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Przyjęcie,w Ambasadzie ZSRH

WYWIAD
MARSZAŁKA KULIKOWA
Historyczna drogo, ja
przebyta organizacja
Układu
Warszawskiego,
świadczy dobitnie, jak me
zbęane i - Dalekowzroczne
było zawarcie wo,skowo-politycznego sojuszu brat
nich krajów — oświad
czył dziennikarzom perw
szy wiceminister obrony
ZSRR, naczelny dowódca
Zedr.oczonych Sił Zbroj
nych państw Układu War
szawskiego,
marszałek
Wiktor Kulikow. Priypomna,qc, źe wkrótce przypa
da 30-lece obronnej orga
nizocji Układu Warszaw
skiego, W. Kulikow stwier
dził, że przez cały ten ok.es ukłod, ograniczając
swobodę dzałania ayiesorów,
oawetowców i
wszelkiego rodzaju zwo
lenników awantur wojen
nych,
stanowił
trwałą
gwarancję suwerenności i
bezpieczeństwa wspólnoty
socjalistycznej, a także
czynnik umocnienia poko
ju w Europe i na całym
świec le.
ką

u-
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STRAJK LEKARZY
Przez 11 dni strojkowoH lekarze jednego ze szpi
tali w mieście Rngpur w
Bangladeszu, pragnąc w
ten sposób wymusić zwoi
nianie ze stancwisko dy
rektora szpitala pułkowni
ka Ismaila Hague. Zycze
niu ich stało się zadość
I personel inedyczny powróoił do procy, ale pod
czcs strajku przeszło 100
pacjentów zmarro z bra
ku opiek., zaś kilkuset m
nych przeniosło się do n
nych szpitali.
LOuOŁAMAcZ
URATOWAŁ STADO
V.'IElORYBOW
Lodołamacz „Moskwa8*,
należący do radzieckiej
dalekowschodniej żeglugi
morskiej pomyślnie zokoń
cz’/ł bezprecedensową operację ratowania przed
zagłaaą ogromnego staaa
wielorybów, uwięzionego
wśród zwałów lodu w
Cieśninie Sierniawina w
pobliżu półwyspu Czukotka. Jednostka skruszyła
lodowe pola i wyprowa
dź ła na czysie wody kil
kutysięczne stado mors
kich ssaków
PORYWACZ SAMOLOTU
libańskiego
poddał SIĘ

Duraid Hassan, pory
wacz !ibańsk'ego samolo
tu uprowaazonego w so
botę runo na rotnisku w
Bejrucie, oddał się w rę
ce władz libańskich wkiót
ce po wylądowaniu ma
szyny w porcie lotniczym
w stolicy Libanu.
Samo'ot został uprowa
dzony w momence, gdy
pasażerowie wsiaaali na
po-kłaa. 104 pasażerów
zdołało uciec przed wy
startowaniem
maszyny,
aie jeden z nich został
zabity, zaś 13 odniosło
rony pc-dczas ewakuacji.
Po ©diocie z Bejrutu por
wany samolot lądował
dwukrotnie na lotnisku w
Larnace na Cyprze, po
czym ponownie wziął kurs
na stolicę Lioanu, gdzie
nastąpił finał porwania.
KAMPANIA NA RZECZ
UWIĘZIENIA
SCARGłLLA
Poseł z partii konser
watywnej Peier Brumvels,
reprezentujący okręg Lei
cester w środkowej Anglii,
rozpoczął kampanię na
rzecz uw ęz iem a przy wód
cy strajku,ących górni
ków, Arthura Scargilla, utrzymując, że ogłaszając
strajk
spowodował on
bardzo poważne straty d!a
brytyjskiej gospoaarki.
POŻAR pociągu
Co najmnrei 40 osób
zginęło, a 12 zostało ran
nych w wvniku pożaru, jaki wyouchł w nocy z piąt
ku na sobotę w zatłoczo
nvm pociągu pasażerskim
przejeżdżającym przez In
dyjski stan Madhja prGdesz — nodała .ndyjska
ogencja UNl-

Ceno 5 z*

Posiedzenie Rady Ogó

Porozumienia Związków
* Stanowisko w sprawię cen * Statut
* Wznowienie członkostwa wŚFZZ
W sobotę. 23 bm. odbyło się posiedzenie Rady Ogól
nopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
pierwsze po zgromadzeniu bytomskim. Ouradum prze
wodniczył ALFRED MIODOWICZ.
W pierwszym punkcie porządku obrad rada uchwa
liła przy jednym głosie wstrzymującym się stanowisko
OPZZ w sprawie propozycji nowych cen żywności i
ograniczenia reglamentacji.

OŚWIADCZENIE
„GRUPY 21'*
Grupa państw niezoan
gazowanych i neutramycn
uczestniczących w pra
each Konlerencji Razbrcjs
mow«
apub.ikowała &
świaoczeme, w którym wi
ta z zadowoli z.n porozum.eiiie osiągnięte mię
dzy ZSRR i U3A w spra
wie rokowań, ktorycn ce
iem jest zapobieżenie wy
icigowi zbrojeń w kosmo
sie i położenie im kresu
n„ Ziemi, a w ostatecz
nym rezultacie całkowite
wyeliminowanie bron. nu
klearnych. „GiupG 21" wy
raża noazieję, źe dwu
str on ne rokowania
a
dziacKo-ameryKanskie bę
dą prowadzone w doorej
wierze i przyczyną się
wkróice do zawarcia sku
tecznego
porozumień ta
zgodfiego z oczekiwania
mi światowej spoiecznoś
ci.
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STANOWISKO OP7Z W
SPRAWIE CEN
Raaa Ogólnopolskiego Po
rozumienia Związków Za
wodowych kierując się do
brem ludzi pracy, troską o
umacnianie pokoju społecz
nego } porozumienia naro
dowego ói az tworzeniem
warunków gwarantujących
poprawę
gospodarowania
w naszym kraju przypomi-

Sekretarz generainy KC KPZR. przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR
Konstantin Czemienkc. w czasie glosowania w jednym z moskiewskich obwodów
wyborczych.
"
'
CAF — TASS — telefoto
W niedzielę odbyły się w ZSRR wybory ao rad najwyższych republik związkowych
i autonomicznych oraz do rad deputowanych ludowych wsiystkich szczebli. Obywa
tele radzieccy wybrali ponad 2,3 min przedstawicieli do ponad 51 tys. rad. Deputo
wanym, zostali .reprezentanci wszystkich, ponad 100, naroaów i narodowości Związ
ku Radzieckiego. Ponqd 70 proc deputowanych stanowią robotnicy i kołchoźnicy,
zaś jedna trzecio to przedstawiciele młodego poxoienia.

Zjazd zacfiodnioniemieckich

Uczestnicy konferencji

liberałów

sztokholmskiej-obserwatorami
manewrów wojskowych

W niedzielę w Saarbruec
ken
zakończył
obraay
zjazd zachodnioniem.eckiej
partii wolnych demokra
tów — FDP. Zjazd doko
nał wyboru nowego prze
wodnic zącego partii, któ
rym został federalny mi
nister gospodarki Martin
Bangemann oraz uchwalił
..manifest liberałów” stano
w iący program działania
taj partii.
Zarówno Martin Baugemann iak i były przewodni
czący liberałów — federal
ny m nister spraw zagrani
cznych Hans Dieti icn Gen
scher wyranlj - optynrzm
co do przyszłości partii
podkreślając jej niezależny
ensrakter
wobec partne
rów
koalicji
rządowej
CDU/CSU.

Znalazło to szczególny
wyraz w dziedzinie poli
tyki zagranicznej, w któ
rej zjazd udzielił swego peł
nego poparcia stanowisku
zajmowanemu przez Han
sa Dieiricna Genschera wo
bec Polski.
Uchwalona przytłaczają
cą większością głosów rezo
lucja przeciwstawia
fię
„każdej próbie podważania
istniejących granic potwer
dzonych w układach
za
wartych przez RFN z pań
stwami Europy wschod
niej”
„Kw chciałby zawrócić
koło historii. Lagraża poko
jowi” — głosi m. in. rezo
lucja podkreślając niezbęd
ność Dolityki opartej na za
ufaniu i współpracy.
(PAP)

W północno-zachodniej Szwe
cli odbywają *lę od tygodnia
r.aj w; ęksra po wojnie w tym
kraju
manewry
wojskowe
„granica zachodnia**. Tch zało
żeń em jest następująca tera
nie określony z nazwy kraj w
Europie centralnej
wywiera
rredopu^rcralma
prosię
na
Szwecją 1 dąży do zajęcia Jej
terytorium
W ceiu odparcia
tej jrożby wojska szwedzkie
skoncentrowane zostały na gra
lcy zachodu ej. Srwedzka ao
ktryna wo1*nna nie określa z
lóry przeciwnik« t zakłada,
że atak może nastąpić z kat
ds1 strony.
W manewrach uczestniczy 2*
tvs. żołnierzv l rożne rod“-»)«
sprzętu wojskowego, aline mrg
zy l śnieg
utrudniają Ich
ursepnowadzenie. zgodnie r za
łożriiiami. Manewry obserwują
zaproszeni przedstawiciele S4
państw, w tym również z Poi
dki, w orobie a:ta<-he wojsfco- J
wego Ambasady PriL w Sztok
holmie, płk Teodo-a Naskręt«ki< co Szwecja zaprosiła tak
że 54 bm. do wizytacji manę- i
wrów przedstawiciel* deiega-

eji uczestniczących w sztokhol
mskiej :onierene}i w sprawie
budowy
środków
zaufa
nia, b ezpleczeństwa i rozbro
jeń ia. Obecna była również
prasa zagraniczna akredytowi.
na w Szwecji
Szw« ej* przywiązuje wielką
wage do tego kToku 1 Jut po
przednio wielokrotnie zapra
•'■za U obserwatorów z Innych
państw. W sprawie obseiwatorów trwa też ożywiona dy
skusja na obecnej konferencji.
Doceniamy wagą zapraszania
ob ser wato-ów Jako technicz
no-wojskowego środka budo
wy zaufania i mamy w
tej
sprawie
własne
Koncepcje
Chcielibyśmy takie w ogóle
ograniczyć ' wielkość manew
rów popr w ustalenie górnego
pułapu liczebności wojsk w
nich iłcreetiilczących. Wniosek
w tej sprawie prz 3staw,ony
został prze* grupę państw so
cialist, crnycn, w tym także
przez Polskę, na obecnej sesji
konferencji.

Optymizm w Europejskiej
Komisji Gospodarczej ONZ Miejska konferencja
21 k kolej sesja rządcwycn doradców ekonomicz
nych państw członkowskich
Europejskiej Komisji Go
spodarczej zakończyła tygo
dniowe ODrady w genew
skim Pałacu Narodów. Se
sja była poświęcona żarów
no ocenie sytuacji gospc
darczej państw członkows
kich EKG jak i — z ini
cjatywy Polski — opraco
wywaniu prognoz gospodar
czych do roku 2000. W pra
each sesji ąfrtywnie uczest
niczyła polsku delegacja,
której przewodniczył prof.
Marian Ostrowski, dyrek
tor Instytutu Gospodarki
Narodowej.
Oceniając rezultaty sesji
w rozmowie z koresponden
tern PAP prof. Marian

Ostrowski zwrócił uwagę,
ie charakterystyczną cechą
obrad
był
optymizm.
Stwierdzone, ie w krajach
soc;al:stycznych w najbliż
szych latach nadal będzie
dominował wzrost gospo
darczy. Kraje zachodnie
przeżywają również oży
wienie gospodarcze
Ten
rozwój gospodarczy po obu stronach stwarza pod
stawy do rozszerzenia współ
pracy gospodarczej i oży
wienia handlu międzynaro
dowego. Oczekuje się, że
historyczna rola współpra
cy międzynarodowej bę
dzie
utrzymana i będzie
jednym z mołorów pobu
dzających rozwój gospodar
czy wszystkich krajów.
(PAP)

sprawozdawcza PZPR w Sopocie
W minioną sobotę z ud;,ialem seKretarza KW PZPR
w Gdańsku Anny Szalach, członka Centralnej Komisji
Kontroli Partyjnej KC Mirona Małysiaka oraz wice
wojewody gdańskiego Jana Schwarza
odbyła
sio
miejpka konferencja sprawozdawcza PZPR w Sopocie
Referat wprowadzający wygłosił I sekretarz KM
PZPR w Sopocie Bronisław Grobelny.
Okrer
sprawozdawczy
charakteryzował
się
w
miejskiej organizacji par
tyjnej dalszym pogłębia
niem procesu przemian za
początkowany ch na
IX
Zjeździe partii i kontynuo
wanych na kolejnych po
siedzeniach plenarnych KC
PZPR. Podejmowano też
szereg działań organizator
skich — ideologicznych i

Emigiacyjna „Solidarność ... oo kuchni
Kolejna z telewizyjnych rczmow z J, Knapikiem, której zapis emitowano
24 bm. w p^ogram.e ot. „Struktury” dotyczyła tym razem wzajemnych po* wiązań i zależności rożnych ośrodków i ugrupowań emigracyjnej Solidar
ności”. Zaprezentowano w mm m m Koresponden cję ujawniającą pe rsonalne
lozgrywkj między prosolidarnościowymi
działaczami na Zachodzie w dą
żeniu do prymatu „w reprezentowaniu interesów „Solidarności”.
Dobrym
tego
przykładem.
CKazuje się być Biuro Koor
dynacyjne „Solidarności” w
Br"kseli. Jego organizatorami
byu Krystyn Ruchniewicz i
Józef Przybylski mający opi
na; tzw. działaczy linii związKowej. Dopiero po kiiku mie
siącach przybył do Brukseli
ze stanów Zjednoczonych Je
rzy Milewski. „Przywiózł” ze
tobą poparcie ośrodków poli
tycznych 1 związkowych USA,
a przede wszystkim centrali
związkowej AE L-CIO. Dyspo
nował środkami finansowymi.
W krótkim czasie udało mu
«ię wyeliminować” K. Ruchnlfcwtcz 1 J. Przybylskiego 1
przejąć w pełni kierownictwo
biura.

emigracyjnej ».Solidarności” na
dal nam szkodzi na terenie
Zachodzie, J. Milewski skute Kongresu
Polonii amerykań
cznie storpedował koncepcję
skiej Os atnio był tam loshipowołania tzw. fundacji „So
ho Umeda, teraz jest Mirek
lidarności”. • W liście do Ji
Chojacki, a za dwa tygodnie
Lisa z 30 października 1983 *
Ja tam pojadę Więc może ja
pisał:
na Zachodzie
lepsze koś w końcu zneutralizujemy
efekty uzyskuje się mając jed
Mohla. Natomiast
Zygmunt
ną - pJac..wltę autorytatywną,
Przetakiewicz i Alicja Ma Ku
a ni* kilka słabych. Aby uni
szewska — pisał Milewski do
knąć negatywnych konsekwen
Lisa — sami się skończyli, bo
cji lależałoby fundację podpo
przekroczyli wszelkie wyobrarządkować biuru (w Brukseli)
żalne granice
rozrabiactwa.
na co nas nie stać finansowo W Bremie wszystko O. K W
ani politycznie... 1 aalej: „Mo* Zuj ychu zupełna cisza. Krysia
na starać się zwiększyć efek
Ruchniewicz osiedliła się
w
tywność zbierania pieniędzy Australii
.
J
na „Solidarność” przez biuro,
W korespondencji datowej
ale potrzebny jest wasz udział
w lutym ub. r. J. Milewski
1 Jednoznaczne i publiczne Informował B. Lisa: Mamy
określenie biura jajco jedyne
dowody, że Jan Kułakowski
1 ko
(przewodniczący
Światowej
Podobnie było w Paryżu, go przedstawicielstwa
usługowej TKK poza
Konfederacji Pracy, która sku
gdzie początkowo działał ko mórki
Polską”.
Jedyna
reprezentacja
pia
chrześcijańskie
związki
za
mitet na czele z S. Blumsztaj „Solidarność'” na Zachodzie
wodowe) trzymB w rezerwie
nem l S. Czarlewskim.
Po oznaczała bowiem monopoi na
ludzi
typu
K.
Ruchniewicz,
J
pewnym czasie
do Paryża pozyskiwanie śroaków finanso
Mohl, Ż. Przetakiewicz 1 grup
przyjechał z USA
Mirosław wych
kę w Zurychu, ale bez A
Obojeokl. I on także ma pie
Opięli, aby z nich stworzyć
niądze i opinię o „dobrych
Jak alę okazuje wśród dzia
swoje „dobre”
(podkreślenie
stosunkach z Amerykanami” .
łaczy emlgiacyjnej „Solidar
oryginału) biuro .Solidarnoś
W szeregach emigracyjnych ności” istniało 1 istnieje wiele
ci”,
gdyby
odniósł
sukces w
panowało początkowo zdziwie
«»strzeżeń wobec dziaia.noścl
nie skąd Milewski 1 Chojeekl J. Milewskiego Na tym tle oskarż.aniu nas o „nledobroć”
Z
takimi
„metodami”
emigra
czerpią swe poparcie. Wkrót
dochodziło do licznych spięć
cyjnej działalności miałem do
ce publiczną tajemnicą stała 1 rozgrywek Ich „ofiarami’
czynienia — podkreślił, körnen
się wiadomość, li J. Milewski
padli poza wspomnianymi 1uż:
Jest w istocie „amerykańskim X Ruchniewicz, J. Przybyl tując ujawnioną koresponden
cję J. Knapik — przez cały
łącznikiem” Irvlnga Browna.
skim m In Zygmunt Frzecaokres mojego pobytu na Za
Ujawniają
się
także
kon
kiewlcs, Jerzy Mohl, Andrzej
chodzie
W ostateczności wy
takty
Browna
z
ChoOpielą, Sławomir Czarlewsk’
Jeckim,
I.
Brown
repre
którego odsunięto od wszel grywał ten, kto był bardziej
bezwzględny.
Kto miał silnie)
zentuje nie tylko ..związko kiej działalności w komitacie
sze poparcie
we” interesy &FL-CIO. *1» paryskim Informacje o tyrh
przede wszystkim zemiary i csvstkach 'Milewskiego docho
Dziś JJ bm., « godi 1* 09
następna rozmowa z J. Knapi
dążenia CIA.
1 dziły do TKK
Dążąc do podporządkowania
W Jednym z listów donosił kiem przed kamerami TV
(PAP)
•obie wszystkich kontaktów
B. Lisowi, iż ,.Jerzy Mohl na

społeczno - gospodarczych,
wynikających z postano •
wień Uchwały XX Miej
skiej Konferencji Sprawoz
dawczo-Wyborczej
Miejska organizacja par
tyjna liczy
6 członków
i kandydatów partii. W mi
nionym okresie nastąpiło
zahamowanie tendencji spad
kowej w tej organizacji,
przy równoczesnym zwięk' szeniu się średniej wieku
członków partii. Daje się
też zauważyć zbyt mały
udział członków PZPR w
organizacjach
młodzieżo
wych i związkowych. W
okresie > sprawozdawczym
podejmowano działania ma
jące na celu zwiększenie
skuiecznoścl pracy admini
stracji państwowej, orga
nów wymiaru sprawiedli wośct i kontroli.
Ocena pracy miejskiej
instancji partyjnej dokona
na przez KW PZPR, którą
przedstawił Stanisław Szcze
r*k, zawierała uznanie dla
jej dotychczasowych osią
gnięć. W toku wielowątko
wej dyskusji zabierali głos
m. in. Lechosław Sałaciński, Jadwiga Mirońska, Ry
szard Maj, szef MUSW Bo
gdan Szelągowaki, prezy
dent miasta Sopotu An
drzej Płoną, przewodniczą
cy MRN Edwin Kęsik
Zwracano uwagę na próbie
my handlu i zaopatrzeniu,
oświaty i kultury, refor
my gospodarczej, kształce
nia ideologicznego, aktyw# Dokończenie na str. 2

Pogoda
J«n nas poinformował dyżur
ny Bynoytyk IMiGW w Gdyni,
dziś będzie zachmurzenie duże
większymi przejaśnieniami
Temp. od 0 st rano do ^3 st.
w ciągu dni* Wiatr słaby do
umlarkowj nego z kierunku za
chodniego. Drogi OlsKie!
tS)

na stanowiska związków
zawodowych
dotyczące:
CPR na 1985 r„ polityki
cen i kosztów utrzymania
ludzi pracy w 1985 r. (z 20
grudnia 1984 r.) oraz w
sprawie rządowych propo
zycji podwyżek emerytur i
rent pracowniczych.
Generalną linię zawarta
w tych postanowiemacn w
peini potwierdziły opinie i
stanowiska
zajęte przez
związki zawodowe i ich or
ganizacje ogólnopolskie, w
sprawie podwyżki cen żyw
ności i ograniczenia regla
mentacji, a także tysiące
wniosków I propozycji skie
rowanych do OPZZ.
Na poasiawit naszych
wcześniejszych
stanowisk
oraz uwzględniając aktual
ne opinie ludzi pracy, któ
rych reprezentujemy, oświadczamy, że:
Po pierwsze — nie akcep
tujemy żadnego z propono
wanych przez Urząd ds.
Cen wariaiitów podwyżek.
Mają one znaczenie, doraź
ne. Pozbawione są trwałe
go-wpływu na zahamowa
nie inflacji i racjonalizację
gospodarki.

Pu dugi* — nie akcep
tujemy jednorazowej, nad
miernie
skoncentrowanej
podwyżki cen ’ podstawo
wych artykułów żywnościo
wych mającej najsilniejszy
wpływ na poziom życia za
trudnionych w gospodarce
uspołecznionej oraz emery
tów i rencistów.
Po trzecie — szczególny
nasz sprzeciw budzą żarnie
rżenia kolejnych podwyżek
opłat za centialne ogrzewa
nie, energię, gaz i węgiel
— po niedawnej podwyżce
czynszów
Po czwarte — propono
wane kwoty rekompensat
O Dokończenie na str 2

Z okazji 91 re.Knicy >jrmii Radzieckiej attacnś
v/ojakowy, morski i lotniczy Ambasady ZSRR w
Warszawie gen. mjr Aleksander Chomienko wydał
przyjęcie, na które przybyli: I sekretarz KC PZPR,
prezes Rady Ministrów gen. armii Wojciech Jaru
zelski, prezes NK ZSL, wicepremier Roman Mali
nowski, przewodniczący CK SD, wicepremier Ed
ward Kowalczyk, członkowie Biura Politycznego i
Sekretariatu KC PZPR, a wśród nich minister obrony narodowej gen. armii Florian Siwicki, wice
marszałkowie Sejmu, członkowie Rady Państwa i
Rady Ministrów, przedstawiciele organizacji polity
cznych i społecznych, PRGN, TPPR, generalicja,
kombatanci III wojny światowej, ludzie nauki i kul
tury, gospodarze stolicy.
i >.
Obecny był ambasador ZSRR Aleksander Aksjonaw, przedstawiciel naczelnego dowódcy Zjednoczo
nych S,ł Zbrojnych państw — uczestników Układu
Warszawskiego przy Wojsku Polskim gen.
armii
Afanasij Szczegłow, delegacja Północnej Grupy
Woj* A~mii RudziecKiej z dowódcą — gen. pik.
Aleksandrem Kowtunowem.
Przybył szefów* t i attache wojskowi placowe«
dyplomatycznych.
1
’

&połeczeńt>iwo oddało
holu
600 tyi. poległych na liemi poi
sklej lolmeizy radzieckich. W
Viarszawie n«. płycie
Grobu
Nieznanego Żołnierza wieńce
1 k.v.aty złożyli: delegacja
KC PZ^it z Marianem W oźnia
ktem,
Florianem
Siwickim,
Creslawem Kiszczakiem i Mle
czysławtm F. Rakowskim, człen
kowie kierownictwa NK ZSL,
CK SD, Rady Krajowej P'tON
przedstawiciele MON, ZBoWlD,
TPPR, organizacji
politycz
nych 1 społecznych, reprezen
tanci stołecznych
zakładów
pracy.
Wieńce złożyli również przed
stawiclele korpusu dyplomaty
cznego
krajów socjalistycz
nych.
Podobna uroczystość odbyła
-ię na Cmentarzu Mauzoleum
Żołnierzy Armii
RadziecKiej
w Warszawie. Wieńce i kwia
ty
złożyli
delegacja
KC
PZPR ze Stefanem
Olszow
skim,
Florianem
Siwickim,
'«“sławem Kiszczakiem i Wło
rtzimierzem
Mokrzyrzczakiem.
członkowie kierownictwa NK
ZSL, CK SD, RK PR ON. or :e
dstawłeiele MON,
ZBnWiD,
TPPR.
organizacji politycz

nych i społecznych oraz war
szawskich
zakładów
pracy.
Wieńce złożyła również deleg:
cja Ambasady ZSRR z ambasa
dorem Aleksandrem Aksjono
werr oraz przedstawiciele pla
cówek dyplomatycznych kra
jów socjabstybznych.
Ne Cmentärzi Żołnierzy Ke
dzieckich w Elblągu zebrały
się liczne delegacje zakładów
prs y 1 organizacji społeczno-poliitycznych Elbląga. Odegra
no hymny państwowe Polski
i ż~»RR, a następnie u stóp
obelisku 1 na mogiłach 2731
spcnzvwających tu czerwono
armistów złożono wieńce
1
wiązanki kwiatów.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz polity
czno - administracyjnych mia
sta z I sekretarzem KM PZPR
Witoldem Gintowt - Dziewałtowskim i prezydentem miasta
Norbertem Berlińskim, wete
rani 1 kombatanci II wojny
światowej, delegacje ZBoWID
i LWP.
Uroczystość zakończyła alę
odegraniem mlędzynarodówk* ■
m. skot

Wybrano nowe władze zrzeszenia w Gdańsku

Studenckie pr

I

W Instytucie Biologii Medycznej ł AMG w Gdańsku odbyia się w ub. so
botę II Środowiskowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Zrzeszenia Stu
dentów Polskich, Na obrady przybyli m. in. sekretarz KW PZPR w Gdańsku
Joanna Michałowska-Gumuwska, wicewojewoda gdański Stefan Milewski oraz
przewodniczący Rady Naczelnej ZSP Cezary Druszcz.

