnikiem 105
sprzedam.
Gd.-Przeróbka,
Sienna 12 B m. 10, po godz.
14.00.
G-3338

BŁAM
24-23-42,

ATRaKCYJNa, zagranicz
ną suknię ślubną, wzrost
170, szczupła. Tel. 51-32-77
G-3557

S-1149

DZIaŁKĘ budowlaną kuplę.
Oferty 3713 Biuro Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk

E-143

ENCYKLOPFDIĘ
wą. Tel 41-03-92-

DYWAN 2,5X3,5, telewizor
używany. Tel. 41-50-72.
G 3574

T«L

POLONEZA, 1980 rok —
sprzedam. Wiadomość: tel.
51-26-9? do 16.00.
S-42

DOM mieszkalny wraz z za
budowa niami gospodarczy
mi nadającymi się na war
sztat rzemieślniczy 1 dział
kę do 1 ha w okolicy Ka
li&za — sprzedam, oferty
3161 Biuro Ogioszeń, 80-958
Gdańsk.

MEBLOSCIANKĘ jesion, re
tro, TeL 32-21-Z6.
G-3594

BŁAM brązowy, łapki. TeL
41-32-59
G-3372

SO-93-52,

PRACTICĘ.
godz. 11—17

DOMEK letniskowy w oko
licy Chmielna
sprzedam.
Oferty 8627 Biuro Ogłoszeń
80-928 Gdańsk.

SPRłSEDAM

FOLIĘ
ogrodniczą nową
12X3C białą. Gdańsk. Kar
łowicza 14, tel, 41-53-30.
tro Tel 3?,-21-26.
G-35P4

TELEWIZOR kolorowy Grun
aing. TeL 41-27-84, po połu
dniu.
G - 3606

Tel
3-1053

2,5 X 3,5.

Tel.
S-1056

KOREKTOR Raomor 5470
srebrny, zamienię na czar
ny lub sprzedam Tczew,
Sobieskiego 30
G-3416

MAGNETOFON
Elektroni
ka 324, kasety mono, 74 dB,
urządzenie do repnsacji poń
nzoch. Oferty 1054 UPT, 81301 Gdynia 1.

rUTRO z królików, rower
półwyścigowy, matę „Jurost”. TeL 56-23-62 wieczo
remx
S-43

MINI WIEŻĘ Sony, radio
magnetofon
dwukasetowy
Sharp. TeL 56-67-44. G-2249

ZOD1AKA DSS 401 (gwa
rancja), gramofon
Artur
WG 903A (gw arancja). Tel.
82-32-39, po godz 18.00.
OBRĄCZKI, dywan belgljalu. Tef. 57 20-54.
G-3383

MIKROFONY
Shura
585,
AKG 1000c, zegarek ze zło
tą bransoletą, korale, 4toźuch damski duży, sprze
dam. Szj bę boczną do, Op
la Manta kupię. Tel. 56-73-22.
G-J374
LAMPĘ
błyskową Braun
F910. Oferty z ceną. Tel.
20-45-24, po godz. 16.00.
S-1042
UŻYWAN A lodówkę Polar
rs 230 — niedrogo. Gdynia,
płk. Dąbki* 233 A m 8.
S-1044

PIEC elektryczny akumula
cyjny. Gdynir, Dzlerżyńskie
go 94, skier warzywa —
owoc«.
S-1093

CZĘŚCI karoserii, podwo zia, głowicę, silnik Merce
desa. Tel. 24-04-66.
S-1203

WIEŻĘ Pioneer. TeL 81-68-68
w god t 8—14.
S-1094

8-TYGO DNIOWĄ
brązową
suczkę dobermana z rodo
wodem.
W.
Dończyk,
Gniew, Konopnickie) 10-3.
teL 219, po 15.00.
G-481”

PŁ \SZCZ skórzany
duży
elegancki.
56-20- U

męski
Tel.
S-5S

KUCHENKĘ
elektryczną
cateropalnikową * piekarni
kieim oraot motorynkę „Ro
met” nowa na gwarancji.
TeL Elbląg 254-11.
8-127

rUTRO karakułowe czar
ne, kożuch męski — tanio
TeL 53-00-79.
G-5050
BILARDY elektroniczne, gry
telewizyjne wymienne pla
tvnv
do
gier tv. Tel.
4^-91-86.
G-3744

KUPTĘ

OWCZARKA podhalansKie
go, psa, dwumiesięcznego.
20-91-96, po 16.00.
£-1751

PIEC gazowy c.o
używa
ny, złomowany, typ PG-12.
Grudziądz, cel 257-70.

200.

S-68

BŁaM z łapek Karakuło
wych czarnych. TeL 32-52-0).
G-5641

MASZYNĘ do pisania. Tel.
31-39-45.
G-3716

FOTOAPARATY
Ricoh
Praktika PLC3. Tel. 56-76-85.
G-OS05

KANAPĘ-TAPCZAN, fote
le używane. Tel. 29-02-39.
S-I122

V1EDEOKASETY. Tel. Mal
bork 38-36.
G-5181

SŁOWNIK budowlany pol
sko-niemiecki i niemieckopolski. Tel. 32-58-51.
G-33U2

OBRĄCZKI
51-62-18.

złote.

Tel.
G-5176

PRALKĘ automatyczną uźy
waną, sünik Audi 100. Tel.
20-99-83.
S-1051
tanio.

GARAŻ blaszany Tel. 41-91-58, po 16.00.
G-3326
1-OSOBOWĄ
amerykankę,
telewizor Neptun 611. Tel.
57-85-44
G-3291
SEGMENT Koszalin. Tel
52- 37-03.
G-3249
SZCZENIĘTA rasy bokser
po medalistach. Tel 41-32-01.
G-3237

SZTRUKS, teksas. Wrzeszcz,
Lendżiona 8-2, po 17.00.
G-3741

GxT

SZAFĘ
lodówkozamrażarkę marki UPO. Tel. 41-88-72.
A
G-5683

KOŻUCHY

LODOWKĘ 240 1 nową. Tel.
47-72-59, godz. 17—79. G-33336

Tel.
S-1769

SANYO
72-42-70.

UŻYWANĄ damską maszy
nę do szycia Tel. 41-41-75.
G-3512

DYWAN
20-54-31

PAWILONIK — produkcja i
sprzedaż pączków, Wrzeszcz.
TeL 52-09-12
W-1257

VIDEO tanio. Tel. 20-38-25.
______________________ G-4479

NAJNOWSZY model video
VHS Panasonic Tel. 57-03-51
G-567Ł

71-07-07.

uL SoG-3440’

SYPIALNIĘ jasną z szafą.
TeL 32-34-43.
G-2775

KOŻUCH damski turecki,
rozmiar średni. Tel. Wejhe
rowo 24-99, po 16.00.
S-1085

NOWY robot wieloczynnoś
clowy NRD. Tel. 51-00-31,
wewn. 393, po 15.00. G-3798

BILARDY Tczew,
bleskiego 30.

SEGMENT „orzech kauka
ski”. TeL 31-39-89, po godz.
16.00.
G-2607

13-tom oG-3633

PRZYCZEPĘ
TeL 57-08-91.

kempingową.
G-3587

WIATRÓWKĘ

TeL 56-44-84
G-3370

TCZEW — mieszkanie spół
dzielcze M-3 (äy m xw.) ze
mienię na M-4 lub podobne
w Koszalinie.
Wiadomość,
Koszalin, zwycięstwa 92 m.
93. Tel. 240-15, do 15. Grzesiński.
K-125S
POMIESZCZENIE
nadają
ce się na magazyn 10-^20 m
tw. z możliwością urządze
nia szatni — może być piw
niea na terenie starej Oli
wy poszukuję. Tel. 57-42-77.
po godz. 16.
G-3564
PRZYJMĘ panienki do po
koju. Wrzeszcz, Fredry 22.
G-S526
M-5 spółdzielcze w Ostrowiu Świętokrzyskim zamie
nię na mniejsze w Trojmieście. Wiadomość: Gaańsk.
ul. Elbląska 26 m. M.
______________________ G 3324
2 pokoje na Fhzymorzu +
1,5 po ko'u stare budownic
two we Wrzeszczu zamienię
na 4 pokojowe. Tel. 56-46-40.
G-3521
MIESZKANIE
3-pokoJowe
w centrum Gdyni wszelkie
wygody, telefon, zamienię
na dwa oddzielne mieszka
nia na terenie Trójmiasta
dwupokojowe i jednopokojo
we (piece wykluczone). Oferty 1078 UPT 81-301 Gdy
nia 1.
WŁASNOŚCIOWE M-4 cen
trum Gdyni zamienię
na
domek okolice Podkarpacia.
Oferty <!f>80 UPT 81-201 Gdy
nia 1.
^

MASZYNĘ do pisania. Tel.
41-82-59,
G-3371

SZCZECIN M-5 własnościo
we, trzypokojowe komfort
telefon, zamienię na podob
ne w Trójmieście. Telefon
Gdańsk, 52-94-77, Szczecin
52-36-65
G-3436

WYTWÓRNIA Prefabryka
tów Budowlanych Gdańsk-Osowa, ul. Spacerowa 51
(przy obwodnicy) wznawia
przyjmowanie zamówień na
atestowane materiały ścień
ne 1 stropowe na T.I i III
kwartał 1985 r.
G-5684

PIEC
gazowi'
41-91-48.

Tel.
G-3329

WYDZIERŻAWIĘ lub kupię
lokal
małej gastronomii.
Tel. 57-20-76.
G-2506

BONY PKO. Tel. 41-92-33.
G-3655

M-3 własnościowe Witomino zamienię na większe mo
że być kwaterunkowe, tel.
22-11-16.
S-1057

NOWA kanapę węgiersxą 1
dwa fotele „Paris” (bordo
wa skora). Oferty 5688 Biu
ro Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.
SERW ANTKE ’ 1 'pomocnik
TeL 53-23-68,
G-5625

■VIERTARKĘ
47-93-46

BŁAM, czarne łapki kara
kułów«. TeL 31-46-92.
______________________ G-533U
KINESKOP kolorowy „24”
tanim TeL 32-91-44. G-3653
SUKNIĘ ślubną z welonem.
TeL 66-55-60.
G-3662
TANIO dużą ilość.'nasion pó
nudorów, ogórków grunto
wych i szklarniowych (no
lenderskie). Gd.-Orunia, *Je
dności Robotniczej 78-5 w
godz. 7—13.
G 3671
MASZYNĘ do szycia Łucz
nik. Oliwa, Obrońców Wy
brzeża 8 B m. 61.
G-3732
AUTOMAT do lodów Carpi
giani. Tel. 43-11-46, po godz
17.00.
G-3742
CIĄGNIK C-360 na gw^ran
cji,
taksometr radziecki,
kołdry, poduszki, z pierza,
części óo Stara 1 Jelcza.
Kartuzy, ul. Łąkowa 27.
G-2141
SZCZENIĘTA York-Shire te
rier. Ustka, tel. 144-303.
_______________________ G-3756
MAGNETOWID dwuprpdko
ściowy Panasonic, Radmor
— kolumny + tuner, silnik
Golfa 1600. Andrzej Paszko
wskl, Sopot, Kolberga 25-9
S-65

e.o.

CHEMOSIL Tel. 29-03-23.
__________________
G-4794
Boscha. Tel.
G -5490

BONY PKO. Tel.
______________ ,

51-31-23.
G-51’77

BONY PKO TeL 51-26-04.
S-57

M-3 spółdzielcze
Witomino zamienię na większe. Te
lefon 20-19-26 .
S-1058
ABSOLWENTKA UG poeszu
kuje pokoju, Gdańsk. Ofer
ty
3273
Biuro Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.

WĘGORZEWO M-3 zamienię
na podobne lub mniejsze w
Gdyni i okolice. Telefon
22-37-56. g >dz. 17—19.
3-808
MAŁŻEŃSTWO z dwojgiem
dzieci noszukuje samodziel
nego mieszkania możliwość
zapłaty z - góry. Wejhero
wo, tel. 42-„4, w godz. 8—14,
lub oferty 3077 Biuro Ogło
szeń. 8u-958 G-dańsk,
MIESZKANIA z telefonem
we Wrzeszczu na okres 2
lat poszukuję. Płatne z gó
ry. Oferty 2717 Biuro Ogło
szeń, 80-958 Gdańsk.
WYNAJMĘ domek letnisko
wy z wygodami, najchętniej
z wyżywieniem
w Jura
cie na mieś ąc lipiec—sier
pień. ofeity 4894 Biuro Ogło
szeń, 80-958 Gdańsk.
MIESZKANIE dwupokojowe w Olsztynie zamienię na
mniejsze lub równorzędne
w Trójmieście (mogą
być
piece). Tel. 57-97-58.
G-4729
MIESZKANIA samodzielne
go z telefonem poszukuję.
TeL 22-36-33.
S-15 7
MIESZKANIE 2- lub 3-pokjjowe w Pruszczu Gdań
skim 'rupię. Cferty 5585 Biu
ro Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
WŁASNOŚCIOWE,
je, I p.. parkiet,
telefon (II MPS),
na kwaterunkowe
Tel. 24-05-69.

