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A. GfcOMYKO
W RZYMIE

Minister »praw zabrani
cznych
ZSRR
Staraj
Gromyko przyuyj w poni«
dł.oten do Rzymu z wizy*q oóicjotoą na zaprosze
ni« rządu wioski ego. Na
lotnisku powiła! go szef
dyplomacji włoskiej Giulio Andreotti i inne osoDistoicr oficjalne.
ŻĄDANIA
ZAMROŻENIA
WYDATKÓW
Krokowa konferencja gu
beenotoiow USA przyjęła
rezolucję akceptującą cał
kowite zamrożenie wydot
kow rządu federalnego
USA na rok 1986, w tym
równic!
wydatków na
zbrojenia.
POPARCIE REPRESJI
Tel-Aww xam’erza kor
tynucwać politykę represji
I terroru w okupowanym
Libanie południowym, Ta
ki sens ma uchwała, któ
rą powziął w niedzielę
rząd tego kra.u.
GÓRNICY
WRACA IĄ DO PRACY*
Następstwem niepowo
dzenia akcji mediacyjnej,
podjętej przez Kongres
Związków
Za wodowych
między krajowym zarzą
dem węgia a związkiem
zawodowym górników, w
sprawie zakończenia strój
ku w kopalniach węgla —
co należy ^przypisać nie
przejednanej posłowie pro
eodowców mających po
parcie rządu — jest
wzrost liczoy górników po
wracających dc pracy
Jak poinformował przeostawicieł zarząd węgia,
w poniedziałek wznowiło
procę 354! gómków.
WYPADEK
W KOPALNI
22 osoby zginęły, a 103
zostały ronne w wyniku
ekjplozji w kopalni wę
gla kamiennego „Simon"
w pobliżu Farbach we
wscncdniej Francji.
KATASTROFA
KOLEJOWA
Ok. 100 oasaźerów po
niosło śmierć w ’wyniku
pożaru jaki wybuchł w
sobotę w pociągu mięazy
stacjami Drug i Dongorhgaih, w odległości 200 Km
od Kalkuty.
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NORMA
CZASU PRACY
BEZ ZMIAN
Nikomu się w tym ro
ku rue wydłuża czasu pra
cy ponad dotychczasowe
normy. Nie została zmie
niona — prsze dzienni
karz PAP, obowiązująca
od wprowadzenia w 1981
r. dodatkowych woinych
sodói,
średnia tygodnio
wa norma czasu pracy, a
w ęc <*2 godziny. Można
ednak gospodarować rym
czasem inaczej niż aoiych
czas, zgodnie z potrzeba
mi załóg' i ogólnospołe
cznymi. I to jest jedyna
istotno
zm ana,
którą
wDrowaazono w br. w
sprawach czasu pracy.
Nikt tu w ooaatku nicze
go me nakazuje samo
dzielnym
przedsięb.orstwcm.
Rozporządzenie
Rady Ministrów z paź
dziernika ub. r. zawiera
jecynie propozycje odm nnych oa dotychczaso
wych rozkładów czasu pra
cy. Z propozycji tych
przedsiębiorstwa
mogą
skorzystać *ub nie, a ża
dnej decyzji w tej spra
wie ktorownik
zokłaau
nie może podjąć Dez uzgoarienia z organizacją
zwązkową.
PREMIERA FILMU
25 bm na ekrany na
szych km wszedł nowy
film fabularny reżyserii
Krzysztota Zanussiego pt
Rok spokojnego s*ońca".
Premierę Dolską poprze
dził wielki sukces tego
dzieła,
nagrodzonego
G and Prix — Złotym
Lwem — na zeszłorocz
nym
międzynarodowym
Festiwalu FHmowym w
Wenecji. Film powstał w
zespole „Tor'* w kopro
dukcji z producentami za
granicznymi: z Oeiiina Za
chódniegc i Nowego Jor
ku. Padnerem wykonaw
czyni głównej roli kobie
cej, Maji Komorowskiej,
jest aktor z USA Scott
Wilson. Akcja toczy s:ę
tuż po wojnie na zie
miach odzyskanych.

mm

MASOWE
ZATRUCIE RYB
W ♦zw ciepłym kanale
Elektrowni „Pomorzany" w
Szczecinie nastąpiło ma
sowe Śnięcie ryb P*zyezyna ich zatrucia jest
jeszcze nieznana Pewns
jest jedynie, że nie spo
wodował go brak tlenu.

Gdańsk, YtoreK 26 łutegu 198^ r.

Wielka Wstęga

Złagodzenie proponowanych wariantów podwyżek cen

Orderu Zasługi PRL

i rozszerzenie zakresu wyrównań pieniężnych osłabią tempo

dla A. Cunhala

przywracania równowagi rynkowej oraz wydłużą okres

Na zaproszenie I sekre
tarza KC PZPR gen. armii
Wojciecha
Jaruzelskie?«
25 bm. przybył do Polski
sekretarz generalny Portu
galskiej Partii Komuni
stycznej
Alvaro Cunhal,
któremu towarzyszy czło
nek Biura
Ftolitycznego,
sekretarz KC PPK Domin
gos Abrantes.
W gmachu KC PZPR z
gośćmi portugalskimi orze
prowadził i ozmowę czło
nek Biura
Politycznego,
sekretarz KC PZPR Jó
zef Czyrek.
W godzinach popołudnio
wych,
w Belwederze A
Cunhal został udekorowa
ny Drzez nrzewod,uczącego
Rad"' Państwa
Henryka
Jabłońskiego, w obecności
T sekretarza KC PZPR W
Jaruzelskiego,
Wielka
Wstęgą
Orderu Zasługi
PRL.

odchodzenia od reglamentacji

Z ostatniej chwili
Bw.atowa ,Udt Pokoju oąłosita 15 bm oświadczenie, w
lctóryir wyrsia głębokie zenie
okojenle x powodu „owej farepresjl 1 naruszania praw
człowieka w Pakistanie. Rząd
dyktatury
wojskowej
w
Pakistanie
—
stwieidzu ©świadczenie —
nie
tylko
zabronił dzialaln ości wszelkich
partii polltycznycn w kraju,
ale takie rozpętał terror wo
bec przywódców złożonego z
11 ugrupowań ruchu ns rzecz
przywrócenia demokracji, któ
ry wezwał do bojkotu farsy
wyborczej.
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Posiedzenie Rady Ministrów

Osiągnięcia | iadcuia w
pracy partyjnej uinawiano na
wczorajszej Zckiadowoj Kon
ferencji Sprawozdawczej PZPR
w Polskich Liniach Oceanicz
nych w Gdyni — z udziałem
111 delegatów. Na oorody
przybyli: zastępca członka
Biura Politycznego KC PZPR.
I sekretarz KW w Gdańsku
Stanisław Bejger, -który jest
członkiem orgomzocji partyj
PL ISSN 0137—Moi
Cara 5 zf nej w PLO I zastępca kie
Ni Indeksu 3*902
rownika UGM, wiceminister
Ryszard Pośpieszyńskf, woje
woda goahski gen ' bryg.
Mieczysław Cygar,
szef
WUSW gec. bryg. Jerky An
drzejewski oraz gospodarze
miasta.
W referacie Egzekutywy <Z
PZPR, wygłoszonym Drzez
I sekretarza1 KZ Józefa So
wińskiego, który także prze
Na «uproszenie sekretarka generalnego Komitetu
wodniczył obradom stwier
Centralnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej, prze
dzono m, h. wzrost aktyw
woaniczącego ftadv Państwa Ludowej Repu Wiki Buł
ności
OOP I wszystkich
garli TODOR A ŻIWKOWA, na początku marca br.
członków partii w pLO, co
uda się do Bułgarii z przyjacielską roboczą wizytą I
odzwierciedliła kampanie spra
sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczo
wozdawcza. Zaznacza się m.
nej Partii Robotniczej prezes Rady Ministrów Pols
in. stopniowa poprawa efek
kiej Rzeczypospolitej Ludowej general armii WOJ
tywności ekonomicznej częś
CIECH JARUZELSKI
ci linii żeglugowych i lepsze
wykorzystanie floty. Przewo
zy ładunków zwiększyły sę
Na zaproszenie Akademii kaniu
uczestniczył
z-ca w ub. r do 5,5 min ton. jest
Nauk Śpoiecznych PZPR członka Biura Politycznego jecłnaK wiele spraw, których
przebywała w Polsce w KC PZPR, rektor Akade nie udało się rozwiązać, rr dniach 18—23 bm. delega mii
Nauk
Społecznych mo wvs'łków i zaaraażowccja kierownictwa Akademii PZPR prof. Marian Orze nia organizacji partyjnej I
Nauk Społecznych przy KC chowski Obecny był amba całej załóg' Jej niepokój
KPZR z rektorem prof śador ZSRR Aleksander budzi sia rżenie się i kasacje
wielu stoików oraz brak —
Rudolfem Grigoriewiczem Aksjonow.
•
*
•
Janowskim.
jak aoiąd — możliwości za
W dniu 23 om. na zakoń
23 bm. I sekretarz KC kupu nowych jednostek a
czenie pobytu przewodni PZPR Wojciech Jaruzelski także redukcja zatrudnieniu.
czącego delegacji przyjął I orzyjął
przewodniczącego Przyszłość żegiugs liniowej
sekretarz Komitetu Ontral ZG ZSMP Jerzego Szmaj- jest nie tylko sprawą wyłącz
nego PZPR gen. armii Woj dzińskiego
nie PLO I sprawa ta powin
ciech Jaruzelski W spot
(PAP)
na być rozstrzygnięta w 4n