W dyskusji zwracano uwagę na różnoroane próbie
my funkcjonowania wyż
szych uczelni Trójmiasta i
statusu społecznego ztuden

tów oraz młodych pracow
ników nauki. Szkoły wyż
sze są niedofiransowane, w
trudnej sytuacji exonomicz
nej znajduje się również

.Viinisfer S. Ciosek o stanowiskuRady OPZZ
Podczas posiedzenia Rady feczriych. Członkowie i rządu
Ogólnopolskiego Porozumie uczestniczyli w wielu ‘spotka
nia Związków Zawodowych n.arh z załogami zakiudów
uchwalone zostało stanowis pracy, w tym i ze związków
ko związkowców w spruwie cami. Znakimy prezentowa
propozycji nowych cen żyw ne opinie prze; rożn^ ogni
ność. i ograniczenia regla wo związkowe. Wypowiada
mentacji. O usiosunKowanie no je publicznie.
się dc tego sionowiska dzier
Stąd — myślę, ie na po^
niknrz PAP zwóci* się ao niedzlałkowym, 25 bm. po
ministra Stanisława Cioska, siedzeniu Rady Ministrów bę
odpowiedzialnego w rządzie aziemy fu-ż w stanie rzeczo
za współdziałanie ze związ wo odnieść się do opubHko
kami zawodowymi.
wanych wyników społecznej
Wnikliwie przestudiowałem konsultacji, w tym i do sta
stanowisko Rady OPZ7. Nie nowiska OPZZ. Nie będzie
chcę odnosić się do mego io łatwe Opinie w społecz
w kategoiiach merytorycz nej konsultacji były przecież
nych — zrobi to rżąc., K.lka ogromnie Różnicowane. Rów
,ednak uwag i infozmacji nc nież na^zą — rządu — tros
marginesie tego stanowiska. ką >est ochronę poziomu ży
Otóż kończy ono czas kon cia obywateli, los ludzi spra
sultacji
społecznej.
Gay cowanych — emerytów i ren
wziąć pod uwagę kilkumie c tów, warunki życia I wy
sięczną dyskusję nad CPR w chowania dzieci
drugiej połowie ubiegłego ro
Ale pozostaje sprawa wy
ku (a wybrano w tej wła boru między twardym, i nie
śnie dyskusji wariant tok j ubłaganymi realiami f piawzrostu cen, jak i płac nc , worn! ekonomicznymi a spo
jednakowym poziomie 12—13 łecznymi oczekiwaniami Mo
proc.), to konsultacje cen by żna by się bez wzrostu cen
ły niezwykle długie i wnikli obejść, gdyby nastąpił gwał
we. Urząd ds. Cen podsu towny skok w efektywności
mował tę dyskusję i przed aospodorowama,
gdybyśmy
stawił publicznie wyniki. W natychmiast, od tej chwili
sobotę zobrała głos w tej (przy obecnym poziomie' pro
sprawie Rada Ogólnopolskie dukcji) zużywali mniej ener
go Porozumienia Związków gii, surowców, i materiałów,
Zawodowych,
,
czasu. Osiągamy postęp, wy
Istota stanowiska związko raźny. Diidzący nadziej —
wego nie jest ala rządu za ale stopniowy Tak też. stoskoczeniem. Możne byłe srę pn!owo, dochodzić . będziemy
tego spedzewać śledząc i do coraz mższego poromu
uczestnicząc w społecznej de inflacji.
bacie. Poszczególni elemen
Nie skryliśmy więc mc, ca
ty stanowiska OPZZ znajdu by pozwoliło teraz, bez ża
ją przecież odzwierciedlenie dnych skutków dla gospodar
w prezentowanych niedawno ki wybrać tzw. czwarty, in
opiniach różnych grup spo- ny,
łagodniejszy
wariant
O zakończeniu pierwszego
dnia
posiedzenia
Rady
OPZZ, 23 bm. odbyła *ię
konferencja prasowa, podczas
której przewodniczący Ogólno
polskiego Porozumienta ALFRED
MIODOWICZ i wiceprzewodni
czący ROMUALD SOSNOWSKI
odpowiadali na pytania dzien
nikarzy, które koncentrowały się
głównie wokół przesłanek itano-

P

cen. Każde złagodzenie do
tychczasowych wariantów —
można to tak określić —- bę
dzie miało swą cenę. Ceną
tą jest tempo przywracania
równowag; rynkowej, czas
odchodzenia cd reglamenta
cji. Przy określonych możli
wościach przyrostu proaukcj: •— kai.de obniżenie skali
planowanych podwyżek - cen,
tok w wysokości jak I w cza
sie 1— oddalać bęazio po
prawę rynku. Oznaczać bęazie utrzymywanie wysokich
dotacji do produkcji, a tym
samym hamowanie działań
pozytywnych dla pobudiunia
mechanizmów reformy gospo
darczej. Jesr jednak Kwestią
społecznej umowv, czy tem
po to przyspieszać czy zwal
niać. Również Kwestią soołe
cznej umowy ies* charakter
polityk* socjalnej ■*- które
grupy społeczne bardziej, e
które mniej osłaniać.
Rząd i wielką więc uwagi
i wnikliwością rozważy sta
nowisko Roay OPZZ jok równ'eż wynik' społecznej kon
sultacji i opini« ’fachowców
np. Rady ds. Cer Ze szcze
gólną jednak uwagą podej
dziemy do Dostufatow związ
kóvV zawodowych. Związki —
to. najliczniejsza organizacja
ludzi pracy. Wyiaioją one oczekiwania wielomilionowych
rzesz obywateli.
Nie czekając na oficjalne
stanowisko, .uż dziś moaę
powieazieć, że rząa z pew
nością podzieli pogląd OPZZ,
że glównyrr instrumentem
przywracania równowag ryn
kowej, powinna być popra
wa gospodarowania, a nie
wziost cen
(PAPj

Komimftoł TVP
o

zmianie programów

Telewizja Polska ogra
nicza cz: i emisji swoich
programów:
Od wtorku, 28 lutego
do odwołania:
Programy dla szkół
nadawane dotychczas w
paśmie
porannym
o
godz. 8.00 i 9.00 będą
nadawane o godz. 12.50
ł 14.30. Poranne wyda
nia dziennika telewizyj
nego od wtorku do piąt
ku będą emitowane o
godz. 11.40.
TVP nie będzi* nada
wać filmu dia 2 zmiany,
ani porannych powtó
rzeń TTR. Szczegółowy
układ programów TV —
i uwzględnieniem wpro
wadzonych zmian — po
dawać będzie prasa co
dzienna.

eów — charakter. Jak długo np.
będziemy mówić o klęskach uro
dzaju, podczas gdy inwestycje
przemysłu spożywczego są sta:e
nie wykonywane, a Irrte przeKraczanc? Dlaczego systemem plac
w biurach projektów nie premiu
je opracowań oszczędzających
materiały i energię?
Jesteśmy nie za plasterkami,
ale za systemowymi rozwiąza
maml. Chcemy uczestniczyć u
Ich kształtowaniu, a w tym celu
musimy mieć własny o środek
zbierania informacji i opinii, to
którym nasze odczucia zderzały
by się z faktami i poglądami lu
dzi vracy.
uwzględniają
przewidywanego
Wiele można zdziałać metodawzrostu cen pochodnych, a tym
samym całego wzrostu kosztów j mi bezinwestycyjnymi, zwłaszcza
ut~z%'mania < Słusznym
bułobj , w drodze usprawniania organize,
cji i zmiany systemu zarządze
ustalić ‘ przeciętny koszyk zaku
nia. Zła organizacja powoduje
pów rodzin i na tej poastawie
ogromne lekceważenie inteligen
przyjąć w lipcu br. zasadę sy
cji, zdolności i pracoioitości lu
stemowego wyróumywama ru
dzi. Dziś ba-dziej niż kieduko chów cen w przyszłości.
wiek rozbudowane są admini
Związkowe „nie” nie oznacza
krytyki reformy — podkreślano
stracja gasp...* i *i j i do'er te
Jesteśmy za reformą, ale nieno
chniczny. Tyoiczasan — -jak do
led — nikł sisj ca te sprawy me
koi nas jej dotychczasowy inflabierze.
cjogenny — zdaniem związkou)•
»ytwację, powinniśmy mieć rótonież to Jamo zdanie co do roz
wiązań.
Ustaliliśmy
przecież
wspólnie, że związki zawodowe
mają być partnerem, podstawo
wym elementem systemt*. wcze
snego ostrzegania o rodzących
itą napięciach społecznych. Nie
można tego nie brać pod uwagę
Zdaniem związkowców — kwo
ty proponowanych wyrównań nie

Są dwa tematy '
o których ludzie mówią
wiska OPZZ w sprawie propozy
cji nowych cen żywności i ogra
niczenia reglamentacji. Z wypo
wiedzi obu działaczy wynikalot
ze OPZZ żywi nadzieje, iż rząd
uwzględni w swoich decyzjach
związkoroe stanowisko.
Są dziś — mowtono nc konfe
rencji — dwa główne tematy, o
których ludzie mówią, budow
nictwo mieszkaniowe i ceny.
Rząd ma z pewnością takie sa
mo rozpoznanie nastro?óic. S’:oro
zatem mamy ten sam pogląd

zrzeszenie.
Przed owymi
trudnościami
oiganizacja
studencka broni się zaja
dając
liczne spółdzielnie
świadczące usług5 dla spo
łeczeństwa i
środowiska
akademickiego.
Ciężka jest też sytuacja
lokalowa ZSP. Od lat trwa
remont budynku
klubu
„Zak” przy ul. Wały Ja
gielłońskie w Gdańsku. By
ła to również siedziba Ra
dy Okręgowej ZSP, „Alma
turu” i innych agend. Obe*'
nie, część tych agend dosta
ła wypowiedzenie z aktual
nie zajmowanych pomiesz
czeń (o czym pisaliśmy w
ub tygodniu w wydaniu
„Dziennika
Akademickie
go”), a końca skandalicznie
przebiegającego
—
jak
stwierdzone, w dyskusji —
remontu nie widać. W spra
wie tej wypowiedział się
też wiceprezydent Gdańska
# DokoAexeme na str. t
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Każda zgaszona żarówka się liczy...

Oszczędzanie eneręii-nakazem chwili
OBRADOWAŁA
RADA DS. CĆN
Rado ds. Cen przedsta
wiła Urzędowi Cen opinię
w iprawie propozycji worianiowych podwyżek cen
żywności i rekompensat.
Wykorzystała przy tym
opinie licznych środowisk
reprezeniowanycn
przez
swoich członków.
Rado przyjęła za pod
stawowe kryterium oceny
projektu stopień, w ja
k!m prowadzi on do rów
nowagi rynkowej — orzy
jednoczesnej
stabilizacji
sytuacji materialnej spo
łeczeństwa. Wychodząc z
tego punktu widzenia uważa ona, że żaden z wa
bantów rozwiązania nie re
alizuje dostatecznie wy
mogów tych kryteriów.
Rada wysunęła wiele po
siulotów ł propozycji uzupełniaiącycn, które mo
gą być wykorzystane w
aaiszych pracccn noa o
stateczną wersją zmian
cenowych. Dotyczą one
m. In. większego uelasty
cznienia cen artykułów ży
wnośclowych.
KONKURS
^KORCZAKOWSKA
Z rąk przewodn cząctgo Międzynarodowego Sto
worzyszenia Korczakow
skiego pr°ł- Jerzeyo Ku
berskiego dzieci — idurea
ci Konkursu na wypowiedź
— „Janusz Korczak w
moich myślach", otrzyma
ły ayplomy i nagroay
Wyróżniono ogółem 23
wypowedzi najmłodszych
z Izraela, NRD, Szwajcar.»
Polski. Z treści dziecię
cych wypowiedzi przebna
wielkie zaangażowania emocjonoine do tego co
stworzył Korczak. Podkre
Stają jego miłość i oada
nie oraz pi zy>acielskl sto
sunek do najmłodszych
Postać „starego aoktora'
stawiana jest przez wielu
z nich jako wzór postępu
wania dla dorosłych.
ROK WITKACEGO
24 brr. minęła se’no
rocznica
urodzin Sta
nisława
Ignacego Wit
kiewicza — Witkacego, je
dnego
z
najbardziej
oryginalnych twórców na
szego
stuiecia,
wy
bitnego dramatoDisarza
teoretyka dramatu ł tea
tru, powieściopisorzo
publicysty, malarza I filo
zofa.. Jubileusz ten umie
szczany przez UNESCO w
kalendarzu roczne wie
kich osobistości i wyda
rzeń historycznych obcho
dzony jest w catym śv$e
cie.
Rok Witkacego w Pol
see zanaugurowała uro
czystość nadania itr enio
Stanisława Ignacego W.ł
kiewicza Warszawskiemu
Centrum Sztuki Studio.
Zcłoiycei I wieloletni
dyrektor Centrum Sztuk1
Studio Józef Szajna ude
korowany został Medalem
40-lecia PRL Uroczystość
zakończyło otwarcie
Galerii Centrum w/stiwy
pn. „Plakat do sztuk
ł. W tkiewieża" gromadzą
cej kilkodzies'qt prac wy
konanych do krajowych
I zagranicznych Insceniza
cji dramatów Witkacego
DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA „PAXr
21 ł 22 om. obradował
w rozszerzonym skłodz e
Zarząd
Stowarzyszeń
„PAX". Tema.om była
problematyka piasy I wy
dawnictw stowarzyszenia
w okresie 40-lecia Poisk
Ludowej oraz bieżące zc
dania rucnu społecznie po
stępowego ,,PAX" w tym
zakresie, W dyskusił za
brali głos rrt in. redakto
rzy naczelni oism oraz in
stytutu
wydawniczego
„PAX".
Podsumowania dyskusji
dokonał przewodn!czqcy
Zarządu Stowarzyszenia
„PAX" wicepremier Ze*
non Körnender.

CHŁODNIA
W ŚWINOUJŚCIU
Dobiegają końca przygo
towania do budowy no
wej wie-ikioj chłodni skła
dowej dla Przedsiębior
stwa Połowów Dalekomor
skich i Usług Rybackich
„Odro"
w Świnoujściu,
Jej budowa ruszy jaszcze
w lym roku, o ccłv cykl
budowlany ma trwać 24
miasiąca. Nowy obiekt
dysponować ma pojem
nością zapewn ojącą jed
nor-azowo magazynowanie
12 tys. ton ryb w tempe
raturze do 30 stopni po
niżej zera.
Nowe świnouiska chłód
nla nie rozwiąże Jeszcze
w całości problemu mag i
zynowania ryb w niskich
temperaturach, ale go po
ważnie złagodzi.

W tych dniach energety
ka znajduje «ię w centrum
zainteresowania epinii pu
blicznej Zadajemy sobie
wszyscy pytanie: jak była
przygotowana gospodarka
energetyczna do tegorocz
nej zimy? O odpowiedź
dziennikarz PAP zwrócił
się do głównego inspekto
ra gospodarki energetycz
nej Jerzego Wójcickiego.
Nieustanny atak zimy
trwa już ponad 50 ani —
przypomniał J. Wójcicid
Mieliśmy tylko kilKa dni
pozornego oddeenu, pozor
nego — bowiem osłabieniu
mrozów na przełomie sty
cznia i lutego towarzyszy
ły duże opady śniegu, mar
znących mzaweK, tworzyły
się zaspy, zamiecie okry
wały tory kolejowe, drogi
i bocznice. Zamarzał wę
giel na hałdach i składo
wiskach, w wagonach i w
portach. Energetyka me
miała więc oddtenu. Truano przewidzieć, czy to już
Koniec zimy, jak te rad™
chodzące dni i tygodnie
będą „energochłonne”, sło
wem — co nas jeszcze cze
ka
— Co więc możemy jfc*
dziś” powiedzieć^.
... że w sumie — jak się
okazuje — byliśmy do zi
my przygotowani jednak
nie najgorzej. Nasz zimo ■
wy zapas węgla ksziaito
wał się na poziomie 11 min
ton i był dwukrotnie wyż
szy niż np. w latach 1979,
1980 i 1981. Na, jeśli tak
można stwierdzić, „norma!
ną” zimę byliśmy w pełni
przygotowani.
Były
to
wprawdzie zapasy o 7 min
ton niższe niż w latacn
i982—81 ale wystarczające.
—. Wtedy nawet za du.;c
Tak! W minionych 3 la
tach odbiorcy węgla przy
zwyczaili się, tfi mogą każ
dą praktycznie ilość otrzy
mać z chwilą zamówienia.
Pogoda pozwalała na bie

lącą »ealizaeją zamówień,
— Zaczęliśmy ed węgla»
» przecież węgiel jest tylko
jednym z nośników energii
w całym zestawie paliu r»wo - energetycznym. Jak
kształtuj« się sytuacja w
ujęciu kompleksowym?
W istocie *ą Łzy decy
dujące nośniki energii: wę
wlel, oczywiście kamienny
t brunatny, energia elektry
czna i gaz. Proponuję jed
nak do końca wyczerpać
problem zaopatrzenia w
węgiel, albowiem w świa
domości społecznej oraz w
rzeczywistości jest on tym
na jważniejszym nośnikiem.
— Zatem * He, na skutek
długotrwałej 1 bardz® su
rowej zimy wzrosło do dziś
zużycie węgla, ponad to, co
można było przewidzieć,
obliczyć, planować*
Obliczamy,
z
małym
prawdopodobieństwem błę
du, że o blisko 3,5 min ton.
Jaki to ma wpiyw na
bilans węgla w 1985 r.T
Sporządziliśmy tegorocz
ny bilans węgla zakładając
przeciętne warunki zimowe
i eksport węgla na wyso
kim poziorme, aby utrzy
mać zdobyte rynki na to
paliwo oraz uzyskać po
trzebny przycnód dewiz dla
całej gospodarki. Tworząc
napięty bilans — ze wzglę
du na wysoki eksport wę
gła — zakładaliśmy, że je
śli zima będzie odbiegała
od „normy”, to dokonamy
odpowiednich
korekt w
tym bilansie i takowa
miały miejsce. Mimo tych
decyzji zapasy zmniejszyły
się do stanu minimalnego.
Wiele elektrociepłowni pra
cuje wyłącznie na b.eżą
cych dostawach. Co to zna
czy nie muszę tłumaczyć,
zwłaszcza w świetle decy
zji prezesa Raay Ministrów
i rządu o bezwzględnym
priorytecie energetyczno-ciepłownioeym dia miast,
miasteczek — słowem sta

W sprawię wolnych sobót
szkcłach
Ministerstwo Oświaty i
Wychowania poddało pod
pod
szeroką
dyskusję
społeczną propozycję wyko
rzystania wolnych sobót w
szkołach.
Dc konsultacji zaproszo
ny został także
Związek
Nauczycielstwa Polskiego,
reprezentujący interesy po
nad 400-tys. rzeszy pracow
ników oświaty i wychowa
nia. Krótki termin przezna
czony na konsultacje o~
raz ferie zimowe w szko
łach
spowodowały pospiecn,
który towarzyszył
związkowej dyskusji
nad
nowym! rozwiązaniami.
Większość opinii
opo
wiada się za utrzymaniem
stanu obecnego, tj. z? za
chowaniem wolnych od na
uki sobót w szkołach
W związku z tym Za
rząd Główny ZNP, repre
zentując wolę swych człon
ków, opowiada się za wa 
riantem I rozwiązań orga
nizacyjnych roku szkolne
go 1985-86. Jednocześnie
Za rząd Główny uważa, że
wybór tego wariantu powi
nien być powiązany z mo
żliwością podjęcia
przez
szkoły własnych rozwiązań
organizacyjnych, w zależno
ści ód zróżnicowanych wa
runków pracy tych piacówek.
Zdaniem Zarządu Głów
nego ZNP, nie może być
jednego,
schematycznego
rozwiązania.
Rozważane były i te opl
nie, (mniej liczne), które

dotyczyły
ewentualnego
przyjęcia przez Minister
stwo Oświaty i Wychowa
nia wariantu C, tj. wpro
wadzenie nauki lekcyjnej
w jedną sobotę w miesią
cu. Byłoby to możliwe tyl
ko przy spełnieniu takich
m. in. warunków jak: peł 
ne zabezpieczenie w pracu
jące przez uczniów soboty
dojazdów młodzieży
do
szkół oraz funkcjonowanie
zakładów pracy (dla
po
trzeb szkół zawodowych) a
także innych !ednostekr go
spodarki państwowej i ko
munalnej, jak również cał
kowitą rezygnację z jakie
gokolwiek
odpracowania
dni wolnych od zajęć lek
cy jnyck
Niektórzy
członkowie
związku zgiosili inny pro
jekt, polegający na przenie
sieniu ferii zimowych na
okres świąteczno-noworocz
ny. Pozwoliłoby to wygos
podarować
co najmniej
siedem dni na realizację
programu
nauczania,
o
czym mów? wariant II.
Zdaniem Zarżą a u Głów
nego ZNP zacnodzi potrze
ba stałego analizowania i
modei nizacji planów oraz
zbyt przeładowanycn pro
grams w nauczania..
Opinia ta została przeka
zana na ręce ministra oświaty i wychowania.
Ostateczne stanowisko w
tej spra'vie ma być ogło
szone w najbliższym cza
sie.
(PAP)

ludzi Stąd decyzje między
resortowego zespołu
ds
sterowania zaopatrzeniem
w. paliwa i energię, któ
rym kieruję; decyzje o
zmniejszeniu eksportu wę
gla energetycznego, ogra
niczeniu produkcji niektó
rych energochłonnych wy
robów, takich jak cement,
soda, produkty fabryk do
mów Stąd także bezwzglę
dne i surowe zaostrzenie
limitów zużycia energii
elektrycznej w całym bez
mała przemyśle. Dzięki pod
Jętym decyzjom np. elek
trociepłownie i ciepłownie
komunalne mogły sobie
pozwolić na zużycie w cza
sie tych surowych zimo
wych dni o 40 proc. więcej
węgla niż się zużywa prze
ciętnie w analogicznym
okresie. Chcę podkreślić,
że relatywnie korzystna
sytuacja jest wszędzie tam,
gdzie elektrociepłownie i
elektrownie pracują na wę
gJu brunatnym. Zapewnia
ją one niestety tylko 23
proc. produkcji energii eiek
trycz.nej kraju. Budzi to
określone refleksje i skła
nia do podjęcia wielu per
spektywicznych decyzji na i
którymi pracują: Minister
stwo Górnictwa i Energe
tyki. Komisja Planowania,
kierownictwo rządu, a tak
że Główny
Inspektorat
Gospodarki Energetycznej
Sądzę, że w najbliższym
czasie zapadną ważne w
tej kwestii decyzje.
— Czy pańskim zdaniem
podjęte działania rządowe
zaspokajają bieżące po
trzeby kraju na węgiel ka
mienny?
Tale, chociaż do końca
zimy daleko i nikt nie po
trafi powiedzieć jakich je
szcze kłopotów może nam
przysporzyć aura.
— A jaka jest sytuacja
w zakresie energii elektry
cznej?
System elektroenergety
czny pracuje bez zarzutu,
jak nigdy dotąd. Produku
jemy w tym trudnym okre
sie o ok. 7 proc. energii
elektrycznej więcej niż w
pedoonym czasie ub. r.
przy temperaturach jakie
panują,
zapotrzebowanie
na moc elektryczną wzro
sło o ok. 2 tys. megawatów
Mamy: pełną świadomość,
że wtole tej energii „idzie”
na tzw. nie kontrolowane
cele grzewcze ludności. Po
za jednak apelowaniem do
obywatelskiej odpowiedział
ności o oszczędność energii
elektrycznej, nic nie mo
żemy zrobić. Trudno prze
cież w tej sytuacji zasto
sować wobec obywateli re
guły ekonomiczne, swoistą
finansową
przemoc dla
zmniejszenia zużycia prą
du. Musieliśmy natomiast
podjąć takie decyzje wobec
zaKładów pracy. W skali
kwartału zostały zmniej
szone o 2 proc. limity zu
życia energii elektrycznej
Naturalnie, że uderza to
w przemysł, w całą gospo
darkę, ale innego wyjścia
nie było. Nie ukrywam, że
rządowe decyzje spotkały
się z olbrzymią liczbą in
terwencji.
— Czy można podać Ja
kiś konkretny przykład?
Owszem. Z Zakładów
Azotowych
w
Chorzo
wie nedszedł telex do
premiera z interwencją,
iż ograniczenia dotveza pro
dukcji karbidu. Chcę pod
kreślić, że wszystkie karbidownie podlegają tzw.
odbiorom buforowym, a
więc są wyłączane w przy
padku braku mocy w sy
stemie elektroenergetycz
nym. Ograniczenia muszą
dotknąć przede wszystkim
najbardziej
energochłon
nych odbiorców, a takimi

Mrożące krew w żyłach
skoki do pociągów w biegu
D czasu do czasu w zamieszcza
nych na naszych lamach kroni
kach
wypadków
znajdujemy
wzmianki o wypadkach, jakie zdarza
ją się w czasię przechodzenia przez to
ry, wskakiwania do będących to biegu
pociągów, a więc takich, których
przyczyną jest naruszanie obowiązują
cych na kolejowych terenach przepi
sów porządkowych. Roczny bilans te
go rodzą ru wypadków jest przerażają
cy. W 1984 roku na terenie Północnej
DOKP zdarzyło się ich aż 283. Straciło
życie 96 osób, a 187 doznaio poważ
nych obrażeń, których rezultatem by
ło przeważnie trwale kalectwo.
60 procent ofiar tych wypadków to
osoby postronne, a więc takie, które
nie korzystały z usług kolei i znajdo- #
wały się na terenie kólejtncym bez
uzasadnienia (pozostałe 40 procent to
podróżni). Większość tego rodzaju wy
padków miała miejsce na stacjach o
dużym nasileniu ruchu podróżnych
oraz na knlejouych szlakach obciążo
nych dużym ruchem pociągów. Jeśli
chodzi o konkretne przyczyny, to naj
częściej chodziło o przechodzenie przez
tory (47 proc.), wskakiwanie do będą
cych w biegu pociągów (23 proc.), jak
również opieranie Hę o drzwi,
ich
otwieranie podczas jazdy, czy nadmier
ne wychylanie się z okien, Wreszcie
notowano też wypadki samobójstw.

Niejednokrotnie pośrednia przyczyną
wypaaków była nietrzeźwość.
Miejscami, gazie wypadki tego ro
dzaju zdarzają się najczęściej, są te
reny kolejowe w Trójmieście orai sta
cja Pruszcz Cd. Nie pomagają tu, nie
stety, mandaty karne wystawiane nie
sfornym przez funkcjonariuszy SOK.
Trudno zresztą upilnować wszystkich,
którzy skracają sobie
przecho
dząc przez tory,
czy też wędrują
wzdłuż torów lub wskakują do rusza
jącego pociągu. Mrożące krew w ży
łach sytuacje wskakiwania do będą
cych w ruchu pociągów* obserwujemy
codziennie w Trójmieście. Nie można
też wyminąć specyficznej i tragicznej
listy ofiar, którą stanowią dzieci z do
rn,ów położonych w pobliżu torów ko
lejowych.
Do poważniejszych wypadków do
chodzi też na przejazdach kolejowych.
W ciągu pierwszych 5 tygodni br. zda
rzyło *ię na terenie Północnej DOKP
8 takich wypadków
no przejazdach
nie strzeżonych i 1 (z winy kierowcy
samochodu) na przejeździć strzeżonyn».
W styczniu br. były 4 takie wypadki,
o w pierwszej dekadzte lutego aż 5.
Szczególnym zbiegiem okoliczności wy
padki tę nie pociągnęły za sobą ofiar
w ludziach, a jedynie poważne straty
materialne oraz zakłócenia w ruchu
pociągów.
(st)

są właśnie karbidownio.
Oczywiście po to, aby
zmniejszyć nużycie węgla
Podkreślam, że zużycie te
go surowca jest w tych
mroźnych dniach o 10li
tys. ton na dobę większe
od jego wydobycia. Stąa
biorą się ograniczenia w
dostawach energii. Tak
więc, niestety, znakomitej
większości interwencji nie
jesteśmy w stanie uwzglę
dnić. Większość zakładów
pracy musi owe 2 proc
zaoszczędzić.
— Czy poradzimy sobie
z energią elektryczną?
Z całą pewnością. Acz
kolwiek wymaga to więk
szego zdyscyplinowania i
limitowania energii, jeszcze
surowszych rygorów osz
czędnościowych,
gaszenia
w każdej hali fabrycznej,
w każdym domu, na każ
dej ulicy niepotrzebnie pa
lącej się żarówki, wyłącze
nia innych niepotrzebnych
urządzeń energochłonnych.
Wówczas zbędne okażą się
drastyczne decyzje o wy
łączaniu energii dla całych
dzielnic czy nawet miast
Oszczędności może zrobić
każdy z nas. Z szacunkiem
odniosłem się do decyzji
Komitetu ds. Radia i Tele
wizji, który na pi zejścio
wy, krótki czas zawiesił
niektóre programy. To bę
dzie konkretna, wymierna
oszczędność dla polskiej
energetyki, dla całego Kiaju.
. ,
— Ostatni * najważniej
szych nośników energii, co
gaz...
Od wielu lat powtarza
my, że sytuację w tym za
kresie poprawi dopio-o ukończenie wielkiej magi
strali gazowej ze Związku
Radzieckiego,
magistrali
Kobryń — Brześć — War
szawka. Do tego czasu bę
dziemy musieli borykać się
z trudnościami w dosta
wach gazu,
szczególnie
ziemnego.
— Jaka jest obecna sy
tuacja?
Na skutek gwałtownych
mrozów, znacznie gorsza
niż to zakładaliśmy i pla
nowaliśmy. I znów decy
zje rządu spowodowały, że
nie odbije się to na zaopa
trzeniu naszych domów',
ludności. Oszczędności nie
zbędne dla pokrycia oby
watelskich potrzeb uzyska
liśmy
przez
drastyczne
zmniejszenie dostaw gazu
dla przemysłu.
— Czy należy prze* to
rozumieć, ii w okresie tej
zimy nasze domowe zuży
cie gazu tak gwałtownie
się zwiększyło?
Wysta rczy, te now lern,
it jest to skok z 5 min m
sześć, na dooę, ao 15 min
w krajowym bilansie do
bowym gazu, dla przemy
słu pozostaje w tych dniach
5—10 min m sześć., a po
to, aby przemysł ten praco
wał normalnie konieczne
są dostawy dobowe rzędu
18 min m sześć. gazu. Tru
dno spierać się na ile ko
nieczność zmusiła nas do
takiego wielkiego zużycia
gazu, a na ile domowa nie
gospodarność.
Rozmawiał:
WIESŁAW SASIAOOWICZ
(PAP)