3 poko
boazeria
zamieni«
większe
S-ITO

MIESZKANIE M-4 własno
ściowe sprzedam, Pruszcz
Gdański, Obrońców Wvbrze
ża 6 m. 9, godz. 18—20.
G-53! 4
SPRZEDAM mieszkania 3-pi
ko.Jove Oliwa. Wejherowo
Gdynia oraz 2-ookojowe S
pot, Gdynia. Tel. 20^58-69. 1!
—17 bez sobót i świąt.
_________
S-16f
3 pokoje w centrum Sopr>
tu zamienię na 2 mieszka
nia 1-pokojowe najchętnie,
w Sopocie. Wiadomość: tel.
51-76-48 po godz. 21.
_______
G-519;
ŁADNE własnościowe M ‘
na Przymorzu z telefonem
zamienię na 3- 4-poko.iov.
lub segment. Tel. 57-01-07.

PRZYMORZE M-2 telefon.
I piętro zamienię na M-2 lub LODŹ własnościowe
M-:
M-3. Wejherowo, osiedle Ka telefon zamienię na miesz
szubskie 31 m. 102, po 13.
kanie w Trójmieście. Tel.
DUZE mieszkanie kwaterun
S-1049 31-79-48.
_____
G-2529
kowe, co., wygody, pomie
szczenie na chałupnictwo za LODZ M-4 zamienię na po POSZUKUJĘ M-2. płatne z
.nienię na dwra 2- l 3-poko- uobne w Trójmieście. TeL gory. Tel. 31-00-74.
jowe z ogrodem, okolice 31-54-62.
G-2254
G-5317
Trójmiasta, Kartuz, Koście
rzyny albo inne wojewódz MIESZKA NIE 200 m kw. sta DWA mieszkania divupok«
two 1 mieszkanie w Troj- re budown.ctwo (garaż, tele jowe jedno w Gdańsku, di
miescie Oferty c259 B.uro for,) zamiemę na 3- i 1-po gie w Olsztynie zamienię t
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
kojowe tylko Sopot Oierty Jedno duże w Trójmieści
4035 B uro Ogłoszeń, 80-958 TeL 52-16-80.
MIESZKANIE Wiasność hi- Gdańsk.
,
G-47
.oteczna 4 pokoje. Pfl
m
cvv.a telefon garaż, zamie- M-5 spółdzielcze własnośclo OLSZTYN M-4 spółdzielc;
ńę na 2 mieszkania 2-poko we 7 garażem Brzeźno za
zasiedleniem zamif
jowe własnościowe lub jed mienię na 2 mniejsze miesz przed
uę na podobne w Trójmi
no. Tel. 56-57-76
G-3250 kania Tel. 56-66-26. G-3327 ecie.
Oferty :«2 Biu™
c
greszeń. 80-358 Gdafish.
OBCOKTA TOWIEC
poszu TORUŃ M-3 z telefonem za
kuje mieszkania.
Telefon mienię na większe w Gdań
I ES,-KANIE
trzypokojc
57-82-77,_______________ G >62 sku. Gdansk, tel.- 52-51-78.
we Gdynia-Obluże oraz CL
G-2436 wa sprzeda pośrednictw
SAMOTNA Doszukuje poko
S-n
ju lub
kawalerki. Telefon M-4 Radom zamieni« na Teł. 51-27-61
20-39-25
s- 10S8 mniejsze w Trójm eście. Tel
n
dwupokojc
G-26S-S
CEN TRUM Sopotu 3,5 poko 47-94-00.
v t Sw.ecie oraz trzypokoi
ju (93 m kw.) I piętro
z
we Grudziądz sprzeaam. V
c.o. zamienię na dwa mniej MTESZKA.NIE M-3 trzypoko lefon 51-27-64.
jowe. własnościowe na Za
sze. Tel. 51-53-59.
_______________S-17
S-61 spie sprzedam. TeL 22-42-66.
S-929 MIESZKANIE
trzypoko to
KAMIENNY Potok, komfor
we Gdynia osiedle Momus
k>we M-3. 56 nr* kw. II pię- M-3 na Morenie 49 m kw
k;. carter sprzeda pośredni
:ro. zamienię na większe w z'mienię na wieksze. Ofertv two Fonot. 1 Maja 4. wts
Jooocie.
Oferty 64 UPT 29T7 Biuro Ogłoszeń 80-958
ki. czwartki. 12—17.
81-701 Sopot L
Gdańsk

LOKALE

STS'

'Ü£fi&r32^i-

43 (12285) 20 'litego 1985 r.

DZIENNIK

BAtTYCK!

r
J fłębcklm talf.T> lawiudan jasny że dni« 11
IMS roku zmarła nasza by Is pr jcownlua Apteki nr
i #019

Z gUbokioi żalem aawtadanuam, że w dniu 18.
OT. 985 roku zmarła moja ukochane żona

Dyi tJtcja | Zespół PTL, ó .Miniatura’* ze zetc/óp
Me głębokim żalom zawia . nla, że w dr .u 14 lu
tego br. m rł

kto.

URSZULA DAWIDOWSKA

ALI BUNSCH

EWA LASOTA

?o»rici odbęr J« »‘ę ani« »(.. 03. toes roku <> «tdsurue '4.00 ,?« cmentarzu Loitowlcium.
Sęfdecznf wyrazy współczucia Rodzinie składaj«:
dyrekcja^ POP, «wiązki uwMlm
pracownicy PZP .Ctfarn”.

eras

wybitny scenogra» I reżyser teatralny, w latach
1951—1961 oyrekior I kierownik artystyczny naszego
teatru, twórca lego kształtu artystycznego t stylu*
który określił tradycją owocującą do dziś licznymi
sukcesami „Miniatury”. Jesteśmy świadomi, że że
gna ląc znakomitego aTtystą pozostajemy z jego
dziełem, które przechowa nłezniszvzalną Jego pa
mięć.

l&i 86
Pogrzeb odbędzie aią dnia 30. OT. 19« roku na
cmentarzu oliwskim o godz. 14.00.
Pogrążony w głębokim smutku
MAI
G-5„fl

K-3034
X głębokim talem zawiadamiamy, i* dni« lt lu
tego iaa roku po ciężkich cierpieniach w wieku
et lat «marła noszą ukochana córka, aiostra,
gierka, bratowa Ł ciocia
Mb.

MARIA MIROSŁAWA CIEPiyCHA
a 4* Rem|H)W|lta

Pogrzeb odbędzie ale w dntu *T lute fi IM rova
» godz. 14 aa cmentrzu Komunalnym Irebrzysko.
Potu «Zona w smutku
*OD7.INA,
Ö-X968
us ii lutego :«• roku amart w
mól drogi ojciec

mgr WITALIS TUSTANOWSKI
Pog..eb odbędzl. aie dnia tl lutego 1955 roku o
godz W na cmentarzu parafialnym w Cl .w.* zj
tle*
Puzrtloay w amutku
HTN,
0-5881

s&służony działacz ..Społem'’, wieloletni przewod
niczący komitetów członkowskich. Za zasługi
w
rracy społecznej odznaczony Odznaką „Zasłużm y
dla „Społem”, „Zasłużony Działacz Ruchu Spół
dzielczego”.

Nl-utulecJ. w -nautku po straci- ukochanej Im./
i mamusi

Wyrazy współczucia Rodzime Zm».lego składała:
Rada Nadzorcza, carząd, działacze „Społem”
PSS Gdańsk.
K-J92S

Mb.

ciepluchy
2 głęboklra żalem zawiadamiamy, że cm!a 16 lu
tego 19&5 roku zmarła nasza najukochańsza mat
ka, teściowa, babci, 1 prababcia

smerłej w dniu 17. OT 198- roku dc ciężkiej cho
robie w 43 roku życis, zawiadsm.-my ie pogrzeb
odbędzie sl^ dnia 21. OT. l«5 roku o godz 14.00 na
cmentarzu Srebr^yska

WIKTORIA SUBOTKSeWICZ

Mąż, córka złąć I wnuczek.
Prosimy o niesuładanie kondolencjl.
G-5854

—rdjcja i wyrazy współczucia « powodu śmierci

MATKI

MARIAN G1NTROWSK3

tona, córka, ukochana wnuczka, rodzina.
Frofemy o uieakładani* kondolencjk.
G-M09

Z głębokim ialen* uw .ad&r han,te dnia 16 lu
tego tv roku zmarł w wieku 78 lat najukochań
szy mąt ojciec i dziadek

KoL Leokadii Kowaionek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, te w dniu 18.
OT, 1983 roku zmarł

. in* J odbędaif aią żl lutego 18« roku o go
dżinie la na cmentarzu Komunalnym w So .oclu
Pogrąże.u w smutku;

Makii Mirosławy

wszysc7

K-1904
»WWMiHBMMMMMmft'

JAN JANUSZEWICZ

wteicu e# lat

Mp.

Dyrekcja, zespół artystyczny 1
pracownicy PTLiA ,,Mlri»uu.a *.

Z głębokim botem zawiadamiamy i« dnia if lu
tego 19« roku zmarł

4. t o.

lać S3

m

Msza żałobna odprawiona zostanie dnia 21 lute
go 19S5 roku o godz. 8 w kościele parafialnym św.
Brvgich w Gdańsku
Pogrzeb odbędzie sie tego »amego dni« o Kwdzłnie 10 na cmentarzu Gdańsk-Matarnia
Pogrążoną w żałobla
ROD2/VA.
.
p-Wfi

ROMAN SZCZUKIEWICZ

władają:
dyrekcja I pracownicy Wojewóazidej Sta«
eji Samvamo‘£pideBiloiogiczn«J w Gd«: .
aku.
X-2005
X głę o kim tale? zawiadamiamy. t% dnia 1T lu
tego 1985 roku zmarła po długotrwałe] chorobit na
sza kochen« matka, teóciowa. babci, i prabafc aa

Nabożeństwo żałobne >dprawione zostanie dnia *1
lutego 1985 roku
goaz, 12
kościele św. Stani
sława Kostki w Oliwie, ul. Abrahama. Pogrzeb od
bedcie sie tego samego dnia o godz. 14 na cmenta
rzu Łostowice.
Pogrążona w smutku
„
RODZINA.
G-58.14
E głębokim t-leitt zawiadamiamy, że dnia 17. 83
1965 roku »marł pracowmik Centr urn Techniki Wy
twarzania Przemysłu Okrętowego „Promor”

marek minta
lat 15

a I. Makuratk

G-5914

2 głębokim żalem zawiadamiamy że 17
lutego
195- roku oaeuzia od nas nasza nlenapo*uni«na ko
leżanka
ś. f o.

MARIA CIEPŁU CHA
nauczycielka
Jej przedwczesna śmietć «tanowi bolesna stratą.
Utraciliśmy wspaniałego człowiek! i przyjaciela.
Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej skłaaala:
koleżanki ł koledzy oraz prac« wnicy admi
nistracji ZSSO w Gdańsku.
0-5903
W aniu 17. OT. ’935 roku zmarł mój kochany mąi
najz ojc.ec i teść

Mb.

MIROSŁAW CZUCZMaN
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 35. ot.
19« roku e ;odz. 7.30 w kośc.ele Iw. Piotra 1 Paw
ła w Jelitkowie
Pogrzeb odbędzie sie tego samego dnia o godzinie J3.W na cmentarzu Srebrzysxo,
RODZINA.
G-5895
W dniu 15. OT. 19« roku przestało bić serce mo
jego najuKochańszego męża naszego ojca, teścia 1
dziadka

W Zmarłymi straciliśmy szlachetnego człowieka
wspaniałego i nieodżałowanego koleąę
Pngrreb odbędzie ste w dndu 21. 02. ?985 roku o
goaz. 12 3o na cmentarzu Łostowickim.
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmar
łego składają:
dyrekcja. TOP PZPR, Związek Z.iwo^owv,
koleżanki i kolęd» ' s CTW PO .Promer'».
K-1978
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego
naszego zasłużonego byłego pracownika

i*x>grz b odbędzie sie dnia tl. 03. 19« roku o go
dzin.« 13.00 na cmentarzu Łostowicklm.
RODZINA.
G-5570
Z głębi, kim żalem zawiadamiamy że w dniu 14
hjtegc 1985 roku zmarł mój mąż, nasz ojciec, teść l
dziadek

BENEDYK! BRE7A
Msz -w. żałobna odprawiona zostanie dni« 23 lu
bego 19« roku o godz. 1 w kościele Najświętszej
Marii Panny w Pruszczu Oc ańskim ul. Chcpina po
czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz
Komunalny w Pruszczu Gdańskim.
Pogrążoną w smutku:
żona, córka, syn, mow» zleć I wnuki
C-5871
7 głębokim żalem zawiadamiamy, ie dnia 18. OT
1985 roku zmarła nasza droga Matka i Babcią

KUNEGUNDA KACZMAREK
Pogrzeb odbędzie sie dnia tl (S3. 1988 roso
o *odztnie 1005 na cmentarzu w Wejherowie-Smlechowie
Pogrążone w smutkukłZTBbt.
G-5872

składają?
yr&cownlcy Garodka Kształcenia Cudzoziem
ców MbPiSS w Gdańsku.
K-20’3

T—TM
Dnia K lutego 19« roku zmarła
robie

do

ciężkiej cho

Mb.