W. Jaruzelski złoży
wizytę w Bułgarii

Biuro prasowe rządu in
—■ rozłożenia w ezasie wę « wymiernych konsek
formuje: 2,5 bm odbyło się podwyżek cen oraz ograni
wencji przyjętych rozwią
posiedzenie Rady Mini czenia reglamentacji,
zań co do poziomu i za
— ograniczenia zakresu kresu zmian cen oraz xa strów. Rząd. zapoznał się z
wynikami konsultacji spo podwyżek ccn mających sad i rozmiarów rekom
łecznej, a także stanowiska bezpośredni wpływ na wj
pensat.
sokość opłat mieszkaniu,
Rada Ministrów wyraża po
mi: Ogólnopolskiego Poro
dziękowanie obywatelom, orzumienia Związków Zawo wych;
'snlzacjom politycznym 1 spo
dowych, Konsultacyjnej Ra
— podwyższenia x po łecznym.
ogniwom Patriotycz
dy Gospodarczej, Rady ds czątkiem marca br rent nego Ruchu Odrodzenia Naro
Cen 1 innych organizacji i emerytur w taki sposób, dowego, związkom zawodowym
iktywny udział w dyskusji
w sprawie podwyżki cen by emerytury pracownicza za
nad przedstawionymi waria -,nie były mniejsze niż 7 tami podwyżek cen.
żywności i ograniczenia rc
Rząd
skrzętni«
odnotował
glamentacji. Rząd przedys tys. zł;
wszystkie konstruktywne uwa
kutował szczegółowo stano
— uwzględnienia innych gi i wnioski zgłoszone w toku
wisko związkowe, kwestio działań osłabiających skut konsultacji, starając się uw
nujące propozycje rządowe ki ruchu cen dla niektó zględnić w nodjętych decy
zjach Drooozyde zasadne, pcZwiązkom i zawodowym u- rych grup ludności o naj
dzielona zostanie meryto niższych dochodach — ro # Dokończenie na str. t
ryczna odpowiedź, zgodnie dżin wielodzietnych, inwa
z zasadami prowadzenia lidów. dzieci chorych i ka
partnerskiego dialogu.
lekich.
Biorąc pod uwagę z jed
Rada Ministrów robo
nej strony konieczności gos wiązała właściwych mini
podarcze, a z drugiej, do
strów do przygotowania
trzeby społeczne w szcze informacji o dokonywa
gólności odzwierciedlone w nych zmianach cen, stopnio
stanowisku OPZZ — rząd wyrn ograniczaniu regla
podjął kierunkowe decy mentacji i wyrównaniach
zje
skutków tych podwyżek —
Zalecił ministrom: ds na tle realnych możliwoś
cen oraz pracy, plac 1 ci gospodarczych kraju
spraw socjalnych opraco Informacje te w najbliż
wanie szczegółowych usta szych dniach zostaną poda
ne do publicznej wiadomo
leń dotyczących:
ści.
Wczorał odbyło sfę posie
Na terenie wo1, gdańskie
Rada Ministrów stw er- dzenie
Komtetu Wykonaw
dza, że złagodzenie dotych czego Rady Wojewódzkiej go odbyło się 681 sDotkoć
czas pi oponowanych wa PRON w Gdańsku. Obrady konsu.tacyinych. Rady i ogm
wa PRON oyły organizatora
riantów podwyżek cen i prowadził
przewodniczący
równoczesne
rozszerzenie RW PRON kpt ż.w. Walenty mi 56C zebrań; 121 spotkań
przy gotowa'I
sygnatariusze
zakresu wyrównań pienię;: Milenuszkin.
bądź organizacje, które są
nych dla ludności, osłabią
Poastawowym tematem po zbiorowymi uczestnikami rutempo przywracania rów siedzen-a
bvła ocena przeöie chu. Ogółem w zebraniocłi
nowagi rynkowej oraz wy gu i wyników
konsultacji za- konsultacyjnych wzięło udłuża okres odchodzenia łeżeń do projektu
ustawy dział 30 tys. wyborców, w
oa reglamentacji
Znaczy
to również, że w większej „Ordynacja Wyborcza do Sej tym ok 10 tys. obywateli nie
mu PRL . {Wczoraj w woj. zrzeszoi./ch w uchu. Konsul
skali niz te
w gdańskim
własna)
dobiegły one koń tacje'były też piowadzone w
Centralnym Planie Rocz ca,
a zgromadzone wnioski, poszczególnych
środowisWczoraj w Bydgoszczy nym na 1985 rok dotowana
odbyła sią konferencja pra będzie produkcja wielu wy opinie i uwagi, zgłaszone * kach zawodowych m. In.
sowa
dowództwa
POW robów, co wymagać będzie przez społeczeństwo wojewó prawniczych, nauczycielskich
dzrwa w toku ich trwania . oraz w zw ązicoch zawodo
inaugurująca obchody 40- uzyskania
dodatkowych posłużyły do wypracowanie wych a także wśród rodnych
lecia POW,
środków w drodze popra stanowisko RW PRON w WRN ! rod stopnia podsta
_ Mówiąc o zasłużonych wy efektywności gospoda sprawie założeń projektu o» wowego!. r
jednostkach okręgu, które rowania, jakości i wydaj dyrocji wyborczej Zostało
Swoie uwagi, propozycje i
były współtwórcami bojo ności pracy, a także in ono przekazane wczoraj wic ,>pinie
mieszkańcy woje wódz
wych tradycji LWP — do nych działań. Zdawać sobie czorem
Radzie
Krajowej twa zgłaszali także drogą te
wódca
POW gen. dyw. powinniśmy wszyscy spra PRON.
lefoniczną lub listowna w
Zbigniew Blechmao pod
kreślił, 1 że w wypełnianiu
funkcji obronnych północnych rubieży kraju ważk’e
znaczenie ma dla nas blis
ka więź, serdeczna przy
jaźń 1 współpraca z żołnie
Zima wciąż jeszcze Jest nieustępliwa, w większo
rzami
Północnej Grupy
to w aużym rryborm i do
ści regionów kraju nudal ze śnieżnymi opadami i brej jakości — twierdzi
Wojsk Armii Radzieckiej
oraz z Neubrandenburskim
niską temperaturą, jakby na przekói kalendarzowi,
kierownik sklepu nrzy ui.
który mimo to przybliża nas stale ku wiośnie. Sa
Okręgiem Wojskowym NaLawendowej p. Apolonia
rodowej Armii
Ludowej
już zresztą jej pierwsze oznaki w puszystych, wierz Dominus.
\rd.
bowych
baziach, w
nabrzmiewających
pąkach
Pełne pólid towaru rze
krzewów owocowych w sadach I na działkach praco czywiście to potwierdzają
Poważny 1 wkład pracy
wniczych.
Ile
tych
działek
mamy
w
województwie
kadr* zawodowa okręgu
Są więc już od stycznia na
gdańskim? Okazuje się, że już dużo, bo 44 619 w siona wszystkich podstawo
wnosi w wychowanie oby
219 dużych ogrodach pracowniczych. Zajmują one wych warzyw, w tym rów
watelskie I społeczną edu
ogółem 1870 ha, z czego 1510 ha jest pod uprawą, nież ogórków — w takich
kację młodych pokoleń —
akcentował mówca — Każ a pozostałe — to tereny przydzłalkowe, a wiec drogi odrr ianach, jak m.in. modojazdowe, ścieżki między działkami itp.
dego roku tysiące młodych
nastyrskie, korniszonowe,
ludzi po odbyciu zasadni
delicius, a więc zarówno
Działek
jest
więc
już
dustale
uwzględniają
zamoczej
służby wojskowej
inspektowe,
żo, ale zapotrzebowanie na wlenia zbiorowe m nasie szklarniowe
® Dokończenie na str. Z nie — nadal rośnie. I mi na warzyw i kwiatów, skła jak i gruntowe. Są nasiona
mo ze w ubiegłym toku dane przez zarządy działek różnych odmian pomido
przybyro dalszych 14 ogro pracewniczych Nadaje się rów, np. wysokich, pną
dów (około 2000 działek zwłaszcza do tego obszem> cych o dorodnych owocach
pracowniczych) — liczba o~ sklep przy ul. Bolesława i również plennych, cho
czekujących znów sięga 30 Krzywoustego 25 w Oliwie, ciaż ’•aczef karłowj ch ven
turi, ale dostosowanych do
ale również i te mniejsze- wybrzeź"
Centrala Rybna, która od tysięcy.
vego
klimatu.
Sekretarz Wojewódzkiego przy ul. Elbląskiej czy La Jest 5 gatunków marchwi,
ub. soboty odnotowuje zna
wendowej
w
Gdańsku
rów
Zarządu
Polskiego
Związ
czny wzrost dostaw dorszy
4 — sałaty zielonei, 5 —
W ciągu ostatnich dwóch ku Działkowców w Gdań meż nie stronią od tej for rzodkiewką łącznie z ,.somy
sprzedaży.
dni odebrała od rybaków sku mgr Janina Piechota
Nie stronią, a więc war 9 Dokończenie as str. t
45 ton, z czego wczoraj na informuje nas, poza tym,
eo obecnie
rynek skiei owaano 23 to że np. trzy gdańsicie sicie- to zapytać,
ny. Gdynię zasilają rybacy py nasienno-zaopati żenio działkowcom i wszystkim
z kołobrzeskiej „Barki" we Spółdzielni Ogrodniczo» ogodnikom oferują.
— Właściwie wszystko i
wychowania obywatelskie- Pszczelarskiej „Wybrzeże
ków”.
M. L.

Ponaf1 080 spotksń konsultacyjnych z udziałem 30 tys. wyborców

Komitet Wykonawczy RW PRON w Gdańsku

o przebiegu i wvnikach konsultacji założeń
<?o projektu ordynacji wyborczej

40 lat Pomorskiego Okręgu Woiskowego

Wzorowa żołnierska służba
dla socjalistycznej Ojczyzny
(OMuga
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23 kwietnia br minie 40
lat od utworzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Jubileusz ten obcbodzony w przededniu 40-lecia
zwycięstwa nad faszyzmem
i powrotu naszego narodu
na prastare polskie ziemie
nad Odrą, Nysą Łużycką i
Bałtykiem stanowi dla żoł
nierzy POW oraz soołeczeń
stwa północnego regionu
kraju wydarzenie o wymownym aspekcie Mstorycznym i ideowo-politycznym.
Od początku rwego ist
nienia POW spełniał do
niosłą roię w systemie obronności
socjalistycznej
Ojczyzny. Szczególnie pię
kną kartę w 40-letniej ł istorii POW zapisali żołnierze i pracownicy cywilni,
walcząc o utrwalenie wła
dzy ludowej, biorąc udział
w odbudowie kraju ze zni
szczeń wojennych oraz za
gospodarowaniu i rozbudo
wie regionu Polski Północ
nej. Te tradycje rzetelnej
służby narodowi są konty
nuowane 1 rozwijane przes
kolejne pokolenia.