Posiedzenie Rady Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych
f Dokończenie le itr. 1
uznajemy za mylące i nie
wiarygodna. Domagamy się
uczciwych
rekompensat,
których podstawą powinitn
być xzetelny szacunek wzro
stu kosztów utrzymania. W
przyszłości wyrównania z
tytułu podwyżek powinny
być rozstrzygane
poprzez
wzrost płac, doaatów ro
dzinnych oraz rent i eme
rytur.
Po piąte —
konieczna
jest ochrona poziomu ży
cia weteranów pracy, ro
dzin o niskich dochodach,
rodzin wielodzietnych oraz
inwalidów i dzieci
kale
kich. Ponawiamy nasze żą
danie Uatanowienia najniż
szej emerytury na pozio
mie 7 tys. z! nie wliczając
w to rekompensat
Po szóste — mało realne
t niebezpieczne w społecz
nych skutkach jest zniesie
nie reglamentacji na arty
kuły inne niż zbozowe.
Oceniamy, że: zapowiada
na koncentracja podwyżek
doprowadzi, do obniżenia
poziomu życia ludzi pracy,
z czym nie możemy się zgo
dzić. Zgłaszamy
koniecz
ność przeprowadzenia w li
pcu bieżącego roku oceny
zmian kosztów utrzymania
w świetle realizacji CPR.
Domagamy się zdecydo
wanego przerwania
goni
twy cenowo-płacowej osła
biającej naszą gospodarkę
i społeczeństwo, godzącej
w morale i wartości pracy.
Opowiadając się za pestępo
wy rrt reformowaniem gos
podarki uważamy, że głów
nym instrumentem przy
wracania równowagi rynko
wej powinna być poprawa
gospodarowania,
a
nie
wzrost cen.
STATTTT OPZZ

Stanowisko w
oprawie
cen i reglamentacji przyję
to w zasadzie bez dyskusji.
Natomiast niemal cały pier
wszy dzień obrad ^pełni
ła debata nad treścią statu
tu OPZZ, doKumentu, któ
rego uchwalenie umożliwi
podjęcie czynności zmierza
jących do rejestracji OPZZ
i nadania temu przedstawi
cielstwu osooowoścl praw
nej.
Jest to podstawowy
akt prawny
Ogólnopol
skiego Porozumienia, stano
wiący wyraz jego samarzą
dności. Projekt statutu był
poddany trwającej
około
miesiąca
ogolnozwiązko
wej konsultacji, w wyniku
której został w znacznym
Kolejne spotkanie Klubu Dy
stopniu zmieniony. Dalsze rekioi a Służby Pracown uz':J,
prży gdańskim
zmiany do tego dokumen działającego
Towarzystwa Nauko
tu wniosła dyskusja na po Odóziaie
wego Organizacji i Kier own csiedzeniu rady, bardzo ży twa, poświęcone było wypra
wa, miejscami polemiczna, cowaniu stanowiska Jego człon
ria temat projektu »sta
w której każdy proponowa ków
wy o zakładowym funduszu
ny artykuł rozpatrywano mieszkaniowym i zakładowym
punkt po punkcie, a różni fundwszu socjalnym. Po omó
wieniu
i
przedyskutowaniu
ce pogiądow rozstrzygano przedstawionych
propozycja,
w głosow aniu.
wypracowana opinia i.^tarue
W sobotę przyjęto poste przez Klub Dyrektor* i>łuż^y
przesłane do Mi
nowienia ogólne statutu, a Pracowniczej
nisterstwa
Pracy,
Pi «c
Ł
także zapisy, które określa Spraw7
Socjalnych.
ją cele ł wahania OPZZ, pra
Podczas posiedzenia, które
wa i obowiązki jego człon prowadził przewodniczący Ra
dy
Klutm dr Czesław Skow
ków oraz częściowo rodział
ustaiono plan pracy klu
mówiący o organach OPZZ ron,
bu na
nadchodzący
okres.
l ich kompetencjach.
Najbliższe jegc spotkanie odW prowadzono
krótki będzae się w Eibląitu, nz prze
łomie marca 1 kwieud« t po
wstęp ćo statutu, w któ- święcone
zostanie dysrueń ia
i ym przypomniano bytom temat
usitaiwy o zatrudnieniu.
ski rodowód OPZZ i stwier Na »potkaniach klubu prepa

W centrum

zainteresowania
służb pracowniczych

Miejska konferencja
• DokońcienJ* *• itr, 1
ności członków partii w
miejscu pracy i w miejscu
zamieszkania, ładu i po
rządku publicznego w mie
ście, remontów mk-szican
itp.
Zabierając głos w dysku
sji, sekretarz KW PZPR
w Gdańsku Anna Szałach
przedstawiła aktualny stan
wojewódzkiej organizacji
partyjnej oraz ustosunko
wała się do wie? u proble
mów poruszanych podczas
dyskusji. W ubiegłym roku
zanotowano dalszy rozwój
i umacnianie wojewódzkiej
organizacji partyjnej. Zbyt
mały jest jednak procent
ludzi mtodych w oigamzacjach partyjnych. A. Sza
łach podzieliła się też z ze
branymi swymi refleksja
mi na temat wyjazdowego
posiedzenia Biura Politycz
nego KC PZPR, jaki* w

Obniżka cen
w Elbląskiem
. Wojewódzkie . Przedsiębiorst
wo Handlu Wewnętrznego w
Elblągu — Jai. poinformował
nas dyrektor Wojciech T£am‘ń
ski — obniżyło t dniem 23 lu
tego br ceny 14 grnp asorty
mentowych ■ rtykulóvr piżemy
sfowych ogólnej wartości Vi
min zł. Średnia przecena wszy
stkich towarów kształtuje się
na poziomi« 43 proc- Najpo
ważniejsze
"sozycje
obniżki
zajmują: obW*.
odzie* i
d ■ ewiarsiwc
— łącznie 14.3
min zł, a także wvroby gali n
terll rkórranej. Potaniały rów
r.ież pamiątki, zabawki I ntektón asortymenty sprcętu «
lektrycznego. A więc Już od
dz!4 mozr>
nabyć różne t,ovarv przemysłów e znacznie ta
nlet niż dotychczas
we
wszystkich sklepach
WPHW
województwa elbląskiego.

<cyb*

dzano, te Ogólnopolski« Po
rozumienie opiera się w
swojej działalności na tra
dycjach klasowych związ
ków . zawodowych, stoi na
gruncie odnowy 1 porozu
mienia narodowego.
Jako główne cele porożu
mienia statut wymienia: obronę praw i interesów
społeczno-zawodowych so
cjalno-bytowy en i kultmal
nych pracowników, emery
tów i rencistów oraz ich ro
azin; kształtowanie aktyw
ności społecznej, etyki za
wodowej i ochronę godnoś
ci ludzi pracy; współuczes
tniczenie w kształtowaniu
i realizacji zadań społecz
no-gospodarczych, w two
rzeniu 1 rwałych osiągnięć
polskiego narodu i socjalis
tycznej ojczyzny.
Przyjęto
postanowienia
określa jące
kompetencje
dwóch organów stanowią
cych OPZZ: najwyższego,
jakim jest
zgromadzenie
rady — naczelnego
oraz
organu stanowiącego w okre
sie między zgromadzenia
mi, a także komitetu wyko
nawczego i komisji rewizyj
nej. Dyskusję wywołał pro
blerc podziału kompetencji
między komitetem wykona
wczym a radą OPZZ. ficie
rały się tu głosy podykto
wane obawą przed wypo-j
sażeniem ciała wykonaw
czego w uprawnienia orga
nu stanowiącego — z po
glądami, którym przyświe
cała
przede
wszystkim
sprawność
i skuteczność
działania OPZZ. Do upraw
nień komitetu wykonawcze
go zaliczono m. in. ustala
nie zadań i kompetencji
nie istniejącego dotychczas
prezydium, które ma się
składać z przewodniczące
go i wiceprzewodniczących
OPZZ oraz przewodniczą
cych stałych komisji pro
blemowych. Kadencję orga
nów OPZZ ustalono w gło
sowaniu na 3 lata
Prawdziwą burzę wywo
łała natomiast — podobnie
iak na zgromadzeniu by
tomskim — sprawa tererio
wyeb
struktur związko
wych.

ubiegłym nresiącu miało
miejsce w Gdańsku.
Konferencją podjęła uch
watę, wytyczającą kierun
ki działania na drugą
część kaaencji.
(»»*

rowane będą kolejno ciekaw
sze
rozwiązania,
rio.yczące
funkcjomowaru»
za "ładowych
systemów wyuagradzrsiia.
Do klubu,
którego
celem
działalności Jest vym.anr do
świadczeń w zf.ki esie pi an
tycznego rozwiązywania pxoolemow
pi acowniczyt h
w
przedsiębiorstwie i doskonale
nia fun«.r jonowani* »iU2b praoow niczych, przystarlk wczo
raj nowi
iionkowe Obecni
sft w nim
reprezentanci T7
/•«uedsiębiorstw różnych bra; u
z wiewt rejonów kraj u.
M.T.

Wczoraj po dwudniowej
dyskusji OPZZ uenwaliła
statut Ogólnopolskiego Po
rozumienia. Rada upoważ
niła 17-osobowy zespól, jej
przedstawicieli, do czynnoś
ci związanych z rejestracją
statutu w Sądzie Wojewó
dzkim w W ars-zawie i
nadania tym samym OPZZ
osobowości prawnej.
Rada OPZZ przyjęła te
goroczny program pracy
Ogólnopolskiego P zrozumie
nia, stanowiący konkrety 
zację zadań nakreślonych
w uchwałach I Zgromadze
nia OPZZ w Bytomiu. Częś
cią składową
programu
jest plan współpracy mię
dzynarodowej OPZZ, prze
widujący odnowienie po
przednich i nawiązywanie
nowych
kontaktów pol
skich związkowców z orga
nizacjami
związkowymi,
głównie
zakładowymi w
innych krajach, v zwłaszcza
socjalistycznych.
Rada przyjęła uchwałę
w
sprawie
wznowienia
członkostwa polskiego ru
chu zawodowego w Ś wiato
wej Federacji Związków
Zawodowych.
Realizacja
tej uchwaty nastąpi po za
rejestrowaniu OPZZ.
(PAP)

prawczych, Natomiaał w
>rzypadku Marka D. sąd
zdecydował, ii wystarczają
cym środkiem wychowaw
czym pędzić
cd danie go
pod dozór odpowiedzialny
roazłcow, którzy z mocy
przepisów zobowiązani zo
stali do składania wyczer
pujących sprawozdań Wydziaiowi Rodzinnemu i dla
Nieletnich Sądu Rejonowe
go w Gdańsku, a także do
ścisłego wykonywania zaie
ceń kuratora sądowego.
Warto przy tym wie
dzieć, i uprzedzając ewen
tualne komentarze podkre
ślamy to i całą mocą, te
wydając w powyższej spra
wie, oznaczonej «sygnaturą
V RNk 3'85 taki, a nie in
ny wyrok -~ sąd kierował
się obowiązującą zasadą
.ndywidualizacji winy i ka
ry i nie mógł w żaden spo
sób dopuścić do powstania
sytuacji, w której znalaz
łaby zastosowanie obca poi
skieinu procesowi karnemu
odpowiedzialność zbiorowa
Ni* był to /resztą proces
bezpośrednich
sprawców
śmierci napadniętej ofiary.
Ten odbędzie się przed Są
dem Rejonowym w Gdań
ska po zamknięciu poslępo
wania
przygotowawczego
proivadzonego nadal przez
Prokuraturę Rejonową i
obejmie czterech pozosta

Z udzlai em po noa 350
przedstawicieli di w pod
róży I zoktaaow pracy
z całego Kraju rozpoczęła
się wczoraj W Ogólnopol
ska
Giełda
Wczasów
Gdansk — 85, zorganizo
wana przez Oddział Obsfu
gl Turystyczne/ PRp ,Orb/s*' w Gdańsku. Ogółem
zaorerowano ponad 87
tys. miejsc wczasowych w
całym kraju, w tym 87
tys miejsc do sprzedaży,
15 tys. miejsc do wymia
ny, a pozostałet to oferty
kupna. Wartość całej oferty wczasowej przekra
cza 900 min zł.
Jak poinformował na*
dyrektor Oadziaiu Obsłu
gi Turystycznej PBP „Or
bisn w GaańsKU JAN 5ZY
MANS KI. celem
giełdy
jest nawiązanie bezpośred
nich kontaktów
między
przedstawicielami zakła
dów pracy z głębi kraju l
z Wybrzeża.
Z okazji trwania giełdy
otwarto w hotelu „Heveffus” kiermasz książek ł
wydawnictw
turystycz
nych. Przewidziano takie
forum uyskusyine.
(os)

ftudennkie prol !emy tematem
środowiskowej konferencji ZSP
• Dokończenie ze itr. 1 działalności społecznej. O
Bogdan Kasprzycki, który necnie zbyt małe jest zor
gani70wanie studentów w
zapewnił, iż KSW
młodzieżo
nłe będzie eksmitowany z organizacjach
zajmowanych obecnie i^o wych.
Delegaci trójmiejskich «mieszczeń przy ni Długiej
57 w Gdańsku. Jednocześ czelni wybrali nową Kadę
nie zapewnił, te po remon Okręgową ZSP w Gdańsku,
cie „starego 2aka” wróci jej przewodniczącym został
on w ręce dotychczasowych delegat Uniwer^tetu Gdań
LLDWIK KUN
jego użytkowników — stu skieuo
óentów. Stwierdził nato IC OSZ.
• • •
miast, że ao tej VJ-n, Ra
W przeddzień II Środo
da
Okręgowa
ZSP nie
przedstawiła władzom mia wiskowej Konferencji Spra
sta koncepcji zagospodaro wozdawczo-Wyborczej ZSP
wania i zabezp'eczema bu odbyło się w „Żaku” spot
dynku, który jest obiek kanie przedstawicieli ustę
pu ia cej Rady Okręgowej
tem zabvtkowym.
w dyskusji głos zabrała ZSP i zarzadu Techno-Ser
J. Michałowska-Gumowskc. v?ce z sekretarzami KW
która stwierdziła, te Zafc PZPR w Gdańsku Mieczy
powinien być ©śiodklem sławem Chabowskim ! Boh
kultury dla całego Środo danem Daszkiewiczem.
Dwóch działaczy ZSP uwiska, a nie Jego malet
cześcl. ZSP działa w nie- tekorcwanych
zostało
łatwych warunkach. Nadal Srebrynmi Krzyżami Zaslu
uczelnie bywają ośrodkiem i, a trzech innych — Bra
inwigilacji propagandy ono Towymi. Rada
Okręgowa
zycvjnej ” Działalność zrze- ^SP 1 zarzad Techno-Sersżenia to również dziedzina vice podpisały porozumiepolityki. Głównym bowiem nie o współpracv wa rzecz
zadaniem ZSP winno być po gdańskiego środowiska asa
budzenie
środowiska do Jemickiego
mkk

Gdynia wśród miast

przodujących w zbiórce na NF(
Do informacji pt „Pra
wie 100 min zł'na koncie
N FOZ”, którą zamieściliś
my 21.. 02. br. zakradł się
błąd. Informowaliśmy tam.
m. in. ie w ub. roku wzrósł
— w porównaniu do toku
1983 udział na NFOZ mie
szkańców wszystkich więk
szveh miast woi. gdańsKiego. Jedynie w Gdyni zano
towano niew.elki spadek
kwot.' Nastąpiła pomyłka,
gdyż Gdynia zebrała w ub.
roku 24 455 tys. zł, podcza?
gdy w 1983 r. ill 626 tys. zł.
A więc nie tylko nie na
stąpił spadek wpłat, lecz

Pierwsze wyroki w sprawie „Zaspy'
Bulwersując* z* sroau
miałych względów opinię
publiczną chuligańskie zajści* na Zaspie, w wyniku
którego 20 października ub.
roku śmierć poniósł niewir
ny przechodzień, znalazło
w miniony czwartek tj 21
bm, swój częściowy epilog
pr/ed Lądem Rejonowym
w Gdańsku. Oto, jak »ię
dowiadujemy, Wydalał V
Rodzinny i dla Niełelnich
rozpatrzył w tym dniu
spraw ę sześciu nieletnich
uczestników tragicznego w
skutkach zdarzenia. Udo
wodniwszy im w toku prze
wodu, na podstawie zebra
nego materiału dowodowe
go jedynie dopuszczenie się
czynu określonego w art
164 § 1 kk, a więc nieudzit
lenie pomocy człowiekowi
znajdującemu się w położę
u’u grożącym bezpośred
nim niebezp'eczenstw em utratj życia, ciężkiego u,»zko
dzema ciała łuo ciężkiego
rozstroiu zdrowia, i opar
łszy się na szczegółowych
postanowieniach ustawy o
nieletnich, zobowiązujących
wymiar
sprawiedliwości
również do możliwie szyb
kiego działania — sąd orrokł w stosunku do nielel
nich Marka
Jarosława
K., Tadeusza P., Jarosława
W. oraz Mariusza W. omie
szczeni* w zakładach po

Oferta
wczasowa
za 900 min
złotych

łych podejrzanych. *Pł“dy
też powrócimy do tematu.
Jedno co można stwier
dzić juz dziś: sprawiedli
wość na pewno dosięgnie
wszystkich winnych. Ale w
tym celu trzeba z niezwy
kłą precyzją. Odrzuciwszy
na bok emocje, określić sto
pień odpowiedzialności kaz
dego z nich z osobna.
,
(kwd)

Kpi
mar9’©

Zespół Opieki Zdiowotnej w Sopocie informuje,
ie
Przychód-la Rejonowa nr
1
przy ul. Junaków 2 w Sopocie
nie będzie czynna do 29 mar
ca
>r. z powodu
poważnej
awarii systemu ogrzewania. Pa
cjencl z tego rejonu proszeni
si, o zgłaszanie się do Przy
chodni Rejonowej nr S przy
ul. Kolberga 7 na Brodwlnie
£% Zarząd Oddz. Miejskiego
Z’-.iZku inwalidów Wojennych
PRL w Gdy i informuje.
że
w dniach 25 bm. do il marca
W godz. 9-H w budynku przy
ul. Świętojańskiej i będą wy
dawane talony na masło
za
okazaniem ważnej legitymacji
zv'^zku.
gft Społeczną Amatorska O-

znacznie się one zwiększy
ły. Za ten przykry błąd
pizepraszamy
mieszkań
ców Gdyni. Wynikł on z
omyłkowego
porównania
danych zbiórki NFOZ w
Gdyni
(bk)

Anna Maila Stańczyk
i Orkiestra Kameralna
W. Rajskiego
NaJbBżMY noncert Orkiedry
Kameralnej Wojciech. RaJ«fcle
go zapowiada się Dardzo atrak
eyjnl«. Solistka będzie znakomi
ta pianistka
ANNA MARIA
STANC7YK. «tale zamieszkała
w Loniynle Powiększoną o
kirstrą dyrygować b-dzie Woj
ciech R Jski.
w programie: Preludium l
tugm na
X* Instrumentów
smyczkowych W. Lutosławskie
go, Koncert rorteplanowy C-riur KV 4477 W. A Mozarta 1
Symnoma C-Uua KV 351 W. 4
Mozarta,
Koncerty odb y wać
się będą w Gdyni w sali Tea
tru Dramatyczpejtc p”.y ul.
Bema 26 w
pan edzialek 25
bra. oraz w Sopori-e w Sal:
Koncertowej Grand Hoteli! w
środę Zł bm. Początek gedz. in
Nieliczne bilety wstępu moż
na jeszcze nabywać w Orbisie
i BART w Sopocie telefon
5d -44-43.

rklest-a Symfoniczna zawlada
nia. że 2a bm. c godz >8 w
awlarni
Ośrodka
Kultury
„Fregata"’ w Gdyni przy
ul
Śląskiej 35/37 odbędzie się tpc
tkanie. reaKtywujące *ej dzia
łalnośc. Na spotka Ie proszeni
są wszyscy zainteresowani mu
zy’-^waniem.
Zebranie
szkoleniowe
Suoiecznych Inspektorów Ru
chu Drogowego Jednoslkl Miej
skiej ORMO odbędzie się
w
i>onie działek 25 bm. o god . 17
w klubie zakładowym Woje
wódzkiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego przy ul. W;
ta Stwosza 112 w* Wrzeszczu.
A Akademicki Klub Tane
czny współ 1« z Gdańskim To
warzy st wem Tanecznym ogła
sza nabór do sekcji Turniejo
wej
Tańce
Towarzyskiego.
Spotkanie
zainteresowany^ h
odbędzie sie 25 brr. o godz. 17
w klubie przy uL Sledlicklej
4 we Wrzeszczu
g% 25 bm. o godz 1318 Sto
w; zyrtzeule
Księgowych
w
rdańsku zaprasza do swej s:c
dzlby przy ul. Jaśkowa Do’ira
« — II p. we Y.Tzeszcz n
ra odczyt rrsr Grażvny W o i
r an pt „Ubezpieczenia tra sportowe jednostek gospodarki
uspołecznionej”.
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Jaka jest ta prawda o wsi?
— podjąć w tej materii sto
sowną
uchwałę, naaając
zweryfikowanemu progra
mowi obowiązujące wymo
gi realizacyjne. Oczywiście,
WZRKiOR ma świadomość
ograniczonych
możliwości
budżetowych i Innych vvc
jewódirt wa i zdaje sobie spra
wę z tego, jak wiele po
trzeb wsi-nie uda się roz
wiązać oez centralnych uregulowart. także systemo
wych. Ale przecież ranga
uchwały WRN jest znaczą
ca, co i staraniom samego
związku przyda mocy.
Potem
padają
liczby,
procenty, fakty 1 konstata
cje ilustrujące
warunki
pracy i życia
ludności
wiejskiej. Ich wymowa jest
wręcz przytłaczająca. Jaka
jest więc ta prawda o el
bląskiej wsi? Odnotowuję
niektóre dane.

0,51 do 2 ha, a ok. 16 tys,
gospoda: stw zajmuje po
wierzchnie większe. Śred
nio gospodarstwo liczy ok.
9,6 ha
Gleoy ziemi elbląskiej
należą do najlepszych w
kraju, zwłaszcza na Żuła
wach, jednakże ich produk
tywność jest niedostatecz
na, Wynika to m. in. z nie
możliwości zapewnienia zie
mi tego, co potrzebuje, by
rodziła ooficie. Toteż i opła
calność
produkcji rolnej
je*t względna. Przy tym ogólny poziom wykształce
ęzłowe, kompiekso skiej w porównaniu t lud
nia ludności wiejskiej ra
wę zagadnienia wsi l nością miejską są wyraźnie
żąco odbiega od wykształ
rolnictwa idy widual- gorsze, a poziom opieki so
cenia ludności miejskiej
negc w Elbiąskiem? Proszę
cjalnej mieszkańców wsi
Również zawodowe przygo
bardzo Rada z jej przewód odbiega od osiągniętego w
towanie rolników jest da
mczącym JULIANEM ZA aglomeracjach
miejskich.
lece niewystarczające. Sta
LEWSKIM
oraz Zarząd Niedorozwój wsi jest tak
rzejąca się
ludność wsi
WZRK.OR z jego prezesem znaczny, ie sroi cm na prze
wymaga większej opieki
WITO UDEM
MA DEJE? I szkodzie zwiększania pro-*
zdrowotnej. Tvmczasem do
prezentują
komisji WRN dukcyjnoścl romiczej nasze
stętnipść
lekarza
jest
A wsi mieszka ok tam o wiele trudniejsza niż
dokument pn. „Analiza sy go regionu”.
191 tys. osób, co sta w miastach. Jeśli bowiem
tuacji w rolnictwie indy
Julian Zalewski: „Nieod
nowi 42 proc. ogółu w ogóle na 10 tys miesz
widualnym, warunkuw roz zowna Jest szeroka pumoc
ludności województwa-kańców
Z
woju produkcji oraz pracy politycznych i administra
przypada 18,9 leka
i tycia ludności rolniczej, cyjnych władz wojewódz tego z gospodarką indywi rzy, w tym na wsi tylko
takości obsługi rolnictwa i twa w przezwyciężaniu trud dualną związanych jest ok. 2,7, to na wsi elbląskiej już
poś raptem 2,3. W ub. sezonie
wsi", Bez zbytniej skrom ności
naszego rolmctwa. 77ß tys. obywateli,
ności zauważają, iż jest to Próbą wyjścia temu naprze ród których kobiety stano z leczenia
sanatoryjnego
chyba pierwszy taki doku cłw
są
przedsięwzięcia wią tylko 48,1 proc. Lud skorzystało 449 elbląskich
ment w województwie, a władz regionu podjęte w ność wiejska w ogóle szyb rolników; w dwóch trze
może i w kraju, bo zbior związku z uchwalą nr 47 ciej starzeje się niż miej cich — to emeryci i renciś
czy, wielowątkowy, właś Rudv Ministrów z SO mar ska, ale na wsi elbląskiej ci, natomiast da absolut
nie kompleksowy. Rada i ca 1984 r. w sprawie kształ oroces ten przebiega o wie nych wyjątków należa tu
Zarząd WZRKiOR wnoszą o towania warunków na ws) ie szybciej, toteż przybywa ■'■ołnicy czynni zawodowo,
przyjęcie go, przedstawie a w szczególności program tam coraz liczniej iuozi w wymagający po prostu rege
nie Prezydium WRN i wn'e Urzęau Wojewódzkiego za wieku 60 i więcej lau Mło neracji sił do dalszej pra
imigi u- cy.
stenie tej problematyki pod darty w „Zadaniach w za dzież gremialnie
kresie poprawy warunków je do miast, znajdując lepobrady sesji WRN.
życia na wsi województwa ■ze warunki tycia i pracy,
ÖWI się powszechnie,
Witold Madej: „Informa elbląskiego”. Jednak w oce lie roinik pracuje? To za
ze lolnlcy teraz dob
cjo otrzymywane ze środo nie orgLAÓw aam eądc- leży od wielkości Jego go
rze zarabiają, 2 przy
wisk wiejskich
potwier wycn naszego vwlązkn pro spodarstwa, jego technicz toczonych danych wynika,
dzają w całej rozciągłości gram ten nie zapewni lik nego wyposażenia, rodza że oyTszem są tacy, Jak wszę
trafhość naszej oceny wa widacji zasadniczych bra ju produkcji, bonifikacjl dzie, jęanafcże względne do
runków gospodarowania i ków w Infrastrukturze wsi, gleb, warunków klimatycz chody ludności wiejskiej
życia na wsi elbląskiej i bowiem rozbieżności pora iC nych- Szacunkowo jednak należy przyjmować
zaw
wskazują słuszność sform u ózy potrzebami I zamierze wychodzi na to, że śred sze w kontekście bezwzgled
łowanych przez naszą rade niami są znaczne".
nio w ciągu roku „dniów nych wydatków na środki
wniosków w tej mierze. Do
ka” jego liczy 11,8 godziny, produkcji, nie mówiąc
o
konena ocena obrazuje zaZYII, zdamem kie zaś laterr 13,4
godziny, naaer często koniecznych
yóinlenla w rozwoju in
rownictw Radv i Za przy czym najwięcej czasu inwestycjach. Toteż praw
frastruktury bytowej i pro
rządu WZRKiOR, WRN poświęca się robocie w po da jest taka, że wieś ąlbla
dukcyjnej resi. Zapóżnienia
powinna dogłębniej wejrzeć
lu. Nie bez znaczenia jest ska test mocno zadłużona
socjalno - bytowe spowo w całokształt warunków struktura gospodarstw: w (na koniec i984 r. — 3.9
dowały, ze ogólne warunki pracy 1 bytu ludności wiej Elbiąskiem jest 6940 gospo mid zł, z czego na inwesty
pracy i życia ludności wiej skiej. A przede wszystkim darstw dysponujących od cję i zakup ziemi przezna
SpctKaiue zagaja wiceprzewodmczący elbląskiej
WRN i zaiazem przewodniczący Komisji do äpraw
Samorządów WRN — TADEUSZ KISIELNICKL
Wita licznie przybyłych przedstawicieli Rady i Za
rządu Woj. Związku Rolników, Kółek i Organiza
cji Rolniczych. Podkreśla znaczenie, jakie WRN
przywiązuje do zacieśnienia współpracy ze wszyst
kimi organizacjami 1 organami samorządowymi w
regionie, Choazi o poszerzenie 1 ugruntowanie spo
łecznej bazy niezbędnej dla wypracowania najbar
dziej społecznie trafnycn decyzji.
Obecnie komisji WRN chodzi o problemy, z któ
rytui boryka się ludność wiejska i o sformułowanie
praktycznych wniosków pod adresem WRN,

W

N

dnia,
jeśli jest w Ja
nowie, o godzi
nie szóstej ra
no
odwiedza
wszystkie staj
nie. Masztalerze i stajenni
mówią, ze według jego \vi
zyt można regulować ze*
jjarki. Wiedzą, że jeśli w
nocy zacznie hałasować
koń, dyrektor też usłyszy i
przyjdą*©- Nie dlatego, że
by cierpiał na bezdenność.
Po prostu — taki on jest.
Korne to jego pasja i zami
Iowa nie. Wszystko* co się z
nimi łączy, ma dla mego
wartość nadrzędną. Mówi
zresztą, że gdy się „wej
cLie w tę hodowlę, to sta
je się ona trudną i rozleg
łą dziedziną, lecz me spo
sób oddzielić w niej to, co
jest własnym życiem, a co
pracą...”
ażdego

K

ki — klaczy, która w 1981
roku na pokazach w Pary
żu zdobyła tytuł czempion
ki Europy i świata. Rok
później ten sukces powtó
rzyła Etruria.
Ceni sobie stadnina rów
nież statuetkę, przedstawia
jącą ogiera El Paso — caem
pion a USA w 1976 roku.
Cem złote medale, uzyska
ne podczas pokazóu koni
janowskich w Sztokholn łó.

w porcie gdyńsKim,
J Fot. W. LenJziou

Utacl-o Bożych zasadach
sprzedaży mięsa
efekcie odebraliśmy
liczne telefony, a na
wet listy. Ostatnio
wpłynął dc redakcji list
mieszkanek Śródmieścia i30
podpisów)
następującej
treści: „Dziwimy się,
że
Woj. Porozum. 7wiązków
Zawodowych w Gdańsku
nie popiera ludzi pracy, a
popiera „staczy”. Jesteśmy
zadowolone,
te możemy
zaopatrzyć się w produkty
mięsne I gatunku nawet po
godzinach pracy. Uważamy,
że ten system zlikwidował
kolejki”
W związku z bardzo róż
nymi stanowiskami w tej
sprawie odwiedziliśmy 20
lutego br po godz. 15skle
py mięsne Trójmiasta, by
zapytać co sądzą na ten te
mat ci, którzy robią zaku
py właśnie po pracy.