BRONISŁAWA ADAMCZUK
Pogrzeb odbędzie się we czwartek, dnia 21 lute
go 1985 roku o godz. 13 na cmentarzu w Gdańsku-Oliwle.
O czym zawiadamia
RODZINA.
G- 5832

S3E
Z głębokim żalem zawiadamiamy, te dnia 17 lu
tego 985 roku po długich i ciężkich cierpieniach
odszedł od nas ukochany syn. brat 1 szwagier

MAREK MINTA
Pogrzeb odhęasle sie dni- 2! iutego 19« roau e
goaz. 12 30 na cmemarzu Łosrx>wlckim
Pogrążeni w smutku:
rodzice, siostra ł szwagier
G-5827
Z głębokim talem zawiadamiamy, że w dndu 14
02. Ł985 roku zmarł

STEFAN SOCHA
koordynator
artvstvemv cyklu
erttikaovine*»»
„Rozmowy o teatrze” dla uczniów zasadniczych szkół
zawodowych, a ostatnio cyklu „Poznajemy tealr”
dla uczniów szkół oodstr.wowych w woj. gdańskim
Twórca i wykonawca wle<u programów • spektak
li dla młodzieży szkolnej.
Centrum Jdnkse.fl Teatralnej Dzieci I Mło
dzieży w GdańskuK-ł.946
Skiraamy wyrazy głębokiego ż&lu 1 współczucia
Rodź'nie zmarłego aktora

STEFANA SOCHY
oddanego Idei wychowania nrzez teatr młodzieży
szkolnej.
Odszedł od nas w sełnl sił twórczych 1 zamie
rzeń związanych z edukaeia teatralną dzieci i mło
dzieży województw gdańskiego 1 gorzowskiego.
Przyjael-'je a Centrum Edukacji Teatralnej
uziecl I Młodzieży w Gdańsku.
K-lOTo

fograzenl w głębokim smutku, rawladamiamy, te
dnia MS. OT. 1»83 roku. no ciężkiej chorobie odesz
ła od nas na rawuze na jujcochańsza zona. mama,
teściowa i baocla
i to.

ANIELA WOJCIŃSKA
Pogrzeb adbędzie sie dnia 21. OT. 195* roku o go
dzinie 14.16 na cmentarzu Łostowioklm.
Córka i wnuczka.
G-58B9

ś. t o.

BRONISŁAWA TYLI
Pogrzeb odbędzie sie 21 lutego 19« roku o go
dzinie 14.30 na cmentarzu ŁostowickŁm.
RODZINA.
G-5537

długelcćnł i zasłużony pracownik służby zdrowia,
szlachetny, iyczliwy I nigdy nie zapomniany ko
lega.
Wyrazy współczucia Roozinie Zmarłego składają
dyrekcja l pracownicy WSSE w Gdańsku i
TSSE w Kartuzach.
Pogrzeb odbędzie się dnia 21. OT i95f roku o go
dzinie 11.30 na cmentarzu w Kartuzach.
G-5940
Z głębokim żalem iawiadbiTiiamy, że dnia 17. 02
19« roku pc ciężkich cierpieniach zmarł kochany
mąt. ojciec teść 1 dziadek
i. t o.

BRONISŁAW SZALIŃSKI
Mssa śv- żałobna Prior a w Łon a zostanie rinia łl.
82. 19« roku o godz, ll.SC w kościele MB Nieusta
jącej Pomocy przy ul- Słowackiego we Wrzeszczu.
Pogrzeb odbędzie si<; tego samego dnia o godztnle 3.00 na emenUrzu Srebrzysko.
RODZINA.
G-5527
Z głębokim bólem zawiadamiamy że w dniu 16
lutegc 19« roku zmarł nas* przyjaciel, wybi.ny
scenograf

AU BUNSCH
Odszedł od nas wielkiego formatu artysta o głę
bokiej. wszechstronnej wiedzy niestrudzony w pra
cy, Wbpan.ały człowiek.
Kultura teatralne poniosła niepowetowaną stratę.

Z głębokóm talem zawiadamiamy, że dnia 17 lu
tego 1®3S roku po długich 1 ciężkich cierpieniach
odszedł od nas w wieku 33 1st najukochańszy mąż
i ojciec
ś. t o.

MAREK MINTA
Msz* święta żałobna odprawiona zostanie dnt# 21
lutego 1985 roku c godz. 7.W w kościele opatrznoś
ci Bożej — Gdansk-Zaspa.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godzi
nce 12.30 na cmentarzu fostowlckim
Pogrążona w żałobie:
tor a a synkiem.
G-5K6
mmmmmsMammmmmmm
Pełni smutku żegnamy naszego cenionego współ
pracownika ,J przyjaciela
znakomitego artystę i
oddanego człowieka teatru, scenografa

ALEGO BUNSCHA
■Wyrazy współczucia Rodzime składają:

PRZYMORZE 2 pokoje, spół
dzielcze zamienię na 2 ka
walerki, kwaterunkowe Tel.
grzecznościowy 31-01- 50.
3325

Z głębokim talem zawiadamiamy, że dnia 16 lute
go i.985 roku zmarła nasza była pracownica

ZUZANNA GRABAREK
Pogrzeb oanęUzle się anla 31 lutego 19« roku o
godz. 15.30 na cmentarzu na Oksywiu
Wyrazy głębok1 ego współczucia Rodzime składają:
dyrekcja ! pracownicy Okręgowego Urzę
du Przewozu Poczty Gdynia I.
S-if43
Pogrążeni w «nutku zawiadamiamy, że dnia 18. OT.
19« roku przestało bić serce mojego męża, nasze
go ojca. teści* 1 dziadka

dyrekcja 1 scspól Teatru Muzycznego w
Gdyni
K-V987

FIRMA polonijna wynajmie
mieszkanie z telefonem na
biuro na terenie Gdańska
lub Wrzeszcza. Oferty 3636
Biuro
Ogłuszeh,
30-958
Gdańsk.

MIESZKANIA ■ tr-ypokcjowe, spółdziel-ze, własnościo
we, telefon i trzypokojowa
spółdzielcze zamienię na J«
dno większe, segment vJb. M-l atup^ę. TOT. 82 46-88.
MORSKI Port Handlowy
inne propozycje, tylko Trój
0-3257 Gdynia unieważnia przepust
fniasto. Tel. 57-18-rl. wie
kę stałą 94516 wystawioną
czorem..
0-3762
ua Dariusza Szylurra.
------\----------------- --------------NAUKA
MIESZKANIE własnocclowp
MORSKI
Port Handlowy
trzypokcjowę zamienię na
Gdynia unieważnia
prze
je dnopokojow * W rozlicze
4NGIBLSK:
fgo.
nlemiccpustkę
stałą
1C015 wystawio
niu może być diesel. Tc’. kitgo uerę gruutownie. Tni.
na na Leonarda Lagę.
57-18-9) wieczoreiił, G 4764 22-;0-04,
od 34.
S-USt
ZGUBIONO prawo jazdy
3-pokoJowe mi »zkanib na KOREPETYCJE wiŁiematy- kat. B yydane przez Wy
osiedlu Mickiewicza zamie ka
fizyką. TaL 29-05-54. dział Komunikacji Gdynia
nię na część domku lut 41-63-94.
W-1251 na nr zwis to Adam Łabędź.
stare budownictwo najchęt
Gdynia , Chylońska 199 m.
niej w Sopocie. Oferty 70 i/TUDENT PO itezy niatema 11.
S-Ü185
CilPT 81-701 łopot. 1.
tyki Tei 8U03-».
______________________ 0-3393 IŁGITFIONO prawo
Jazdy
KWA1ERUNKGWE dwupo
kat. B wydane prztz Wy
kojowe 42 m. kw. ogrzewa ANGrELSKitXSO uczą. Tel. dział Komunikacji w Gdyni
nie elektryczne, wszystkie 2,-83-28.
S-985 na nazwisko WaJdemar kaprzyk. żarn. Gdynia,
uL
wygody, telefon zamienię m
trzypokojowe. TeL 31-81 58, M4TEMATYK4 T«l 11-30- Stolarska 8 i m. 22.
S-I1I86
G-3737
-27.
S-24
ZGUBIONO pr r wo
Jazdy
M-2 własnościowe Poznań
dowód rejestr a
zamienię na równorzędne KURSY po istawow* spawa kat AT or
lub Inne propoiyc Je na tra nla e.ektryczt.ego l g-iows- cyjny z wkładką Jawa GDD
sie Gdańsk - Wejherowo.
dla t^.kladóvr
prawy i 3406 wydane przez Urząd
o»ob prywstrych. oraz przy Miasta w Pucku ra nazwi
Tel. 51-30-16, do 11
Stanisław Potr/kus,
0-4104 gotowujące do egzaminów sko
na u- rawrJznia dozorowe zam, Piaśnlca.
S -1128
RaiBsL
Informacja,
zapi
MIESZKANIE
spółdzielcze
M-2 w Gdyni-Chyloni ta- sy oświata., Wrzeszcz, Wa- ZGUBIONO prawo
Jazdy
ryfojciexo
4
tel.
41>-71-83
mlemę na większe na tra
____________________ K-1407 kat. A, B. C. E. T wydane
sie Gdańsk — Pruszcz. Gdy
przez Wydział Komunikacji
nla — Chylonia, uL Kar
w Wejherowie na nazlwsko
tuska 32-2.
0-3707 MATEMATYKA. TOT. 41-5+ 75 11Ti-odzlmlerz
Dawidowski,
0-3364 Wejherowo. Nawa 12.
POSZUKUJĘ mieszl anla do
________ ______________S 1197
wynajęcia w Brzeźnie. Tel. ASYSTENT udziela korepe
matemMpka. fizyka, ZGU.łlONO prawo
jazdy
56-66-40,
0-3772 tycji.
cnemlv TeL 53-32-46.
kat. B nr L 0545533 wydane
O- «57 przez Urząd Miasta Sooot
UMEBLOWANE z telefo
nem M-2 w Gdańsku do Mn iEMATI Aj ■ geometria na nazwisko Grażyn,-, Burwynajęcia. Oferty 37al Bij wykreśina. TeL 20-14-87.
jztyfca. Sap« t. Czyżewskie
go t m. 4.
to Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.
0-94
,________________ G-1381
SPÓŁDZIELCZE M-3, S8 I»
ZCJUBIQNO
prawo
Jazdy
kw. zamienię na dwie ka
PRAIA
ka„ A, B, C. E, T na naz
walerki, TeL 24-27-WL
wisko
Tadeusz
Łakomieć
S-113S
ZATRUDNIĘ kobietę, może zam. Cnłazdowo 48, gm OGDANSK-Moretja mieszka być renclstKi do sprzetania staszewo. woj. elbląskie.
G-3235
nie komfortowe 2-pokojowe oraz lekkiej siedzącej prt42 m kw. z loggią własno cy przy twodukclL Zakwite
DZIEKANAT
Wydziału
ściowe, spłacone zamienię row. .u«. «udańsk-Brentowo
Mechanicznego
Wvż«zej
na 3-f 4-pokojowe kwaterua Ogrodowa 8. godz, 10—16.
Morskiej w Gdyni
kowe lub własnościowe, eC-M 63 Szkoły
unieważnia
legltvrr.ade
stu
wentualnle olętro don ku
ns trasie Gdańsk — Gdy PANI do prowadzenia do dencką nr C«9 M na nazwi
sko
Zenon
Galikowskl.
nia. TeL 20-99-17, po i4
mu pilnie potrzebna.
TeL
G-93
S-4156 2C-8J-72. W nOdZ. 19—*1.
G 5276
TRZYPOKOJOWE micszKa
ITSMifll
nie, 87 m kw., stażowe, Iii ZATRUDNIĘ pracowników
piętro Sopot, ul. Wiineck'e w gos" jdarstwie rolnym mo
go zamienię na awa miesz że być małżeństwo. Ze.twa
kania mniejsze, inne p-.opo tet'^wanie i wyżywianie na PRZESTR AJ A MY radia, te
życie. Oterty 1157 UPT SI- miejscu.
Antoni
Yerrik, lewizory. TeL 41-24-53, godz.
G-T157
Bj.cz, dojazd * BdaAsKa 11—19.
301 Gdynła 1.
PKS w kierunku Koäcierzv
3 mieszkania zamienię na ny.
G-5577 DEZYNSEKCJA zdrowa 1 ta
nla. hachunkL TeL 58-51jedno
4-poko)Owe.
TeL
G-163S
ehokuonictwo. 78.
57-83-79, po 16.
S-1I6I PRZYJMĘ
oprócz szycia. Oferty 1152 " aaawBBSBłimwjf ■ -Tjuarj
KWATERUNKOWE 2 poke. UPT 81-301 Gdyni- L
UV/AGA INSTYTUCJE !
J-. wygody, telefon w Gdy
i Zakład Dezynsekcji wy |
ni zamienię na większe z TOKARZA em«ryts renci
tępi robactwo. Gwaran-I
wygodami w Gdyni Tel stę orzyjmę. Wrrrztat ślu
je — rachunkL
Tel. i
22-03-76.
S-1176 sarski, Rumia, uL Tatrzań
1-91-58.'
S-83 ‘f
ska Dl.
S-1165,
täa
MAŁŻEŃSTWO
poszukują
mieszkania
2-pokojowego KALETNIKÓW, pandę
do DODATKOWE drzwi (futry
lub domku gospoaurczego. szycia toreh orąz uczniów ny stalovv’c). T«L 20-53-48,
13—14
S-96
TeL 23-24-39.
S- 1180 orzy jme. Warunki bardzo do 20-58-87, godz
bre. Gdynia. Chwarzeńska
lakiero
KRAKOW, spółdzielcze »trzy »7.
S-1173 CYKLINOWANIE,
wanie. TeL
20-90-96, godz
pOKOjowe zamienię na po
dobne, w Trójmielcre. TeL ZATRUDNIMY wykwa^fl- 13—IŁ
S-1269
23-35-74S 1184 kowaną krawtuwą speclalno
śei: kuiikl. soodnlt.
Wa ANTENY RTV zbiurcze, Itt
BRODWINO M-3 sprzedam. runki do uzgodnienia. Ofer dywidualne — krótkie ttrOferty 1112 UPT 81-301 Gdy ty 1’75 UPT 81-301 Gdynia rjilnv, rok gwarancjL TeL
1.
nia L
52-13-39 lub 52-14-65
G-5370

M-4 trzypokojowe w Gdań
sku kuplę. Oferty 5116 Biuro
Ogłoszeń. 10-958 Gnańsk.