...a przede wszystkim szybKiego nadejścia wiosny

Pola lodowe spychane na morze
Od ub. soDOty zmieniła
się sytuacja meteorologicz
na na bardziej korzystną
dla portów wschodniego
Wybrzeża. Lekkie ocieple
nie oraz wiatry północnoza chodnie
z
przewagą
zachodnich \2—3. i 3—4 st.
B.) spychają pola lodowe
na pełne morze Porty
Gdańsk 1 Gdynia są jesz
cze w 50—*0 proc. zajęte
dryfującą krą, ale ich redy
sa wolne. Loaem zabloko
wane jest jeaynie ujście
Wisły Śmiałej z przysta
nią rybacką w Górkach
Zacnodnich. W związku z
tym nie odbywa się tu że
gluga Port we Władysła
wowie jest już swobodny,
jednak przy wejściu nastą
piło spłycenie. Tor pogłę
bia
pogłębiarka
PRCiP
„Kostera".
Wczoraj na bliskich ło
wiskach pracowało 157 ku
trów rybackich. Pozwole
nie na wyjście dostały na
wet jednostki drewniane,
co świadczy o poprawie
sytuacji lodowej. Odczuła
to natychmiast gdyńska

„Gabinet
osobliwości*’

„Gabinet osobliwości", ko
lejny program zaprezntowanego cyklu
telewizyj
nych rozmów z J. Knapi
kiem poświęcony był 2R
bm roli, jaką w funkcjo-

takim ekscesom widoczne
go zainteresowania na uli
cach, niewiele przecież trze
ba aby z małej grupki zro
bił się większy tłum, złożo
ny z przypadkowych ga
piów, przechodniów.
„Wolna Eurona” rozpowszechniała
odezwy tzw.
tymczasowej komisji kra
jowej, „Podziemne” dekla

Mówi rozgłośnia polska

fógoda
Jak Informuje Oyturny »ynoptyk drtl będzie zachmurzę
nie duże, zamglenia i mgły, w
ciągu dnia
lokalne wiotsze
przejaśnienia lub rozpogodze
nia. Temperatura ranr od -t
do —4 «t C., w dzień około
• at. C. Wiatr tła by. zmienny.
lea)

punktach Informacyjne - kon
sulfacyinych, W trakcie korv
sultacji działało ich na tere
nie woiewództwa 30, Zano
towały one wypowiedzi ok.
1000 wyoorców.
Informując o przebiegu I
wynikach konsultacji założeń
do projektu ordynacji wybór
czej ao Sejmu dr Andrzej
^awłow^ki,
przewodniczący
Komisji Prawo, Praworządna
ścl i Konsultacji Społecznych
RW PRON podkreślił otmc
sfe-rę rzeczowej i konkretnej
dyskusji, dominującą oodczas zebroń konsultacyjnych.
Uczestnicy zebrań w sposób
zaangażowany i rzeczowy
brali udział w ayskusji, a i
jej tonu przeb jała troska o
zapewnienie, oby przyszły
ksztatt ustawy odpaw! odął oczekiwonlom ! aspiracjom
społecznym, ale jednocześnie
uwzględniał aktualną sytua
cję SDofeczno-po'itycznq.
Zdecyaowana
większość
wyborców opowiadała się za
tymi war lontami, które nie
w/magoią zmiony Konstytu
cji PRL. Opowiedziane Się za
utrzymań
biernego prawa
wyborczego od 21 lat; były
też propozycje podniesienia
wieku kandydatów oo 25 lat,
a także, by nie przekraczał
or 70 lat. Wybory powinny
odbyć się w jconym dniu
wolnym od pracy wśród oby
wateli przebywających w kra
ju łut na polskich statkach
Wypowiaoana się za
460osobowym parlamentem i li
czeniem kadenrji od pierw
szej sesji.
Większość
ooov*riedz ofa
się za regionami i okręga
mi
wyborczymi;
niemniej
część
proponowała,
oty
kandydaci na posłów speśroa władz centralnych byli
umieszczeni na centralnej li
ście, na która głosowano by
we
vszvsik'cn
okręgach,
bądi też — wybierani w kor
kreknych okręgach. W środo
wisku związkowców opowia
dano się za uch eleniem pra

Holowniki pomagają... wiatrowi w aoychaniu lodu.

Fot. W. Lcndzion

nowaniu „Solidarności” od
czywała rozgłośnia polska
Radia , Wolna Europa”. I do
'ajmy od razu: stara się
idgrywać nadal, podtrzymu
'ąc swą propagandą resz:i Dodziemnych struktur.
Może przed słuchaczami
vV Polsce udaje się ukryć
óżne rzeczy, ale przecież
iie przed emigracją
—
stwierdził J Knapik. RWE
stała się tubą „krajowego
lodziemia” W okresie za
burzeń ulicznych w Pol
ce służyła za centrum in
tormacji — gdzie, o któej godzinie i co hędzie się
'ziało. Chodziło nie tylko
> przekazanie hasła do wy
rołania zakłóceń porządku
nublicznego, ale przede
wszystkim o zapewnienie

racje, apeie, listy i wypo
wiedzi L. Wałęsy. Wykorzystywano wszystko, co
trafiało z kraju do brukselskiego biura .Solidarnoś
ci” jak się okazuje, często
teksty przedstawiane jako
pisane w kraju, bvły po
prostu
preparowane na
miejscu w Monachium
Powstała nawet koncep
cja, . aby TKK przekazała
meldunki radiowe,
które
byłyby odbierane przez sta
cje nasłuchowe RWE i póź
ńej emitowane w jej nro'ramach Jest o tym mo
wa w jednym z ujawnio
nych listów. W lipcu 1983
r. J. Milewski pisał do B
Lisa: aktualnie nie jesteś
my przygotowani na podlę
cie się tego zadania (chodzi

wa wysuwania osób. propo
nowanych na kandydatów
— federacjom zw ązków za
wodowych oraz by prawo do
wysuwania osób proponowa
nych na listach regionalnych
miało OPZZ.
Liczba kandydatów na li
stach regionalnych powinna
Dyć większa od IczDy man
datów, przypaoających na da
ny region wyborczy, nie wię
cej jednak niż o połowę. Zna
czia część opowiedziała się
za ol?abetycznym układem li
sty kandydatów. Decyzję o
ważność wyboru poeto powi
nien — zdaniem wypowia
dających się — podjąć Sąd
Najwyższy, a nie — sami
posłowie. Wtokszość wyraża
ła opinę, że należy zapew
nić wyborcom możl-wołć od
wotonia Dosła; ale jednoczę
śnie postulowano, by preey9 Dokończenie oa str. t

terenie gospouarict narodowei. Zakładowa organizacjo
partyjna, liczące 2953 człon
ków wspólnie z kierownic
twem, samorządem, aktywem
młodzieżowym i związkowym
'podejmuje działania, zmierzc
jące do poprawy sytuccji —
w zakresie takim, w jakim
ie3i to zależne od czynn ■
kow wewnętrznych przed $ ęDiorstwa. W pracy politycz
nej auzą roię odgrywa jzkoleoie ideologiczne oraz rea
lizowane już drugi rok szko
lenie
obywatelskie
załóg
statków. W:ęcej troski wy mc.
ga współpraca z młodzieżą.
Znaczny postęp zaznaczył
fclę w rozwoju organizacji
związkowej.
Sprawy te znaiazły wyraz
w pozytywnej ocenie zaktodowe-j organizacj1 partyjnej
PLO, przedstawionej przez
I sekretarza KM PZPR w
Gayp: Janusza Karkosińskiego, który wyraził członkom
partii podziękowań,e i ubra
nie za owocny wysiłek
Wynfc gospodarcze oraz
sytuację ekonomiczną, <.udno
ścl 1 zamierzenia przeasiębkx~»twa omówił jego ayrektor naczelny Mieczysław Ko
walkowski
W dyskusji koncentrowano
się ng pracy ideowo-politycz
nej wśród załóg: morskiej
i lądowej oraz na proble
mach ekonomicznych • PLO.
Mówcy sygnalizowali m. In.,
że pracę poiityczną utrudn.o
, fakh iż zarówno prasa, jak
i materiary szkoleniowe do
cierają na statk! często z
opóźnieniem. Wskazywano na
jotrzebę wprowaazania no
wych form pracy z młodzie
żą, wyrażając zaniepokojenie
w związku z zahamowaniem
napływu dc PLO młodych
kadr Wiele wypowiedzi doły
ożyło zagadnień rekonstruk
cji floty liniowej oraz dzia
łania mechanizmów refemy
gospodarczej, potrzeby usprawniania współpiacy z
portami j stoczniami remon
towym
Stanisław Bejger stwierdził
m in., że KW PZPR pozytyw
nie ocenia pracę organizacji
partyjnej w PLO — najwięk
szej w woj. gdańskim. — Na
sza organizacja — zaznaczył
— zrobiła duży krek naprzód
w realizacji uchwał IX Zjazdu
# Dokończenie na str. 2

Dziś sesja WRN
w Elblągu
Dziś zbierze się na V zwy
czainą sesję Wojewódzko
ł?adn Narodowo w Elblą
gu, Która rozpatrzy aktu
alną sytuację w rolnictwie
indywidualnym, poprawę
warunków życia no wsi a
także rozwój oświaty rol
niczej na lata 1985—1990.
Obrady rozpoczną się
o godz. 10 w sali konfe
rencyjnej Urzędu Miejskie
go przy ul. Łączności 1.
(kp)

Amerykański dyo!omafa
wydalony z Polski
25 . bm. do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych wez
wany został charge d’af
faires a.i. Ambasady Sta
nów Zjednoczonych Amery
ki w Warszawie któremu
zakomunikowano, że atta
che wojskowy ambasady
Stanów Zjednoczonych Amervki w Warszawie puł
kownik Friderick
Myer
wraz z małżonki, p, Myer
w dniu 21 lutego 1985
r.
dokonywali zdjęć ■ obiek
tów wojskowych w okoli
cy Makowa Mazowieckie
go poważnie naruszając w
ten sporób statue dyploma
tyczny
Pułkownik
My«r wrai
a
małżonką oodrótował samo
chodem osetowym marki „Vol
vo” z duńską re.1estrac1ą rltdyplomatyczn
Po sa trzyma
niu przez funkcjonariuszy Mt