9 lułego br. zamieściliśmy ąomnmKat Oddziału
Wojewódzkiego C7SS „Społem” w Gdańsku o wpro
wadzeniu od 1 bm. systemu sprzedaży mię^a I
wędlin, jaki obowiązywał w okresach przedświą
tecznych, tzn. 0,5 kg wyrobów I gal. na kartkę »
przydziale 2.5 kg i 0.8 kg na przydział 4 kg. oras .
o zaliczeniu boczku i kiełbasy toruńskiej do I gat
również 9 lut? to zamieściliśmy protest Prezydium
Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodo
wych w Gdańsku 1 żąaanle anulowania narządzenia
w sprawie nowych zaimd sprzedaży mięsa.

Anatol Burfowski

Cenniejsze od złota
MILIONY ZA

KONIE

W janowskiej
stadninie
PUCHARY,
STATUET
hoduje się konie, które —•
KI, MEDALE
jak chociażby El Paso —o-

Dyrektor Andrzej Krysztalowicz pośw.ęcił janow
skiej stadninie wiele lat
swego
życia i prawie
pół wieku pracy. Pra
cy mozolnej
i
odpo
wiedzialnej, ale przynoś zącej efekty. — Staraliśmy
się — mówi wyhodować ko
nie arabskie pełnej krwi o
pięknej głowie, wspaniałej
szyi, dużej szlachetności i

W

ataiek bandery jian*Biskiej JEick Lee” przy nabrzeżu Rumuńskim

zasiała Jeszcze na popołud
nie. Większe zaopatrzeni
mieliśmy w ubiegłym ty
godniu, kiedy to lepsze ga;unki wędlin ' przędąwallśmy jeszcze w godzinach po
południowych, Jeśli mamy
więcej towaru, to nie prze
rygorystyczni»
strzegamy
■rydrieianift porcji 0,5-kUogramowej czy też 0,8-ki}ograniowej, bo trurano J«n
i uńska powinna być w Ił basu śląska, toruńska, rwy
gat a tarowiejska w I, bo czajna, białostocka, mielon odkroić dokładnie akurat
lepsza i droższa,
boczek ka, a także bardzo brzydka taki kawałek np„ ^chabu.
świeży też nie powinien byc wołowina z kością. A oto, Zresztą staramy się sprze
w I gat. Ooecnie ruch ma co nam powiedzieli klienci
rny cały dzień, koiejki są sklepu nr 100, Łapy tani o dać na. bieżąco tow«r, aby
mniejsze, nie trzeba kłócić imiany wprowadzone w nie uległ zepsuciu, “ Nasi
się z klientami, którzy sa sprzedaży mięsa i wędlin w klienci powszechnie wypo
ml przedtem żądali, by lutym br.
wiadają opinię, że boczek,
sprzedawać np. szynkę czy
,
zwłaszcza
świeży, nie poDanuta Fa!dzińsxa: możll
schab, dzieląc na wszyst
w?nien być zaliczony do I
wość
zakupu
na
1
kartkę
kich
w
kolejce.
Obecne
za
KlEP mięsny nr 317
w Gdańsku,
godz rządzenie »załatwiło tę spia tylko 50 dkg mięsa i węd grupy.
wę. Łatwiej się pracuje, lin I gatunku utrudnia ży
15.00.
Na
ladzie:
W boksach w gdyńskiej
ształowicz — w USA jedno wy w sprawie dzierżawy je j^atku, smaku. wvra firnowa czaki, chińska łopatka, kur
choć mamy dodatkową pra  cie. Kiełbasa wprawdzie po hali targowej przed 15.S0
wo
rnacznSe okreś.a su
jako szcze trzech
południu
jest,
ale
brakuje
janowskich nla..lowina bez kości i z kością, cę z wycinaniem i licze
jest większy wybór wędlin.
„arabian horse industry’'' — ogierów — Algierczyka, Pc
— Jako trwestycja konie kiełbasa szvhkowa wołowa, niem kuponów rejestracyj- mięsa, a nawet kurczaków. W stoisku „Przodownika”
przemysł konia arabskiego. ptona i Haracza.
arabskie to nie to, co zło ■r/wiecka, biała, toruńska. nych.
Maria n Popławski, pra - - nawet myśliwska i rze
A przemysł ten, jak każdy
Kupione lub wypożyczo to, one są lepsze od złota — W kolejce 15 osób. Pokazu
W sklepie nr 314, koło cownik Woj. Ośrodka In szowska, sprzedawane na I
inny, podporządkowany jest ne w Polsce kunie odbywa powiedział znany amerykan ję list, który przyszedł do
16 w I gat mięsa był formatycznego: — Spodzie gatunek.
nieubłaganym prawom eko ją Za ocean podróż samolo ski reżyser Mike Michols re redakcji i pvtam, co sądzą godz.
tylko świeży, tłusty boczek wałem się, że po w prowe
nomicznym...
— Jł jednak poszukuję
tern. Odlatują z portow lot porterow” lrNews\veaka”„. . na ten temat.
ł resztki karkówki, poza dżemu zmian będzie po po
10 lutego 1985 odbyła się niczych w Amsterdamie
mięsa, z którego można by
tym
—
kurczaki,
łopatka
Prac.
umysł.
Przeds.
Dróg
łiidniu
dobry,
świeży
towar
KENNV
ROGERS l
w Scottsdale po raz pierw lub Frankfurcie (do tych
I Mostów: do Dry system, chińska, wołowina bez koś zawtodłem się. Zdarza się, ugotov'?ć coś na obiad —
szy polska aukcja koni ara miejsc dowozi się je specjał
INNI
mam szansę coś kupić po ci i z kością golonka, ku źe natykam się na nlezupel mów: mina Paniilowicz* a
oskich. Stadniny w Mi nymi samocnoóami) super
Konie arabrkie z polskich oracy, tylko za mały przy ry rosołowe bez
kartek, nie świeże już wędliny Czy tutaj — tylko tłusta woło
chałowie,
Kuiozwękach nowoczesnym Jumbo Je- stadnin trafiły do wszyst dział na I gatunek.
kiełbasa Jałowcowa, toruń nas stać na takie marno wina z kością i golonka.
i Janowie Podlaskim zaufe tem, któ^-y — oprócz 6 ko- kich ośrodków hodowla ■
Prac. admin. SP „Spei- ska, litewska. Kolejka spo trawstwo?
Tak jest prawie codziennie,
?var”: za mało lepszego mię ra. Na pytanie, czy lepiej
Tadeusz K. — Najlepszy kiedy1 vT?cam z pracy, to
jest teraz > robić
zakupy,
sa po godz. 15. '
.chętnie mówią: po towar jest rano, ale ja pr&- też najczęściej muszę sta ■
Emeryt- jest lepiej, I gat wszyscy
pracy
jest
tylko boczek — cuję, żona też, więc my nąć w kolejce w wolną sojest- po 15, ale na XI gat. jak z tego zrobić
obiad, 0.5 musimy kupować „na onajczęściej nie ma nic.
kg
w
I
gat
to
za
mało, ale krągło” śląską. Nie mamo ootę.
Elektryk ze Starogardu: chociaż trochę można
— Ten podział na trzy
do wy po południu o zaopa
lepszy był stary
system stać, przedtem po południu
trzeniu się w lepsze mię gatunk5 mógłby obowiązy
sprzedaży.
.
wać, ale pod warunkiem, że
Janusz Swiqder
nic nie było; ten system ma so.
Osoba niepracująca: nie zle i dobre strony; boczek
Ferdynand Prange inwa osoby pracujące miałyby
rowały do sprzedaży 20 u- ni — zabiera na pokład nych w Europie, a dzięki popieram tych innowacji.
świeży nie powinien być w lida wojenny: — Jest" mi szansę kupienia po połud
rodziwych klaczy.
P. Świątkowski, rencista: I gat., osoby niepracują obojętne, czy kupuję w I niu również mięsa —twier
ydszete 360 pasażerów.
dorocznym aukcjom organu
zowanym a schyłku lata w orzynajmniej ra2 w miesią ce także mogą wreszcie zre czy II gatunku. Preferuję dzi Zenobia Wojtkowiak.
— Odwiedziłem — mów? Janowie Focsiaskim zasila cu mogę zjeść coś dobrego, bić zakupy po południu.
— Co ja mogę ugorować
OGIERY W...
puszki. Kupiłem właśnie 2
dyr A Kryształowicz — ją stada takie w oou Arno praedtem nigdy me mo
wołowe Oszczędzę na ga radzinie na obiad z kiełba
DZIERŻAWIE
Ekspedientkom
w
tym
wszystkie Miększe ośrodki rykach. Oprócz Stanów Zje głem kupić czegoś lepsze
są w nich przvprawv. sy — zapytuje spotkana w
sklepie system sprzedaży zie,
Według
sprzedaw sklepie nr 230 przy > ul. Sta
W 1974 r* stadniny pod hodowlane na ś wiecie. W dnoczcnych, gdzic jest tarę go.
obojętny, choć -twier cy sklepu opinii
się jestrowanych p mad 200
nr
100
— Stefa rowiejskiej Krystyna Kacz
Studentka: dobry system, jest
dcie zapoczątkowały nową większości liczących
dzą, że lepszy był stary, bo nii
Kowalczyk
wprowa marek, również poszukują
formę w spółpracy nandlo stadnin amerykańskich ko tys. koni czystej krwi arab ale za. mało w I gat
mniej wycinało się. Kierów
wej z zagranicą tzn. dzier nie masą iście komfortowe skiej, spotyka się je w Era
Informatyk: wreszcie mo niczka sklepu — Gabriela dzone zmiany wcale nie siu ca po pracy czegoś z mięs.
Cóż z tego, że dzisiaj,
żawę ogierów. Pierwszym warunki. Rozległe wybiegi zylu, Argentynie, Urugwa żna coś kutpić po botudniu. Gardzielewska twierdzi, że żą dobrze ludziom pracy 1
wydzierżawionym ogpesrem umożliwiają koniom przeby ju, Meksyku. Okazuje się,
1. S.: lepszy system, nie za słaby jest wybór mięsa są utrudnieniem w sprze nawet po południu, jest mc
żliwość kupienia śląskiej
był El Paso, hodowli stadni wamde na powietrzu, ciągle ze ok. 6 tys* koni arabskich trzeba stać w nocy, można w II gatunku, w związku z daży dla personelu.
czv rzeszowskiej, wędlin w
ny w Janowie Podlaskim w ruchu. W wielu stadni ' czy hodowla w AutraEi. coś dostać.
nasiliła
się
sprzedaż
tym
nach buduje się dla kom— Wśród nich wiele ma pol
UŻ, po godz. 18 w I gatunku, kiedy my pod
który przyniósł z tytułu baseny.
Studentka: też nie moż kurczaków nawet na nomi
sklepie nr 218 przy > koniec «miesiąca już dawno
ski jodowód. Np. niedawno na kupić po południu tego nały mięsne; wędzonek star
swej działalności 150 tys.
ul. Czerwonych Ko nie mamy odcinka, upraw
klacz
Eunigne,
córka
janow
co
się
chce
dolarów. Pobyt ogiera w
cza zaledwie na 2—3 godz.,
Milicneo ze Szwecji Pnas do ich zaku
synierów w Gdyni nie niającego
ma
0 tan ach Zjednoczonych za Socrensen umiejscowił w skiej Euni, zdobyła tytuł
Barbara Kozicka z-ca kie klienci narzekają, a w ogo
pienia
—
zauważa inna
w
ogóle
kolejki.
W
sprze
procentował w uzyskanej adaptowanej stajni swój sa czempiona.
równika sklepu 317 potwier lę tc jest więcej pracy i
Konie arabskie kupują w dza tę ostatnią opinię. Scha kolejki przez cały dzień aż daży jest tylko zwyczajna, klientka
później cenie mSLiona dola łon. Weneckie okna salonu
toruńska, golonka i resztki
rów.
— Podział mięsnej kartki
wycnodzą na łąkę, na kto Janowie również... Arabo bu i karkówki — mówi — do wieczora.
tłustej wołowiny z kośch
wie. Np. niejaki p. Sai, brakuje po południu, jedy
jl
wprowadzenie
Jcartkł w
rej
pane
się
stado
sfiwych
Obeonie Polska dzierżą Hatti z Arabii Saudyjskiej
— Dzisiaj w sprzedaży i kartce” nam kobietom pra
godzinacń
popołudwi cztery ogiery — Aloe -a arabskich klaczy polskiego nabył 4 janowskie klacze i nie wędlin I gat. starcza
nam do wieczora. W ciąg
niowo-wieczornych w I gatunku mieliśmy jesz cującym nie bardzo odpo
1 Pepi
hodowli janows chowu. Goście siedzą w chce wydzierżawić ogiera.
łej sprzedaży mamy z II
dwóch sopockich skle
kiej w Szwecji oraz Polone salonie i patrza..*
mówi wiada —
mówi Wanda
gat łopatkę z Chin i wo pach: nr 100 przy ul. Bon. cze tylko śląską
Janowską
stadninę
odwie
za w USA* a stadnina mi
Zamożny świat oszalał
kierowniczka
sklepu
Ka 1 K.oll, któia przed godz. 17
łowinę
bez
kości,
tej
ostat
chało wska
Fanatyka
w na punkcie koni arabskich. dzają corocznie tysiące o- niej dzisiaj odmówiliśmy Monte Cassino oraz w „De zimiera Za ga szewska —To
likatesach" panował mały
odchodzi od lady stoiska
USA. Prowad vorne są rozmo Arab to klejnot, symbol do sób.
koło 50 kg. Uważam, że to- ruch. W sprzedaży była kieł ruńskiej było sporo, 'wiec mięsnego w
supersamie
przy
płk Dąbka na Ob
łużu Górnym nic nie ku
•nogą bowiem suinuwać rwe «fos* no tej kandyda
niej cnwil! przez wyborców nie związanych z żadną
turze, która ma największe szunse na wypór, Partie
piwszy. Po południu trudno
partią — najczęściej pod vofywem rezultatów I tury.
małe Ląd z te. które nie chcą łub nie mocą znaleźć
A — o czym należy pamiętać — na wynikach wy
coś dostać, z mięsa jest dzi
sojuszników, $q więc na z góry straconej pozycji. Np.
borów z czerwca 1981 r. zaważyło też wcześniejsze
siaj tutaj tylko tłuste mie
w i topadzie 1958 r. FPK zdobyła 10 mandatów przy
zwycięstwo F. M lita (randa w wyborach prezydenc
..-.Politycy uważają działania polityczre ra swoją
lone.
poparciu 3 min 870 tys. wyborców. Zaś gaullistowska
kich. Wielu wyborców głosowało bowiem na PS Jako
rzecz" — pisał francuski politolog G. Lar of* w pracy
Unia
no
rzecz
Nowej
Republiki
—
177
mandatów
przy
na
tzw.
partię
prezydencką,
by
zapewnić
nowemu
pre„System polityczny Francji” — „Podcza» gdy wyborcy
UTY jest pierwszym
poparciu— 3 min 590 tys. wyborców.
zyaentowi i jego rządowi całkowitą swobodę mane
interweniują od czasu do czasu, żeby razduć karty
miesiącem sprzedaży
Drugc
tura
wy
bo
ów
przeradza
się
więc
faktycz
wru.
nie będąc proszonymi do gry", i cnoc niekiedy owo
mięsa i jego przetwo
nie
w
starcie
dwóch
przeciwstawnych
koalicji.
To
zaś
I
jeszcze
kilko
uwag
na
temat
ograniczeń
formal
„rozdanie kart” przynosi zgoła nieoczekiwane rezul
rów według nowych za
sprawia,
ie
wielu
wyborców
nie
mogąc
już
oddać
nych
czynnego
i
biernego
prawe
wyborczego,
Otóż
taty, to regulujące jego tryb normy prawne i politysad. Dlatego też trudno w
gfosu na „swojego" kandydata (gdyż odpa*d rub zo
dopiero w 1974 r. granicę czynnego prawa wybor
czn« trzeba uznać za w pełni demokraiyczne. Albo
pełni ocenić ich skuteczność.
stał
wycofany),
jedynie
dokonuje
wyboru
między
komczego obniżono z 21 do 18 lat. Uczestnictwo w gło
wiem obiektywnemu obserwatorowi nawet objęcie
Z przeprowadzonych roz
aydatcimi o mniej lub bardziej odpowiadającej im osowaniu jest jednak uzależnione od wpisania clę na
dodzy przez lewicę nie może przesłonić faktu, iż w
mów
wynika, że wielu
V RepubFce wyniki konsultacji wyborczych nie odäqjq
klientów aprobuje taki sy
rzeczywistych przekonań politycznych obywateli.
stem sprzedaży, zgłaszając
Stwierdzenie to dotyczy zarówno wyborów prezy
jednak zastizeżenia do je
denckich, jak i do Zgromadzę"ia Narodowego (senat,
go realizacji. Przychylam^
uba wyższa panamentu, wybierany jest w głosowaniu
się do cpnii klientów, mfc
——a——BE—■MWBM—B——fc—wi um» may
pośrednim). Zgodnie z konstytucją z 1^58 r., znowe
i SDrzedawców', że wfcp
'izowaną w 1962 r, wybory głowy państwa odbywają
spraw
zostało uporzadkowa \
rienłacii politycznej. Jest to więc nie tyle głosowanie
listę wyborców. Tego zaś mogą dokonać jedynie oso
się w głorowantu powszechnym i bezoośredmm w
nvch zgodnie 'z oczeWwavfza",
co
„przeciw"
—
konkretnemu
politykowi,
partii,
by
zamieszkałe
w
danej
gminie
od
co
najmniej
sześ
dwóch turach. Druga tura organizowana jest wówczas,
rnarni
koalicji.
ciu miesięcy. Natomiast granica biernego prawa wy
jeśli w pierwszej żaden z kandydatów nie uzyska bez*
Jednak wbrew zamiarze
W
rezultacie,
ostateczne
wyniki
wyborów
trudna
uborczego
wynosi:
w
wyborach
municypalnych
—
21
względnej większości ęjłosow. Uczestniczą w niej jed
znać
za
w
pełni
odzwierciedlające
sympatie
i
anty
niom,
obowiązujący od 1
lut;
do
Zgromadzenia
Narodowego
—
23
lata;
do
Se
nak już tylko dwaj kondydoct — ci, którzy uzyskali
patie polityczne Francuzów. Np. socjaliści dysponują
natu — 35 lat. Zaś cudzoziemcy naturaftzowani we
bm. sposób sprzedaiv mię
najwięcej głosów w pierwszym głosowaniu.
tfc ś 281 miejscami w Zgromadzeniu Narodowym rów
F-anci» prawa wyborcze zyskują dopiero do upływie
sa, niestety, nie poprawi w
Również w dwóch turach, w jednomandatowych onież dzięki poparciu elektoratu FPK i ruchu lewico
5 lat od otrzymania obywatelstwa.
istotny
sposób zaopatrzenia
kręgach wyborczych, wyłanianych jest 491 deputowa
wych radykałów, Natomiast w przypadku dokonania
. Ktoś nazwał kiedyś sprawowanie władzy w wa
nych do Zgromadzenia Narodowego. W I turze waoodziołu mandatów proporcjonalnie do ilości głosów
sklepów pc gc-dz. 15, kic-dy
runkach
demokracji
burżuazyjnej
„historią
niedotrzy
runkiem zdobycia mandatu jest uzyskanie bezwzględ*
oddanych na Ich kandydatów w I turze, mieliby dziś
manych obietnic". JaKit są więc. iziś perspektywy
zakupy robi wiekczość pra
rej większości głosow; w II — zwykłej większości.
191 deouiowanycn (?9 proc. głosów); zaś komuniści
dokonania zmian — a był do jednej x głównych
cujących. Trudno wówczas
Warunkiem dopuszczenia kanaydata do drugiej tury
—- 79 mandatów (16 proc.), a nie, jak obecnie, A4.
punktów programu socjclistycznego
w systemie
kupić na
ogół mięso. W
jest jednak uzyskanie przezeń poparcia co naimriej
Istotnym czynnikiem deformującym rezultaty głoso
wyborczym?
PS
zrealizowała
już
częściowo
swe
obiet
12,5 proc. wyborców w pierwszym głosowaniu.
związku z tym warto by
wania jest również tzw. geografia wyborcza, tj podzfał
ri'ce,
wprowadzając
Syriern
proporcjoralno-większcśPolaryzacja polityczna elektoratu sprawia, że pierw
na okręgi wyborcze różniące się między sobą liczbą
nzważyć
jednak możh
ciowy w wyborach municypalnych Te jednak, przy
sza tura ma eliminacyjny, wręcz selekcyjny, charakter.
uprawnionych do głosowania. Stałe zmniejszająca się
pomnimy,
zakończyły
się
zwycięstwem
opozycji.
Czy
wość
Dołączenia
obecnych
Np. w czterech dotychczasowych bezpośrednich elek
gęstość zaludn enia wsi, z reguły konserwatywnej, i
w tej sytuacji i przy wciąż spadającej popularności
zasad sprzedaży z dziele
cjach prozydenckich wybór lokatora Pałacu Elizejskie
wzrastuiąca .i -zba ludności miast, gdzie przewagą dy
Mitterranda socjaliści będą kontynuować proces de
go następował dopiero w wy-uku drugiego głosowa
niem dostaw na przed i po
sponuje lewica, a zwłaszcza FFK, działa tu na ko
mokratyzacji procedury wybcrczep Na tc pytanie trunia. Ono też decyduje o podziale zdecydowanej więk
rzyść ugrupowań zachowawczych. Ponadto w Zgro
południowe. Uwzględniając
ano
dziś
odDOwiedzieć
Tym
bnrdziej,
że
zdaniem
szości miejsc w Zaromadzeniu Narodowym. Np. w
madzeń.u Narodowym —* cnoć już z innych powodów
więlu
polityków
swa
dzisiejszą
pozycję
PS
zawdzięcza
ODinie
klientów i onstrwuczerwcu 1981 r. w i turze wybrane jedynie 156 de
— reprezentowane są aeoartementy I terytoria za
właśnie usadzle większościowej, do której nie byłe
jąc
sprzedaż,
należy
do
putowanych.
morskie.
jej trudno się przystosować.
skonalić ią i dostosowywać
W tej sytuacji realne szanse na sukces wyborczy
Warto jeszcze dodać. Iż wynik głosowania w du
moją jedynie koalicje polityczne. Tworzące je partie
do potrzeb.
żym stopniu zależy od decyzji podejmowane) w ostałMAPEK SOBIECKI

M

C

czono 2,3 mldzł). O zasób
ności wsi przeKonuje też
standard
rmeszteaniowy
mniej jest w nich nę od
biorników radiowych i te
lewizyjnych, pralek, lodó
wek, . odkurzaczy/ maszyn
Jo szycia, ale też np. 6amc
chodów. Jeszcze gorzej ma
się sprawa z bieżącą wo
dą, kanalizacją, ogrzewa
niem. własną łazienką itd
Wieś dotkliwie odczuwa
brak wielu usług, w licz
nych zaś przypadkach w
Elbiąskiem jest w tym zna
czrh*
gorzej
niż
we
wsiach innych
regionów
Dotyczy to też np.
sieci
punktów pocztowych, przed
szkoli, szkół, połączeń kole
jowych
ł autobusowych
Wielce niepokojącą spra
wą jest wzrost
spożycia
napojów alknholowvch na
wsi (prezes W. Madej: M
in. nadmierne picie
jest
przyczyną trudności z ożeń
k em
mlodvch rolników
gdyż przyszła żonę przera
ża widmo pijanego męża i
ojca”). Jeśli z kupnem wód
ki na wsi nie ma1 żadnych
problemów to z nabyciem
wielu innych artykułów są
NIOSEK
końcowy?
Przewodniczący Ju
lian Zalewski: „W mo
iliwlfe najkrótszym czasie
powinno nastąpić zrówna
nie warunków życia i pra
cy
między miastem
wsią”.
Komisja WRN przyjmu
je materiały przedstawio
ne pmez Radę i Zarząd
WZRKiOR. Przewodniczą
V • Kisielnicki analizuje
plan i ustaloną juz tema
Vkę sesji WRN w bież. ro
ku. Pada pi opozycja, by
przedstawioną problematy
kę połączyć na sesji z pro
gramem rozwoju oświaty
rolniczej.
Tora du łące w jakiś cza?
później Prezydium WRN
przychyla sie do tej pro
pozycji. Zostaje wvznaczo
ny termin sesji WRN.

siągają wartość 1 nun dola
rów. Albo Bandos. za które
gu uzyskano 806 tys. dola
rów, czy Deficyt sprzedany
za 609 tys. dolarów.
Na największej, ważnej
dla rozwoju hodowli koni
ara oskich impreziie handlo
wej w USA, odbywającej się
co roku w Scottsdale (stan
Arizona) uzyskuje się jesz
cze wyższe kwoty. Np. 13-

T

W

Wybory no Zachodzie

L

rrancja-manipitilov'anie większością

Fot Z Kosycarz
prawidłowym, ładnym ru
chu. Cały nasz wysiłek
zmierzał ku temu, żeoy ta
kich koni było jak najwię
cai* Widziałem większość ko
ni na święcie i mogę bez
zbytniej skromności powie
dńeć* że nasze są najlep
sze...
Niejako pot wierdzeniem
tych słów są trofea, zdoby
te pirzez konie i ano ws kie
na międzynarodowych wy
stawach i pokazach. Wypeł
niają one jedną z sal biu
rowca w stadninie Które z
men są najcenniejsze? Nie
wątpli wie puchar, uf undo
wany pirzez hiszpańskiego
hodowcę, pana Diego Men
dez Moreno, a stanowi nagreaę specjalną ala Piiar-

letnia Gardenia urodzona
w Stanach Zjednoczonych
ale o czysto polskim roclowodnie, została sprzedana
w ub. roku za 1,5 min dola
rów. Kwoty 5u0-6Q0 tys do
larów wcale me należą tam
do rzadkości.
Konie
przygotowywane
w Scottsdale do sprzedaży
wyglądaj tak: zimowy
włos zgolony maszynką z
całego ciała, grzywa wy
strzygana dc U3 szyi, licząc
od uszu. Natomiast pysk i
uszy tmaruje się pnzyciem
ma jącą - i lśrlącą maścią a
ogon spryskuje fosfoi yzując ;*m sprayem...
— To, co w Europie nazy
wamy ciągle jeszcze hodo
wlą — mówi dyr. A. Kry-

. (olb, bk, mt)
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Prywatne Bi jro Turystyki Balt-Tur Sapo!
ul. Dzierżyńskiego 12, tel. 31-14-6«

WTRYSKARKI OBUWNICZE
»ipii SVIT lub 4hno do prod, spodów oroś
WH 240/80
MONOMAT 160 lub 330
KUASY 800/250
ew inne śłimokow* o gramaturze 500 g
Przedsiębiorstwo Polonijne Rondo!! Warszawo, ul. irolińskiygo 2
R-437
V

WYNAJMIE W SOPOCIE
pokoje gose nne na sezon letni
K-1TO1

UStUGOWY ZAKŁAD
MALARSKO-TAPICERSKI
irzeszony w Spółdzielni Rzemieślniczej
POLECA
— swoje usługi.