Niboźeństwo żałobie odprawione «ostanie „ma
21 lutego 1935 roku o godz. 11 w kościele parafial
nym w Brodnicy Górnej, po czym nastąpi wypro
wadzenie drogiego nam ciała na cmentarz para
fialny.
O czym powiadamia pogrążona w smutku i ża
łobie
RODZINA.
S-W17
m

M-2 komfortowe na 2abian
ce, telefon, odnajmę na
pół roku Oferty 367'’ Biu
rg Ogłoś ceń, 80-958 Gdańsk

Olr >dek dysponuje pokojami 2-osobowymi oraz autokarem na wy
cieczki.
Bliższych informacji udziel» Dział Zatrudnienia, Płac l Spraw So
cjalnych, teL 55-05-0“*, teleks 0712471.

MŁODE
małżeństwo (lę
ka rz> poszukuje samodziel
nego mieszkania w Trójmle
ście. .Oferty 3265 Biuro ogło
szeń, 80-958 Gdańsk.

a H. Brouk
lat 80

M-S własnościowe w nowym
budownictwie III piętro Oru
nia i M-2 własnościowe, su
per komfortowe 3uchani.no
I piętro zamienię na mie
szkanie własnościowe M-5
lub
M-4.
Gd.-suchanino,
xJszta 2-133.
G-3671

— tuiejseowośel • dużycL walorach klimatycznych — na. wypoczynek
dl» 5® dzieci w wieku 7—12 lat w 3 turnusach 20-dniowych w zamian
za miejsca kolonijne lub wczasowe natf morzem.

M-4 własnościowe z telefo
nom —
Sopot-Brodwlno.
jorz^dam.
Oferty z cena
5733 Biuro Ogłoszeń, 80-953
Gdsńsk.

K-1978

AGNIESZKA MONIKA STARK

M-2 komfortowe w Oliwie
sprzea&m. TeL 52-33-53.
_______________________G-37&S
MIESZKANIE
spółdzielcze
J-pokoiowe w GdynJ-Cnyionl zamienię na większe w
starvm budownictwie. Tel.
24-04-66.
S-1204

DWA mieszkania dwupoko
jowf w Nowym Porci 2 W
Gdyni zamienię na więkaze. Nowy Port, Władysła
wa IV 25 B m, IŁ
0-4738

OFERUJE RIIEJSCa
koIo Obornik Slą&kieh

w ebrouku kolomjuyai w Skokowej

M-l 17 in kw.; Wltomino pil
nie sprzedam — pośrednic
two. Tel. 51-27-64
S-177

Teatru Dramatycznego

Dnia 17 lutego 19« roku po długiej 1 ciężkiej cho
robie zasnęła w »ogu o„atr>>ona sakramentami św.
nasza ukochana matka, babcia, prababcia i teściów«

RUBS2KANIE.
3-pokoJowe
63 m kw. kwaterunkowe,
c.o., wysoki parter, słonecz
ne, dzielnica Wrzeszcza za
mienię na 2 mieszkania 2-poKojove lub 2- i 1-pokoJowe. Gfei tj 3348
Biuro
Ogłoszeń, 80-953 GdańŁk.

SUPEHKGMxORTGWK M-4
spółdzielcze U m kw. w
Kraicowie zamienię n« rów
norzędne w 1 rójimeścU.
Mich, 82-i30 Nowy Sław,
uL Daszyńskiego 12 G-3758

REJONOWE PEZEDSJĘBIORSl WO PRZETWÓRCZE
PRZEMYŚLU PASZOWEGO „BAÜUTIL"
Wroniaw, ul. Legmcka £>2

MŁODE małżeństwo poszu iKtSZUKUJEMY dochodząkuje '
mieszkania.
Tei. cej jplekunki oo 4,5-letmt21 91-63.
b-1120 go cidopca na 4 dni w tyKodniu. Gdjnia-Obłule.j StoSPÓŁDZIELCZE 3 pokoja larska 8 B m. i:L
zamienię na dwa mni£ jsre.
S-dtlBL
TeL 23-53-1A
S-llOi
ZATRUDNIĘ stolarzy, eme
MIESZKANIE
spółdzielcze rytów. Gdynia, teł. 27-06-86.
S-IU0
w nowym budownictwie 2pokojov. e, słoneczne z du
żym balkonem w Szczecln- USŁUGOWY Zakład Tapicer
oraz
ku zamienię na pouobne ski przyjime ucznia
lub większe w Trójmieście. emerj'ta- Gdańsk-Letniewo.
Ten 408-97, pc* 16. 78-400 uL Uvzniowska 36 C. TeL
G-241J
Szczecinek,
uL 23 Lutego 43-21-05.
9 F m* 2.
G-3573
PRZEJMĘ ulacharzy, deka
M-2 sprzedam. TeL 56-43-23. rzy, rencistów na bardzo do
G-33Ü hrych w'arunkach. Sopoł 22
Li psa 65 m. i A, telefon
MIESZKANIA dwupo Kojo 51-46-28 w go oz. 14--18
wego na rok poszukuję, mo ________________________ S-39
żliwość zapiuty z gory. Tel.
zatruuni
56-68-00.
G-3357 GGROLNICTWO
pracownik, fizycznego, ren
cistą.
TeL
32-25-a,,
KAWALERKĘ w Sopocie
G-3570
kupię. W rozliczeniu ewen ____________
tualnie uzwojona dziatka
POMUC
doniowa
dochodząbudowlana Gdańsk, Oferty
3637
3361 Biuro Ogłoszeń, 89-9t>8 a potrzebna. Oierty
Biur.
ogłoszeń.
80-958
Gdansk.
Gdańsk.._
M-4 własnościowe, auperkomfortowe 59 m fcw. w TOKARZA na pół etatu War
Bydgoszczy sprzedam łub sztat Ślusarski. Oliwa, Grun
G-3470
zamienię na
-»cdobn# w watażka 561 a.
Trójmieście. Oferty 51 UPT
PRACĘ chałupniczą przyj
81-70. Sopot L
mę. Posiadam mLSzvjię Ve
małżeństwo
postukuje ritas SCO, TeL 31-37-63.
G-3434
mieszkania 1- lub (-pokojo __________________
wego. TeL 62-36-74 , G 3394
PRACĘ chałupniczą przyj
TEATR Muzyezny w Gdyni mę (oprócz szycia). Oferty
poszukuje na tracie Sopot -uM U PT 61-301 Gdyn«i L
— Gdynia, pokoju z kuch
rencistów zsnią, telefonem dla aktora EMERYTÓW
Kudruą przy
lamin a.ta.h.
TeL 53-13-25.
G-3408 TeL
31-91 40.
C '-54
MAŁŻEŃSTWO
poszukuj» MURARZY, pomocników na
mieszkania. TeL 20-46-19.
dobrych warunkach
G-3348 b»rdz
z jnożliw’ością wyjazdu za
granicą
(«meritów i renciDUZE aomfortow ■ mieszki
zatrudnię. Teleror.
me Wrzeszcz, taras, ogród, *iow)
57-92-49.
p. 17.
telefon : a mienię 1 1 dwa.
TeL 41-23-35.
G-3334 ______________________ 0-1113
(rencnstę) eks
M-5 Iława, 71 m kw, za-' CUKIERNIKA
pedier Usę 1 ucznia zatrud
mienię na M-l lub większe nię.
Ciastkariua.
Sopot, Ko
w Trójmieście. Wiadomość: ściuszki 10.
G-4819
Bogumiła Szawań, Iław*
ul. Smolki 22 A u 17.
LA TRUDNIĘ rencistów to
G-333? karzy, uczniów, uczennice,
MIESZKANIE m-4 własno* pracowników 1 pracownice
tikowa nycłi. Kar
ciowe Siarogard Gdański mewykwali
tuzy. uL Łąkowa 27
sprzedam
Wiadomość, ____________
G-2142
Gdańsk, reL 31-4S -67. G-3334

Dyrekcja i zespoły
w Gdyni.

POKÖJ z kuchnią, łazien
ka. c.o,. kwaterunkowe So
pot zainienię na todobnt
. Warszawa. TeL 51-69-63. po
17.
H
G-5323

* ta

Dn4a 18 lutego ł#55 roku zrr iria w wieku « lat
no długich t ciężkich cierpieniach nasza najuko
chańsza mamusia 1 babcia

4. t o.

sł. fel. rred, NORBERT HIRSZ

MIESZKANIE w zamian ca
opiekę lub inne propozycje.
Oferty 1063 Gdynia l słcryt
ka pocztowa 37L

2 gł“boś im żalem zawiadamiamy, że w dniu 1«.
OT 1985 roku odeszła od nas na zawsze moja ko
chana mama 1 babcia

■Wyprowadzenie
włok z kapUcy cmentarnej
cmentarza Łostowickiego nastąpi 20. OT. 19S5 roku
O godz. 1E.3»,
o czym zawiadamiaj« pogrążeni w smutku:
maż. svn. »vnowa t wnuk.
Prosimy o nleskładanie kondolencH
O-SOTf

że w dniu 18

ut n

li t 02

JANfNY KIEIAS1AK

Z głębokim żalem zawiadamiamy
OT. 1985 roku zmarł nagle

Msza sw.
żałobna odprawiona
zoitaiie
dn.'a
21 OT. -<95 roku o godz. 10.00 w kościele w Bolszevrie.
Pogrzeb odbędzie się tego “amego dnia po mszy
żałobnej, na cmentarzu miejscowym,
Pogrążona w żałobie
RODZINA.
S-19S2

Msza święta żałobna odprawiona «ostanie dnia II.
OT 1955 roku o godzinie 7.30 w kościele parafialnym
w Jelitkowie.
"ogrzeb odbędzie sie tego samego dnia o godzi
nie 14.00 na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Mai. dzieci 1 wnuki.
G-586?

11 o.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 21
1985 roku o godz. 7 30 w Katedrze Oliwsklej.
Pogrzeb odbę izile się tego samego dnia o .godz
13 00 na cmentarzu Lostow cKim.
Odjazd o; cmentŁ.z autokarem o godz. 11.43 z ul
Grottgera 30a w OKwie
RODZINA.
G-i549

JOZEFA KRÓLA

APOLONIA WRÓBa

Z głębokim bólem zawiadamiamy, o śmierci na
szej najukochańszej żony 1 matki

lat 81

BRONISŁAWA SZALIŃSKIEGO

ś. t o.

KAZIMIERZA MIKOŁAJEWSKIEGO
lat n

JÓZEFA CICHOCKA
OT

URSZULA DAWIDOWSKA
Msz św. tsłobna odprawiona zostanie e nia 38 lu
tego 1 «5 roku o godz. 8.30 w kościele św JiuWtgl w Nowym Porcie.
»ogrzeb odbędzie sie tego -amego dnia o godziOm 14 na cmentarzu Łostowlce w Gdańsku.
Córaa, zleć. wnuk s rodziną,

Z głębokim żalem zawladamiamyj że 14 «2. 1985
roku ;>o ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu na
sza najukochańsza matka teściowa, babcia oraz
prababcia
^

WARSZAWA M-2 rrlcancó.
clowe zamienię aa mieszka
nie w ^ rrójmieżcia. TeL
*2-wO-Si.
O-liti

POEZTTKUJĘ
mieszkania
2-pokojowego. na dłuższy
czas. Płatne z góry,
Tel.
81-84-55 (9—16) oraz 55-23-62
od W.
G-5791
M-S w Toruniu zamienię na
podobne w Trójmieście To
i-uń, teL 221-80.
G-3735
ATRAKCYJNE mieszkanie
dwu pokojowe Brodwino za
mienię na większe.
Tel.
57-98-02.
G-3736
POKÖJ odnajmę osobie sa
motnej ze pomoc w do
mu. Gd.-Brzeźno, ul Ko
tarbińskiego 5, teL 31-80-80.
G-3748
POKÖT z kuchnią w cen
trum Wrzeszcza zamienię
na większe. TeL 57-98-02.
G-3737
3 pokoje własnościowe sprze
dam. Elbląg, teL 232-35,
E-145

SAMOTNY spokojny chło
pak ze wsi bez nałogów po
śzukuje pokoju najchętniej
u starszych osoo. oferty
3331 Biuro Ogłoszeń, 80-958
Gdańsk.
M-5 spółdzielcze Przymorze
zanruenię na 2 oaozielne
mieszkania, TeL #6-45-12.
G-327#
STARSZY samotny rencista
bez nałogów poszukuje po
za Trójmiastem niedrogie
go pokoju na 2 lata ze sta
łym zameldowaniem, zapła
ta miesięczna. A. Oknlński,
30-651
Gdańsk,
Korzenna
4 B m. 4.
G-32 i#
M-2 spółdzielcze zamienię
na ro wnorzędne, miejsco
wość ooojętna.
Czesława
Zawistowska. Gdarsk-Orunia, ul. Diamentowa 2-28.
G-32 62

TELEWIZYJNE Jowisz TeL
j2.2-5.a1.
G-2510
----------■—...... -..
CZYSZCZENIE
dywanów.
TeL Q Sf-7Q
G-3360
PRZEPROWAD22KI.
41-69-63.