ło właśnie o retransmisje
radiowe). Postaramy się
porozmawiać o tym
z
RWF czy oni nie mogliby
łapać tego w Berlinie Za
chodnim I retransmitować
w swoich audycjach. RWŁ
szybko podchwyciła ten po
mysł. W dwa tygodnie nóż
niej, 4 sierpnia 1983 r., Mi
lewski informował Lisa, iż
sprawę retransmisji załatwiono pomyślnie. Prosił
nrzy tym o szybkie r.adesłanie ■ danych dotyczących
liczby nadajników w kra
ju, częstotliwości nadawa
nia, czasu koniecznego na
słuchu itp. Innych możliwo
ści nie mamv — wyjaśniał
Milewski „Gdybyście jed
nak planowali coś bardziej

Uejl ooywatelskiej, pasaieroftde odmówili wyjśch z samo
chodu i wylegitymowania się.
Ponieważ wezwania funkcjona
rluśzy o okazanie
dokumen
tów nie zostały spełnione, za^
Żąda o od pasażerów udania
się nowyższym
samochodem
do Rejonowego Urzędu Spraw
Wewnętrznych w Makowie Ma
zowiecklm. Tam oboje pasa
żerowie wysiedli z samochodu
1 udali się do budvnku uizędu, gdzie ze względu na fakt,
iż w dalszym ciągu odmawia
li okazania dokumentów iden
tyflkacylnych, dokonana pi ze
.szukania
wy>ej
wymienio
nych
osób oi az Ich
rzecz z.
ru'kcjor>ariusze Milicji Oby
watelskiej znaleźli przy
iatrzymanych mapy sztabowe te
renów
polskich, zawierające
oznaczenia obiektów -wojsko
wych, dwa wysokiej klasy aparat.y fotograficzne
marki
..Canon” z zestawami spectaUstvcznych teleobiektów oraz
sześó
częściowo
naświetlo
nych filmów
na jednym
z

Q

Dokończenie na str. 2

wiązań: TKK. biura w
Brukseli 1 innych ośrodków
emigracyjnej „Solidarnoś
ci” zachodnich organizacji
związkowych. Była już o
nim mowa w poprzednich
programach...
J. Knapik scharakteryzo
wał także — znane mu z
kontaktów z pracownika
mi sekcji polskiej RWE —
panujące tam stosunki Mó
włł o zaniepokojeniu starszych stażem pracowników
wobec powołania m szefa
rozgłośni polskiej — Zdziś
lawa Najdera. Obawiano
sie — t stwierdził — iż przy
bvły niedawno z kraju Naj
der zna lepiej obecną Pol
skę, że zechce odmłodzić
zespół. Rozpoczęły się za-

„Radia wolna... Solidarność
regularnego, to przyślijcie
orientacyjny plan, na pod
stawie którego my sporzą
dzimy kosztorys przedsię
wzięcia i zaczniemv szukać
sponsora oogatszego
niż
zwtozki zawodowe.” „Ten
bogatszy” od związko
wych central na Zachodzie
: sponsor” — wskazał J
Knapik — z.amvkal ostate
cznie koło wzajemnych po

ft

kulisowe intrygi, wzajem
ne oczernianie: donosy na
nowego dvrektora
sekcji
polski? i przesyłano także
władz.orr
amervkanskim
Gdy Z. Najder zapropono
wał na swego zastęocę ds
programowych Jacka Kała
bińskiego — wywołało to
orawdziwą wojnę podjazdo
■-a Autorzy petycji datoO Uttk*nczcrde na str. 2
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# Dokończenie k© >»r. 1
zyjnie sformułować zasudy
praktycznego postępowaniu
w tym zakresie.
Szczególną uwagą zwraca
no na zapewnień o wszech
stronnej prezentacji kandyaa
tów, umożliwiającej poznani«
ich dotychczasowej działalno
icł* Jak również ich poylądów, dotyczących rozwązywania konkretnych proble
mów społeczna • gospodar
czych
W opracowanym stanowi
sku Komitet Wykonawczy wy
»aia opinię, że powszechne
wnioski* dotyczące tajności
głodowania, nwżna by rozpotrzyć alternatywnie: albo
przyjąć zasadę układu alfa
betycznego, bądź — że o
kolejność na liście decydo
wałyby konwenty z tym, że
po przyjęciu tego rozwiąza
nia Istniałby obowiązek uda
nia się wytorcy za zasłonę
Podsumowując
przebieg
konsultacji w woj, gaańsKm
Walenty Milenuszkin zaak
centował, że spotkały się on© ze znacznym zaintereso
waniem wśród społeczeńst

wo, dożo większym, nłl pier
wotme sę spodziewano. By»
to tc widoczne zw ruszczu w
dużych zakładach procy, jak
np. Stoczni Gdańskiej Im. Le
nina, gdzie odbyto rię 21 z«
Drań koosuHacyjnycn. zorga
nizowanych przez Rcaę Za
kładową PRON. Atme to a ze
broń, ich przebieg oraz wy
niki dyskusji wskazują na peł
ne zrozumienie przez uczest
ników zebrań społecznej wa
mości konsultacji zarażeń,
jak również samych wybo
rów dc Sejmu PRL Wypo
wiedzi uczestników spotkań
swiauczą o dążeniu do wnie
sienia do treści założeń wła
snych przemyśleń i doświad
ożeni a, tuk — aby uchwalo
na przez Seim PRL ordyna
cja wyborcza spełniała w wię
ks^yn.
stopniu oczekiwa
nia społeczije, stanowiła ko
lejny krok w demokratyza
cji życia społecznego i państ
wuweyo.
Komitet Wykonawczy RW
PRON wyraził podziękowa
nie wszystkim uczestnikom
konsuhacji,
formułującym
swoje opinie z dużą rozwagą

t pOuzUCi^T» odpvwL

h

ai.iw

sei Podziękowano tei lekto
rom I działaczom ruchu za
«Afca pacy, wniesiony w
oczygoitowsnie spotkań kon
sultacyjnych.
Podczas wczoroszyrn ob
rad sekretarz RW PRON w
Gdańsku Piotr Rajca przed
stawił Informocję o przebie
gu kampanii sprawużdawczo
-wyborczej w ogniwach i »a
dach PRON stopnia podsta
wowego. P-zystąpiło do niej
w woj. gdańskim 37/ ogniw
PRON, działających na tere
nie zakładów pracy, wsi, osie
dił mieszkomowyc*', jak tez

Z inicjatywy Rady

Port patronuje szkołom

Z inicjatywy Rady Za
kładowej PRON Morski
Port Handlowy w Gdyni
objął patronat nad Zespo
łem Szkół Mechanicznych
Im. Tadeusza Wendy oraz
nad Szkołą Podstawową nr
5 im. Gdyńskich Portow
ców. Umowv patronackie
podpisano wczoraj podczas
spotkania
przedstawicieli
stron w saii konferencyjnej
konferencji prasowej omó portu.
wiono m.in. problemy zwia
W myśl tych umów ucz
zane ze szkolnictwem woj niowie
ZSM będą odbywa
skowym w POW, Ogłoszo li w porcie
praktyki zawo
no również konkurs dla dowe, a także
podejmą te
dziennikarzy pod hasłem matykę, związaną
z jego
„Żołnierska to rzecz* ' na
najlepszą publikację praso działalnością w swoich pra
wa, radiową i TV, opubli each dyplomowych. Pomoc
kowaną w czasie od 1 mar portu dotyczyć będzie wy
ca br, do 31 października posażania gabinetów szkol
nych, konserwacji i remon
br.
ADAM SCHMIDT
tów budynków oraz urzą
dzeń i maszyn w warszta
tach pomocniczych, a także
wypożyczania samochodów
na krajoznawcze wycieczki
młodzieży.
Uwzględniono
€ Dokończenie ze str. 1
również przekazywanie zes
parte rzeczową argumentrdą
połowi szkół niektórych
ważne ze społecznego punku,

Wzorowa żołnierska służb;

# Dokończenie ze str. 1
opuszcza nasze szereg« z
wwalts zaszczepionymi ce
chami — takimi jak m.iru
umdejęmość pracy w ko
lektywie, zdyscyplinowanie
oraz poszanowanie społecz
nego wysiłku i mienia.
— Zołmerzy POW nie
zabrakło nigdy w realiza
cji czynów społeczno-gaspouarczych na rzec* gospo
darki narodowej — powie
dział gen. dyw. Z. Blechman — mamy swój udział
w budowie Portu Północ
nego 1 Rafinerii Gdańskiej,
a także m.iai, w przywraca
niu gospodarce narodowej
żyznych ziem Żuław. Efek
ty rzeczowe tej działalności
obejmują m.in.: regulacją
20 km odcinka, rzek i ka
nałów, remonty kapitalne
8 stacji pomp odwadniają
cych, odbudowę urządzeń
melioracyjnych
na
po
wierzchni blisko 800 ha
oraz wykonanie 30-kdlometi owego
odcinka wałów
przeciwpowodziowych. Łą
cznie zamyka się to sumą
180 min zł,
Gen. Z. Bleehman zaak
centował, iż Drzytoczone w
sposób
fragmentaryczny
niektóre tylko fakty z ży
cia 1 działa1 noś ci POW nie
zbicie
potwierdzają
że
LWP było, jest i pozosta
nie ludowe ule tylko z
na zwy.
Zastępca szefa Zarządu
Politycznego POW płk Ta
deusz
Bftgniuk
omówił
m. m. plany i zamierzenie
obchodów 40-lec4a Pomor
skiego Okręgu Wojskowe
go
W trakcie wczorajszej

Rada Ministrów

widzenia, a jednocześnie osa
dzone w konkretnych realiach
ekonomicznych naszego kraju
Szczr join .e
cenne
były
wszystkie propozycje
odno
szące się ao bardziej skutecz
nego reagowania na zjawiska
niegospodarności, marnotraw
stwa, złej organizacji pracy
i
innych
nieprawidłowości,
które hamują rozwój gospo
darczy kraju. Podkreślono ie
wzrost efektywności gospoda
rowania wymagać będzie wzmo
żonę) aktywności wszystkich
ludzi pracy, przy pełnym za
angażowaniu zakładowych organtza, |i związkowych.