* * " > V»’ /

Telefon 32-50-34

KUPIE LUb WYDAiR2AWI|
.luży obiekt i możliwe »ctg adaptacji na
belg produkcyjną w roi i ebsiemym pla
cem składowym, połatanym w Trójmiaście
lub ckołłcf
Oferty K-179Ü Biura Ogłoszań, ^0-958
Gdańsk.

K-1790

PRZt-pSłĘ&lORSTWO RUBÓT
CZERPALNYCH |, PODWODNYCH
w Gdańsku, ,ul. ,Frzętoęma óó

G-S69I

Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
zatrudni

— głównego księgowego
— muraizy
— tynkarzy

m

«UttMTMiuS r taj I
lMu4alwlill|n*
■«. »tail rh * G 6*ń»ki

— cieśli

— zbrojarza
Kandydatów ze skierowaniem z Wydziatu Za
trudnienia Uizedu Miejskiego w Rumi przyjmuje
i informacji udziela Dział Ekonomicznu-Organizacyjny PGKiM Rumia. ul. Derdowskiego 43 telefon
Tl-Ol 91

nastąpu|ącycb pracowników:

K-1764

— ipwjslbt^ ob. i unennt e-*sląguwy :fc »
— specjał jtę o* Ito*i U)w
— spe. milsi. Jr ;*:hnOl »i, i nmrm

—

kslęgowę

— Mmodxlelne**> .rfw» .4 4*.
— .»mod kleine fo r*5*e*nł 1 AK lufcumentscjl tacbn’csnet
— samodzielna** nj»m4 —
|
aamoar ein*-:
referenta At •■«cnomow 1 tai
westyejl
— *t rtMiicilnlk* —, jtMtari
— akar ty
*
~
—
(.ńon*®rft ^
— monterów - ii utarty tatulutoAw okrętowych
— monterów — naechtnLów alkilkó# epa linowych
— apawaczy i.Kti ctnych
— monterów, rurociągów eśiręiowycn
— nowala
— *toU ta remontów«**
— malarzy koietrukt? utryw l wyrobów me
talowych
'
— operatora sprzętu cnMetatdtcowcoeg«
— konserwatora sprzętu radloxao-tslevrlzytneg«.

Na stanowiskach robotniczych zatrud
nimy również emerytów.
'
W a rur. sl pracy 1 siacy karda* toneyetnr ■ za
stosowaniem Karty .otw»c* 1 rowyet iuu wyaagradzarJ* wprowadzonych 1 dniem 1. Si. 1M1 r
Zgłoszenia pityhrtuj* 1 «iwitucj wdaieU Dział
0*obo”T te* 11-W-dT.'
1
______________________________________________ K-ma

1 TCZEWSKĄ Śf OCZNI A' RZECZNA
w Tczem^j Tczew,
ul'Cictknwskc
2A
_ . 4
1
r
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!
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Przedsiębiorstwo Hanalu Opałem
i Mateiiałami Budowlanym«
Odaział Okręgowy w Gdan^ku-Oliwie
OFERUJE DO SPRZEDAŻY
dla klientów Indy (dualnych i gospodaikl
uspołecznionej f

^ O cement hutniczy „250” w cenie 520ti
zł za 1 tonę.
Do nabycia w składach opałowych na terem*
województwa edańslt ego i miasta Elbląga. K-178«

Terminowe przepisywanie na maszynie,
obsługę stenografieznq zebrań, posie
dzeń
wykonuje
Punkt Usługowy Stowarzyszenia Stenografów t
Maszynistek w Gdyni. ul. Starowiejska 37 m I
(I piętro — wejście, od ul. 3 Maja) tei. Z0-39-3Ł

ZATRUDNI
następujących praca-.lików:
—
—
—
—
—
—

spawaczy
ślusarzy
*
monterów kadłubów »kręgowy *h
ehnologa
konstruktora t
-t
wartowników.

Bliższych informacji udziela Dnał
cnwniciej. telefon W-*l, wtwr •
l ; > • ••<

. K-11W

Ł 'A' 5-Z-A- J

PRZEDSIĘBIORSTWO HURTU
SPOŻYWCZEGO
Oaaział Woiew'ö'Jzkl w Gdańsku

Kierowaniem t Wvdzlalu Zatrudnienia Urządu Miejskiego:

— kierowników sklepów branży spożYW-

NA WYKONANI*:

# robót inssalacyjno >buaowtono-mon
tażowych no terenie Zakładów nr 1
i nr 2 w Bramowi#:
— budowa »biernika w*dy pteemystawoj — roboty
Budowlane,
— wykonali# r -laiaer Heal »«dt praemyattrwaj
— roboty maltet U,
— przebudowa u.ma w*a$ *rs**a>słow»f — robo
ty instalacyjne,
— budowa hah produkcyjnej.
— modernizacja budynków pfodakcyjnyeh — ro
boty oRÓInoDudowiaae 1 Instalacyjne,
— modern! ie|a budynku wietefunkeyjnefe — r*botv ogólnobudowlane I tnatalaeyjr t.
Termin wykonania ww, zadań ii tik*
W prs< »argu mota .tzestniczyć przedsiębiorstwa
g~.oodarkł uspołecznionej j jednostni gospodarki
nie uspołecznionej oferent ma możliwość wyboru
Jedn .go lu*> wtecej z ww »adaó:
Inform tej* o szczetółowyr- zakreatp wv? sadaó
uäziel» dział 4ló'*f-nego mechanika do » marca b
Oferty naiety ik! idać w terminie do dn
1
k“*ietnła br pisemnie poc. ww ad-*e*em lub *<.
bite'e w jekretariecit '«kładu
Otwarcie ofert nesjapl * kwtemla tar. • godzi
nie 9.00 w zali Konferencyjnej
Zastrzega sig prawe wybowu oferent* ora* unie
ważnienia przetargu bes pad tnie yrzycsyr
K-lTOf

Stocznio „Wfsia" w* Gdońsku-Stogocn
*il. Przełom 1

zatruam zaraz

Ą

PRZETARG-NIEDGRANICZONY

^

własnych I

że w ramach prac towarzyszących w/tonujemy
»obotv d karsko-blacharskie naprawy murarsko
tvnkarskie przy malowaniach. zewnętrznych i w*
wnetrznycn oraz układanie wykładzin pedłogowycn.
Szczegó*owyci informacji udziela Dział Przygo
towania Produkcli Gdańsk-Wrzeszcz ul Słów cklego 157. teL 47f 620 lub 411-281, w. S20.
__________________________________________________K-T4

w Starogard/«* Gdańskim
Zakład Garbarski w Braniewie,
ul, Kościuszki 11*0, toł. 24-31, 20-8«
0

materiałów

JEDNOCZEŚNIE ZAWIADAMIAMY,

NADBAŁTYCKIE "ZAKŁ ADY
PR7EMYSŁU SKÓRZANEGO „NEPTUN**

0

z

,

ZATRUDNI ZARAZ
ie skterowinleir. i Wvdsani Satrjenttnia i Spraw
Soclalnych trM w Gdaóaku naeteputeeych «recowmków
v S
— mistrzów da. elektrycsoveta
— mistrza wy-#« ienła ilusartkleg*
— sam., iiisp ds. kooperacji
,,, ..
— - im in<pek.uró* da. aaopatrzanla w bran ryt
wvrobv metalów« tarcica i wyroby praem. lakkiego
— tam. i^ap da budownictwa mteazkanlowaga
— tnsp. ds. ppoł. - oRcera pożarulctwa
— sam. ekonomisty ds. Analia akonomtetnyek
— maszvnistke
— traserów lub techników bud. ekr. de przeszkole
nia w zawodzie trasera
- i
,..
— »ipicera
— kompletaterów * »roink-f
— palacza c.o. -, .iv. \
<- • ,
— koóra — ekspedytora peesiy.
Stocznia stosuje nowy zakładowy sywtetn wma(radzanla o wysokich stawkach
*asmre*ówania
osobistego oraz wvpiaea premie 1 nagrody eksper
towe w ooarciu o reo.uliu In tarewngtrzny a tytułu
wysokiego udziału p odukej! eksportowej.
Posiada również terspektywiemy program budowniejtws mi^srkaniow-ro
Istnieją rownlet moetlwoóel itvyekant« posyezex
n« zagospodarowanie oras po#vstek a funduszu
tri-szkaidoweirn
Stocznia ooelada aorganinowanT dowo* pracown. 'ów t dzielnic: Prr rmort*
Oltwa.
Brzeżno
Chełm, Orunia, .Morena arna łopota
WYMAGANE DOKUMENTY
— d^-wćd oaobiett
— kalatcezka sroMkuwa tar* agfteuanta da vajesara>
ejl
— śwadeciwo aaitołr* «
— świ .dectwo or ter
— legitymacja ubezpieczeniowa z aktuatnymł wpi
sami
— 3 fotografie
Zgłoszenia przyjmują I informacji użalała Dział
Osobowy I lu ><n ■
Eew«4o«re^o stoczni, tel
ai-a-Ti, w vi
Dotard autobusem tan* Ml (ptaytatanafe końcowy',
K-t“*0

—
—
—
—
—

ciej,
zastępców kierowników sklepów,
starszych sprzedawców, sprzedawców,
specjalistów, inspektorów branży spo
żywczej,
pracowników księgowości,
kierownika działu finansowego.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Spraw Pracowni
czych — Gdańsk ul Świerczewskiego 35, telefon
>1-77-21 W godz 7.00—15 00
K-783

ODBĘDZIE SIĘ
PUBLICZNA OBRONA
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
— mgr. Jarosława Mrożka
NA TEMAT ,,Epistemologiom« aspekty relacji
między matematyką a światem zewnętrznym”.
PROMOTOR: doc. dr Ireneusz Kustrzeba.
Praca doktorska do wglądu w Bibliotece Uni
wersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie, ul Wi
ta Stwosza 55.
K-205S

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Elblqgu
OGŁASZA

KONKURS

MA STANOWISKO:

— z-cy dyrektora ds. rozwoju.
WARUNKI

PRZYSTĄPIENIA

DO

AONKURSU:

L wykształcenie wyższe o specjalności Inżynieria
sanitarna,
S. staż pracy — minimum 3 lat, w tym 4 lat* na
stanowisku* kierowniczym
I. miejsce zamieszkania — Elbląg.
Ofertv wraz z niezbędnymi załącznikami (kwe
stionariusz, opinia z miejsca pracy), nąleży skła
dać w terminie do 7 dni od daty ukszenlr alg
niniejszego ogłoszenia do Działu Sprew Pracow
niczych WPWiK, ul. Rawska 2-4 tel 148-11, w.
31,
K-202«

MASZYNĘ
dziewiarską
„5”. Wrzeszcz, ul Syrokomli 9.
C -2410
DYWAN
32-17.64.

bei-brąz.

TeL
G-3631

FIATA 126 d odbiór Polmozbyt I kwartał — sprze
dam. Tel a-22-77
G-41Ö4

KOSC słoniową, igły V .do
akupunktury, kamerę Qua
rtz. Teł. 21-98-49
S-722
OBR !\CZKI 14 karat. Tel.
52-15-94.
G-2128

KORESPONDENCYJNE Biu
ro Matrymonialne Uniwersum — Twoim przyjacielem.
Okazując nam swoje zautamie znajdziesz szczęście
Czeka na ciebie wiele inte
resujących ofert Nie «wic
kaj. Napisz do nas: 80-125
Gdańsk 37. skrytka poczto
wa 91 .
.
G-2812

SAMOCHÓD Fiat 12«o. od
biór w Polmozbycit
(ko
niec
lutego — ooczate-k
marca) — sprzedam. Ofer
tv 4053 3iuro Ogłoszeń 80
w>8 Gdańsk.

BIOHOROSKOP
zgodność1
partnerskiej
z an ati-za-.u
biorytmów
dwóch
osod
Biuro
Obliczeniowe 60-920
Piła. skrytka 189. orześlil
dwie datv urodzenia.
P-177

POI ONEZ ^. odbiór Polmozfcyt — sprzedam. Ofertv
41 OUP. 81-701 Sopoi 1.

SZCZFftUIWE
małżeństwa
kojarzy „Zodiak” Elblae.
skrytka 59.
G-2591

AUTOPOSREDNICTWO
_
Urbański. Tel. 3i-42-74.
G-2908

MhRirHOIMO^n

SPAWANIE bloków, gło
wic. Tel. 31-51-02.
G 1888

WAnSZjTAT
rzemieślniczy
czynny nie wymagający uorawnień. w Stangardzle
Gd. — sprzedani Tel. 247
-97.
G-4124
DZIAł KE ogrodzo.ua z ror
poczęta budową domu sprre
dam Starogard
Gd., tel
247-97.
G-4123
PLAC oudowlany w cen
trum
miasta
sprzedam.
Tel. Starogard Od , 247-97.
G-41&
K (JPIĘ małe gospodarstwo
rolne niedaleko od Trój
miasta. Tel. 41-40-73. wew„.
87
G-4071

WŁASNOŚCIOWE.
« m
tamien e na ir ał« gos
kw
^odarstwo lub *przedam
Tel. 5« 71-32
873
DOM — piwnice: wysokość
3.20 na warsztat, du_: dział
ka - »pTredain. Chwaszczy
no. Ofertv 3079 Biuro Oglo
»zeń. 80-95« Gdańsk.
W a RSZTAT samochodo w v
i» m rw„ mj giełdzie
au.-p >chodowej w Orłowie
— sprzedam TeL 28-04-75.
lub 31-lS-W.
G 408‘
POMIESZCZENIE na warsz
tat 50 m kw.. kupię, wy
dzierżawię Tel. S7 04-25.
G-Ż649
POŚREDNICTWO HAND
LOWE ofedTuj« kupno —
sprzedaż:
— mieszkań
własnościowych, — iomow, willi- działek bu
dowlanych.
— mnych
nieruchomości. Souot. 1
Maja 4- m 18. teL 5127-54 Zapraszamy: wtór
ki, czwartki 12—17.
szybko — solidnie
— KORZYSTNIE.
S-ta
ZA dotnek a dużyr. ogzodw, dam utrzymanie t do
żywotnia opiekę osobie jtar
**ej lub małżeństwu, Ofev
ty 32-67 Biuro Ogłoszeń.
80-958 Gdańsk.
DOM letniskowy atrakcyj
ny nad Jeziorem Kamień —
sporzedam. Oiert' 3?rra Łu
ro Ogłosz<ń. W-95« Gaańsk.
DUŻY
dom w
c*ruszczu
Gdańskim sprzedam lub za
mienię na mieszkanie. Ofei
ty 376«
Biuro Ogłoszeń,
i J-958 Gdańsk.

DZIAŁKĘ rekreacyjna 838
m kw w ocyplu sprzeaair?
TóL 20-ia-iß
S-1360

W dniu 7 marca 1985 roku o godr 12.ro w Mli
nr 2S Wydziału Humanistycznego UG Gdansk-Oli
wa, uL Wita Stwosza 55

CIĄGNIK
C-360 zamienię
na sałt.^chód ciężarowy lub
osobowy
albo sprzedam.
Gdańsk, tel. 31-42-74.
G-3*l#

POLTAX 2 z oprzyrządowa
niem. Tel. 32-06 48, po 17.
U-4320

OPONY
Dezdętkowe, felgi
165 R 14 Dunlop sprzedam
oraz odstąpię działkę ogro
dniczą 400 m kw. Telefon
52-31-72.
G-3266

ZATRUDNI NATYCHMIAST

Obowiązuje »kierowanie z Wydziału Zatrudnieni*
1 Spraw Socjalnych UM w Gdańsku.
Warunki pracy 1 płacy do uzgodnienia w dyrek
cji przedsiębiorstwa, telefon 31-06-12.
K-1BM

FIATA 131 180C. .980 rok.
stan bardzo dobry — sprze
dam lub zamienię n«. Fiata
126. Tel.. 83-85-81.
G-3909

SINCLAIR ZS Spectrum <8
K RAM Oferty 3288 Biuro
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.

MAZDA 628 2,0. 1981 rok
57000 km, stan Idealny —
sorzedam Tel. 53-01-00 lub
oferty 4155 Biuro Ogłoszeń.
80-958 'Gdańsk.

DOM dwurodzinni 20C m
kw , z «grodem 7W m kw..
w centrum Starogardu Gc
sprzedam,
Gdańsk
tel.
4 -19-17.
0-4571

— 3 samodzielne lub starsze księgowe

MOTORYZACYJNE

PENTAX ME-Sup*r I Obi*
ktywem 2,8-28 rr.n
Tele
fon 31-17-66,
0-433u

HAU&ZKa — małżeństwa
krajowe zagraniczne. Żary
skrytka 12.
P-93

CZSP - SPÓŁDZIELCZE
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
I HANDLU
w Gdańsku, ul. EIŻDietańska 10/11

N12EJ WYMIENIONYCH PRACOWNIKÓW:

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

DECK kasetowy Akai, uy ,
wau 9x3 (nowe), R«dmo
ra. Arię, taśmy, kolumny
40 W. Starogard, Orunwal
dska 32 m 12.
G-4314

DWIE gofrowoice, podgrz*
wacz do parówek, garaż —
blaszak. Tel. 43-27-74.
G-3389

BYDGOSZCZ — sprzedam
nowy (u>m
Jednorodzinny
(półce* a blilMaka). Oferty
4043. Biuro Ogłoszeń. *095* Gdańsk

PRZYJMUIE ZLECENIA

budowlano-og
Osowa oraz bu
Redłowo, sprze
20-58-6«,
12-17
ŚWiąu

USTKA — bliźniak 110 m
kw,. z telefonem, zamie
nię na kawalerkę i wi*ki c
mieszkanie
Siu* st
teł
21-56
GD4424
■OŁ domu, 190 m kw., z
działką 400 m kw., ga
re*. w Rumi — sprzeoam.
W rozliczeniu mieszkań « Jpokojowe.
Oferty
1325
jpT 81-301 Gdynia i.
DOMEK
saercgowlec ku •
plę. W rozliczeniu M-4 —
N.edżwiodnljk + ewentual
nie duze kwaterunkowe w*
Wrzeszczu. Tel. 41-14-95.
G-4M3
DOM w Tucholi c.o. trzy
ha ziemi z sadem
»te
u am
el. J-U.
G-4296
DOMEK
jednorodzinny,
podłączony do EC góm*
Oliw: — -przędą toirednf
ernyo, Softot, 1 Maja
4,
wtorki, czwartki 12—17.
DOM, sekiamle. tunele blis
ko Gdyni Zamienię na dom
ł, Trójmieśoie lub spiże
o am. Oferty 307« Biuro Og
łoszeń, 99-911 Gdańsk.
CAŁOSEZONOWY
unk'
gastronomiczny w Trojml-eś
da — sprzedam Oferty I55<
Biuro
Ogłoszeń,
80-951
Gdańsk
OGRÓDEK
działkowy 4*0
m kw.,
sagosp< darowany
domrk s piwnicą 3C m kw.
Gdynia - Obłuże ode*ąpie
leL 27-09-48
G-6120
GOSPOD.* RS TWO
pstrągo
wo-karplowe s domerr —
sprzedam.
TeL
K ,‘tuzy
81-10-13.
G-4008
BLI2NIAK piętrowi 9 po
koi, balkon, tara# duży, w
So. KKrle — spj zed am ogr- e
want* gazovit. TeL 51-07-17.
G-572*
DZIAŁKĘ
budowlaną M(
m kw., oraz gry telewdzyj
ne 1 elektroniczne — sprze
d#m, TeL 322-20 Starogard
P-214

FIATA I26p. 198i rok
—
sprzedam. Tel. 57-28-81
G-3'08

REGENERACJA wtrysJrtw#
czy. Tczew, Mickiewicza 2.
G-48558

WARTBURGA
253. Simcę
A rond* do remontu tanio
sprzedam, Tel. 51-32-51 Pa
radowskl.
S-12i
FIATA 128 p, 1975
dam. Teł. 31-03-05

sprze
G-62S2

WARTBURGA. 1975 sprze
dam. TeL 51-36-59, po 18.
G 5836
KAROSERIĘ Dacl 1300 —
sprzedam. Oglądać: Tczew,
Buczka 5. u p. Lważaka.
. P-216
FIATA 135 p zamienię na
Poloneza, odbiór w Pcltno
zbyci*. Kościerzyna,
tel.
12-14.
P-218
SILNIK 1600 Fiata 132
—
sprz :dam. Sztum, tel. 26-08,
po IT.
P-211.
FSO 1500 (odbiór Polmozjyt) zamienię na nowego
lub mało używanego Polo
neza ewentualni* Inny sa
mochód. N rozliczeniu 2.5
-letni Fiat I26p w ideal
nym stanie
Tel. 41-49-49,
do godz. 10 łub po 20.
G-6071
ASCONiS 1.1, 15.8. w bar_
dzo dobrym stanie — sprz«
dam. Teł 82-21-43.
G-5974
KAROSERIĘ ni« uzbiojoną Poloneza, 1981, stan bar
dzo dobry — sprzedam Te
lefon 47-^4-2k
G-60&«
SILNIK
Mercedei a 200 D
z* skrzynią biegów oprzy
rządowanle. nominał, prze
bieg 180 tys. km oraz sa
mochód Mercedes 240 D —
sprzedam. TeL 51-06-61.
G-6038
AUDI — I ■ diese*, 1979 sprz*
dam. Gdańsk, Karola VTar
ksc 112 m 5, godz. 15-18.
G-5719
WYTACZARKĘ do cyUn
drów, szlifierkę do zawo
rów Kuplę. feL 31-34-18’,
godz. 14-15.
G-3273
FIATA 125p po wypadku
sprzedam. Tel. S0-84 -69.
G-6230
SKRADZIONO
Fiata
GDU
126p
zielonego,
38-51. Wiadomość za wy
Telefon
23-29-06, od 1«.
G-62J6

NAPISZ
„ABencJa
Bank
Informacji”
Gdynia. Kopernika 19
gromadzi, pizekazuje, o
ferty: sprzedaży — kup
na — zamiany (wszyst
ko). Kontakty producen
tów, rzemieślników, han
dlowców,
kolekcjone
rów, Cały kraj.
G-2856
OBRĄCZKI.
Gdynia
—
Karwiny, Buraczana 27 a
m 7.
S-118
KOZUCIIY
damski, dzie
clnny — tureckie. Telefon
56-68-74.
G-4451
OPONY Fulda 155 SR 13,
wózek głęboki granatowy z
materiału. Tel. 32-54-43.
G-4563
„DAMĘ Pik” hi-fl + taśmy
Tel. 52-24-83
G-4297

„KOSA” do nawozów ko
szarkę Z-71 rotacyjną, ko
nia. Pogórze, Wiejska
32
S-1294
NOW \ pralkę automatycz
ną „Wiatka”. TeL grzecz.
24-28-13.
S-1298
SZAFĘ
trzydrzwlową
1
dwudrzwiową. Tel 20-58-80.
S-1310
PIANO
String WTadysła
wowo, tek 74-08-08 do 15.
8-1324
RADIOMAGNETOFON
Sharp dwuk isetowy, adap
ter Akai. Tel. 31-95-24, go
dzina 9-14.
G-4139
TUNER — Kleopatra, wzma
cnlacz PA-18Q1, magnetofon
Dama Pik Sopot, Monte
Cassino 49 m 17.
S-50
WYTWÓRNIA
Prefabry
katów
Budowlanych Gd.
— Osowa, ul. Spacerowa 64
przy obwodnicy; wznawia
przyjmowanie zamówień na
itestowane materiały ścień
ne 1 stropowe na II 1 III
kwartał 1985 r.
G-5684
PRZYCZEPĘ
samochodo
wą z wyposażeniem do pro
dukcjl zapiekanek. Oferty
5652 Biuro Ogłoszeń, 80-958
Gdańsk.
ELEKTRONARZĘDZIA.
Stqgl, Sokola 27.
G-56'5
MERKURY HIF, kolumny
46 V Damę Pik. Telefon
25-08-25, po 17.
S-179

riata iiep —
sprzedam. TeL 31-47-76.
G-B700

LUNETĘ „Turlzm-S” 20 X
50. TeL 13-11-94, po 14.
G-5819

SPRZEDAM
YLEKRON
714.
Telefon
81-15-54, wieczorem.
S-90
AKORDEON
Weltmeister
30 bas, wzknseniaez W'ermo
na 75-50 W, mikser M-i^oa
(8 wejść), saksofon alt Es
flety proste drewm »m alt
i tenor. Gd. — Oliwa, Grun
waldzka 49* m 2.
G-4028
KOMPUTER domowy typ
Atari oraz dsmsk' kożu
szek baranL Tel. 43-21-54.
C »44

ODBIORNIK Grundlng se
tellit 800 nowy nie używa
ny. Oferty 127« UPT 81-301
Gdynia 1.
OWCZARKA
niemieckiego
rocznego (pies) po cham
pionie. Stanisławie 14 koło
Tczewa.
0-3100

Niezbędne elektrykom, elektronikom, konserwatorom, wtł*>
stkim.

Niezbędne w automatyce, w każdym rzemiośle, w gospodarz
stwie domowym.
MATERIAŁY IZOLACYJNO-GOSPOUARCZE
- PEŁNA GAMA KOiORÓW

— I URKI-KOSZULKI — produkowane z polietylenu, sztywniejsza z pollprenyi^nu. PCV - do pizewilanla silników.
— PAKIF ri KOŃCOWFK. IZOLACYJNYCH — bardzo iraktyczne w użyciu
— TAŚMA SPIRA1 NA „SYSTEM” — służy do op>otu wiązek, oznaczani:» ko^
lo’^w przewodów, zastępuje przewody dwuknlarowe, w kwiaciarst ‘ie —
zastępuje taśmę aiundniową, szeroko znana w świecle — w kraju •'Wośó,
— SPINA! ZE BIUROWE — nowy wzór, dobrze trzymają akta. niezniszczalna.
— GALANTERYJNE KOLOROWE RURKI Z IGIELITU,
— SŁOMK DO NAPOJOW — najtańsze,
— TWORZYWA REGENFROWANE 1 REGRANULOWANE — takż# regenera
cja tworzyw powierzonych.
DYSTRYBUCJA: Wlększoi.c asortymentów w stałej sprzedaży w Technozbyd*
Gdynia. j1 Krzywoustego 8 — na zaopatrzenie taniej oraz w sprzedaż" de«
rallcznej w Domu Handlowym Technozbvt Gdynia, ul
StarowleJ'kji II. Pozo
stały asortyment I nietypowe zamówienia należy
skUdnć
do producentar
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WI1 LOBRANŻOWA
Na sprzedaż niezagospodarowanych środków trwałych:
Nowy Dwó/ Mazowiecki, ul. Bohaterów Modlina 4«^
tel. 26-76-61 centrala warszawska
__________

SEGMFNT
51-13-23

UDsk-l

ogłasza przetarg nieograniczony,
<«* aprzedmi nie zagospodarowanych środków trwałych:
1.