K-i845
DRUGIE drzwi, tapicerka
zabezpieczenia, uszczelnia
nie. Tel. 41-31-19.
G-1788
CZYSZCZENIE
Tel. 31-02-03.

dywanów.
G-3647

CYKLINOWANIE.
S3-65-19.
CZYSZCZENIE
Tel. 31-80-86
UKŁADANIE
Tel. 32-47-06.

Telefon
C-3i 23
dywanów.
G-48576

parkietów.
C-48098

CYKLINOWANIE.
52- 02-33.
CZYSZCZFNIF
Tel. 24-35-'f0
ZLECENIA
Tel. 32-21-28,

Telefon
G-i<8>7
dywanów.
s-sro

meblarskie.
G-53<f

TA PĘTO WANIĘ.
41-21-74.
BEZPYŁOWE
nie, układanie
Te! 51-83-56.

Telefon
G-5029
eykbnowaparkietów.
G-2925

CYKLINOWANIE, chemola
kowanie podłóg. TeL 52-!6-f9
_____________________ G-2508
M )NTAŹ wiązań narciar
skich. Tel, 32-22-91,
______________________ 0-4710
SOLIDNR
zabezpieczenia
przeciw włamaniowe
tapi
cer,stele wyciszanie drzv-L
TeL 41-65-73.
G-42S6
F RZEPROWADZKL
31-21-26.

Tel.
Q-24«

U7CŁ/ DANIE
parkietów
mozaiki, (własne, powierzo
ne). TeL 51-23 04.
S-2-SS2
Żaluzje —
estetyczne,
praktyczne. TeL 32-50 n.
___________________
G-ftśS
»RZEI ROWaDZKI.
32-36-03.

Tel.
G-3804

INSTALOWANIE autcalarOió» radioodbiorników sa
mochodów yel i. Sop<>t, Armii
Czerwonej 55. teL 5I-TS-97.
G-3261
DEZYNSEKCJA
karaluchy, prusakl
mrówki faraona tępimy
skutecznie
(instytucje
mieszkania).
Telefon 41- 40 irf..
Gwarancja
pół roku.1
044051

RÓŻNE
,LCHN1Ę ga: Tu nową z
mle tlę n? lodówkę. Ofert
69 UPT 81-701 Sopot L
F RALKĘ
.lutematvczTi
Wiatkę nowa zamienię n
zamrażantę. TeL 41-07-P1
<S-3f‘9
WSPóLNIKa
z, gotówki
przyjmę. Posiadam üiernlq
oraz szklarnie do remontu
(1C00 m kw.). Możliwość Lu
,r vy pieczarkarni. Oferty
3783 Biuro Ogłoszeń, 80-938
Gdansk.

Tel
G-2323

PRZYJMĘ
udziałowca di
zakładu wędliniarskiego \
ZAMKI szyfrowe ZS. mon budowie. Oferty H47 UF'
taż. TeL 41-47-78.
81-301 Gdynia L
G-3TT1

Za pomoc w ro
budowie domu oferuję 2
miejsc noclegowych w Gd
ni. Oferty n48 UPT 81-30:
DREWNIANE dr^wi, harmo Gdynia 1,
nijkowe. Ten 3i-60-48.
G-2G36 MASZYNĘ dziewiarską n
5 dwupłytowa zamienię n
TRANSPORT. Tel. 32-U8-Ł9.
G-3811 segment pokojowy lub In
ELEKTROINSTALACYJNE ne propozycje. TeL 41-02-04
G-330
TeL 31r52-06.
G-5375

TELEWIZYJNE czarno-txa
łe, kolor — krajowe. Tel
52—02— > 3.
G—255o

okazJaI

Żaluzje, drzwi harmonij WANNĘ żeliwną l.7fl cm za
na mniejszą. TeL
ko we, doualkowe. wygiusz«- mienię
57 -25.49, po godz. 16,
nie. blacha. Tel. 22-0,-59.
G-3287
G-5U8
LKŁaOANIE
cykiinowa- SKLEP materiały budowla
nie. cnemoiakow anie. TeL
57-94-63*
G- *25, ne prowadzi sprzedaż: deski
podłogowe, boazeria, listwy
NAPRAWA sumochodowycił mozaika parkietowa, par
chłodnic nagrzewnic, zbiórterakota,
glazura.
rńków paliwa, wymiana pły kiet,
nu borygo. Gdańsk
Mai-. Gdynia — Wzgórze Nowot
czewskifeKO 139.
G-43S0 kl, ul. Narutowicza 14, 150
s-450
TELEWIZYJNE,
Telefon m od PZU.
47-75-65.
G-524
WESELA, przyjęci? okolicz
NAPRAWA pralek automa r.ośclowe organizuje zajazd
tycznych. Tel. 47-73-92. 55—
19.
S-825 „Srebrny Młyn” GdańskWrzeszcz,
Słowackiego 78,
PROJEKTOWANIE wnętrz teL 41-83-37,
dysponujący
miesLkainych i użytkowych
wykonuje prywatna piacow pokojami gościnnym*.
nia projektować TeL 32-91-J9
G-4S37
G-2343
Finnin WiWiii mu ii in 1 n
Br,ACHY trapezowe, faliste
na pokrycia dachów e z ma
teiiału powierzonego wyko
nuje
warsztat
ślusarski
Rumia, ul. Tairzauska 11.
S-1163
KAFELKI, terakotę
ukła
dam z materialuw powierzo
nych. Tel. 22-54-78.
godz.
17—20.
'
W 1135
UKŁADAM
20-74-49.

kafelkL

Tel.
S-9057

PRO OMNIA
Gdańsk 50 skr. 688
1
i lłatwńa1 zamiany mles?
! kań,
kupno — sprze-,
(da'- — nieruchomości, io
'kall pojazdów, maszyn,;
i sprzętu domowego, anty
i ków, kolekcji,
bonów, i
j produkcji
rzemleśłnidżńj.
[NAPISZ! UWIERZYSZ!
G-31^2
gWBT Cłu rfgaar

P.ENC’STKĘ do magla za UKŁADaM kafetótl. Mosty, MEDlE poleca sklep Oru
trudnię. Gdyxüt-Cisowa, Ja ui. Słoneczna X, grn Kosr- nia, Brzegi 15, tel. 51-23nowska 40,
S-7S8 kowo.
S-1003
89.
G-475
j 5NC STĘ zatruunię.
TeL ALARMOWE systemy zuoez
32- 36-03.
G-49'ń pieczające mieszkania, wilie, T1EBLE kuchenne i dzie
pawilony.
TeL
23-61-75 cięce oferuje sklep 2abia 1
OGRODNICTWO
zatrudni 20-87-94.
G-4174
ka, Gospody 7.
G-3441
na dogodnych warunkach
kobiety do pracy (r ieszka- HYDRAULICZNE.
Tel.
lle 1 wj żywienie) Bernard 56-2S-5L
G- 2023 POSZUKUJĘ
fotomodelki
Wieki,
Tuchomek,
84-209
wiek
Chwaszczy no.
UKŁADANIE.
cykiinowa- (nieprofesjonalnej),
G-5336 ie lakierowanie parkietów. 18--28 lat. oterty ze zdję
Teł 41-69-81.
G-4039 ciem 4395 Biuro Ogłoszeń,
CYKLINOWANIE
Telefon 8U-933 Gdańsk.
2GIJBY
41 99-81.
G-4517
SKLEP meblowy wejhero*
IZBA Rzemleśmicra V, Gdań PARKIET układanie, cykli- ’wo — Smiechowo, ul. Gdań
sku unieważnia świadectwo now~nie, ltd. grzecznościo
czeladnicze nr T0816 z dnia wy 52-22-49.
G-4747 ska 104 poleca mebiościani3. 06, i977 j. w rzem. pieki, komplety wypoczynko
ksrstwo na nazwisko Wło WYKONUJĘ usługi w za we, amerykanki dwuosobo
dzimierz Turzyński
kresie murarskim. ArehacG-35*1 Ki, Krzywoustego 1 Pruszcz we oraz ławy szwedzkie.
Gdański, tel. 82-29-35
G-5332
ZGUBIONO Dra wo
jazdy
G-31'58
k ,t. B C E wydane przez
ZLECENIA
na
tłurriaczenla
UM w Gdyni na nazwisko D«RZWI dodatkowe, harmo
Andrzej Podgórski, Gdynia, nijkowe, tapicerka, zabezpie przyjmuje „Oświata”. Tel.
ul. PCK X bi. L
czenia drzwi, kai nisze ża 41-21-82.
*-1633
S-1150 luzje, zamki Skarbiec. War
sztat, Wrzeszcz. PoliteehnU
ZGUBIONO prawo
Jazdy czna 9, teL 41-45-92. G-C583 POSZUKUJĘ odbiorców wy
kat. A. B wydań?
przez
robów
gorseciarskich.
Urząd Miejski w Gdyni na MONTAŻ
dodatkowych Tczew, uL Wojska Polskie
nazwisko Eugenluss
Wy drzwi, krat okiennych, tapi
soki, Gdyni«, uL Wolności cerka. Tel. 51-52 -60, godz. go 32. Gorseclarnia.
51 TB. \
S-1165 10—1T.
G-3135

6 M

DZIENNIK

Będą z nich kiedyś żeglarze...

Obywatelska dyskusja nad założeniami

imieniu zespołu, powo
łanego
przy
RM
PRON do opracowania
zgłaszanych opinii i wnios
ków, omówił on przebieg oraz wyniki dotychczasowych
konsultacji założeń na tere
nie Gfańska, które trwają od
31 stycznia br Podkreślił na
wstępie rolę i udział PRON
w opracowaniu nowej ordyna
cji wyborczej.

W

Zamiast „Poloneza” czy „Syreny”
pojazd innej marki
Przypominamy
wszyst
kim tym, którzy dokonali
wpłat na samochody oso
bowe, że Polmozbyt pro
ponuje tzw. zamienniki.
Tak więc ci, którzy wnie
śli przedpłatę na „Polone
za” i na „Syrenę" i nie mo
gą doczekać się tych wo
zów, mogą zamiast nich odebrać albo FSO 1300 w
cenie 740 tys. zł, albo „Fia
ta 126p" w cenie 310 tys
zł, albo „Trabanta” w ce
nie 500 tys. zł Na przedpła
tę
dokonaną na „FSO
1500” można odberać „Tra
banta’';
zamiast
„Fiata
126p”, który powmien być
sprzedany już w ub. r., mo
żna nabyć „FSO 1500” lub
„Trabanta”.
Polmozbyt pi oponuje ża
rn any bardziej niecierpli-

Eez prądu
Zakład Energetyczny Rejon
Gdańsk
zaw'adamia. że
w
związku z konserwacją urzą
dzeń energetycznych
nastąpi
przerwa
w dostawie energii
elektrycznej:
11 bm. w godz. «—16: ul. ul.
Tysiąclecia Nr 1—16. Mieszka
r, Chłopska od Piastowskiej
do Tysiąclecia
32 om. w g m«. 9—16: ul. ul.
Gdyńska 5, 7, Gospody 6,
8-

wym klientom, świadom
zaległości, które narosły w
chwili realizacji zamówień
na niektóre marki. Przed
płat na „FSO 1500” w 1985
roku jest w województwie
gdańskim 796. Aktualnie
realizuje się je do nume
ru 558. W województwie
elbląskim, przedpłat jest
197 — realizuje się już do
nr 109 Dużo gorzej wyglą
da
sytuacja z „F.atem
126p”. Przedpłat i to na za
legły 1984 rok jest w woj
gdańskim 3445, a sprzeda
wane są do nr 1585. W woj.
elbląskim przedpłat 832 —
realizacja do nr 350. Na
„Poloneza ’ z odbiorem w
1981 r. wyniesiono przedpłat
w woj. gdańskim 614, a dc
piero obecnie sprzedaje się
je do nr 500. W woj. elblą
skim analogicznie 158
i
130. Samochody „Polonez”
i „Fiat 126p”, na
które
wniesiono przedpłaty , i kto
re rnają być odebrane w
br. — będą sprzedawane w
II półroczu br po wypeł
nieniu zobowiązań ubiegło
rocznych. Wszyscy ci, któ
rzy reflektują na zamianę
marki, wdnni się prozu-niec
z Działem Obrotu Pojazdu
mi „Polmozbytu” gdańskie
go
kategorii „młodzików” Lcka
torzy liczą jednak na to, że
OPEC ich nie zawiedzie. *
*