Zgodnie * konstytucyjną
zasadą rząd będzie inter
weniował wobec niegospo
daru> ch
przedsiębiorstw,
urzędów i innych instytu
cji Wymaga tego Intetcs
ogólnospołeczny i dobro
kraju. Nie stać nas na po
noszenie me uzasadnionych
strat i tolerowanie marno
trawstwa majątku narodo
wego. Wydane zostały po
lecenia właściwym orga
nom ao nasilenia działań
kontrolnych i restrykcyj
nych wobec winnych stwier
dzonych zaniedbań.

Reglamentacja w marcu
Ministerstwo
Handlu
Wewnętrznego i Usług in
formuje, że zostały ustalo
ne następujące normy i za
sady
reglamentowanej
»przedaży w marcu 1985 r.:
— na odcinki „mięso wo
łowe i cielęce z kością” bę
dzie można nab;nvać rów
nież niektóre podroby I
klasy;
— zamienna sprzedaż cu
kra za mięsne odcinki kart
zaopatrzenia
prowadzona
będzie (z wyłączeniem od
cinkow na „mięso wołowe
1 cielęce z kością”) w pro
porcji za 1 kg mięsa 1.5
kg cukru;
— w ramach norm „tłu
szcze 375 g" można zakupie
margarynę, smalec lub sio
nłnę, w zależności od struk
tury dostaw;
— na zasadzie dobrowol
ności możr.a będzie doko
nywać zamiennego zakupu
masła dla dzieci i młodzie
ży w wieku 1—18 lat, w
ramach norm „smalec 250
g”
kart
zaopatrzenia
„MID”, „MIID”, „MUS”,
„MW”;
— kaszę mann«, można
nabywać
na
podstawie
ft Dokończenie

Zwiększać

niepotrzebnych już w por
cie maszyn i urządzeń
Członkowie
ki erowmctwa por-tu uczestniczyć bę
dą w niektórych lekcjach
wychowania obywatelskie
go w obu szkołach. Ich
uczniom udostępni się Za
kładowy Dom Kultury por
tu. Ustalono też, że mło
dzież będzie urozmaicała
występami
artystycznymi
oortowe uroczystości.
Patronat służy celom wy
chowawczym, propagowa
niu
zawodu
portowca
wśród młodzieży, umacnia
niu umiłowania morza i
portu.
Umowy patronackie pod
pisali: dyrektor naczelny
Morskiego Portu Handlo
wego w Gdyni mgr inż
Hugon Malinowski, dyrek
tor ZSM im. Tadeusza
Wendy ngr Henryk Du
dziak oraz dyrektor Szko
ły Podstawowej nr 5 im.
Gdyńskich Portowców mgr
Henryk Nowicki.
(ter)

wymagania

wobec kadr
WT Elbiągu spotkali
się
wczoraj na okresowej na
radzie przewodniczący zwią
zków zawodowych pracow
ników rolnictwa z terenu
województwa.
Obradami
kierował
przewodniczący
Rady Wojewódzidej Federa
cji Związków Zawodowych
Pracowników
Rolnictwa
Alfred BińczaR.
Zapoznano się z ti eścią
uchwały
Rady Krajowej
Federacji Związków Zawo
dowych Pracowników Rol
nictwa w PRL dotyczącej
m in. działalności ogniw
związkowych w sferze sncjalno-byiowej i przedsta
wiono
kierunk« działania
na
rzecz wzrostu bazy
członkowskiej związków za
wodowvch, a także rozwo
ju i umacniania się ogniw
PRON w' środowiskach za
kładowych gospodarki roi-

kar* zaopatrzenia „O” oraz
— ala dzieci w wieku 1—
S lat — przy równocze
snym okazaniu książeczki
zdrowia dziecka, na karty
„MID”, „MW”, .,MIIS”
— wprowadza s ę doaatkową normą przydziału ma
sła w wysokości 0,25 kg
dla wszystkich uprawnio
nych osób, która realizowa
na będzie na ociooki re
zerwowe:
a) nr 1 kart „MID”,
„MIID”,
„MW”,
„O”,
„MIIS”
b) nr 2 kart „MI”, MII”,
„MIIK”, „G”, „GI";
—- norma cukru w marcu
zostaje zwiększona o 0,5
kg. Podwyższona norma zo
stała wydrukowana w kar
tach zaopatrzenia.
Ponadto
Ministerstwo
Handlu Wewnętrznego i Usług Informuje, ze ważność
odcinków karf zaopatrzenia
na luty br. na: mąkę, prze
twory zbożowe i cukier zo
staje przedłużona do dnia 3
marca 1985 r. włącznie —
tym samym do 3 marca
włącznie nie będzie realize
wana sprzedaż tycn arty
kułów na marcowe odcin
ki kart zaopatrzenia.

Sukcesem handlowym za
kończyła się III Ogólnopol
ska Giełda Wczasów
—
Gdańsk-85, zorganizowana
przez oddział Obsługi Tu
rystycznej PBP „Orbis” w
Gdańsku. Ogółem w gieł
dzie wzięło udział 400 uczestników z 230 przedsię
biorstw, 30 biur turystycz
nych i ,15 oddziałów „Orbi
su” w całym kraju.
Wartość
jednej oferty
wczasowej wynosiła śred
nio 10-15 tys, zł, s najwyż
sza oferta z
prywatnego
biura podróży sięgała
28
tys, zł. Ogółem wymienio
no, sorzedano lub zakupio
no 6,5 tys. miejsc wczaso
wych, przy czym wartość
zawartych transakcji prze
kroczyła 900 min zł Woje
wództwo gdańskie reprezen
towane było na giełdzie tył
ko przez kilkanaście zaała
dow pracy, co świadczy o
nikłym
zainteresowaniu
służb socjalnych lepszym
wykorzystaniem bazy wcza
sowej.

W czasie, gdy szefowi ame
rykańskiej ambasady w Pol
sce i5omrrtkowang w MSZ de
cyzję władz polskich, rzecznik
prasowy rządu Jerzv Urban
przedstawił kliku
dziennika
rzorn, w tym przedstawicielom
środków masowego przekazu
USA, przebieg 1 tło wydarzeń,
które doprowadziły du uznanla płk. F. Mver
za „per«ona non grata”.

graficznym. Na adjęciach, kto
re J. Urban pokazał ftzienrvkarzom widać było, że paóaterowi#
s 'lochodu
zasłanlall
twarze,
pokarywa 1?
przez
azyby
znak
„V”, > więc zachowywali »ię
dziwnie. NastęDnle yolecono
itr jechać pod konwojem pod
RUSW Vi Makowie Mazowiec
kim. Również tam odmawiali
OKazanla dokumentów w ce
lu Ich Identyfikacji. Rrzeszu-

ze str. 1

których znajdowały się zdję
cia obiektów wojskowych z re
Joru zatrzymania.
W rwlą ku z prowadzeniem
działalności niezgodnej ze sta
tustem dyplomatycznym, pułkownlk F. Myer został uznary jako persona non grata 1
otrzymał polecenie opuszczęnia terytorium Polskiej Rzeczypospolltej Ludowej.
Ministerstwo Spraw Zagra-
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kół środowiskowych oraz 60 1 Woj. Korfwencj. Sprawoz
rod PRON stopnia podstawo dawcza -Wybc rczej. PLO oóok
we go.
„Daknoru'* należy ao przed
Dotychczus odbyto się 7 siębiorstw, w których nojszyb
zjazdów w radach gminnych ciej odbudowano rucn związ
oraz 130 zebrań w ogniwach kowy, skupiający już 56
PPRON. Na razie jest to jed
załogi. Konieczny Jest
na* wciąż jeozcze wstępna proc.
jednak większy w nim jdzlat
faza kampanii, bcwem naj członków
Dobrze wy
więcej zjazaow oaoedzie się startował partii.
również samorząd
w woj. gdańskim w II poło pracowniczy.
Wzrasta łiczoo
wie marca bądź też na po
członków
partii,
które jednak
czątku kwietnia. W trakcie
./ampanii powstało w Gdań powinna zjednywać do swoich
skiem 13 nowych ogniw szeregów więcej młodz'eży.
PRON. Na terenie woj. gdafi Nasiępuje poprawa gospoda»
sWego potrwa ona a o 15 nośo. i jej wyników., wzrosła
ilość ładunków floty liniowe»,
kwietnia.
M T.
ale wszystko to jeszcze nie
może zadowalać. Potrzebny
jest dalszy postęp efektyw
Zakładowej PRON ności gospodarowania, wzma
cnianie dyscypliny, zwiększa
nie oszczędności, n-p. ogra

Innym dowodem świadcząeym o zamiarze dalszego obdążenia stanu stosunków mię
dzy obu państwami Jest fakt
zerwania w dniu 23 bm.
pod
pretekstem zaistniałego lncydentu, planowanych na nleżąey tydzień rozmów polsko-arrerykańskich w sprawie współ
pracy naukowo-tccnnicznej.