2.
3.
4.
5
6.

urządzenie do mycia opakowań WN-1, izt. 2, wari wywal,
po 10 654 zł,
ouituszczarka do ryb, wartość wvwofawcxa 64 388 zł,
płuczka da ryb typ PP-1, wartość wywoławcza 57 726 zł,
kserograf „Pyłorys”, wartość wywoławcza 3 393 zł,
wózek widłowy - akumulatorowy, wartość wywoł. T05 871 zł,
strugarka grubościówka DS-Mc, wartość wywoł. 232 155 sł.

lecz* ^r,U W przetargu mo*1' pr*ysiąpló wyłącznie jednostki Bospodarkl uapoPr' ?targ idbęlzie Hę w dniu 1 marca 1985 r. o godz. 10.00 w siedzibi« bmeslęblorstwa.
Przystępujący do przetargu winni ułożyć waalum w wysokości: dla wt 1-4
P" 8000
* äla vot- 5 1 6 po 10 000 zł za każde urządzeni# będąc* pnsjniot*ns nrzełargu — Jo kasy pi-zedsiębiorstwa.
. radze’ i możn* obejrzeć w magazynie przedsięblo.stwa przy ull«y Puckiej
nr 118 w Gdy nl-c: lylorJ w gudz. od 7.00 do . .00.
Przetarg może ulec unieważnieniu, bez podania przyczyny.
-V p-zypadku medojścla do skutku pierwszego etapu przevarsu — odbedzi*
się drugi etap przetargu o godz. 12.00
^
ł?T przypadku medojścla do skutku drugiego etapu przetargu — oaoeazl*
się tr eci etap przetargu o godz. 13.00
W przypadku niedojscla do skutku trzeciego etapu przetargu — odbędzie ale
czwarty etap przetargu o godz. 14.00.
*
___ ______ ______________
K- 2098
NOWOCZESNY
radiood
twarzacz
samochodowy
Pioneer KF-5300 + głośni
ki TeL 56-29-26.
G-6107
RATLERKI
71-00-99.

sarenki.

KOLUMNY ZG-Clir
8 omów. Tt,L 31-85-56.

OBRAZ Y
olejne, szkice,
akwarele znanych XTX-wie
cznych malarzy
polskich.
7 el. 52-25-54.
G-s284
COCKER-spanieia,
roczne
go. ^ruszcz Gdański, Asn»
ka 7, po 16.
G-6427

automatyczną.
PRALKĘ
T*L 41-94-1«.
G-C14C
SPECTRUM i6K TeL grzecan ości owy 32-90-88.
G-6153
TIUL, krr*kę z lamy. Sta
rogard Gd., tsL 244-12, po
15.
C 8247
KREDENS
pokojowy sty
lowy, rzeźbiony,
dębowy
ciemny
mahoń.
Mariola
Krzywicka,
Prabuty,
uL
Kwidzyńska T m. ft
P-217
NOWE video oras blok sil
nika do Mercedesa. Lęoork,
tel. 222-24.
P-20S
............ ........

f

ŻEBERKA żeliwne «0, ok
na
dębowe — sprzedam.
Piecyk gazowy PG-6, żarnie
nię na wannę. Malbork, te
lefon 22-37, po 18.
P-211
NOWĄ • główkę Mińsk 16.
Gdańsk, Mozarta 28.
G-8834

ZESTAW
diagnostyczny
ZD 2a. Tel. 82-21-43.
G-5975
DOBERMANA
^-miesięczne
go do medalistach.
Tele
fon 22-49-26, po 18.
G-6077

INFORMUJE

— o

zmianie

sieaziby I (elefanu —
- 60-644 Gdańsk.
-Górki Zach., ul. Żaków 6, telefon
38-01-01.

obecny adres

K-2046

BONY

PKO.

Tel.

32-22-04.
G-6299

BONY

PKO,

Tel

41-92-33
G-3655

BONY

PKO.

TeL

51-31-21.
G-5177

BONY

PKO.

Tel.

51-28-04.
S-57

BONY

PKO.

Tel.

81-72-01
G 5637

REFLEKTORY
do Fo’-da
Taum a, rok 196». Gaańsk,
Mniszki 5-6 m 3.
G-4075

40 w.

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE
USŁUG BUDOWLANYCH „SCANPOL1*
w Gdańsku

KtiprĘ

Tel.
S.1929

G-6094

. — ■

Tel.
S-1233

MAGNETOWID VHS, bony
PKO. TeL 61-96-25.
G-63U8

Swarzędz, dvSEGMENT
wan 1 kanapę.
Telefon
51-71-40.
G-600J

X-1418

PPH tJCENTP.ALA RYBNA”
w Gdyni, ul. Związku Walki Młodych 17 (Porł Rybacki)

:zarny.
G-598F

ZLEWOZMYW AK,
kuch
GRAMOFON
Adam.
WS nię gazową Junkers PG-6
3043, kolumny 40 W TeL Tel. 52-51-61.
G-3542
51-55-25, 67-04-:«
0-4083
ZMYW ARKĘ. T*L 63-17-29.
AKUMULATOR
zagranicz
O-5923
ny 12 V, «6 Ah, 300 A (do
dH»J>). Tel. 52-29-1«.
MAGNETOWID Panasonic,
0-3904 videokasety TDK,
magne
tofon Technics DBX, wie
Tele- żę Europhon. TeL 57-95-30.
SYPIALNIĘ jasną,
0-3931
fon 32-08-34.
G-5873
KOMPLET
norek ciemny
brąz, na futro. Oferty 3940
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk.

0-6001

234^B^, r^^^^^Gr5718^

karoserię

SILNIK 200 D, nowego tj ■
pu, stan idealny, nlekomple
ny (brak głowicy) sprze
dam, Gdynla-Redłowo, ul.
Powstania Wielkopolskiego
ShMMMtaaMtaHMtaO&aaiZ

SAPRAIIAMYt

KOMPLETNA
wieżę Tech
nlcs s szafką. Tel. 25 32-75.

BŁAM karakułowy
TeL 41-32 -65.

CITROEN BL-11. ’939 rek
— sprzedam. TeL 21-03-67.
S-1151

Dojazd do sklepu — Ja* do Opery Leśnej.

JAMNIKI
krótkowłose
szczenięta
rodowodowe.
Przymotze, ul. Dąbrowsz
czaków 34 kL A «n T.
G-4709

WOŁGĘ Gaz 24 sprzedam.
Pogórze, Wieiska 32
8-1293

SILNIK VW benzynowy o
pony — sprzedam.
Tele
fon 53-07-ii
0-4206

1. Duży wybór treblościanek,
2. Zestawy tapicerskie — wypoczynkowe — gotowe I na zamó
wienie (do spania},
3. kanapy narożne rozkładane do spania — duże, średnie I
małe,
4. Amerykanki jedno» I dwuosobowe z pojemnikami na pościel,
5. łóżeczka p.ętrowe dla dzieci i młodzieży,
6. Komody, stoły, stoliki oraz inny drobny asortyment mebli.

TAPCZ AN 1-osobowy. ka
felki zielone, dwie szafki
..komódkl” Jasny mat- Tel.
32-25-12.
G-429?.

NADWOZIE Fiat# 126 p —
sprzedam. Tel. 52-31-78.
G-4J42

VW 1600, z: mienię na Ny
sę, Zuka lub sprzedam. Te
lefon grzecz 32-07-93.
0-425'

Informujemy P.T. Khentów, że sklep meblowy w Sopocie pny
ul. 1 Majo 30A OFERUJE w bieżącej sprzedaży następujący
asortyment mebli:

CHARAKTERYSTYKA — na podstawie ekspertyzy laboratoryjnej Ketom
— Ka' iwice: odporność temp. max iOO st. C i 130 st. C, średnic* 1—25,
uaplęcie przebicia min, 3 kV, odporność na działanie oleju transform* ■
torowego, benzyny, gorącego wilgotnego powietrza, palność min. • sek.

) GRANIT,
n armur
— l
/ ścianki or-z wkładki na
para
pety 1 okładziny. Usłu
gi w zakresie cięcia, po
lerowania, toczenia ki
mienia poleca:
ZAK
ŁAD PRZEROBU KA
MIENIA, Jerzy Wlecze
rek, Gdańsk. Kartuska

OPLA Rekord 1T00A sprz*
dam
TeL 52-00-19.
G-4003

h

Sanyo nowy
C wli

FIATA l:r5p, i.JOO, 1074 rok
przydział na k3TO?er‘ę —
sprzedam. Tel. 56-52-33.
S-I28

REMONTOWO-BUDOWLANE
„MALDEK”
Spółdzielnia Pracy w Gdańsku

O na wykonanie prac w zakresie robót
malarskich zewnętrznych i wewnę
trznych w 1985 ro.ru.

DZIAŁKĘ
rodnlczt; —
dowlaną —
dam. TeL
bez sobót 1

GRAMOFON
Tel. M-TO- l

ATRAKCYJNE oferty. Kon
takty zagram cz-re dla pań
Biuro „Ew!
Zaspa. uL
Dywi zjönu 5K m 15, teL
47-72-42 (godz. 11—17).

PÖL domu z dużym ogro
dem w Tciewie, zamienię
na M-3 — udańsk. Sono*
Oferty 3898 Biuro Ogłoszeń
80-96* Gdańsk.

Roboty w'konulemv
powierzonych.

fcuzpy pra-

DUŁY wybór ofert matry
monialnych. wieczór«-: za
poznawcze. oferty zagra
niczne dla
pań.
Biuio
...Neptun”
Gdańsk
50,
sktytka 7.
G-4J62«

K-172»

ZAKŁADY

ae «kierowaniem < Wyd sialu Snśmdt.icnla 1 npravr
Socjalnych UM w tnewta

ŁMKRYT wdowiec, lat 70.
bez naiogow. młodego .vyglądu p ^na emerytkę bezazietną. Cel matrymoriiainy. Oferty GM S279 Biuro
Ogłoszeń kni-958 Gdańsk.

PANOWIE! Atrakcyjne ofer
ty pań, wieczorki zapoz
nawcze — ,,1 ‘do
GdyniM skrytka 37. Tel. 29-0„-83.
G-49737

— brukarzy

ZAYkUOMf NATYCHMIAST

•AMOTNOSC
M
je*t
t Af jdm pruA-ittnusm. Mi
łoić. pray jaźń, małżeństwo
naundzą sers woj* nu ży
ciu. Sitorzysu, a krajo
wych i [granicznych pro
pozycji (wiąz t adr%«>anu>
K uuU
,-PoanaJtny
aią”,
1 olc. 1, ikry tira iU
K-16W

XOTIPK — uutomtaysroi
ty nowue-anty.
it*wJ>*am..
,, less*
jfodukcjl
jaj)
kontraktacja
woj adansula — jptz*ń-m. Ofertv
5T1* Biuro Ogłoszeń 80-951
Gdańsk.
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NOŻYCŁ
skokowe produ
kcji czeskiej do 2 mm —
mogą być do remontu. Te
lefon 51-28-97, po godz. 18.
G-4417
STaKE łoża, pomocnik, ko
modę. T*L ^ 01-14.
G-3120
CHEMOSIL — sublt, szUflerkę kątową. Teł 51-83-56
G-2954
WAGĘ uchylną.
41-19-38.

Telefoi.
G-3330

KAFELKI — odcienie be
żu, foiotapetę 2,80 x 2,60 ł
baterie do bidetu. Telefon
52-13-78.
G-4522
KAROSERIĘ po wypadku
do Fiata 127 kafelki 1 te
rakotę. Tel. 31 83-93.
G-4349
CIEMNA „Natalię” zamie
nię na białe meble lub ku
pię. Tel. 32-56-85.
G-424V
VIDEO. TeL 11-34-48 G-5783
TV color. TeL 31-34-48.
G-5784

LOKALE
WŁASNOŚCIOWE M-3 we
Wrzeszczu sprzedam. Infor
macje: Oliwi,
Abrihema
55.
G-6050
POKOIK s kucnnią (garaż)
odnajmę Tel. grzecznościo
wy 51-18-09, po 17.
G-6171
OKAZJA1 Lębork, mieszka
ni* 110 m kw., gaz. etazo
we, telefon, ga^aż ogród,
zamienię na mniejsze
w
Gdańsku ewentualnie it ne
Dropozycje. OferŁy b»99 Blu
ro Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.

KANAPĘ
narożną, szafę MIESZKANIE
kwaterun
z nadstawką 1 biurko Tel kowe w Kartuzach (pokói
47-71-P7.
G-6319 z kuchnią) zamienię na po
dobne w Trójmieśrie, Te'
VIDEO VHS Sharp
483 51-43-32. po godz. 18.
Tel. 20-21-43.
8-210
S-153

IZBA RZEMIEŚLNICZA
ul. Piwna 1-2 BO-958 Gaańsk

ZAPRASZA
rzemieślników do odwiedzenia Giełdy Suroweowo^
-Materiałowe], która odbędzie się w dniach 37—18
II 1985 r, w godzinach 9.00—15.80 • w hall „Olivia”,
ul. Bażyńskiego 1 w Gdańsku.
Na giełdzie tej przedsiębiorstwa uspołecznione,
o. ółdzielczość pracy, spółdzielczość Inwalidów ora*
firmy polonijne zaoferują do sprzeaaży-

— maszyny i urzqazenia
— surowce wtórne i odpadowe
— części zamienne
Szczegółowe informacje telefony. M-TT-44, 81-64-ón.
K-taa

HAFT MASZYNOWY
pracownia „KAJA”, Wrzeszcz,
ul. Wajdeloty 18/7, tel. 41-22-71,
Katarzyna Ghwala
OPERUJE

— szybkie I precyzyjne
. usług w zakresie:

wykonywanie

— nowoczesnego programowanego aaftu maszyno
wego,
— mereżkowania,
— okrętkowania,
— obrębiania dziurek.
Pracownia czynna
w godz. 15—19.

od

poniedziałku

do

piątku
G-4831

UWAGA
ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO NR 1
w Gdańsku, ul. Pohulanka 2

OGŁASZA
dodatkowe zapisy młodzieży do Zasad
raczej Szkoły Zawodowej oraz 9-5 Docho
dzqeego Ochotniczego Hufca Pracy na
rok szkolny 1984/85 na kształcenie w następujgcych zawodach:
— murarz-tynkarz,
— stolarz-cieśla.
WARUNKI PRZYJĘCIA:
— ukończone 16 .lat,
— ukończona szkoła podstawowa.
— dobry stan zdrowia.
Zgłoszenia do dnia 19R5-fi3-02 przyjmuje 1 lniormac 1 udziela Dział Służb Pracowniczych PBK
Nr 1, pokój 11, telefon 32-24-43 lub 32-12-71.
K 2016
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D Z I I N N I K BAŁTYCKI

Dnia 21. 02. 1935 r. zmarła nag!«
M P-

KoL Maryli Meller

HELENA SŁOMSKA

h

lał 53
Pogrzeb odbędzie się dnia S3. 02. 1935 r. ® godz.
13.00 na cmentarzu w Nowym Porcie,
o ezyiA zawiadamia pogrążona w żalu
RODZI NA
Z głębokim żalem zawiadamiamy, Se w dniu 21 lu
tego 1933 r. zmarł mój Kochany mąż, nasz tatuś,
dziadek, teść
ś. f y.

JAN ŁEBEK
Msza 8W. odprawiona zostanie 25 lutego lww r. a
godz. 14.00 w kościele św. Rodziny na Stogach.
Pogrzeb odbędzie w tym samym dniu o godz.
15.30 nr cmentarzu Losiowic«.
" Pogrążona w smutku
RODZINA
Pogrążeni w głęocKlm smutku. zawiadamiamy, ż#
odszedł od nas na zawsze przeżywszy lat 6* pozo
stawiając w nieutulonyu żalu, prawy człowiek, naj
troskliwszy mąż, ojciec i dziadek
P.

JÓZEF OBERBEK
Msza żałobna odprawiona zostanie w urtlu 25 lu
tego o rodź. 8.00 w kościele pod
vexwaniem
HMPRS na Przymorzu. Pogrzeb odbędzie się tego
samego dnia o godz. 14.00 na cmentarzu Srebreysko.
2oaa 1 dzieci a rodzlnam*
Prosimy o nieskładanie kondolencji.

rg^-rayTajanaami
23 lutego
śmierci

i085

roku
^

ihm if——
mija

pierwsza

rocznica

BOŻENY BORUCKIEJ-POPOW
W pair ęcl wsżj stklch przyjaciół 1 bliskich trwa
Ona — tak Jak w swym t clu — wierna praw
dzie I mlędzyludzk-ej «olldarnoścl.
W dniu bolesnej rocznicy o uut 19, zsi madzłmy się na mszy św. w kość de św. Elżbiety
w Gdańsku iby w Świątyni w której Ona odn a! zła ukojenie w cierpieniach morooy, modlić nę
c szczęście wieczne dla Niej oraz łaski Bo^ej
dla osierocone], u Kochane] coicozkI .
Zbigniew Popew.
G-412T
Kolegom

Zbigniewowi I Konradowi Philipp
■wyrazy głębokiego współczucia a powodu zgonu •
OjCt

Leona Philippa
długoletniego pracownika Ośrodka Szkolenia Mtotorowego PZMot. w Kartuzach
■"“■SU»* eras i. .ilelanV t *«Ied*y * OZDO
PZMot. w Gdynl-Orlowla.

K-2167

OnU 13 02. i985 r. smart

JOZEF BŁASZKIEWICZ
»mery • Wojewódzkiego Przedsięoiorstwr Trans
portu I Sprzętu Budownictwa Komunalnego w
CdaAsku-O11 wie.
1 »grzeb odbędzie się dnśa 23.02. i935 r. • goes.
13.30 na cmentarzu w Gdynl-Mały Rack.
Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składają:
dyrekrJa, organizacje apołecznc-poUtyezne
1 'spól"?accwnlcy.
K 2121

Grażynie Minta
s powodu zgonu

MĘŻA
wyrazy współczucia 1 żalu skn>aają:
koleżanki 1 koledzy s Zakładu
Weterynaryjnej w Gdańsku.

Higieny
IC-2069

Koleżance Danucie Malik
wyrazy szczerego współczucia z powodu Śmłcrot

MATKI
składają

dyrekcja t współpracownicy se Szpitala
M^rebrzysko”,
<■*
- *■ ■ •
K-2971

Koieżance mgr Teresie Hołuj-Jaśkowskiej
wy.-azy szczerego w?oółczucla z powodu śmierci

OJCA
składają:
dyrekcja ! współpracownicy
„SreDrzyżke".

sa Szpitala
K-2070

Serdeczne wyrazy współczucia
gowemu

głównemu księ

Franciszkowi Nichajonkowi oraz rodzinie
s powodu tragicznej śmierci

SYNA TOMASZA

składają:
dyrekcja, R« da Pracownicza, związki sawod we, POP oraz wspóluracowuity k
Z?Kładu Gazyfikacji Bezprzewodowej w
Gdyni.
___
K-213'i
Stroskanej Mątce

Eleonorze Nichajonek
jraz całej rodzinie wyrazy głębokiego współczucia
1 żelu i powodu utraty ukochanego

SYNA TOMASZA
składa ja

koleżanki i koledzy
Rybacka” w Gdańsku.

SPRn

,jedność
K-2207

Z głębokim żaiem zawiadamiamy, że zmarł na
gle na posterunku pracy

inż. MARIAN BlOTNiCKI
długoletni i zasłużony
pracownik
FP1MUFB
„Elektromontaż” w Gdań«ku. W pracv był sawsze
wzorem i przykładem dla innych prarowników.
Za -swą wzorową nraeę odznaczony był Złotym
Krzyżem Zasługi 1 innymi odznaczeniami tesorto
wymi i regionaluymL
Pogrzel odbędzie się dnia 28.82.86 r. o godz.
14 00 ra cmeniarzu ŁostoMce.
Żonie i Rodzmie Zmarłego wyrazy głębokiego
współczucia składają:
kierownictwo I załega PPłMUEJS ^Elektromon^az” — Gdansk.
K-2186
Dnia 13. <T 1985 r. ^marł nagle moj ukochany
mąż, nasz ojciec, brat, teść 1 dziadek

inż. MARIAN BLOTNICKI
lat 55
Msza św. żałobna
odprawiona zostanie dnia
28.02. 1985 r. o godz. 12.0U w Katedrze Oliwskiej.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
14.00 ns cmentarzu Łoutowickim.
Pogrążona w głębokim smutku
rodzinaG-8372
1
Dyrekiorowl Muzeum P.s.niennłctwa
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

1 Muzyki

dr Krystynie Makowskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają
współpracownicy.
<3-5875
rm

Dr Krystynie Makowskiej
dyrekiorowl Muzeum Piśmiennictwa
1
Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej, wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu sm: rcl

MATKI
składają
kovetank* I koledzy ze Zrzeszeni» Kaszubsko-Pomorsklego O. w Wejherowie.
G-5374

Dr Krystynie Makowskiej
prezesowi Oddziału Ligi Morskiej 1 sekretarzowi
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wejherowsklej W
Wejherowie wyrazy serdecznego Aspółczucia s
powodu śmierci

MATKI
Składają

ftifiteiels.
G-5313

5

WssystkSwt przyjaciołom, s»a]o»«yr<i 4 życzliwym
pamięci

KOMFORTOWE M «€ <5 M
koję), «^ółdzlelcz«, osiedle
Morena zamienię na wiek
sze. TeL 47-91-40
0-8993

BEZDZfTT rs
małżeństwo
poszukuje pokoju. Telefon
22-28-84 po J«.
8-1238

' rKUNOWANIB.
52-13 «5.

Te!

0-4162

CZTSZCZENDB
reL 31-02-02.