...sygnałów o nie Pogrza
nych
mieszkaniach wystar
czy nom zapewne do wios
ny. Tym razem zastosowaliś
my „klucz” chronologiczny.
Otóż iokatoizy don,u przy ul.
Ostroroga 5 w Gdańsku w
koie.ee po ciepio czekają oa
1976 r. PGM w Gdańsku tyiko raz zrobdo to, co naieży
ao jego obowiązków.
Za
wieik;e więc wyaarzenie uzna^ą mieszKuńcy okres dwu
zimowych rotecięcy 1973 ro
ku, kiedy temperatura w po
mieszczeniach byia normal
na.
Mieszkańcy budynku przy
ul. Kamieńskiego 5 na Suchanime od 6 lat przygląda
ją się „rozgrywkom” pomię
dzy OPEC
i udministracją
Gdańskiej Spółazieni M:eszkaniowei.
Pow adomione
13.02 br. Pogotowie Ciepło
wnicze tez nte znalazło spo
sobu na odpowietrzenie zun
n/ch grzejników.
W budynku przy ul. Szpa
ki 12 E na Slogsch „zaled
wie" od listopada ub. roku
są nie dogrzone meszkonia.
Z tym, że dodatkowo w so
boty i nieozieie wyiącza *się
aoptyw ciepłej woay. ROM
nr S odpowiadając na skar
gi stwierdza, że łcKatorzy otrzymają stosowną bc?nif kutę.

Od tygodnia zapowietrzo
ne kaloryfery
w budynku
p<ry ul. Stryjewskiego 21 na
Stogach kwclwikują mieszkań
ców tego domu zaledwie do

*

*

...interwencje nie przyno
szące pożądanego efektu, to
wyjątkowo aenerwujące za
jęcie. Nade>ście zimy, to da
iokatoniw budynku przy ul
Stolarskiej 8 A i B w Giyni-Obłużu
nteomyiny znak,
że z kranów poleci tylko z;m
na woda. OJ awu lat skłaaane pisemne i ustne inter
wencje w OPEC i Spółdziel
ni Mieszkaniowej im Komu
ny Paryskiej w Gdyni (admi
nistratora budynku), są dra
obu wymień onych
przed
siębiorstw tylko ckazią
do
„dyskusji”. Czytelniczka, kto
ra
w imieniu mieszkańców
zasygnalizowała nam prob
lem, jest w OPEC osobą tak
znaną, że przy każdej kolc:nej interwencji telefonicznej
nie musi się już pizedstawiać.
Może w tej sytuacji pra
cownicy OPEC zlikwidują us*erkę, choćby przez wzgląd
na „starą znajomość”.
*

*

*

...lokatorzy domu przy ul.
Grancznej 6 w Gdyn:-Witominie mają się nad czym za
stonować. Administrator ich
budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” w Gdyni)
inkasuje bowiem co mies.ąc
5 złotych
za użytkowanie
wmdy, której w tym budyn
ku... nie ma. Może bardziej
na m.ejscu będzie — sugeru
ją nasi czytelnicy, by w ra
mach „reKcmoensaty" zain
stalowano
hti
brakujące
skrzynki na listy.
*

*

*

...życ:e bez ciepłej wedy,
to duża niewygoda, ale być
"azbawionym wody w ogóle,
to koszmar.
Taką sytuację
moją od kilku miesięcy mie
szkańcy domu przy ul. Ko-

Fot. W. LenJzion

ES

ooot—mtije miasto

„Sopoł — my;5 m nsto" —
to hosło konkursu dla sopoc
k c; młodzieży organLzo-warvego już po raz traeci pod eg
dą Wydziału Oświaty i Wy
chowań-a UM, Wydziału Ku
tury
i Sztuki, Młodzieżowe
go Domu Kułiury, Towanzyst
wa Przyjaciół Soeoki
prerz
Klubu M ędizyr.orodo.se; Prasy
i Książki. Pomysł przeprawo
dzer.lo takiego wsaćtzowow
n.etwa, mającego m.in służyć
rozwijanij współpracy rote)
scowych szkół z- placówkom
wychowania
pozaszkolnego
nerodz ł się przed dwoma la
ty. Wtedy to z okazu
ob
chodów 700-iec'o miasta ogłaszono vv Sonoc e p orwsey
konkurs pr. „Sopot — k«użni-c
młodych te śrutów”, kćóry c,e
srrył się tek dużym powodze
niom, że pc-wzięto
decyzje
kcnfcyrwowcrm imp razy - Tek
więc cdbywo sie cńa w tym
roku już oo raz trzeci, bid7,cc
niemałe
zontecesawarće
szczefćP o wśród szkół c-cd
stawowych, które w komplec s ster.ety w konkursowe
sercanki. Wszystkie one
też
zgłosiły uczoskvków konkur
su p'cstyczrego, stanowiące
go jedną z ctyscytein kmieai
Nclwięcej Kcrkurenc-i , absc
duły” natomiast szkoły 7, 8
9 oraz 3 co jest noorawd?
godne pochvoty potvewsß
,',trć'ko” przechodzi
wła-n e
remont i pracuje w berdza
trudnych wo1 r* ’'aoh. N e do
pisały natomiast w tym «reku
s zko 1 y
ponodoodstow ow-e
Swoi akces z^łosła ledynie I
LO k'óre ro'cewntej nie be
dzie m:ało konkurentów w
kategorfi szkół średnich
Tegoroczny tum tej „Sooc*
— moje miasto” trwa. Jego
uczestnicy bterą już udział w
worse tot owych
spotkaniach
powoli przygotowują konkur
sowe prace i „szlifują" arty
styczne pogramy
Terminy
nadsyłan a crac oraz ogło
szenia wyników są różne dla
poszczególnych dyscyplin, .a
wielki „tinoł fncłów” połączo
ny z gotowym koncertem •
rozdaniem nagród odbędzte
się tradycyjnie w maju.
Młodych sopocan naibardz' m zainteresowały rym ra
zem konkursy wiedzy o mieś
cie oraz plastyczny. Oprócz
tych dyscyplin cały turniej o-

ściuszki 90 we
Wrzeszczu,
dla których jedynym ratun
kiem jest przynoszenie wo
dy z piwnicy, f semne i telefor. czne ska. gi lokatorów
nie są w stanie zmusić do
działania ROM nr 7 we Wrze
szczu.
Wśród osób uiszczających
czynsz za mieszkanie
bez
wody jest również niepełnosorawna kcbieta (niedowład
ręki) Dla niej przyniesienie
nawet wiaderko woay jest
wielką udręką. Może ten ar
gument wreszcie podziała..
LJ.

Telefoniczne sygnały do tej
rubryki
reaaktor
dyżurny
przyjmuje
codziennie
od
godz. 10 do 13.

Zima
jest dla wędkarzy
sezonem, w którym uzupeł
nia się sprzęt, odzież i inne
akcesoria przed wiosenno-let
nim. wyprawami na taaaką
rybę. Jest to problem ryn
kowy dość
poważny, jeśli
zważymy iż w Povsce
jest
zarejestrowanych ponad mi
lion miłośników
„moczema
kija”.
Po latach posjehy, kiedy
w sklepach zdobycie
byle
sDławika czy haczyka było
nieosiągalnym morzeniem, za
opatrzenie w sprzęt wyraźnie
poprawiło się, i to do tego
stopnia, że wystąpiła potrze
ba uruchomieni
nowych
sklepów specjalistycznych w
Gdyni i Tczewie. Nadal są
kłoDoty z jakością sprzętu,
który pod tym względem wy
raźn:e ustępuje wyrobom za
granicznym.
Jak nas poinformował w
W ojewóriz kim
P "ze-dsie b ior stwie Handlu Wewnętrznego
dvrekter zakładu obrotu ar
tykułami turystyKi i
wypoczyrku Andrzej Korpolewski
nie powinno w tym roku na

43 (12285) 20 lutego 198$ f.

W gdańskich ogniwach PRON

Zasadniczy etap społecznej konsultacji nad nałożenia
mi projektu ustawy „Ordynacja
wyborcza do Sejmu
PRL" powoli dobiega końca. Obywatelskiej dyskusji
nad projektem ustawy poświęcone bvło wczorajsze po
siedzenie plenarne Rady Miejskiej PRON w Gdańsku,
które prowaazb jej przewodniczący HENRYK BOR
KOWSKI.

Z interesującą dla młodzież} inicjatywą wystąpił
dział szkolenia wodnego ZG Ligi Morskiej w Gdan
sku. Przeprowadzono bowiem zimowe zajęcia wod
niaków dla dzieci i młodzieży z gdańskich szkół
wśród których najliczniejszą grupę stanowili ucz
niowie SP nr 67 i 43. Celem zimowej akcji bvło
nauczenie młodych żeglarzy zasad bezpiecznego za
chowania się w wodzie, sposobów ratownictwa oraz
zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadkach
tonięcia.
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra
tunkowe zapewniło młodzieży dobrą opiekę i in
struktaż nauczycieli pływania: Wojciecha. Kornowskiego i mgr. Romualda Wołudźki oraz członków
wzorcowej drużyny WOPR ze Stogów Baza zajęć
było Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Politechniki Gdańskiej, która udostępniła kryte ba
seny, i salę wykładową.
Jednym z ciekawszych było też spotkarre z kmdr
Eupcniurzem Koczorowskim, który opowiedział mlo
dzieży o polskich tradycjach morskich. W7ładze oświatowe w Gdańsku wsparły finansowo inicjaty-«
wę dyrektora biura ZG Ligi Morskiej Zbigniewa*
Hobgarskicgo oraz kierującego działem szkolenia
wodnego kpt. jachtowego Jacka Piotrowskiego, do
ceniając wagę znajomości wśród młodzieży zasad
bezpiecznego zachowania się nad woda i w wodzie
(as)
Na zdjęciu: ZBIGNIEW HOBGARSKI — dyrek
tor biura 7G Ligi Morskiej zapoznaje pr2vszłvch
żeglarzy % tajnikami wykonywanie węzłów żeglar
skich.

BAŁTYCKI

9 r

bejmuje jeszcze twórcze ść li
tsfecką, modelarstwo,
foto
grafikę, rękodzieło oraz mu
zykę, taniec i śp:ew
czy!
przegląd zespołów
wokal
nych, r strum er tata y - h
tanecznycn. a także solistów
Instrą,.r,en cJ'stów i wakat;stów jak ró‘ ,r eż teatrów cm a
torskich i recytatorów N este
ty, wszystko wskozuje na to
że w kun kur cnej i zespołów a*
lys'ycrnych ryńci-rować będą
ze sobą tecfyne uczestnicy za
jęć w MDK, peneważ sikory
nie zapowiedcz ały
udztełu
sw-oich właenych gn>p
(aj)

Bony rewnlnryiacyinn

tylko w NBP PKO
Po Iciücuidn o:vym
u turmic*
klientów, zainteresowanych wy
mia-ną bonów rewaloryzac y
nych na złotówki, skróciły si"
znacznie kolejki w placówkacn
pocztowych
oraz c dzlałafth
NBP PKO Znak to widoczny,
że albo większość chętnych
luż naoełnila sob!e portfele
albo też postanowiła nie spie
szyć się z dokonaniem tej
operacji.
Toteż dyrekcja Oddziału W«
‘ewód-kiego Narodo.ve^o Ban
ku Polskiego w Glańsku po
stanowiła że od 25 lutego ob
sługę wvmtany bonów rev.a’.ory7acy1nych prowadzić bę
dą wyłącznie oddiiały zinte
growane NBP. oddziały speclalistyczne PKO oraz upoważ
nlone ajencie PKO w zakła
dach pracy oznacza to
po
nrostu. że od 26 lutego urzę
dy Docrtmve nie będą, zajmo
wać s*ę bonami rewaloryza
cyjnymi.
m