Z' bm. ok. godz 13.00 w okclicy Przasnysza, w rejonie,
gdzie znajdują sie ouiekty
wojskowe, a odpowiedni te^
ren oznaczony Jest makami
zakazu wjazdu, zauważono samocnód marki „Volvo” na re
jestracji duńskiej 5260 DK 85 W
pojeździć znajdowali się mężczyzna z kobietą; Jechali wolno l fotografowali
obiekty
wojskowe. Po upewnieniu się,
ie samochód ten ni# figuruje
na liście pojazdów wykorzystywanych przez dyplomatów
akredytowanych
w
Polsce,
funkcjonariusze WVSW w Q~
strołęce zatrzymali go c 13.40
w Makowie MazowlecKim.
Pasażerowie odmówili okaza
nla
dokumentów,
zrmknęll
drzwi l szyby pojazdu, przykryli się kocem, chowali cos
1 manipulowali aparatem foto

Wczoraj odbyła się tak
że konferencja
sprawoz
dawcza organizacji par
tyjnej w naszym najwięk
szym
przedsiębiorstwie
remontowym statków —
Gdańskiej Stoczni Remon
towej. Oprócz 98 delega
tów stoczniowej organiza
cji partyjnej w obradach
uczestniczyli m. jm. sekre
tarz KW PZPR w Gdań
sku Bohdan Daszkiewicz,
przewodniczący Woj Ko
misji Rewizyjnej Eogdan
Kasprzycki oraz I sekre
tarz KD PZPR Cdań?k Portowa Marian Kumkow
ski.
Doniosłym akcemteir by
ło udekorowanie wyróżnia
jących się pracowników —.
aktywnych członków par
tii — Medalem
40-1 ecia
PRL. Następnie 15 osobom
wręczono legitvmacje par
tyjne
i
Kandydackie
PZPR.
Referat sprawozdawczy
w imieniu Egzekutywy KZ
wygłosił I sekretarz KZ
PZPR
stoczni Jan Koc.
Stoczniowa
organizacja
partyjna liczy obecnie 709
czionKÓw
1 kandydatów,
zrzeszonych w 5 podstawo
wych organizacjach partyj
nych, 22 oddziało\vych or
ganizacjach oraz 36 gru
pach partyjnych. Na uwa
gę zasługują działania za
równo ogniw partyjnych,
jak i poszczególnycn
jej
członków w celą odzyska
nia należnej . jej rangi w
strukturze spdiecznej stocz

nk Obecnie stoczniowa or
ganizacja jest coraz bar
dziej stabilna i przybywa
jej nowych członków. Wie
le miejsca poświęcił mów
ca spiawom ekonomicznopro-dukcvjnym
stoczni.
Szczególnego bowiem zna
czernią
nabiera proolem
modernizacji stoczni.
Do zagadnień tych na
wiązał
dyrektor stoczni
Zbigniew Kordek,
któi y
zabrał głos po wystąpie
niach
przewodniczących
Komisji Kontroli Partyj
nej i Komisji Rewizyjnej.
Dyrektor podkreślił, ii u~
zyskano wysoką dj namikę, zarówmo w produkcji
krajowej, jak i na eks
port, zaś wartość sprzeda
ży w przeliczeniu na jed
nego zatrudnionego wzro
sła w stosunku do 1983 r
o 26,5 proc. Wśród pozvt>w'ów wymienił dyrektor
spadek apsencji chorobo
wej, chociaż
w dalszym
ciągu dość częste są przy
padk; nie usprawiedliwio
nej nieobecności w pracy,
spóźnień itp
Dyskusja dotyczyła w za
sadzie dwóch sfer: działań
parti.
oraz
problemów
produkcyjno - ekonomicz
nych. Podawano przykła
dy słabej pracy grup par
tyjnych
oraz niektórych
POP. W dyskusji mówiono
także o potrzebie dalszej
aktywizacji
wszystkich
członków PZPR w swych
środowiskach pracy. Mó
wiono o działalności związ

kow za wo ao wych wr kon
tekście ostatniego oświad
czenia OPZZ. Kilkakrotnie
też z oburzaniem , wskazy
wano na przypadki picia
alkoholu w czasie pracy,
postulując, aby kary pono
sili nie tylko
pijący, ale
także ich zwierzchnicy, od
powdedzialni za organiza
cję pracy.
Na zakończenie delega
ci podjęli uchwałę, zawie
rającą zalecenia dła ogniw
partii słocznf
na arugą
część kadencji.
now

Przed piełdą
rzemieślniczą
Izba Rzemieślnicza
w
Gdańsku jest organizato
rem kolejnej giełdy handlo
wo-zaoDatrzeniowej „Wios
na ’85”. Odbyw»ać się ona
będzie w dniach 27 i 28 lu
tego w hali „Olivia”, Swo
je wyroby zaprezentuje 26
snóldzielni rzemieślniczych
z wojewrództv,r gdańskiego
i elbląskiego Zaproszonym
z całego kraju firmom han
diowym zaoferują one ' to
wary wrartości 965 min zł.
Wio-enna giełda handlowa
w porównaniu z jesienną
mieć będzie szerszy zasięg.
Udział w niej zgłosiło wię
ćej producentów, którzy za
prezentują orertę, bogatszą
o blisko 100 min zł.
(md)

...a przede wszystkim szybkiego nadejścia wiosny

Giełda jakich mało

kano satem Ich bagat 1 kie
szeni« oraz , zamocłmd. Znal
ziono w ten sposób legityma
cję dyplomatyczną płk Fń-1
ricka Myer« — at*ach# woj
skowego ambasady USA oraz
jego żony Barbary
Myerowle
nie zgłosili za
strzeżeń co do sposobi ie;
traktowania w RUSW w Ma
kowie Mazowieckim.
Okazało sie, te „Volvo” s
duńska
rejestracją
zostało
sprowadzone do Polski I bm.
z Kopennagl. gdzie samochód
ten «upił zastepca
ititachć
wojskowego ambasady US k w
Polsce. Do 21 bm. nie został
on zgłoszony 1 zarejestrowa
ny Jako samochód ambasady
USA Wskazuje to. że dyplo
maci w „rasie swej szpltgow
sklej podróży sts rail slą ukryć

merit rozwoju ł shotegił hon
oru zagranicznego. Najtrud
niejsze; sprawą jest znalezie
nie śroc&ów na rozwój fłoty.
Państwo udziela jej niema
łej pomocy możliwości są
jednak obecnie ograr.ickwie,
szczególnie więc dużo zale
ży od skutecznycn przedsię
wzięć w ramach przedsię
biorstwa. W przyniłarkach do
pryszłego pian« 5-łetntoyo
uwzględna się zapewnienie
PLO ok. 16 nowych statków
z polskich stoczni; natomiosi
ewentualne Ich zakupy
za
granicą zależę głównie od
gospodarności »a nr .ego arma
tora.
Na «skończenie podjęto
uchwałę, wytyczającą kierun
ki .działania zakładowej orgunlzacji partyjnej PLO.
T. Ch.

Gdańskiej Stoczni Remontowej:

nej sektora uspołecznione
go oraz udział zakładów i
załóg w' Narodowym Czy
nie Pomocy Szkole.
W dyskusji akcentowano
potrzeDę poprawy zaopa
trzenia załóg w odzież ochronną, szerszego uczestni
etwa przedstawicieli związ
kowych
w
społecznych
przeglądach stanowisk pra
cy i rozwoju działalności
szkoleniowej
szczególnie
wśród aktywu związkowe
go. Krytycznie oceniono
przypadki niskiego udziału
zakładów pracy w tworze
niu funduszów socjalnych,
w tym mieszkaniowych.
Podkreślano, że wiele żale
ży zarówno w działalności
związkowej, jak i socjalno-bytowej w zakładach od za
łóg5 a przede wszystkim 0 Dokończenie ze str. 1
od administracji.
plem lodu”, są nasiona ko
(cyb)
pru, pietruszki, jest por i
seler w pełnym asortymen
cie, podczas gdy w os tat
nich latach nasion tych ostatnich
dwóch warzyw
był duży niedobór.
— A co i nawozami i
Podczas trwania giełdy sprzętem ogrodniczym’
odbyły się imprezy towa
— Sa w pełnym zestawie
rzyszące: spotkania w Sto w tym fructus i azofos
czni Gdańskiej im. Lenina ka, a z narzędzi — sekato
1 w Gdańskiej Stoczni Re- ry, motyczki, haczki, gra
moutowej, wystawca książek bie itp., oprócz widei płas
i publikacji turystyczno-kra kich tzw. amerykańskich.
joznawczych oraz
forum Jeonym słowem zaopatrze
dyskusyjne, poświęcone tu nie jest dobre, kolejek nie
rystyce morskiej w PRL ma właściwie
iadnycn,

Wkrótce będziemy nawet
— śmieje sdę p. A. Domi
nus — usilnie zabiegać o
kitem ta
Tak jest również w skle
pie nasienno-zaopeti zeniowvm przy ul. Krzywouste
go w Oliwie, gdzie kierow
nikiem jest p. Tadeusz Ko
walczyk.
— Zaopatrzenie mamy w
tym roku bardzo dobre.
Są nasiona wszystkich wa
rzyw w dużym wyborze,
jest dymka. Zabrakło nam
tylko fasoli szparagowej,
po któi ą wysłaliśmy juz
wóz ao Centrali Nasiennej
"Wszystkie nasiona są do-

Tydzier. na drogach wof- gdańskiego

Zanim wejdziesz na jezdnię!
W minionym tygear iu, tj.
w dniach 18—24 bm., nc dro
gach woj. gdańskiego wyda
rzyto się 15 wyjaedków, w
których 1 osoba po- osła
śmierć nc miejscu zderzenia,
a 15 osób zostało rannych.
Piesi byli sprawcami aż 11
wypacB ów, w tym m, m. 7
miało miejsca na przejściach,
r,a które wchodzili oni nagłe
rwöj statu» oras zakamuflo
wać charakter. 1 cel misji.
J. Urban podkreślił, że
itollczności tego wydarzania ka
żą twierdzić le incydentu do
puszczono się r premedytacją
w celu dalszego pogorszenia
stosunków
miedzy
PRi. a
USA W nocie arnbasadv amerykańsklej
do
polsł lego
MSZ z 22 bm. przedstawione,
nieprawdziwe okoliczności włą
żąc# #lg z zatrzvmanlem pik.