dywanów
G-3641

dywanów,
HfDRAUUCfcNS.
nopot. CZYSZCZENIE
serdeczno wyrazy współczucia a powodu śmiem
C-49919
MIESZKANIA <, » pokojo uL Zamenhoia 7 m 7, po Teł. ŻS iO-r _
LOKATORSKIE M-3 34 tn wego na 8 miesu,cy ./ So godz. 17.
MĘŻA
S-i-19 UKŁADANIE,
WŁADYSŁAWY BACH
cykiinowakw.
Orunia
1
własnościowe
pocie
poszukuję,
Teleton
•kła doją
Telefon
za udalal w uroczystościach pogrzebowych, oka
M-1, 31 n> kw. Zaspa za 5i-88-#4
G .6591 MALOWANIE, : tapetowa nic . parkietów.
koleżanki ■ „ftransbudu".
G-caa»
zane współczucie, składamy serdeczne podziękowa
mienię nr Jedno większe.
nie. Tel. łO-72-33.
S,820 31-46-Oł,
O 1011
nia.
Oferty 4963 Biuro Ogłoszeń
KAFELKI
układam.
89-858 Gdańsk.
Rodzina.
SCENY
z
bajek,
filmów Prueecz Gdański, Sooieskiu
PRACA
S-20CT
Itp. maluję na ścianach. g i J.________
G-60’1
YŁASNOSCIOWE «3 m kw,
Serdeczne wyrasy współczucia Rodzinie Zmarłego
TćL 31-12-52
C-4753
dwa pokuje, 1 piętro Zas BAŁT-Tur Sopot ul. Dzler
■ . TAPETOWANIE — m„lowe
MIROSŁAWA CZUCZMANA
pa, zamienię na duże włas tyńskiego 12, tel. 51-14-68 NAPRaWa pralek autom*, ' nie Tel . 41-58-05 godz. 18Wyrazy głębokiego współczucia drogiej
nościowe,
kwaterunkowe, zatrudni instruktorkę rek tycznych. Regeneracja pm 19.
G-6823.
nasrrgo byłego długoletniego pracownika
segment lub dorr Oferty reacji fizycznej w ośrodku gramatorów : gwarancją.,-“, , nA>rrp
składają;
Halince * dziećmi
cykllńowa»805 Biuro Ogłoszeń, 80.858 wczasowy » w Trójmlescle. Janusz Morawski
Teiefón ,' auauawi
zarząd oru pracownicy WZSOP w
s powodu tragicznej śmierci at- mechanik«
nie
parkietów.
Telefon
Gd~ńsku.
Gdańsk.
K-2127 41-76-71, godz 11-1».
G-6171
K-2082
S •
0-358- 32 -4P-06.
TOMASZA MALINOWSKIEGO
CHEŁM Lubeiskl spółdzlel PRZEDSZKOLE nr 51 (PI*
RuBOT'
remontowr-budo
na ms. .Busko Zdrój” składają:
eze M-3 zamienię na podod siuwska) zatrudni pracow
«'wlane wykonuje.
Telefon
as-roccy,
Urbańscy, Abramowiczów]«
I
ne w Trójmtoścla. Oliwa, ników na cały 1 pół etatu,
CIĄGNIK, SAMOCHUd]
Dyrektorów, Biura Zrzeszenia
Przedsiębiorstw
‘"-13-71,
O-biES
Hlpszowie.
uL Bobrowa Trat®
G-6285
Hiimomu Sto U; Iw
CZĘŚCI
DRUGIE
drzwi,
stalowe,
3-1663
_____
G-63Z1
kupisz — sprzedasz
inż. Stan.słowowi Szczepanikowi
PRZYJMĘ na dobrych wa
futryny. TeL 66-64-3».
zamienisz godz. 10—17,1
POSZUKUJĘ
pomieszcze runkach emeryta,
rends
, , ,•___________^ C -5735
STRAUSS,
i Malbork I
wyrazy głębokiego współczucia z powoau śmierci
nia na cichą dzieiatnośó w tę se znajomością handlu
Drogiej koleżance
d rz wi (lut
Akacjowa 1».
G-3152| L', DATk’5 WE
Sopocie, może być piwni zagranicznego nu pół
lub
ŻONY
ryny stalowe). Tel 20_53-sw,
mgr
Grażyn
ę
Reducha
ca
—
siła,
v.od«.
Teiełon
pełny
etat.
T-sL
24-31-08.
i
-87, godz. .1S-18,'
s-s#
składa Jąt
51-28-87 po godz, .8
G-5920 Żaluzje
przeciwsionecz
głębokiego współczucia i talu i powodu
wic prezes Rady ’Łi-seazenl, l dyrekcja
0-441«
Teleśmierci
ne,
międzyszytowe' moż PRZEPROWADZKI,
•»toczni Remontowej „ParałiaM w SiczeSTOLARZY
emerytów, u- na zamówię w sklepie, meb fpu '41-69-53,
0-2923
Chile.
K-2178
OJCA
SAMOpZlELNEGO
miesz czniów. TeL 53-84 60
low'yrr :v Gdyni, ul. I Ar CZYSZCZENIE
dywrahow.
okładają:
kania poizultuję.
Tercfcn
G-5014 mii Wojska Polskiego
k, Teł 32-54-7C.
G-33R3
41-62 01.
G-4438
współpracownicy aa Szkoły Podstawowej
G-w^a
Koleżance Władysławie Pleszczyńskie;
RŁNCISIKĘ do magla zat
nr 35 w Gdańsku.
ZAMKI szyfrowe ZS», mon
M-3, 50 m kw., osiedle Mię rudnię. Gdynia — Cisowa, NAPRAWA
maszyU
do 1 ż__________________________________G-64J»
tl-^-78.'
G-37
wyrazy aeraeczncgo współczucia z powodu śmierci
dzytorze w Płocku zamie Janowska 40.
S-788 szycia. THu 6T 40-80.
TELEWIZYJNE
czarna-tea
nię
na podobne > Gdańsk,
OJCA
G-2826 łę, kolor — krajowe. Tel.
Sopot TeL Gdańsk 5^-05-32. ZAKŁAD
Dzlewrlarskl zat
składa
Wszystkim którzy okalali
współczucie
oraz
31-02-78.
(T.^R37
G-4579 rudni rencistkę, emerytkę. CYKUNOWANIE.
laklel a
irons pedagogiczni za Szkoły Podstawo
wzlęU udział w uroczy .iośc.ach pogrzebowych
DREWNIANE
drzwi ‘Har
Przymorze,
Kołobrzeska 42 wanle. TeL 56-28-*«.
wej w Siei .udzie.
M-3 camtenlę na większe A (wejścia od Opolskiej)
PIOrRA*STOLCA
G-2344 monijkowe. Tel. 31-6U-4«.
S-2018
Gdańsk — Przymorze, uL
G-4084
_________ 1
________ C -2850
i
Obrońców W ybizei.
8 A
PRZEPROWADZKI.
Tele- TRANSPORT, iii. 42-03-5"
serdeczne podziękowania składa
m 48. .
G-4295 ZATRUDNIĘ emeryta lub fon 56-<?5-55.
G-2201 " ,
________
G-3314
Kol. Januszowi Ciepfusze
rencistę do ptac
tereno
ALARMOWE
lystemy za
wych.
Tel.
87-83-09.
a’-35
WRZESZCZ,
5
pokoi,
8
ku
PROGRAMATORY,
pralki
wyrazy serdecznego współczucia z powoau śmierci
bezpleczające
mieszkania,
chnle, w dwie werandy, bał
ńony
naprawa. Tel. 61-73-09.
oaw-liony. , Telefon
kon zamienię na dwa mlesz MtTRARZY - emerytów za
S-639 willi,
23
81-73,
20-37-94.
! 4174
tiudruę. TeL 34-37-01.
kania. TeŁ 41-35-19
MIROSŁAWY
Dyrektorowi
G-4308
.ukladani-e.
glazury Te
£-1343 ANTENY.' Tel. 56-21-34.
żkładają
G-5749
1 S 2601 lefon .57-17-17,
lek. med. Janinie Borówko
Koleżanki ae Szkoły Podstawowej »r M.
WRZESZCZ
mlesrkame PKZEDSIĘBIORS1WO Zag
CZy SZCZENiE
dywanóu’.
wvrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
G-5955
czteropokojowe 120 m kw., r&niczne zotrudrii szwacz PRZEPROWADZKI
mcblO Tel. 51-10-69.
G-4117
zamienię na Ż mieszkania. ki. możliwe zatrudnienie e- wozem. Tal. #6-62-70.
MATKI
ANTENY ‘rtv
zbiorcze
Tel. 4M8-i9.
G-43C7 meryteł- v niepełnym wy
0-5138
składają:
Indywidualne,, Tei, 52-17-73.
Wyrazy serdecznego wtpólczucla
miarze czasu pracy.
Tel. •
parownicy, PO-, Zarząd Związków Za:_________
C-1639
WRZESZCZ
mieszkanie 32-13-47.
G-338T NAPRAWA
pralek auto
mgr. Januszowi Ciepfusze
wi " wych Zespołu Opieki Zdrowotnej dla
cyk
Sinowan iEt
i ft.r o
willowe wynajmę od wrze#
matycznych (czeskie, pola
Szkół
Wyższych
w
Gdańsku.
ma instytucji. Oferty <318 ZATRUDNIĘ
operatorów kle). Tel. 23-37-58.
S-993 wanle. .Tel 24-35-18,' L6-20.
x powodu śmierć! ,
K-2C95
B.uro
Ogłoszeń,
80-958 wózkr widłowego, betonlar
.____________ C--2758
ŻONY
Gdańsk.
ki
z
dniem
15
marca
1983
NAPKfl
WA
lodówek
śprę ‘ UKŁAD/ M glazurę ; Tera
ÜÜSSSBi
sir' c datą
r. ttleczysław Augustyniak, żarkowych,
TeL 51-70-91.
Ttfl, 31-40-74.
G-5663
;ol
kcleiankl
I koledzy a ZOW SZS w Gdańsku.
M-3
sprzedam.
Telefon Gdańsk — Chełm, u. Cna
Wszystkim, którzy oxazah pomoc, dużo serca ł
G-207*
„ANTENY
zbiorcze, ind-^
47-70-03
lubińskiego
17
«
m
35
go
G
-»73
współczucia
w
trudnych,
boieanych
chwilach
era*,
K-2014
RTV.
Telefón
dzina 17-18
G -1015 NAPRAWA łoaowek. TeL wici na Ina
uczestniczyli w ostatniej drodze drogiego m< u.
52-23-70, do lb
C-5Ö87
1 ojcu
LEGIONOWO — kawalerkę
41-28-44, do godz. 1$.
własnościowa 31 m kw., za ZAKŁAD
Rzemieślniczy
TeL
ś t p,
G-2912 MAS Z i NOPJ^ANJE.
Drogiemu koledze
mienię na rót-norzędną lub przyjmie da pracy stola
,20-0;-.68, - v godz 16-21.
WITOLDA DOWDY
mieszkanie spółdzielcze w rzy, cieśli (efnerytów). Tel, NAPRAW/
pralek auto"
- S-1193
mgr. Januszowi Cieplusze
j i rójmleścte.
Oferty
4Öa0 51-14-06, po godz 19.
S-122 matycznycn.
TeL 20-48-29. MAGNETOWIDY wszystkie
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Tele WESELA — gospodyni
'
G-qj6S 33-*3-74, godz. 8-15,30
— _______ ■
fon 51-4S-32, po godz, 18.
obsługą TeL 82-24-88.
CZYSZCZENIE
dywätiow.
M1ESZKAN7E
M-3.
ezteroM-4
na
Zarpie,
2
pokoje
+
säfnochöd, pöS-157
Dytekcjl i pracownikom Stoczni Północnej Im
5-2443 tapicerkl, TeL 43-25-63. godz. roŚlADAM’
pokojowc w Starogardzie kuchnia 18 m kw., zamie
mtewezenl«
magazyn' i
Bohaterów Westerplatte, oraz przyjaciołom kole
10—18.
G-5852
Gdańskim
sprzedam.
Tel.
nię
na
mieszkanie
w
sta
warsriat,
podejmę.
wspćlpra
MIESZKANIA:
3-pokojOżankom 1 kolegom, którzy okazali wiele serca,
TOKARSTWO w drewnie.
247-97.
G-4121
cę
Oferty
5993
Biuro
Ogło
rym
budownictwie
o
duv
t
—
Oliwa,
Wejherowo
współczucia 1 pomocy w ciężkich dl*, nas chwi
Tralki — słupki balustrado DRUGTE
drzwi,
tapicerka
^Eb-2-a Gdańsk ____
tym metrażu (mogą być Gdynia orar 2 pokojowe — we, Gdańsk-Wysok?, Klellach oraz wzięK udział w pogrzebie naszego uko
zabezpieczenia,
uszczelnia
M-1
Zablanka,
telefon,
—
piece)
Gdańsk
—
Sopot,
O
Sopot
Gdynia
sprzedam
nłeńska 47.
chanego tatusia, teścia i dziadka
' odbiorców
G-1733 POSZUKUJĘ^
sorzedam. Oferty 97 UPT ferty 3923 Biuro Ogłoszeń, Tel. 20-58-69 12 17 bez so
0-49949 nie. Tel 41-31-19.
wwrąbów
gorsęciarskich
«1 701 Sopor L
80-958 Gdańsk.
bót 1 świat.
S-162S
-i-o-j-tjtt
'
'jczśw', ul. Wojska Folskic
Telefon tDr
CYKLINOW ANIE,
ZWI dodatkowe, harmo „0 3^ Corceclarnio
LEONA TUSZYŃSKIEGO
EOSZUKUJĘ
mieszkania M-4 w Malborku (nowe bu WYNAJMĘ
domek ietrds 52-42-52.
G-140 nijkoi e, tapicerka saötez- *>--?■-’ A qrrcrWn^.,---------■erdecwi« podziękowania składają:
do jyytiajęcla. TeL 21-08-75. downictwo, 54 m kw.) za kowy z wygodami, najchęt
pieczenie drzwi, Kannisze,PpSżUKTJJĘ
fotomodeJ'r
G-3853 mienie na podobne
lub niej z wyżywieniem, w Ju SZYBKO
solidnie układa żaluzje, zamki
synowi« s rodzi nimi.
.Skarbiec„ nie^r-ofeslonalnej. wiek Wmniejsze
w
Trójmieśi-ie.
Tc
racie
na
miesiące
lipiec-sler
nie,
cyklinowanie,
laklerc
V,‘arszUt,
Wrzeszcz,
Polite
?6
lat.
Oferty
że
zdjectem
6-3133
POSZUKUJĘ
mieszkania. leion 47-95-77, w godz. 20- pień. Oferty 4894 Biuro Og wanle parkietów.
relefoc chniezna I. TeŁ 41-45-92, j
4g95 .Muro ogłoszeń,' SO-TS1
Tel. »1-34-48.
G-5785 II.
G-3612 łoszeń, 80-958 GdańiJt.
18-78-89.
C-4885«
G-3588 Gdańsk.

—w mmmmmwmmmm \
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DZIENNIK BAŁTYCKI

T*S
M MŚ piłkarzy rocznych
Polska wydała z" '
2407

lob«u M* k»
»TUW
V* pUfcl ręcznej mężczyzn,
rozgrywanych
w
Norwegu
dniem przerwy. W niedzielą
rozpoczęty się mecze U run
dy Po I rundzie, do następ
nej zakwaliilkowały »1? druży
ny, Które w 4 grupach elimtżiąeyjnych zajęły 1 pierwsze
gruoy
miejaca. Utworzono

— w grupie t znalazły tdę
drużyn}. CSRS, Hiiz-panii Nor
weg», IHRU. Finlandii i Frań
ejl a w grupie II: NRD, Buł
garii, Holandii, Polski, Węgier
i USA,
Polska
„7”
rozpoczęła
il
runaę od meczu z Holandią
który wvgrala 29:23 (13:li>
fr.)

0 tytule szachowego mistrza Polski
zao'ecyouje dogrywka
o&ręgu przynio
W sobole, 23 bm., zakoń słyMistrzostwa
sukces Waldemarowi Maczyły się mistrzostwa Pol żulowi - 4.5 pkt., który wyr
ski w szachach, O zacięto przedził C. Sochę 1 L. Wy
rzykowskiego ~ obaj po
8
śći zmngań przy szachow pkt.
oraz K. Marszka —
7.5
nicy świadczy fant, te aż pkt.
(as)
te ech zawodników zyska
ło oo 9 pKt c 15 możli
wych. Są to Jan Adamski
z Legionu Warszawa, lgną
M
cy Nowak z Pocztowca Po
znaA i najmłodszy w tej
trójęe, 19-latek Piotr Sta
PiłKaiki ręczne AZa AWr
niszewski z Maratonu War GdaniK gpoticały się dwukrr*.
nie
we własnej sali z Ai.» AWF
szawa. O tytule mistrza Poznan.
W sobotę gdanszczanPolaki zadecyduje dodatko kl przegrały 17:18 (9:10), przy
wy trćjmecz między tym* czym chyba na niekorzystny
wynik dir
naszej „7'’ wpływ
zawodnikami.

W II lidze
żeńskich „7

Po 8,5 pkt zysKall Artur
gulski, Stefan Oejkało I i e«■» R_uy, Dalsze miejsc* tajęk: B. Sygulski — 7,5 pkt.
■ras K żołnleroWicz, Z. Jaśni
kowskl. J. Pokojowczyk, R.
Kuczyństkl, R. Tomaszewski ł
K Pytel — wszyscy po T pkt).
Reprezentant Wybrzeża Adam
Cichocki po udanym debiucie
munat uznać wv żre ość bar~
drlej rutynowanych irv >dnłtón alk lego wynla. 4.1 pk
hrleży min.« wszystko usnąć
sa sukces.
Ig turnieju kadry aadsłel *tłmpijsklch
triumfował
Jaa
Przrwoimk — • pkt, wypi sa
dzając i. Dybowskiego — 1,5
pkt. oraz A. Bolka — T pkt.
A- Dzierlszewskt zyskał 11
pkt, ■ » Dąbek i M_ F‘ lei
pc M Pkt Reprezentant Wy*
l ula Z. Wielecki zakończył
turnio* dorobkiem • pkt
(«I

Aerobic I gimnastyka
MOS IR w Gdansk u prowadzi
w każdy wtorek l czwartek o
Koda U zajęcia aerobf.eu w sa
U SP nr *8 przy ul. Tkaipowej 8 w Gdańsku, Natomiast
w śa4 ffecnnlkum MechnirznoSlektTy . znega pizy ul- Auguctyftsklego w Gdańsku chęt
no nar, mogą korzystać
w
każdy wtorek 1 piątek o godz.
17 i zajęć gimnastyki rekrea
cyjnej.
(ko)

f

1
2.
3.
4.
6.
i
7.
i.

Start Gd.
AZS Poznań
A ZS Gdańsk
ChKS r bat
Plotreovta
AZS W-wa
Anilana
AZS Koszalin

38:9
22:14
21:15
18 18
16:20
15-21
12:24
4:32
fko)

■•ufaniem swojego byłego ry
wala do reprezentacyjnej Ko
szulki. Nawet, gdy nic mu me
dolegało, nie grywał całych
spotkań lub wychodził lopiCro w drugiej połowie Trener
Kaspeićrak postanowił po pro
stu, te nie będzie chronił roda
ka tvlko własną pracę, która
nad Sekwaną »pewm‘a mu
dostatni wlkt 1 przyodziewe;;.
jako zawodowiec musiał tak
Dostępować 1 tegr szacunku
Ha pracy nie sposób mu wy
tykać. Piłkarz Kupcewićz, też
uwodowiec, na dodatek czę
sto niesprawny, doskonale to
rozumiał aczkolwiek brakowa
1« mu okazji by U wvrazic
Monsieur Benry nie życz 1
sobie bowiem rozmów po ool
sku,
ot*wtaJąc się zap ewoe.
I* mogłoby to i aszkodzlć je
go staraniom o dożywotni po
byt na ziemi francuskiej. Po
nieważ bv|y piłkarz Arki 1ęzykiem Moliera nie włada je
szcze biegle, a oyły piłkarz
Stali, Jut daje *lę nie roznosnaje ojetystfJ mowy monsie
ur kasperczab nie był w -ta
ni# wysłuchać obywatela Kup
eewicze.
Kłopoty trenera Kasoerczaka rozwiązała. Jak się zdaje,
ista+tua kontuzja Kupcewiczu.
Uraz przj-wodzlcieli bv’ na ty
le poważny, że musiał się on
poddać w styczniu br operaill. Klub wnisał Jeiso nazwi
sk" na listę transferową, co
oznacza po prostu, że trener
Kasperczak nie potrzebuje Już
piłk.,rz% Kupcewlcza. Być nr.o
(« »akończy on kamerę w tra
dycvjnvm futbolu 1 spróbuj"
swoich sił w rozgrywkach ba
lowyek.
IP)

SWA*
Wrbrsefto,
Kowale*
szczęścia — wieczoi
autorski
g Tyma, g. 18 (gościnne wy
stępy Teats u Dramatycznego a
Elbląga)
GDYNIA, Dramatyczny Koneert Orkiestry W Rajskiego,

I1 Muzea 1
W ttd*A«kni PcMHrty i Wa
komunikacji, w g- 13—1*.
W Puełre Kłem* Purkiej, w
g. 14—17
W Stan gards!e* Kociewskla,
w g. •—11
Vf Sstatowlei »(sttbsi w F

I

kina 1

9I>A
loninjrrftg, ?sww
Jetff vn.A od 11 L t 10, »-«O.
a,
Mr «tar M lnt A, et 18 L,
* H

Brąz E Ryś-Ferens
na MŚ
Na mistrzostwach świata w
Heerenvan (Holandiu) odbyły
sde mistrzostwa świata w wie
loboju sprintersk m w łytw ar
stwfce szybkim Duży sukces
odniosła Polka Erwina Ryś-Ferens, która zdobyła w vleIohoju brązowy medal, ul ra
jąc tylko zawodniczkom NRD
ftothenburger (złoty medal) l
Stahnke (srebrny).

tkom CSRS Zwyciężyła Olga
Charvatova 3»,93, a trzecia by
ła Monika Hojstrlcova 67,07.
Dalsze miejsca w slalomie
specjalnym zajęłv: 4. Chrlstino Brichett! (Włochy), i. Paoli« Marclandl (Włochy), 4. Iva
nr Valesova (CSRS), 7. Olga
Guarvatova (CSRS,, 8. Monika
Hojsłricov
(CSRS), 9. Eva
Pfosl (USA), 10. Jill Robina
(USA).
.
(r)

Raczej zgodnie z oczeklwaniaml I-llgow spotki nie
w
Poznaniu koszykarek
Spójni
s AZS Poznań zakończyło się
przegraną gdańszcza .ek 66:82
(33:36).
Najwięcej punktów zdobyły
— Ila Soójno Bańka 20 1 Na
wrót 12dla AZS
Poznań:
Grześczyk 27, Komorowska 23.

2 zwycięstwa „7" Startu
W kolejnyc h spotkaniacn o
mistrzostwo i ligi kobiet w
olłce ręczne) elbląski Start po
ciejmował wyżej notowanych
w tabeli zesp )ł Ruch Chorzów,
V soootę sympatycy miki ręcznej p.^zei' li istny horros
\'r\ w,
minucie mecau elńązsnK
Uzyskały 8-bramkową przewagę, która w 30 mm.
stopniała do 5 bramek. Jesz
cze v 43 min. elblażaikl pro
w aciz’ly 8 brFiTikami, by
w
końeówce po wicu prostych
biedach stracić z trudem wywalczoną "rj^wage. Rywajk'
w 5S min. doprowadziły do re

mlsu 24:24, ale ostatecznie ule
gły Startowi 23:24 (13:8).
Wczoraj Start
orowadząc
spokojną i-ę przez cały prze?g
spotkania
utrzymywał
kiiikub’amkową przewagę, a w
leońcówce i szybkich ataków
znacznjfl ją powiększył końmecz rezultatem
19:10
, Jt.
' ’ ’
BramKl dla Startu w obu
spotkaniach zdobyły: Nieczyporowska 13 i 6, Vilczewska
6 I 5, Luóeracka 2 14, Bodera 1 i 2 Jarom ka 2 L 0, Gup^rnat 0 i 2, Stelmańska 1 1 0.
Dla Kuchu: Chrószcz 8 12, Af
tyka 7 1 3, Piechocka i 1 1,
fataruch 3 i 0,
Ambroziak 3
1 0, Jarząbek 0 ł 2, Kierowska
0 1 1.
Wyniki pozostałych spotkańSlęza Wr. — C’acovia 21:24
(11:13) t 16 H (9:10i AZS Ku
towdee — Sośnica 27 5 (13:11)
J
31:25 (15:12) AKS Chorzów
- AZS Wrocław 20:22 (9:12) s
mistrzostw© Pc’skl (turniej od 21:19 (9:12). Skra W. — Pogoń
h "1 się w Ryk w °) padły Sr. 24:24 (13:12) 1 22:19 (10:10)
wrnćlti Czarni Słupsk — TiKS
1 Cracovia
46:6 689- 5(,J
Bielsko 3:8. Wisła Ki aków —
2 Skra
36:16 633—673
T.KS ł ódź 1:2, ł Ks — BKS
3. Pogoń
35.17 626 6s>7
3:1, Wii-ła — Czarni 1:1, Czai
4. Ruch
29:23 591 —577
nl ŁKS 3:0. Wisła — BKS 3:8.
5. AZS Wrocław 23:29 881-60,1
Tabela fin.-łu „A”
6 Slęza
21 31 568—595
- Sta-i
21:31 396 G34
30 73—27
1. Czarni
6 AZS Katowice 21,-31 646-892
«8 73—7)
2. Wisła
9.
AKS
Chorzów
1! >7 555- -622
47 ««—35
i. ŁKS
13:39 574—666
m 41—ST 10. Sośnica
4. BKS
(AM)
(ko)

SiatkćHd ChKS
podzśaliły los Spójni

Tenisiści stołowi

A7S wygrali w Legnicy
W spotkaniu I ligi tenisa ń
lowego mężczyzn AZS AWF
Gdańsk wygrał w Ł.egiicy z
Zagłębiem 10:3 i 10:3- Punkty
zaobvii — dla AZS: Giubba 3
i 2. Jakubowicz 3 i 3, Klimko
wski lii, Łowicki 2 12 di
bit GrubDa, Jakubowicz 1 i l,
Klimkowski,
Łowicki 0 1 1;
dla Zagłębia: Guliński 1 10,
Kaniak X 1 2, Kozioł 0 i 1 oraz
debel Golińskl. Sieradzki 1 10.
W meczu tym w zespole AZS
nie srał Liszek Kucharski.
(r)

Siatkarze Stoczniowca

nie zawodzą
II liga siatkówki. MĘZCZT
2NI
N e zswodzą siutkarre
Stoczniowcu Gdańsk. W kołej
nych meczach Dokonali oni w
katowi-ach b: oniący się prren
spadkiem Baildon 3:Ż i 3:9.
Wyniki pozostałych ^potknń
mężczyzn: Avia — Posnarie
3:0 1 3:0, Narew Ostrołęka —
Wifama Łódź 0:il I 1:3, Pogoń
Lębork,— 5ZS W-wa 3 8 1 1:3
Lcehia Tomaszuw
Grodziec
Będzin 1:3 I *:3.
1. Stocznio-wiee
58 V-41
56 83—C
2. Avia
55 80—46
3. Wifama
51 71—52
4. G odzlec
48 80- -70
5. Pogoń
4* 5a—86
6. Poznania
45 57-66
7. AZ*5 W-wa
42
55-77
8. Baildon
40 45—82
9. Narew
39 36-68
10 Łechta
KOBIETY, Gadania „’•regrała w swojej hat ze 3ta-lem
Gd) a a I 3 (12:15, 12:15, 15:8.
9:15) 1 1:3 (12:15, 14:16. 1S:U.

Kto nie przeczytał środowego
(nr 36 z 20 bm.) wydania „Prze
glądu Sportowego” niech uczyni
to jak najszybciej. Lekturą tego
„PS”, konkretnie zaś jego ostat
niej strony, zalecam wszystkim
interesującym sią piłką nożną,
szczególnie zaś działaczom i sa
mym piłkarzom.
Otóż we wspomnianym „PS
na tej samej stronie sąsiadt ą
dwa artykuły, oba dotyczą piłki
nożnej.
Pierwszego, większego
nie można pokrótce nawet streś
cić. Wspomnę tylko, iż cbodzi tu
o wielką aferę w opolskiej Od
rze, gdzie piłkarze i trenerzy za
trudnieni byli nu fikcyjnych eta
tach w klubowych brygadach
konserwatorskich i remontowych.
Sprawa trafiła do prokuratury,
obwinionym groziły procesy kar
ne. Piłkarze i trenerzy opolskiej
Oary uniknęli grożących-im kar
sadowych dzięki ub’egłorocznej
amnestii.
Tajemnicą poliszynela 5 .st, iż
podobne zatrudnienie na fikcyj
nych etatach nie tylko w zakła
dach pracy, ale i samych klu
bach sportowców, zwłaszcza pił
karzy (niezależnie od pobierania
sportowego s+yperdium, a to jest
już karalne) Jest w kraju na po
rządku duennym A już kluby
górnicze mają w swych składach

5:15). W Starcie obok KowalskUJ 1 Szenwald wj różniły sil
Sokołowska
i
Nowosielska.
Dzięki tym zwycięstwom przy
Jednoczesnycn porażkach Ci
niwa Szc7*dn gdyniank(
ch
roniły aię Jut przed spadkiem
z II ligi
Wynik1 po-zostalyrh »potkań
y,awlsza Sulechów — Warmia
Olsztyn 3:1 i 3:0, Ogniwo S-crec{„ _ ognisko Białystok 2:3 1
1:3, AZS W-wa — Budowlani
Toruń 3:9 1 3:8.
1.
2
t
4.
8.
I.

AZf* W-wa
Zawisza
Gedanla
War md a
Start
Budowlatii

1, DgTUWO
8. Ognisko

W
4«
41
Ib
36
n
33
13

73- -23
66-^5
56—42
45—48
46—60
4i—si
37—66
31—68

Do I ligi awansowały Już
elatkarki VZŚ Warszawa
(ko)

samych piłkarzy górników pracu
jących (rzekomo) w kopalnianych
chodnikach. Wbrew obowiązują
cym przepisom, na porządku
dziennym jest zatrudnianie na
akcyjnych etatach piłkarzy, gra
jących w niższych klasach, od
II’ ligi w dół, a więc tanich,
gdzie nie przysługują stypendia.
Głosy rozsądku, wzywające do
zaprowadzenia w tej pi’karskiej
dżungli »reszcie zdecydowanych

Dalmler-Benz,
*. 19.30

poi.,

od

18 1,

k' APttłfi I

Żywotni ^staruszkowie”
Przed tygoanletr. aspon •.
Jąc niedawną wyorawę piłkarzy ręcznych GKS Wybrzt. ■
że óo Bratysławy, zwróciłem
uwagę na rozsądną 1 efektyw
ną politykę inwe, ;ycyjną w
budowie obiektów sportowych
w stolicy Słowacji,
politykę
zapewnlającą zaiówno
dobrą
bazę dla rozwoju sportu
rekreacyjnego w osiedlach tniesz
kaniowych, Jak i dobrą bazę

Jeden sportowy wyjazd
poza
Bratysławę. Gdańszczanie goś
ciii w Topolczanach, miejsrowośći odległej od stolicy ok.
130
km na północny-wschód.
Jest to miasto powiatowe wiel
kości naszego Starogardu Gd.
o ok. 35 tys mieszkańców, du
żym browarze i kilku mniejszych zakładach
przemysłowych. Topolczany t >
jednak
przecie wszystkim ośrodek Kie

na Stupawa 4* którym gdań
szczanie wygrali 28:18), iak by
ło wreszcie z Teslą Piszczany
(przegrana Wybrzeża
20:27).
Kiedy zobaczyłem wybiegaj ącv
na rozgrzewkę zespół
Tesli
zwróciłem uwagę na wysokie
go, mocno już łysiejącego zawodnika o charakterystycznych
rysach twarzy. Skąd Ja
go
znam? Ależ tak, przecież wiiziałem go chyba blisko
20

nego.
Dziś trochę n.lejsca ohełałbym poświęcić bazie obiektów
na Słowacji poza stolicą, ale
przede wszvstklm długowiecznoścl zawodników, naturalnie
ma<u tu na myśli łata ich gry
w drużynach -*wyczynowych.
Slódemka” Wybrzeża miała
w planie swego pobytu tylko

rolniczego, który też opiekuje
się wieloma dziedzinami spałecznego życia w mieście,
w
tym riwrież tportejm. Efektem
tej współpracy Jes« nłe tylke
Il-llgoW” zespół piłki ręcznej,
*le i ładne obiekty — stadion
ze sztucznym oświetleniem oraz prostej konstrukcji, ideał
nie funkcjonujący oblext, Jakim jest łu.la sportowa z pełnowyittiarowym boiskiem
do
piłki ręcznej, pełnym
zapleczeni oraz widownią na
ok.
tys. miejsc. Tu właśnie 5
bm.
odbywało się iiroczyste
zrkończenle plebiscytu na najlepszych sportowców i trenerów
powiatu ,w 1984
roku.

go wówcze« w I-ligoweJ drużynle Banika Karwina. Przecięż to słynny,
wielokrotny
wówczas reprezentant CSRS,
jeden z najlepszych zawodników Europv — Frantłsek Bru
na! Ileż tfc*. on może mieć obecnie latT Odnowiedź otrzymałem od naszych gospodarzy. Otóż liczy on sobie 43 la
ta. Poheważ ma dolegliwości
reumatyczne, więc zamieszkał
dla celów leczniczych w zna
nym uzdrowisku Piszczany
1
tu gra w Ii-ligowej Tesli. Gra
nhdal Jeszcze doskonało i
dziwc dopisuje mu w
pełni
kondycja (w meczu z Wybrza
żem był cały czas na boisku).