PRON, juko gaspodaiz i
wiodący organizator konsulta
cii, przeprowadził do tej pory
22 zebrania konsultacyjne w
gdańskich osiedlach. Wzięło
w nich udział ok. 2,5
tys.
mieszkańców, v/ iym ok. 1 tys.
osób n;e bę‘dqcych działacza
mi ruchu. W przedsiębior
stwach i zakładach rady za
kładowe PRON zorganizowały
od początku lutego 40 ze
brań, z udziałem ponad 2
tys. osób, w tym ok. 900
przedstawicieli załóg, którzy
nie są działaczami PRON.
Oprócz
te^o o założeniach
projektu dyskutowano na po
siedzeniu RD PRON we Wrze
szczu-Oliwie. Łącznie
więc
odbyły się dotychczas 63 ze
brania konsultacyjne, w któ
rych uczestniczyło ok. 4,5
tys. osób. Na
podkreślenie
zasługuje zwłaszcza
dobre
przy notowanie zebrań konsul
tacyjnych w niektórych więk
szych zakładach pracy: Sto
czni Gdańskiej im. Lenina,
Stoczni
Północnej, ZiNTK,
Gdańskich Zagładach Rafine
ryjnych. CPN, ELTOR, „Uni
morze" i w Polmozbycie.
Indywidualne wnioski i pro
pozycje, swoje uwaai, doty
czące sformułowanych zało
żeń projektu ordynacji, miesz
kańdy Gdańska zgłaszają dro
qq listowną lub telefonicznie
takie w uruchomionym przez
RM PRON punkcie konsulta
cyjnym. Warto przypomnieć,
że eprocz tego nad zacie
niami projektu dyskutowano
także na zebraniach, przygo
towanych przez oraanizacjo
społeczne, stowarzyszenia i
zw.ązki zawodowe.
Wszystkie zebrania konsul
tacyjne mają charaKter otwar
ty, służą wiec szerokiej wy
mianie poalądów. Ząodnie z
oczekiwaniami uczestniczą w
nich
zarówno
działacze
PRON oraz inni przedstawi
ciele społeczności osiedlowej

i załóg
zakładów pracy.
Szczególnie szeroki zasięg
miały spotkania konsultacyjne
w Stoczni Gdańskiej, gdzie
zebrano sporo uwag i propo
zycji przedstawicieli
załogi.
Atmosfera zebrań, ich prze
bieg oraz ' wyniki
dyskusji
wskazują na pełne zrozumie
nie przez uczestników zebrań
społeczne) ważności konsulta
cji załozeń, jak również sa
mych wyborów do Sejmu
PRL
Uczestnicy odbytych ze
brań
w
sposób
rzeczo
wy
i
zangażewany bra
li
udział w dyskusii. O
postawach
obywatelskich
świadczą starania o wniesie
nie do treści założeń włas
nych doświadczeń, tak — aby uchwalona przez Sejm
PRL przyszła ordynacja wy
borcza spełniła w większym
stopniu oczekiwania społecz
ne. Oceniając ogólnie wyni
ki trwających
konsultacji,
przewodniczący
RM PRON
stwieraził, że treść założeń,
cracowanych przez
Rade
Państwa,
uznana
została
przez uczcstn kćw zebrań za
odpowiadającą
potrzebom
społeczeństwa i państwa.
Z wczorajszej dyskusji pod
czas posiedzenia plenarnego
oraz głosów zebranych w
trakcie zebrań konsubacyjnych, które odnosiły się do
zaproponowanych rozwiązań
wariantowych można stwier
dzić, że znaczna część wypo
wiadającycn się jest przeciw
na obniżeniu qranicy b ernego prawa wyborczego, nie
opcwiada się za powiększe
niem składu .Sejmu do 500
posłów, a ta'<że przeorowadzeniem wyborów w ciągu 2
dni. Dyskułanci
opowiadali
się natomiast za wariac.tem
który mówi, że kadencja no
wo wybranego Sejmu
liczy
się od dnia zwołania pierwszoj sesji.
Poza ustosunkowaniem się
do rozwiązań wariantowych
uczestnicy zebrań, nie w peł
ni aprobując zawarte w nich
propozycje,
zaproponowali
szereg
innych rozwiązań.
Np. w trakcie konsultacji wy

borcy kwestionowali ujęcie
wariantowe tezy trzeciej, pro
ponując przyznanie biernego
prawa wyborczego obywate
lom, którzy ukończyli 23 lub
nawet 25 lat Argumentowa
no wniosek ten, twierdząc,
że dopiero w tym wieku osoba, posiadająca
większe
doświaaczenie polityczne, mo
że należycie wypełniać man
dut posoiski. Część zebra
nych wypowiadała się prze
ciw pi oponowanym w założę
niach regionom wyborczym.
Padały również propozycje,
aby poza listami okręąowymi
stworzyć łistę centrainą na
którą głosowaliby wyborcy na
terenie całego kraju.
Istnieje generalna akcepta
cja dia powołania konwen
tów wyborczych
M. in. w
Stoczni Gdańskiej padła pro
pozycja, aby w ich skład w
znacznym
stopniu
weszli
przedstawiciele OPZ2, które
w styczniu br. zgłosiło swą
deklarację do PRON. Powta
rzały się głosy, aby kandy
dat ■'a pesła nie mógł być
członkiem konwentu.
Dyskutując na temat pre
zentacji kandydatów na po
słów, proponowano określe
nie I czby spotkań przedwy
borczych, w których powinien
wziąć udział kandydat na po
sła. Podkreślano, że powi
nien on być prezentowany
społeczeństwu, przed umie
szczeniem na liście wybor
czej. Proponowano, aby kan
dydatów na listach okręgo
wych umieszczać w porządku
alfabetycznym. 7daniem nie
których osób uczestniczących
w dyskusji zasadę
tajności
należy w ordynacji wvborczej
realizowcć poprzez obowią
zek, a nie — prawo, jak to
proponują założenia. Licznie
zgłaszano także postulat, by
w ordynacji wyborczej umie
szczono zapis, że
ważność
wyborów winien
stwierdzić
Sąa Najwyższy.
Pod koniec wczorajszego
posiedzenia
wiceprzewodni
czący RM PRON Henryk San
dach omówił przebieg kam
panii sprawozdawczo-wybor
czej w poastawowych oqniwoch ruchu.
M. T.
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Co,odzie, kiedy 2
caią

dobę, stomatolog w g
10—7.30, w pozostałe dni le
karz ogólny i gabinet zabie
gowy w g. 19—7.36, stomato
log w g 20—7.30
w soboty
pracujące — lekarz ogólny i
GDAŃSK, Opera 1 Filharmo gabinet zabiegowy w g. *5—
ula Bałtycka, Baron cygański
7.30. stomatolog w g. 17—7.30;
g. U Teatr Wybrzeże, Bałałaj
• Gdańsk-zaspa, startowa 1
kin J smółka, g. 19; Czarna Sa lekarz ogólny i gabinet za
la (welście od mL Kołodziej- biegowy. w wolne soboty, nie
sk.ej), Konopielks, g. 17.30
dziele i święta w g 8—20:
GDYNIA, Dramatyczny, Mar
• Gdańsk-Ohwa, ul Lumum
grabią, g. 11! Mazvczny, Skrzy by 2 — lekarz ogólny, pedia
pek na dachu. g. 19 (duża see tra i gabinet
zabiegowy dla
na); Taniec lokatora, g. 16.30 dzieci w wolne
soboty nie
iscena kameralna)
dziele i święta
czynne całą
dobę, gabinet zabiegowy dla
dorosłych w g 8—16. stomato
log w g 10—16 W pozostałe
dni — lekarz ogólny, pediatra,
gabinet zabiegowy dla doros
łych 1 dla dzieci w g 19—
7 30, a w soboty pracujące w
W Gdańsku: Narodowe, w g 17-22.
g. 9—15, Pałac Opatów w Oli
• Gdynia, ul
Warszawska
wie, w g. 9—15.30, Archeologi 34-38, lekarz
ogólny, pedia
czne, w g. 10—16, Historii Mia tra i gabinet
Zabiegowy w
sta Gdańska, w g. 10--15.30. soboty w g 9 16;
Centralne Morsk’.e, w g. KfA Gdynia-Gr:»bóvvek, ul Ra
16, Poczty i Telekomunikacji, multa
45 — lekarz ogólny pe
w g 10 -16
diatra i gabinet zab;egowy w
W Gdyni: Oceanograficzne, soboty, niedziel© i święta w
w g. 10—17; Marynarki WToJer g 10-16;
nej — skansen, w g. 10—16.
• Gdynla-Obłuie, ul Boisko
Staiek-Muzemn ..Dar Pomo
4 — lekarr ogólny, pediatra
rza”. w g. 10—16.
1
gabinet
zabiegowy w soboty,
W Elblągu: Państwowe, w
niedziele | święta w g. 10—16;
g. 8-16
W Będominie: Hymnu Na• Gdynia-Orłowo, ul Wro
redov'ego. w g 9—15
cławska 54 — lekarz ogólny,
pediatra 1 gabinet zabiegowy
w soboty, niedziele 1 święta
w g 9—16 Poradnia stomato
logiczna, ul
Waryńskiego 30
- w soboty w g. 10 -15
PORADNIA
OKULISTYCZNA
GDAŃSK. Leningrad, Pow w Gdańsku, ul Swierczcwskie
rót Jedi, USA, od 12 1., g. 10, go 6 czynna w wolne soboty
12.31, 15. 17.30: Star 80, UsA, od w godz 6—14
13 1., g. 20, Studyjne-Helikon,
WOJEWÓDZKA
PORADNf A
Matka Joanna
od
Aniołów,
CHORÓB
WENERYCZNYCH
poi., g, 16, 18.15 Kameralne- w Gdańsku,
ul Długa 84-85
Żak, ilia is, pok, od 18 L, g. czynna w dni powszednie w
10, 13, 20, Gedania Lata dwu g. 9—14 i 1S—7, w wolne so
dzieste lata trzydzieste, poi., boty niedziele
i święta całą
od 15 1., g. 16, 18.30, Watra- aobę
Dom Harcerza, Dzień Kolibra,
NOCNA
PORADNIA
,W
poi., oa 12 1., g. 16; Naj'epszy
w Gdyni ut 22 Lipca 44 czyn
kumpel. USA, od 15 L, g. 18
na
w
poniedziałki,
wtorki,
ORUNIA, Kosmos, Synteza,
poL. od 12 1., g. 16, 18, Dziec czwartki i piątki w % 19—7
ko Rosemary, USA, od 18 1..
TELEFON ZAUFANIA „W”
g. 20
31-16-8« czynny w g. 9—14 z
NOWY PORT, 1 Maja, zestaw wyjątkiem sobót i dni świą
bajek. g. 16; Ł.T., US A, od 12 tecznych.
1., g. 17. 19
TELEFON
ZAUFANIA
WRZESZCZ, Bajka, Szaleńst
31« 00-00 w godz t6- 6
wa panny E.wy( poi., g 12.30
15; Przybywa jeździec, USA,
TELEFONICZNA PORADNIA
cd 15 L g. 10. 17.30, 20, Znicz, JĘZYKOWA UG - porady z
Klssctor Shao-L:n, Hongkong, zakresu JęzyKa polskiego co
od 15 L, g. 13.30, 17.45, 20, Zas
dziennie fprócz niedziel 1 świąt)
na, Saturn 3. ang od IS L, g. w godz 13—15 Tel. 41-15-15.
17, 18,30: Za>visza,
Godność,
pol., Cd If L, g. 17, 19
OLIWA, Delfin, Miasto ko
biet. wł.. od 18 1., g. 15.30, 18
SOPOT, Bałtyk, Yziujg się
świetnie, poL, od 12 L, g. 16
18, 20, Polonia, Powrót Jeć:.
USA, oc? 12 1., g. 15, 17.30. 20
oficerów Wojewódzkiego UGDYNIA. Atlantic, 1941, USA. rzędu Spraw Wewnętrznych w
od 15 1., g 15: Wiaziadio. poi
Gdańsku, telefon 31-19-40 lub
od 18 1., g. 17, 19.30 (seanse 37-03-33 (całą dobę).
zamknięte), Warszawa, Powrót
Jedi. USA. od 12 UJ g. 10, 12 30
15, 17.30, 20. Goplana, Star 80,
USA. od 18 1., g. 15. 17. 19
OELUŻE, Marynarz, Przvro
dy Błękitnego Rycerzyka, poi.,
g. 15.30; Ucieczka z Noweco
Jorku USA. od 1* Ł. g. 17.15.
19.15
PROGRAM LOKALNY
ORŁOWO,
Neptun,
Wedle
Rybacka prognoza pogody w
wyroków twoich, poi., od 15
pr. I: 0,58, 6.28, 13.00, 21.00.
1.. g. 16, 18
,
CHY IONIA, Prumień,
Ka
6.30 _ Studio Bałtyk, 13,05 —
mienne tablice, poi., od 15 L,
Pstrągi i trocie — a ud. Dom.
g. 16 30, 19
nika
Sowy. 17.05 — Gdański
GRABÓWEK, Fala. Czas doj
rzezania, pol., od 18 U, g. koncert życzeń, 17.30 — Prze
gląd
Aktuałmosci
Wybrzeża,
16.30. 1.30
RUMIA,
Aurora,
Błękitny 17.40 — Komentarz roimy, 17.45
Grom, USA, od 15 L, g. 16, 18, — Mistrzowie klawiatury, 18.05
— Ludzie-albatrosy
— aud.
20
OKSYWIE, Grom. Gra O Jabł Anny Sobeckiej, 18.26 — Omó
wienie programu
ko, czech., od 18
g. 19.30

g[ Łtadio |

OPRF zastrzega sobie możli
wość zmiany repertuaru.