Amerykański dyplomata wydalony z Polski
niemych złożyło ostry protest
W
związku
z
prowadzona
przez pułkownika
Fiłdericka
Myera działalnością nlzegodną
ze statusem pracownika dypló
matycznego i szkodliwą
dla
stosunków miedzy obu
pań
stwami. W istocie wszystko to
wskazuje,
te pułkownik F.
Myer z premedytacją sprowoko
Vał incydent mający na celu
dalsze pogorszenie stosunków
polsko-amerykańskich.

niczanie kosztów eksploata
cji i noprow kontenerów,
rmnie^zanie wydatków dewi
zowych t nadal — zatrudnie
nia, zwłaszcza w administra
cji, gdzie rysiem zarządza
nia nie jest w pełni dostoso
wany do wymogów reformy
gospodarczej. Rezerwy poprą
wy wyników ekonomicznych
wiążą się m. in. ze skraca
niem postoju statków w por
tach. I sekretarz KW omówił
także aktualną sytuację poli
tyczną oraz złożył podzięko
wania członkom partii za za
angażowaną pracę.
Ryszard Pośpleszyńskl za
akcentował m. in., że przysz
łość żeglugi tfmiuwej znajdu
je się w centrum zaintereso
wania włauz centralnych, jest
ta bowiem problem wagi
państwowej, podstawowy eta

Myera 1 jego żony. Stwierdza
się w niej, JakJoy Barbarę
Myer zmuszono do rozebrania
sie 1 wykonywania poniżają
cyeh ćwiczeń
fizycznych. 3,
Urban stwierdził, te Jest to
oszczerstwo. Nie została roze
brana Jedynie przeszukana, oczywiście przez personel ko.»incy Rzecznik rządu podkre
ślił, że te dziwr.e sugestie stro
ny cmervkańsklej ms Ją na ce
lu odwrócenie uwagi od pro
wadzenia działalności szpiego
wskiej 1 zamr zanle Istoty srra
wy. W związku z ‘ pytaniami
dziennikarzy J. Urban stwier
dził, lż z przebiegu zatrzyn a nla szpiegowskiej pary wy
nika, że nie była ona wcześ
niej śledzona, a obole zatrzy
mano
ponieważ
dostrzeżono
Ich przebywanie na zamknię
tym terenie wojskowym.

bez upewnienia »K« wpada
jąc wprost pod nadjeżdżają
ce pojazdy. Tyle razy pisa
liśmy już, ie żaden pojazd
w warunkach zimowej aury
nie może zahamować w po
rę, że drogo hamowania
jest znacznie wydłużona ze
wzgiedu na śliskie nowierzcnme; niestety, nosze ape
le nie odnoszą skutku* naiomias-1 „żrwwp'' jest tragi
czne. Nada* także lekcewa
żona jest sygr aijzacja śwletl
na i nagminne jest przecho
dzenie przy czerwonym świe
tle, podobnie ja-K wbieganie
na jezdnię zza stojących Do
jazdów
W ocenie miflcyjnei służ
by drogowej w minionym ty
godniu znaczm e leptej wypa
dii kierowcy.
Okazuje się,
że jeździli om ostrożniej, choć
jeszcze zdarzają sHę przyparł
kj nieroa ważonego tolerowa
nia poiazaem Taki przykład
nomy z 25 bm. Ok. goaz.
11.50 kierująca „Polonezem'1
lGDX 16-50' Setty P, zmie
niając pas ruchu nie upewni
ła się należycie i zajechała
drogę jadącej ul. Grunwaidz
kq „toxi" — „Skodo" (GKB

75-05). Tylko dzięki błyska
wiczne; recKcil kierującego
taksówką nie doszło ao wyoadlvU. Nie aość tego, kieru
jąca „Poionetem” po zjecho
niu na tzw. trakt konny nie
wyłączyła
kierunkowskazu,
co z kolei sugerowało, iż bę
dzie skręcać w uL Majaków
stoi ego (prowadzącą do Po
litechniki), tymczasem minęła
skrzyżowanie i pojechała na
wprost—
Przypominamy kierowcom,
że kie'”nkowsKazow używa
$ię tyko przy 1 zmianie pasa
ruchu I zmianie kierunku ru
chu, przy czym bezwzględnie
— zaraz po wykonaniu manę
wru — światłu sygnc'izacyine należy niezwłocznie wy
łączyć. W przeciwnym razie
wprowadza to w błąd in
nych użytkowników drogi i
może soowodować wypadek,
OL

brej jakości, badane przez
Stację Oceny Nasion. Ma
my też duży wybór nasion
kwiatów rabatowych, bukietowych, w tvm i na. bu
kiety tzw. suche. Nawozów
oraz sprzętu — Uk jak w
innych sklepach — nie
brak, jest torf na rozsady,
folia dla działkowców.
Spółdzielnia
ogrodnicza
dba więc o klientów swych
sklepów. Świadczy o tym
też otwarcie doda tkowego
sklepu w pobliżu jej sie
dziby, a więc przy ul.
Grunwaldzkiej we Wrzesz
czu.
Dowiadujemy się tez. tJ
suołdzk Inia skłonna jest
bez chwJi iwtokj otworzyć
dodatkowe punkty surzeua
ży w specjalnych kioskach
czy przy stoiskach warzyw
nych w swych »krepach,
jeśli zaidzże tylko potrze
ba.
— A kiedy rozpocznie sie
sprzedaż arzewek I krze
wów owocowych?
>
— Nie wcześniej, niż zg.
nie śnieg — pada odpo
wiedź. — Ale sadzonek bę
dzie, jak to zawsze byw£
wtosną, mniej niż każde,i
jesieni. Ale też nie powin
no Ich w tym roku zabrak
nąć.
— A bylinyT
r
— Tak, jak zwykle —■ z
początkiem czerwca,
— Czego pan działkow
com, a także wszystkim ogrodnikonr życzy? — py
tam na zakończenie: naszej
rozmowy p. Tadeusza Ko
walczyka
— Oczywiście zadowole
nia z zakupów, a potem do
brego urodzaju. Ale naj
pierw — tak jak zresztą
nam wszystkim — szybkie
go nadejścia «iepłej wios
ny.
(zd)

„Gabinet osobliwości

0 Dokończenie te str 1
wanej w sierpniu ub. r.
1 adresowanej do Najdera
starali się utrącić tę kan
dydaturę. Jego^udział w
Zgubiono paszport
programach RWE podry
W. ub. środę w Gdańsrcu Łgu wać musi — wskazywana
biiono paszport na nar1*da —^wiarygodność naszej roz
bo Mian Humayu?. Uczci głośni, stawiając pod zna
wego znalazcę prosi „ię o kiem zapytania jej wizeru
zwrot paszportu pod adre nek... Ideowy! Dalej „niepo
sem: Gdynia, ul. Sędzi oskie kój, który wyrażamy doty
czy przy tym nie tylko tej
go 19 (teł. 20-27-01).
(cz)
jednej
«Drawy
Martwi

9t

nas 1 to od dawna zła afcmb
sfera w zespole oraz rosną
ce wśród wielu z nas prze
świadczenie, że nasze opi
nie me są przez dyrekcję
uwzględniane...” — pisali re
daktorzy
sekcji polskiej
RWE.
We wtorek ?6 bm., o
godz. 20.00 w programie pt.
„Mechanizmy” — końcowa
z telewizyjnych rozmów *
J. Knapikiem,
■ (PAP)

Gedanior czy ci nie żal...
Kolejowy Klub Spoitowy Ge
danie cieszy się dużą -yrapatią miłośników sportu.
Ze
względu na chlubną Lart< na
pisana w okresie walk o za
chowa,idu 1 akcentowania poi
i kość
w Wolnym Mieście
Goańsku, ze wzglądu na spo
ry dorobek wniesiony do skar
bnlcy wybizeżowego i polskie
go sportu, a także re względu
na panującą w nim omal fa
milijną atmosferę.
Do Gedanil przylgnę!* zwła
szcza kibice -w starszym wie
ku, świadkowie
czasów, gdy
sport pisany przez duże ,,S’'
był jeszcze r.a wskroś amator
ski. Panowie ci w myśl zasa
dy „semper fidelis" regular
nie przychodzą nr kameralny
stadionik przy ul. Dzieiżyńskiego, meuałaśllwie przeżywa
jąc dole i niedole piłkaizy Ge
ianłi. ’ Pojawiają się też sy
stematycznie w położonej obok
stadioiiiku hall przy uh Kok
ciuszki, by śledzić zmagar.is
siatkarek kolejarskiego klubu.
Ich przywiązanie do Gedanil
jest trwałe.
Niestety,
ostatnio gdańsk.
klub podupadł, znacznie obni
żył loty, nie odwzajemniając
się swoim wiernym kibicom
dobrymi wynikami.
Rzecz cała
(mam na myśli
bessę)
tkmt
w
braku
aktyv nych ■ działaczy I pa
tronów. Co prawda kolejo
we instytucje wzięły na swój
garnuszek halę Gedanli 1 ehwr
ła im za to, rle poza tym nie
widać omal żadnego saintertso
wanla kolejowycl
i innycł.
komunikacyjnych firm losami
Gedanli i prób jej wsparcia.
A Jak wieść z ul. Dzierżyń
skiego niesie, klub nie ma w
kast 3 pWHIfdzy, zamiast brzę
czących argumentów — długi.
Oczywiście Geńania nie ■ uto
nie, w koric u zawsze jakieś
mniej lub bardziej
doiażne
wyjście się znajdzie, tle sam
fak', że do takich niepokoją
cych
sytuacji
„podbramko
wych” dochodzi, zmusza do re
fleksji i przestrogi.
Publikację
zatytułowałem
„Geaamo, czy ci me zal-.”. W
tym wypadku
chcdz mi o
piekarzy, o los sekcji futbolo
wej. śmiem twierdzić, że gdy
by nie ofiarność lubiących „ko
poną” trenerów i instrukto.ów, to dawno już w tym kld
ble słuch o piłkarzach by zagmął. Szkoleniowcy z którymi
rozmawiałem
na ten tema.
trwrją wciąż na prsterunkacn,
ale tozkładaja już powoli rę
ce, gdyż nie zyokują wsparcia
w za ätwianiv. rożnych, często
nie
szkoleniowych
potrzeb,
Czują się osamotnieni. Nic bęaę tycn potrzeb
szczegółowo
wyliczał, wystarczy te wspo
mnę chociażby i prawie fataL
nycu wsrunkaeü sanifarno-higienicznych i większych niż w
innych klubach brakach sprzę
towych.
Aż dziw bierze, że w sytua
cji gdy klub staje się borge
bardziej
ekakaefowski wyni
ki sportowe w młodzleżow ych
grupach futbolowych są wręcz
znakomite, Jeśli nie rewelacyj
ne. Poprę ten wywód przy
kładami. W klasie OKięgowej
jun.orów Gedania (podopieczni
Andrzeja Kossowskiego)
jest

w tabeli swojej g~upy dtugj *
takim s«mym do obkiem pun
it towym 15:1 oo plenwsz» Lo
chia, Stawką Jest tu awanr do
ugi juniorów makroregionu pa
moisklega
W klasie
juniorów młod
szych prowadzeni przez Jana*
szź Zygmuntowicza g< daniu»
są wyraźrurm.4 liderami % do
robkiem U t pkt na półmetku,
Z kolei w klasie spartakia
dowej w swojej grupie * -raponującym doroDKie.n 18:0 pkn
prowaazł Champion (szkolenlo
wlec Adam Zygmuntowicz) —
Dędący agendą Gedanil ina','
zespół spartakiadowy kolejo
wi ga .tlubu Jest w swojej gru
ple siódmy, przy ezym opie
kujący Się nun od : iedawi
pasjonat
Henryk Plekarezrl;
wyprowadzi go sapewne wyiti.