Społem, posiadającym dobtego lidera w osobie b. repre
zentanta
Polski
Wojciecha
Ftedorczuka. Tak doświadczo
nego a zarazem sprytnego ^
skutecznego zawodnika gdań
skim „Korsarzom-’ brak. Klu
czem do zwycięstw? łodzian
była taż zbiórka piłki z tablic,
w którym to elemencie, Jak
również pod względem celno
ści rzutów, goście nominowali
wyraźnie.
Koszykarze Spójni
Gdańsk
wygrali w Toruniu s Wisłą
101:7» (47:30). Najwięcej pun>(tów dla Spójni zdobyli: Polubińskl
26,
Zienkiewicz
25,
Lidzbarski 21 i Marciniak 28.
Wyniki pozostałych spotkań
Polonia Leszno — AZf Kosz
96:97, Grvardli Szczytno
—
Spójnia Stargard 108:83, Asto
ria Bdg — Turów 53:62, Stal
Ostrów — aZS Poznań 83:72
1. Społem
3 31
2. Turóv
4 30
3. Wybrzeże
4 30
4. Spójnia St.
7 27
5. ASS Kosz
8 7i
6. Gwardii.
8 26
7. Spójnia Gd.
• 33
8 I 25
8. Astoria
7 10 24
9. Stal
10 AZS P.
6 11 23
1 14 2<i
11 Polonia
» 15 16
13. Wisła T.
Tto)

Wvgraly
też
koszykarki
Startu Gdańsk w Koszalinie
z
tamtejszym
AZS
71:32
(33:26).
Najwięcej
punktów
dla Startu zdobyły: Szczepa
niak 22 1 Matusz 14 Gdańszczank! przez cały czas pro
wadziły.
Pozostałe wyniki: Olimpia
Poznań — Włókniarz B-stok
63:82, Widi;ew — Znicz Prusz
ków 80:73 (niespodzianka), Lech
II — ŁKS 72:62. MDK W-wa
— Stilon Gorzów 72:73.
1. Włókniarz
0 14
2. AZS Gd.
2 30,
3
29
3. Znicz
7 27
4. Widzew
8 26
5. iZS Kosz
• 33
6 Start Gd.
10 24
7 Olimpia
12 22
8 Stilo.i
12 22
9 Lech II
11 21
10. juKS II
13 21
11 AZS T.
13 9
12. MDK W-wa
MĘŻCZYŹNI. W meczu oroPiłkarze gdańsKieJ Lechil za
warizaeveh z jednakowym uO- jęli 2 miejsce w halowy»" tur
robkiem w tabeli dnifvn fi!.W nieju ar Leningradzie W fina
Wybrzeże przeg”alo w hall Ge
le Łechta przegrała z mistrzem
danii ze Społem Lódz fc3;6< ZSRR Zenitem Leningrad 0:1
(35:36). Na meczu zjawiło się (0:1).
sporo widzów, gorące doping:
W meczu *r 3. miejsce Dyna
Jacych gdański zespół Nie na ruo Leningrad pokonało FCL
wiele to się zdało. Sparaliżo- Hamburg 4:1 (1:0)’, t w spotka
wanl Jakbv stawka spotkania niu o 5 lokatę TPS Turku wy
gdańszczanie przegrali zasłu grał z młodzieżową reprezenta
żenie z lepiej zorganizowanym cją Leningradu 1:0 (1:0). (r)

Piłkarze Lechil
na 2 miejscu
w Leningradzie

bułgarska piłka przejdzie praw
dziwie wstrząsową kurację. I
tak np. piłkarze mają być zwol
nień’ z wszystkich wojskowych i
resoitowych etatów, Kluby mają
corzystać: przede wszystkim z
własnych wychowanków, piłka
rze mają odbywać służbę wojsko
wą w taki sposób, by mogli kon
tynuować równocześnie grę w
swych macierzystych klubach.
Proponuje się też system wynagradzan«ł piłkarzy (umów z klu-

bami), zapowiada
wyciąganie
zdecydowanych
wniosKów (do
karnych włącznie) przy stwierdza
niu nieprawidłowości w klubach
piłkarskich, przy czym wnioski
wyciągane będą wobec działaczy
bez względu na zajmowane przez
nich stanowiska w hierarchii spo
łecznej. Uporządkowaniu mä ulec
też system szkolenia piłkarzy oo
szkoły podstawowej poczynając,
jak też trenerów.
A więc rzeczywiście wstrząso
wa kuracja. Czy u nas w kraju
nie nrzydałaby się też taka?
Naturalnie znając nasze zamiło
wanie do wyszukiwani« wszel
kich sposobów na omijanie obo
wiązujących przepisów, jeślibyś
my zdecydowali się na takie same
lub zbliżone do Bułgarii, porząd
ki — wówczas trzeba by poświę
cić olbrzymi wysiłek dla zapew
nienia 100-procentowej kontroli
realizacji podjętych uchwał i
wprowadzonych ewentualnie no
wych przepisów. Czy jednak dla
samej zasady czystości sportu
piłkarskiego, nie warto zabrać
się za generalne porządki w na
szej piłce? Naturalnie pod wa
runkiem, iż nowo wprowadzane
przepisy obowiązywałyby wszyst
kich, bez żadnych wyjątków.

(dl* mieszkańców Gdyni)
Dyżury lekarzy w przychod
niach wg .rejonizacji:
■ Gdańsk, ul. Jaskóiczi 1
(wejściu od uL Łąkowej) — le
karz ogólny 1 gabinet zabiego
wy w wolne soboty, niedziel*
1 święta — całą dobę stoma
tolog w g. 10—16, w pozostałe
dni lekarz ogó -iy gabinet za
biegowy w g. 19—7.30;
■ Gdnńsk, uL Aksamitna —
gabinet zabiegowy t p( aania
dla dzieci chorych w wolne so
boty, niedziel« 1 święta — całą
dobę, a w pozostałe dni w g.
19—7.30;
■ Gdańsk-Morena ul. Warneńska 7, pediatra i gabinet za
biegowy w wolne soboty, nie
dziele 1 święta w godz. 8—20;
■ Gdańsk W rzetzez, ul. Jeslo
nowa 5 — lekait, ogólny 1 gajłnet zabiegów- y, wolne so
boty, niedziele i łwlęta — oahę
dobę stomatolog w g. lO—> 30,
w pozostałe dni lekarz ogólny
i uablnet zabiegowy w g 19—
7.3G, stomatolog w g. 20—7.30, w
soboty pracujące — lekarz ogól
ny 1 *»--blnet zabiegowy w g.
16-7,30. stomatolog w g, 17—
7.30;
■ Gdańsk-Zaspa, Startowe 1
lekarz ogólny 1 gabinet zabie
gowy, w wolne soboty, nledzie
le I fwięta w g. 8—20;
■ Gdańsk-Ołiwa, uL Lumumby 2 — lekarz ogólny, peuiatra
1 gabinet zabiegowy dla dzieci
w wolne soboty, niedziele i
święta czynne całą dobę, gabi
net eabtegowy dla dorosłyc** w
g. 8—16, stomatolog w g. 10—16
W pozostałe dni — lekan ogól
ny, pediatra, gabinet zabiego
wy dla dorosłych i dla dzieci
w g. 19—7.30, a w soboty pracu
iące w g. 17—22;
•
■ Gdynia, ul. Warszawska
34—38, lekarz ogólny, pediatra

(2)

r

Niepowodzenie „Korsarzy'
KOB'ETY. Koszykarki AZS
AWF Gdańsk pokonały w so
botę we własnej sali aZS To
ruń 79:39 <55:J2(. Punkty dla
AZS Gdańsk zdobyły: Mielęc
ka 28 Machlińsk? 21, Korn 13.
Adan.czyk 10, Turska 6, Ignaczewska 1; najwięcej dla \ZS
Toruń: Hańkowska 18.
Gdańszczanki miały w tym
meczu zdecydowaną przewagę,
którą zresztą odzwierciedliy
w pierwszej oołowie. Po prze:
wie oba zespoły prześcigały
się w nieskutecznych akejacn
stąd też rezultat choć zdecy«dowanle korzystny dla zawód
niczek AZS AWF Gdańsk, ale
głównie dzięki wyjątkowo sła
bej grze torunianek, które w
drugiej połowie zdobyły ledwie
7 okt
(rs)

-niestety nie u nas
porządków nie przyniosły w cią
gu minionego 10-lecia żadnych
efektów. Jedyną może konkretną
zmianą w obowiązujących (nie
tylko zresztą w piłkarstw.a) prze
ptsach, było wprowadzenie przed
kilku laty stypendiów sportc •
wych. Zaprzepaściliśmy już co
najmniej trzy okazje do zŁprowa
dzenia generalnych porządków,
kiedy to po każdym naszym u
dziale w finałach piłkarski« h MS
zapowiadano wreszcie iż nadszedł

Pouczająca wyprawa

II ligi koszykówk:

Piłkarskie porządki

IfSipiSatel

r

Spójni* tylko w pierwszej po
łowit nawią-.aia w ml-rę rów
norzędną walkę, a później lm
bliżej końca
tyir przewaga
AZS rosła.
Wyniki oozostałych spotkań
sobotnich: Włókniarz — Wisła
70:59 (28:2>‘), Slęza — IKS 78:6«
.’43:22),
Stal Brzeg — ROW
71:62 (3i:39) AZ.S Katowice —
Polonia 65:82 (30:44, Czarni —
L,ech 77:72 (67:87, 1-37).
1. Slęza
1T
4
38
_. AZS Poz
16
5
37
3. Wisła
15
8
36
4. Czarni
14
7
35
5, LKS
13
8
34
1, Spójnia
11
10
32
7. Lech
10
31
11
8. Włókniarz
8
13
29
9 Stal
7
14
28
10 Polonia
T
14
28
11 ROW
6
1S
27
12. AZS Katów 2
18
23
IR)

właściwy czas dla takich poczy
nań.
Okazuje się jednak, iż choć u
nas jakoś trudno nam byto za
brać się do generalnych piłkar
skich porządków, zabrali się do
tego Bułgarzy. O tym właśnie
pisze w „PS” w swym cotygod
niowym felietonie Łukasz Jedlewski. Cytując agencyjną infomację Włodzimierza 2>róbika z
Sofii, pisze iż zapowiada się, że

poL, od 15 1.; Imperium kontr uL Grunwaldzkiej 83, Gńańsl >
Zaspa przy uL Pilotów 3, Gd.atakuje, USA od U L
MYLBORK, Capłtol, Szkoda Przymorze przy ul. Li rnumby
twoich łez, poi., od 15 1.; Grze 24, Sopot — przy ul. Bohate
w woj. gdańskim
dzieciństwa, poi., >d 12 1. rów Monte C- ssino 21, Gdynia
HEL, Wicher, Kamienne ta chy
BRANIEWO, Dar, Oamie.inL — przy ul. 22 LiDCa 42 1 przy
blice, poi., od 15 L, g. 19.30
stany świadomość?, uSA, od 15 al. Zwycięstwa 1.
JA "»TARNIA, Żeglarz, *mpe
rium kontratakuje. USA, od L; Szczęśliwe dni Muminków,
poi.
Projekcjo 12 L
Kaasaralne-fcak.
KISIELICE,
lutrzenka
od
KARTUZY, Kaszub Jzas doj mienne
DKT
stany
świadomości,
Dr”« ara.
Wejścia
mv 1 . rzewania, poL, od 15 L; Przy USA, od 15 1.
Hongkong, od 18 L, g> 16.30, gody Calineczkl, jap.
NOWY DWÜR, Żuławy, Wero
KOLBUDY, Wyzwolenie,
A nlka, rum.; Pieniądz, fr., od 18
U.M
stawką
Jest
śmierć,
fr.,
od
181.;
OSTRE DYŻURY PEŁNIĄ:
ORUNIA, Kosmoi
Błęitltny
lat
NOWY STAW, Jurand, A “*■
Oddział Chlrurgi rny, oddział
Grom USA, >d 18 L, g. 19.45, 2vwt tęcza, radź.
KOŚCIERZYNA,
Rusałka,
Włę
wką Jest śmierć, fr., ęd 18 L; Wewnętrzny i Oddział Chorób
18; Vabank, pol., od IS L, g. 2C
zień Brubake«-, USA, od lo L;
NOWY PORT, 1 M-.a, Piękna Wielki wąż Chingacgook, NRD, Przygody barona Münchhause Oczu Szpitali. Wojewódzkiego
ns, fr
w Gdańsku, uL Świerczewski#
1 potwór, czech , od 12 1., g. 1«; oń 12 1.
ORNETA, Wrzos, Więzień Bru go 1/6
/ üelaka diablica, czech., od
PELPLIN,
Wierzyca, Gllra baker, USA, od 18 L
POGOTOWIE RATUNKOWE
18 l g. 18. 20
ezy łajdak, fr.,. od 18 L; 7rPASŁĘK Znicz, Tootsie, USa,
Gdańsk-Wrzeszcz, al. Zwycię
WRkEdZCZ, Sajka, R t ido Jemnica starego ogrodu, poi.
od
15
1.;
Skarb
na
wyspie,
rum
stwa
49 - czynne całą dobę
PUCK, Mewa, Coma, USA, od
kojntgo ało ca, peL, od 1 L,
— wypadki 999
PRABUTY, Relate, Inne spój
g. 19, 10: Poszukiwacze zagi 16 I
—
nar1*
zachorowania 1 prze
REDA, Zacisze, Goście s ga rżenie, węg., od 18 L
nionej arki, USA, od u L, g.
chorych,
teł. 41-10-00,
laktyki Arkana, Jug. od 12 L
U.30, lk, 17.30
SUSZ, Syrena. Poszukiwacze wozy
82-29-29,
32-38-i4,
32-39-24
SKARSZEWY Odrodzenie, Co zaginionej arki, USA, od 12 L
Znlez, Przeklęte oko proroi-c
Laryngolog
przyjmuje
w dni
ool., od lit L, g. 15.30; St r 80, ma. USA, 'id 18 L; Przygody
TOLKMICKO, Kcrab, Gandhi, powszednie w g. 70—7 S0; w
All Baby 1 80 rozbójników, ang.,
USA, Od 18 L, g. 17.30, 10
od 15 L; Tes* pilot* Plrxa, soboty pracujące w g. 17.30—7,
.„‘LIWA, Delfin, Bracia Bluea, radź., od 12 I
w wolne i'oooty,
niedziele 1
ST.3 KOG ARO
Sokół, God pol., od 12 L
(Il i, od 18 1., g. 15.45, 18
OPRF sastrsegr sobie możli Święta — cała dobę
SOPOT, BaKyk Rok pokoj- ność, poi., od IS L; Na tropie
kłusownika,
czech.;
Szli
żołnie
wość smłany repertuaru.
Gdańsk-Ołiwa, uL Grunwaldr.
gego słońca, poi., od 15 L. g.
rze radź.; Był czwarty rok woj
ka 571,
w dni powszedni
16, 18, 20
ezynne od godz. 14.30 do 7.’O
Polonia, Powrót Jedi, USA, ny, radź od 12 1.
DRISfrK
lijpMflil
Sputnik,
Na
granicy,
US
A,
— w wolne oboty, niedziele
Od 12 L, g 45 17.30, 20
i święta cała dobę - dla m.esz
GDYNIA, Atlantic Seksmisja, od 18 1.; Przygody błękitnego
kańcó-v oliwy 1 Przymorza,
poL, od 15 1., g *5; Dziecko Ro rycerzvka, pol
TC ZEW, Wisła, Star 80. USA,
51-32-3
lerrary, USA, od 18 L, g. 17,
Spotkam*.
■ nauezye' aml ke'Sopot,
od 18 L
al. Niepodległości 779
29.30 iseanse zamknięte)
Jęz
rosyjsLlego
m.
Gdańska.
WE
JI
ERO
WO.
Świt,
Kamień
ezynne
całą lorę
Warszawa, Powrót Jedl, ISA,
Dyskuaja. Pokaa filmu, g. 14.
ne Inbllce. poi., od 15 L
— rjpadki 999
ęd 12 L, g. 16, 12.79, 15, 17.30
— Inne tel. 51-24-57
Seksmisja, poi., od 15 L, g. 2L
w woj. ebląsklm
Gdynia, uL Żwirki 1 Wigu
Goplana, Najlepszy kumpel,
ry 14 — czynne całą dobę ,
ELBLĄG, Syrena,
Klaszcor
DS i, od II L, g. 15, 17, 18
Shao
Lin,
Hongkong,
od
IS
L,
— wypadki 999
CH YLGNIA P-oml“ń P“«a
— nagłe zachorowania 1 prze
«r kajdankach, chlń., od 15 g. 6. 18 50
wozv
chorych telefon 20-00-01,
Swiatowit, Co mi zrobisz lak
f 16 30, II 30
20-00-02.
RUMIA, Aurora, Czy leci t mnie złapiesz, poL od 15 L.
Ambulatorium storn atologtcz
Gdańsl — apteka prrv ul.
nami pilot. U«-A. od J L, g g. 16 18; Coma. USA, od II L,
ne — we wszystkie
soboty,
Stajennej I 1 rrzy ul. Jaskół
*- 20
tą, 18, 20
czej 18, Gdsńsk-W-zeszcz przy niedziele i święta w g. 10—7
KWIDZYN, Tęcza, Utlmatum
OKSYWIE, Grom, Limuzyna

Co.gdzie,kiedy t
I Teatry 1

W sobotę podczas zimowej
uniwersjady w Belluno poiSüa ekipa zdobyła trzy medale. Były one dziełem sióstr
Doroty 1 Małgorzaty Tiałkowien. Polki zdobyły srebrny t
brązowy
medal w slalomie
specjalnym. Zwyciężyła bliżej
nieznana 20-letnla Włoszka Na
dia Bonrinl, Slalomu nie ukończyły m tn. Blanka F?rnandez-Oehoa I Daniela Zim
Małgorzata Ttalkowna zdoby
ła także jrebrny medal
w
kombinacji — 57,79 pkt. Złoto
l brąz przypadły reprezentan-

miała gra ni# trenującej ostatn-o
W kolejnym meczu finału
Rajki W niedzielę AZS Gdai sk
wygrał Już zdecydowanie 25:16 ,.B” (o miejsca 5—!0) w ekstra
siatkarek
Spójnia
(13:7), mimo lt miał w sumie klasie
Gdańsk zdecydowanie p zesra
U kar 1-minutowych
ła
w
Warszawie
z
Polonezem
Zaskoczeniem dla obserwato
rów obu spotkań był faki gry 0:3 (3:15, 10:15, 3:15) Los wczew gdańskim zespole Kalety, śniej zdeg-adowanel 1uż Spój
która niedawno
została „od ni pod-lellł ChKS bódł, który
stąpiona" I-llgowemu AZS Wro w 3obotę wygi ał wprawdzie z
claw. Zawodniczka ta po ty Gwardia Wrocław 3:1. ale w
godniowym pobycie we Wrocłr niedzielę uległ Płomieniowi so
wlu wróciła Jednak do Gdań snowiec 1:3.
tka.
W pozostałych meczach pa
Bramki dla AZS Gdańs* w dły wymkd: Start Łódft — Pło
obu meczach zdobył;
Kaleta
• 1 i, Salamon 1 I 7, Domra- mień 1:1, Start — Gwardia VI.
zek 111, Leońska 4 1 1, rłęd- Aktuslna tabela finału mB',\
nlak liż, Stankiewicz Pi.
Marcheiek 0 i 4; najwięcej dla
3 Ownrdia
«I 53—52
AZS Pozr.ań Jankowski 7 18,
4. Start
38 47-«
Perczak 8 18.
7. Płom eń
38 *9—i '
(rs)
3 Polonez
36 46—64
9. ChKS
33 37 —65
Mr* Staytu Gdańsk wygrała
18. Spójnia
>0 zu—72
w Piotrkowie i Plotrcovia 24 20
1 tt:XL nadas zachowując czy
W trzecim turnieju
finału
■te konto 1 powiększając dy
.A” tiatk net walczących o
stans nad rywalkami.
Wyniki pozostałych spotkań:
CbKA Łódź — Anllana Łódź
19:18 I tf 17, AZS Koszalin —
AZS Warszawa 28:26 I 19:2».

Janusz Kupcewicz
opuszcza St. Etienne?
m»d> w 1P8J roku w natna
finale Mundialu
83
Janusa
Kupcewicz pięknymi suzaiem
z rzutu
wolnego
zaskńozył
leans Castanedę, przesadzając
tym samym o 3 miejscu poli tlej reprezentacji 1 kiedy w
§ miesiące później w stolicy
Francji był pierwszoplanową
postacią w zwycięskim meesu
l trójkolorowymi, pow, recnrde sądzono,
że
podpisanie
prżez niego kontraktu z bz
Etienne,
będzie
początki ńa
kariery podobnej do tych, któ
e stały się udziałem Sza .'ma
cha, Janrsa czy Ogazy.
Niestety, żyet nje p.zynioik spełnienie
tych nadziel,
St. Ltlenne, klub zadłużony
manrowo, spadł do drugiej 11
;L Polski lnt :rnacjonal nlewie
• mógł mu prmóc. Poza brsm
kaizem, wltśnle
Castanertą,
nśe było po prostu w jego ka
dr*« dobrych
rzemieślników.
Earn Kupcewicz trapiony icou
fuzjami, też częśc*ej trafiał do
gabinetów medyków alt
ne
murawę,
Sc-Eor 1984 83 irzena
wtęs
bvło roznocząć na perj Jrrw<ryeh 11-llgowych
boiskach.
Club pożegna' trenera Djor
kaeffa. a do St. Etlenre ti*
chał opromieniony sukęe.em
• rc 'let* a którym
Puchar
Frrncjl.
znajomek
Kupcowi cza z argentyńskie, *żipy Gmocha, człowiek któr?
grał na Wembley 1 ©śmieszył
rok potem Włochów czyli wi«
! krotny reprezentant '»oiakł,
bożyszcze Mielce — Äenryk
Kasperezak.
Jego przyjście zbieg—
ełę
akurat * k-lejną serią konriJt Kupc* ericra. Nic wt< c dslmego, ż# nie cieszył się on

3 medale sióstr "lałkówien Koszykarki Spójni
na uniwersjadzie
przegrały z AZS Poznan

Fragment spolkania Wybrzeże — Tatran Stupawa.

Fot R. Stanowski
U nas zawodnik w takim w<e
Przedstawiciele
miejscowych
władz wręczali wyróżnionym ku to rzeca niespotykana.. Pod
wspom danego
przeze
nagrody, odbywały się pokazy czas
turnieju
w Rostocku,
gimnastyczne
w wykonaniu mnie
młodzieży szkolnej oraz maso gdzie zobaczyłem wóu “zas B u
wej organizacji sportu wlejs- na, grał w zespole Wybrzeża
kiego. Końcowym punktem u- pewien młody zawodnik, któroczy-.toścl był mecz piłki rę- ry dziś jest.., trenerem drt ty
cznej pomiędzy gdańskim Wy- ny mistrza Polski I od kilku
brzeżem a miejscowym Il-ll- Juz lat nie występuje jako za
nowym zespołem TJ Polnoho? woanik, cnoć Jest młodszy od
pod. i Topolczany. Wynik (po- Bony o 3 lata.
dawaliśmy Już go zresztą przed
U naszych południowych są
dwoma tygodniami) Dyl nieko siadów do normalnych zjawi«’.
rzystny dla grających bez
6 należy występowanie w ruży
kadrowiczów piłkarzy Wybrze nach niższych klas zawodniża (przegrana 20:27). ale nie to ków wprawdzie Jua zawodntJest najważniejsze Rzuciło mi ków wprawdzie Już niemło
dą bowiem co innego w oczy. gących się dzielić posiadanym
.............................
młodymi
Otóż ten 11-ligowy prowindo
doświadczeniem
nalny zespolik
(jakby
nasz kolegami.
Szkoda,
że
u
nas
sportowy
LZS) gr: zupełni przyzwoicie,
a miał w swvm składzie obok 30-late.: jeśli nie wyjechał na
szerokiej grupy młodzieży, ró zagraniczne „sachsy”, ani nic
wnież 2 ^awoanlków zdecydo- poświęcił się karierze tren rwanłe starszych.
klej — bierze ze swą dyscyTak
było ze wspouii :i«nym pliną całkowity rozbrat,
zespołem
TJ Polnohos-odar,
ROMAN STANOWSKI
tak było w drużynie
Tatra-

L. Bieńkowski kolekcjonuje
mistrzowskie tytuły
W hall Lechil Gdańsk odbyły się łndywiduałnt balowe mi
strzostwa Wybrzeża w tenisi®
na 198a r. Najlepszy okalał
się Leszek Bieńkowski z SKT
Sopot, który — przypominamy — bardzo udanie rozpc
czął tegoroczny sezon, wywal
czHąc przed dwoma tygodniamt tytuł mistrza Polski w hałi warszawskiej Mery. W misirzostwach Wybrzeża w finaLe pokonał on swego k« ep**
klubowego Romualda Szczepa“iks„ .
4 oto twn! i 1/8 finału:
Bieiiko'vski — Słoma (SKT So
poc) 6:0, 6:2, Sokołowski (AZS
PG) — Ciopcińskl (Lechla Gd.)
o:3, 6:1, Kopczynsk* (SKT) —
Kamiński (AZS PG' 6:2. 6:4,
Hoffman — Pin cielsk i (obaj

! losowanie
il losowanie
11, 14, 15, 19, 23, 41

i gabinet zabiegowy w sobory Gdańsku, telefon 31-18-46 lub
87-03-33 (całą dobę).
w g 9—16;
V Gdynia-Grabówek, uL Ramułta *5 — lekarz ogólny, pe
diatra 1 gabinet zabiegowy w
soboty, niedziele i święta w
g. 10-16;
■ Gdyuia-Ohiuźe, ul. Boisko 4
— lekarz ogolny, pędiatr
1
gabinet zab egov y w dobo /.
niedziele i święta w g.. ir—16;
PROGRAM I
■ Gdynia-Orłowo, uL Wroc1 iwska 54 — lekarz ogólny, pe
—
diatra i gaDinet zabiegowy w 16.25 — Program óma
soboty, niedziele 1 święta u g.
DT — wiadomości
9—16. Poradnia stomatologicz
TDC
na, ul. Waryńskiego 30 — w 16.30 — Encyklopedia
soboty w g. 10—15
<
Poroizmarviajmy... — ode.
PORADNIA OKULISTYCZNA
v
\
w Gdańsku, ul. Świerczewskie
go 6 czynna w wolne soboty 16.55 — „Ogrody
zoologicz
w godz. 6 14.
na świata" ode. „Chester
WOJLWODZKA PORADNIA
CHORÖB
WENERYCZNYCH
— film dok RFN
w Gdańsku,
uL Długf P4-85
czynna w dni powszednie w 17.20 — DT — wiadomości
g. 8 -14 i 19—7; w wolne so
boty, nadziel* i święta całą 17.30 — Bogaan Paprocki
dobę.
NOCNA
PORADNIA
„W” 18.05 — Telewizyjny Informa
w Gdyni, uL 22 Lipca 44 :zyntor Wydawniczy
na w poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki w g. 19—7.
18.20 — Między polem a 8to

■Teiewiłiai

telefon

zaufania

„w*-

program

Byczek"
19.10 — Echa stadionów
ł9.30 — Dziennik TV
20.00 — Gabinet osobliwości
— progr. publ.
— polski fim łob.-dok.
22.05 — DT — komentarze
22.35 — Zabić diabła — re
portaż
22.55 — DT — wiadomości

N

17.30 — Program dnia
17.35 — Poza Ziemią
18.00 — Prosto z morza —
Okno na świat
18.30 — PANORAMA
19.00 — Pokręć głową
19.20 — Przebc je „Dwójki"
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Komentarz nistorycz
r,y — Pian Fopackiego
20.15 — Startuj z nami
21 15 — DT — -wydarzenia
na
co
21.30 — Ekoromia
dzień
22.05 — „Co jest w czrowie
ku w środku" — fBm prąd
POISK iej
23.00 — DT — wiadomości

Radio

fem
19.0C — „Kogucik złoty grze

20.15 — „Turner Witkacego"

Oficerów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w

(Kut)

4, 5, 22. 32, 37, 49, dod. 35

Roman STANOWSKI

31-16**6 czynny w g- 9—14 s
wyjątkiem sobót i dni świą
tecznych.
TELEFON
ZAUFANIA
—
Sł»fl0-00 w godz. ’6—■:
TELEFONICZNA PORADNIA
JĘZYKOWA UO — porady z
rakresu Języka polskiego co
dziennie (prócz niedziel i świąt)
w godz. 12—15. TeL 41-15-18

SKT) 8:3, 7:6,
Fiedorowicz
(SKT) — Chojnacki (Kwidzyn)
6:0, 6:0, j^ndrzejszczak (SKT)
— Ruczyńskd (Arka) 4:6, 6:4,
8:1, Szczepanik (SKT) — Sikora (Kwidzyn) 6:3, 6:* Piec zon
ka — Rzepka (obaj SKT) —•
walkower na korzyść Pieczonki za spóźnienie się Rzepki na
pojedynek.
j« finaiu:
Bieńkowską
—
^oirolov ki 6:0, 6:0, Kopjzyński _ pieczonka 6:4, 6:3, Hcff
ma„ _ Fiedorowicz 4:6, 6:4,
6:1, Szczepanik — Andrzejszcz^k 6;0 7;S
półfinał: Bieńkowski — K*
miński 5:2, 6:1, Szczepanik —
Hoffma: 6:3 8-4. Fin 1: Bieńkowskl _ Szczepanik 6:1, 6:1.

PROGRAM LOKALNY
Rybacka prognoza pngod- w
pr. I-«zym: J.58 6 28, 13 00, 2100
6.30 — Studio Bałtyk, 13.05 8-ud. Józefa Matyni - Z życia
komba antów, 17 )5 — spotka
nie z kompozytorem Z. Pniewsk.m — aud. Andrzeja
Za.wilskiego. 17 30 — Prregląd ak
tualności Wybrzeża 17.40 — ko
mentarz sportowy .PonietU.ał
kowe obrachunki”. ’7 45
—
P osenki do słów Agnieszki O
s eckiej, 18.00 — aud. Henryka
Lechowskiego
Natńżare ne^e
sse est”, 18.25 - Omówienie pro
gramu

de