tewfiga

UKT %Ql

oiiecłUg t

■ Nauczycii lskje Koło PTTK
nr ł9 w
Gdańsku
zaprasza
dziś o godz. 17 do klubu przy
ul Hanki Sawickiej 23 na pre
lekcję K. Cwidaka pt — H
malaje — regony etnograficz
ne; Ladakh i Zanskar ez/ II”.
■ Towarzystwo Miłośników
Gdyni zaprasza 21 bm o godz.
17 do KMPiK przy skwerze
Kościuszki na prelelicj9
inżM. F 1 oowicza pt. „Oksywie”
w ramach cyklu „Poznajemy
Gdynię \
■
Dyskusyjny Klub Filmo
wy „2 ak" zap.a«za na prze
gląd twórczości reżysera
L.
Viscontiego. W program!«
5
głośnych filmów tego reżyse
ra. Projekcje odbędą się w
dniach 26-28 bm. o godz. 18 w
kinie „Zak,f oraz 27 tm. — 1
mere a o godz. 11 w auli Wydz
Humanistyki UG, ul.
Wita
Stwosza 55.
■ WKs „Flota” organizuję
2-miesiączny kurs nauki pły
wania dla młodzieży szkolnej.
Początek kursu — w
marcu
br Zapisy i bliższo szczegóły
w dniach 25-27 bm. w
godz.
12-16 na basei o mytym na O
ksywiu, teL 27-27-33.
■ W Domu Kultury na Przy
morzu, przy ul Sląsk.ej 66 w
...Galen'. Konfrontacji” czynna
jesr zbiorowa wystawa malar
stwa i rysunku nauczycieli z
woj gdańskiego.
Możr a
ją
zwiedzać codziennie oprócz so
bót i niedziel w godV, 10-18.
■ Tow. Przyjaciół
Sopotu
zaprasza 20 bm, o godz. li do
swej siedziby przy ul. Czyżew
skiego 12 na prelekcje K Berenthala w ramach Turnieju
Wiedzy o opocie.

stoiskach 2 akcesoriami dla
wędkarzy zabraknąć sztucz
nych
przynęt,
haczyków,
spławików korkowych i
z
balsy,
ciężarków i żyłek,
choć mogą być trudności z
nabyciem odpowiedniego mo
delu hib rozmiaru.
Będzie
to sprzęt głównie produkcji
krajowe,}. Drobn'
wytwórcy

Wieczór filmowy. Projekcja
filmu fabularnego „Jesteś mo
im uniesieniem, moją męką”
(reż. W. Plawko, J. Rogow)
g 16.30

a*

Jedni ma/ą mroźnej i
sypiącej śniegiem zimy
już po uszy a inni chwa
lę jq sobie nad wyraz,
bo mogę korzystać z do
brodziejstw białego puchu
na trasach i szlakach nar
c/arskich bądź na lodo
wiskach,
Do najpopularniejszych
w Trćjmieście tafli lodo
wych należę m. in. ta od
kryta i ta pod dachem w
kompleksie JDUvii". Każaego dnia na owych loda
wiskach trenuię hokeiści
Stoczniowca, tudziez łyż
wiarze figarowi tego klu
bu, ale od czwartku do
niedzieli odkryte lodowis
ko (na zdjęciu) zamienia
się w ogólnodostępnę śli
zguwkę, czynnę dla wszy
stkich chętnych w godz.
18—2C.30 przy czym w sc

lepszych firm
światowych:
Abu. Mitchei czy Da iwa. Cza
sam; na targowiskach bądź
w ^komisach by wają łe koło
wrotki, ale po cenach przy
prawiających o zawrót głowy.
Znacznie gorzej przedsta
wia się natomiast sprawa z
zaopatrzeniem w wędziska.
O ile jeszcze można kuoic

Pogoda dla wędkarzy
podjęli się też produkcji ży
łek — sq one jednok słabe
i kruche, a przede wszy
stkim drogie.
Wystarczająca
jest
na
rynku
liczba
kołowrot
ków. Ruszyła wreszcie pro
dukcja polskiego kołowrotka
o szpuli stałej. Sprowaazane
będą z NRD chwalone i po
szukiwane przez wę-dkarzy
kołowrotki „Rex". Nadal jed
nak niedostępne w naszych
sklepach będą wyrooy naj-

krie spinn r.gowe (ale też tyl
ko krótkie) i czasem bambu
sowe,
o
tyle
niewe
soło wygląda sytuacja z dłu
gimi wędzisKami teleskopo
wymi j muchowymi. W kra
ju mesiety nie oroauKujemy
długich wędz.sk z włÓKna
szklanego, nie mówiąc już o
grafitowych. |mpcrt jest pod
tym wzgiędem mikroskopijny.
Siadowe ilości wędzisk sprov/adzane są z NRD, niewie
le ze Związku Radzieckiego.

oOi,
odziele od go
dzin
przedpoludniowvch,
(odpowiednio od 10 i 11
do 20). Na miejscu czyn
na jest wypoiyczclma bu
tów z łyżwami, można też

tu łyżwy naostrzyć. Nato
miast lodowisko pod da
chem dostępne /esł dla
amatorów ślizgania w każ
dę niedzielę od godz. Ib.

(ko)

Turystyczne oferty ,AM$
Przedsiębiorstwo
Usług
Turystycznych „Kąpielisko
Morskie Sopot” i Oddział
PBP „OrDis” posiadają je
szcze wolne miejsca w or
ganizowanych 10-dnioivyci)
wycieczkach autokarowych
na Węgry, z zakwaterowa
niem nad Balatonem^ w
miejscowości Siofok w ma
ju i czerwcu br.

Węgry ao miejscowości Sio
fok i Ealatonfenyres. Nocle
gi w kwaterach prywat
nych. W programie wycie
czki do Buaaoesztu, stat
kiem do Balatonfured i Ti
hany, nauka „windsurfin
gu”, degustacja win ita.
Wyjazdy przewiduje się
w okresie od czerwca do
września br.

Na Węgry można też wy
Ponadto oferowane są 7- jechać na wycieczki autoi lO-aniowe wyjazdy na karowe (w kwietniu, maju
i czerwcu) do Budapesztu,
Velence i nad Balaton. W
i
pazdziernku
Istnieje pewno nadzieja, że sierpniu
uda się sprowadzić, podob- PUT ,,KMS” zaprasza na
nte jak w
ubiegłym roku, kolejne autokarowe wycie
partię doskonałych wędzisk czki tym razem do NRD —
z Czechosłowacji, wytwarza Berlina, Neuebrandenburnych na licencji amerykań ga, Drezna i Miśni. PUT
skiej firmy
„Shakespeare", „KMS” poinformowało nas,
aie czy tak będzie — lesz że posiada też skierowania
do domów wczasowych i
cze nie wiadomo
Zupełnie niezłe i urozmai pensjonatów w atrakcyj
cone jest zaopatrzenie ryn nych miejscowościach gór
w
ku w podbieraki, siatki, po skich. W Beskidach,
de łka, czy sznuty muchowe. marcu i kwietniu można
Pojsrawiło się też zaopa wypoczywać w Korbielotrzenie w buty gumowe, któ wie, Wiśle i Szczyrku. Są
rych jest
na rynku coraz też jeszcze skierowania na
więcej Ostatnio WPHW w marzec w NowosącLec kie do
Gdańsku złożyło zamówienie Muszyny, Rytra, Suchej Do
w Gruaziądzu na partię wo liny, Krynicy Górskiej i
Również w mar
dorów — lekkich, bardzo wy Rabki.
cu lub kwietnia można je
sokich butów rybackich.
W tym roku .mpoit sprzę chać na wczasy da Polani
tu wędkarskiego będzie utrzy cy w Kotlinie Kłodzkiej,
mony na poziomie roku u- Karpacza w Sudetach, oraz
biegłego, a'e wzrosną dosta do Bukowiny Tatrzańskiej
wy
cd producentów krajo i Zakopanego w Tatrach.
Wszelkich informacji na
wych. Zaopatrzenie więc po
winno ooorawić się. O
ile temat wczasów i wycieczek
wraz z ’ilością sprzętu wzro uzyskać można w Biurze
śnie tekże jakość, to wędka Turystyki PUT „KMS”, Sc
pot, ul. Chopina 10, tel.
rze powinni być zadowoleń;
mkk

Gdańsk — apteka przy ul
StajenneJ 3 i przy ul. Jaskół
czej 16, Gd.-Wrzeszcz przy ul.
Grunwaldzkiej
83 Gd-Zaspa
przy uL Pilotów 3. Gd.-Przy
morze przy ul Lumumby 34
Sopot — przy
ul. Bohaterów
M-onte Cassino 21, Gdynia —
przy ul. 22 Lipca 42 1 przy
al Zwycięstwa 1.

51.00-02.

mkk

OSTRE DYŻURY PEŁNIĄ".
Instytut Chirurgii, Instytut
Chorób Wewnętrznych AM i
Klinika Chorób Oczu AM w
Gdańsku, ul. Dębinkl 7.
POGOTOWIE RATUNKOWE
Gdańsk-Wrzeszcz, al. Zwycię
stwa 49 — czynne całą dobę
— wypadki 399
— nagłe zachorowania i prze
wozy chorych,
tel. 41-10-00,
32-29-29, 32-3S-14. 32-39-24
Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie
w g. 2(1 -7.30; w
soboty pracujące w g 17.30—7,
w wolne soboty, niedziele 1
Swleta — całą dobę
Gdańsk-Oliwa, ul. Grunwal
dzka 571. w
dni powszednie
czynne od godz. 14.30 do 7.30
— w wolne soboty, niedziele
l święta całą dobę — dla mie
szkańców Oliwy i Przymorza,
tel 52-32-32
Sopot, al Niepodległości 779
czynne całą dobę
— wvpadki 999
— Inne teł 51-24-55
Gdynia, uL Żwirki 1 Wigu
ry 14 — czynne całą dobę
— wypadki
— nagłe zachorowania 1 prze
wozy chorych telefon 20-00-01.
20-00-02
Ambulatorium stomatologicz
ne — we wszystkie
soDoty.
niedziele i święta wg 10-7
(d!a mieszkańców Gdyni)
Dyżury lekarzy w przychód
ni.-mb wg rejouizacji:
A Gdansk, ul Jasitółcza 1
(wejście
od ul Łąkowej) — i
lekarz ogólny i gabinet za
biegowy w wolne soboty nie
dziele i święta — całą dobę
stomatolog w g 10 -le. w po
zostałe dni lekarz
ogólny
gabinet zabiegowy w g 187.30;
• Gdańsk.
ul. Aksamitna
— gabinet
zabiegowy i poradria dla dzieci chorych w
wolne soboty, niedziele i śwlę
ta — całą dobę a w pozo
stałe dni w g 19 -710:
ę Gdańsk-Morena, ul War
neńska 7. pediatra 1 gabinet
zabiegowy
w woine s^bnty
niedziele 1 święta w godz 8—
20;

• Gdańsk-Wrzeszcz, ul Je
sionowa 5 — lekarz ogólny 1
gabinet zabiegowy w wolne
soboty, niedziele 1 święta —

PROGRAM I
9.35 — „Gąski" — czechosf
film fab,
10.50 — DT — wiadomość
6.25 — Pro-gram dmo — DT
wiadomości
’6.3u — Krąg — magazyn
narcerzy
16.55 — ,Tik-Tak"
17.20 — DT — wiadomości
17.30 — Losowanie Express
Lotka i Małego lotka
17.40 — „Szkoła" (2] — redl
film fab
18.45 — Kronika z Ogólno
polskiej Spartakiady Mło
dzieży^ w sportach zimo
wych
19.00 — „Mis Uszatek"
19.10 — Zakochani w ziemi
17.30 — Dziennik TV
20.00 — Publicysiyka
20.15 — „Zawód — reporter”
wioski fiłm fab.
22.10 — DT — komentarze
22.35 — Oblicza Afryki
23.15 — Studio Sj>ort
23.45 — DT — wiadomości
PROGRAM II
17.30 — Program dnia
17.35 — Muzyka po południu
18.00 — Zwierzęta świata —
„Koń, mói przyjaciel"
18.30 — PANORAMA
19.00 — ZDliżenia — czy!: to
i owo o filmie
19.20 — Przeboje jDwójki”
19.30 — DtienniK TV
20.00 — Za kierownicą
20.15 — Dookoła świata —
„Eksplozja miast”
2100 — Przyiechata teiewzje
21.15 — DT — wydarzeń a
21.30 — Bliżej prawa
—
„Bezpieczeństwo w rucnu
powietrznym, wodnym i lą
dowym”
22.10 Film Julicno Rojzmana — „Twći wspćłczesr/’’
(cz. 2)
23.10

— DT

—

wiadomości

Kurs przygotowawczy
na studia wolilns
Wydrlał 'Wokalny GaańskieAkademu Muzycznej
pmmUe
o-i msrea 1085 r KURS PRZY
GOTOWAWCZY na studia wo
ka’.ne. Zebv dostr.ć s!ę na len
kurs. trzeba zgłosić
się
na
przesłuchanie w dn'u 22 lute
go o godz. 17 w sali kameral
nej przy ul Lag ewnitei 3
Na przesłuzhsmach
t-reba
-rśniewać dowolną pieśń, p:o
senkę lub arię.
Szczegóły na rrreisra: Aks'1
mia Muzyczna Gdańsk p. nr 5
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