Prz< gif.dnją t tabele dwOun
grup klasy młodzików po I run
dzie rozg-vwek znowu przecw
ramy oczy bo oto w g-uple 1
ne pierwszym miejscu usado
wiła się Gedania — 21:1 pkt.
przed Lechlą 1 Arka Młodzicy
to
podopieczni
Kazimlersi™
Iwańskiego (poprzednio Piotra
Bebaka).
O Ile narybek w klubie •cudowny, t< z seniorami Jest
ti igedl: Trzecloligowcj Geda
nli wśród których aż roi się
od Juniorów —
bc starszych
wypatrywać trziba ze świe
czką — nie dają rady, sa zde
cydowanie ostatni i praktycznle nie mają Ezans ns: utrzy
manie się w- tej klasie ro*
gry wkowej
uedania,
mimo że szkole
niowcy pozostawieni są samo
pał (jeden chcący sporo uczy
nić Kierownik drużyny Krzy
sztof Goś nie uczyń? w.osny),
ma osiągnięcia w młodzieżo
wym futbolu zdobyła na prze
strzeni trzech lat 6 pucharów
za zwycięstwa w halowych ł le
mich turniejach o trofea pre
zydenta Gdaiska. Nie potrafi
jednak tego dorobku docenić
i ’■.dyskoiiiować.
Nie chodź.1 tu o bicie w wiel
cie surmy. Nikft nie tąda I ani
II ligi, bo to byłoby nitpetrze
bue porywanie się z motyką
na słonce. Na przeciętny trzecioligowj zespół powinno być
jednak kolejar&jci Klub stać
Naieży rtę to wielu
pokole
niom kibiców — wiernych GeJanii, przychodzących na me
cze- Należy się to około 200
chłopcom — czyli ośmiu gru
pom szkoleniowym w tym klu
bie.
PAWEŁ KOWALSKI

B. Mcegeniiurą-2,39
Podczas
leKKoatletycznego
mityngu w skoku wzwyż, jaki
odbył się w hali w
Kolonii,
23-letnl Dietmar Moegenburg
(RFN) pokonał poprzeczkę na
wysokości 2,39. Jest to najlep
szy halowy rezultat na święcie
Moegenburg jest drugim za
wodnikiem „a śwlecie, który
uporał się z taką wysokością.
Pierwszy był
Zhu Jianhua.
Reprezentant ChRL. skoczył na
stadionie w Eberstadt 10 czer
wca 1984 r. również Z.3L

Hu)e>śti Stoczniowca
Brązowy medal
badmintonistów
Startu Gdynia
W rozegranym w Głubczy
cach finałowym turnieju
o
miejsca
1-5 w drużynowych
mistrzostwach Polski padły wy
nikł:
Start Gdynia —
AZS
Gdańsk 9-2, Kole Jam Katowi
ce — Wilga Ga-wolln 9:2. Te
chnik Głubczyce — Start 11:0,
AZS — Wilga /:4, Technik —
Kolejarz 10:1, Start — Wilga
8:3 Kolejarz — AZS T-4, Te.
chnlk — Wilg* 11:0, Kolejarz
— Start 9:5, Technik AZS 11:0.
Ostateczna kolejność: 1. Te.
chnlk, k. Kolejar*, 3. Start, 4.
AZS Gdańsk, 5. Wilga.
Tak więc badmlntoniści Star
tu Gdynia zdobyli
brązowy
medaL Gdymanit (podopieczni
trenera Seweryna Brombera)
wystąpili
w składzie:
Ewa
Zdrojewska. Elżbieta Malmow
ska, Krzysztof
Bruchwalsl.i,
Cezary Hryciuk, Jan
Górlik,
Marek Zubowicz 1 Paweł Pią
tek.
Godne
uwagi jest też
czwarte miejsce drugiej wybrzeżowej
drużyny
tZS
Gdańsk.
(ko)

Rozsławienie na MŚ
w tenisie stoiewym
Organizatorzy
mistrzostw
świata
w tenisie stołowym,
które odbędą się na przelotnie
marca i kwuetnia w Goeteboi
gu dokonali rozstawieni, czo
łowych zawodników.
Wśróa
mętozyzn w grupie rozstawio
nych znaleźli się \ndrzej GruD
ba (druga ćwiartka) l Leszek
Kucharski (trzecia ćwiartkę)
Oto druga ćwiartka:
Fan
Changmao (ChRL), Ulf
Carls
son (Szwecja), Tibor Klampar
(Węgry),
Jacques i
Secretin
(Francja), UK Bengisso,. (Szwe
rja), Chen Ytahue (ChRL), An
anej Mazunow (ZSKK),
An
drzej Grubba (Poiska).
Trzecia ćwiartki.: Wang Hyiyan (ChRLj, Kim War. (Korea
Płd.), Zoran ’ Kalinie (Jugosła
wia),
Erik Linrth (Szwecja),
Cher. Longcan (ChRL), Leszek
Kuchaiskj (Polska),
Jlndrich
Pansky (CSRS), Saite» Kihoshl
(Japonia).

na & miejscu w XII OSM
W zakończonej n.*> lodowis
ku w Sancku XII Ogólnopol
skiej Spartakiadzie Młodzieży
w hokeju ostateczna kolejność
drużyn jKS2tanowała się na
stępująco: i. Podhale N. Targ,
2. Polonia Bytom, 3. Zagłębie
Sosnowiec, 4. Znicz Piujzków,
5. Stoczniowiec Gdańsk, 6, Na
przód Janów, 7. GKS Katowi
ce, 8. Stal Sanok.
W końcowych meczach
w
grudę zespołów walczących o
pozycje 5-8 Stoczniowiec wy
grał zdecydowanie ze Stalą Sl
nok 9:1 oraz z GKS Katowice
4:1.
W najlepszej szóstce sparta
kiadowego turnieju hokejowe
go znalazł się obrońca S :oczilowca Maciej Pachucki.
W
klasyfikacji fair play na pier
wszym miejscu uplasował się
GKS Katowice a na drugln
— Stoczniowiec.
W punktacji województw w
hokeju zwyciężyły
Katowice
— 98 przed N. Sączem 36, War
szawą 25 i Gdańskiem %2 pkt
(Lo;

1 Popis M. Orłosia
W sopockiej ujeżdżalni odby
ły się ogólnopolskie oficjalne
zawody hippiczne w skokach
seniorów i juniorów. W impre
zie najlepiej radził sobie zna
ny jeźdź’ec JLKS Sopot, Ma
rek Orłoś, który wygrał aż 4
konkursy na 9 rozegranych.
Oto zwycięzcy
poszczegól
nych
konkursów:
konkurs
CC-1, dwuiazowy — Małgorza
ta Llpczyuskt (LKJ Iwbo) na
„Chrapce”;
konkurs kl.
C,
zwykły — Wiesłau Hartman
(Nadwiślanin
Kwidzvn)
ni
„Mrrkusie”; konkurs kL
N
specjalny
—
Marek
Orłoś
(JLKS Sopot)
na „Arionie”;
konkurs kl. CC-2, dokładności
— 1*1. Orłoś na „Toreadorze”,
konkurs kl, C. dokładności —
M. Orłoś na „Lamparcie”; kon
,kurs kL N, specjalny —
W
Hartman na „Obelisku’
kon
kurs
kl. CC-' — zwykły
—
Adam Langa (LKJ Owczarni i
Gdańsk)
ił „Damie
Kier",
konkurs ki. N — specjalny —
M. Orłoś na „Arionie”; kon
kurs kl. C — dwufazowy
Ryszard
Bot ko (LKJ
Biały
Bór) na „Cedrze”.
(ko)

— Pucliar Wyzwolenia
Wieści ze Starogardu j|a piłkarzy Olimpii
Rada Gminna LZ3 w Staro
gardzie
Gd.
przeprowadziła
mistrzostwa grr.lny w szachach.
W »ród kobiet zwyciężyła W
Gc recka s Dąbrówki, a wśród
mężczyzn P. TrepU owski z Owidza. Drużynowo pierwszeń
stwo zdobył LES Owldz. Podo
bne mistrzostwa i udziałem 33
amatorów * z 13 ogniw LZS
przeprowadzono w podnosze
niu odważnika 17,5 Kg W posz
czególnvch kategoriach weku
wych wygrali:
M Konowicz
(Owldz), Z. Rekow'skl
(Surum?n), D. Wltakowskl (Kolincz)
? T, Wożniak (Kolincz). 7esoo
łowe w punktacji
zwyciężył
LZŁ owidz.
(ko)

0

„Złotą

Wieżę“’

w Redzl* rozegrany
został
rejonowy
turniej szachowy
LZS o „Złotą Wi tę” Wśród
kobiet zwyciężyła Lucyna La
buda, a wśród rr.ężC7,yzn najle
przy okazał się Stefan Brylów
skl (oboje z gminy Wejhero
wo). Druży owo na I miejscu
uplasowała się gmina Wejhe
rowo przed Redą 1 Luzinem.
0 o)

W sobotę zakończył się tur
niej piikl nożnej o puchar Wy
Elbląga
W spotka
niach eliminacyjnych uzyska
no następujące rezultaty Ohm
pia Eilbląg — Huragar Morąg
i>:2. Gryf Słupsk — Gwardia
Szcz.vtno 0:1, Huragan — Wi
ola Tczew 2:0, Gwardia — Po
mowiec Gronowo 2:0, Olimpia
— Wish
1:0, Pom owiec —
Gryf 2:3.
W meczu o 3 ml ijsct zmie
rzyły się drużyny Huraganu l
Gryfu. Spotkanie w przepiso
wym czasie zakończyło ilę re
misem 1 1 O trzecia» miejscu
zadecydowały karne, ,
które
skuteczntej egzekwowali pilke
rze Huraganu zdobywając pucuar EOZPN.
W spotkaniu decydującyri o
zwycięstwie w turnieju umierzyly się Jedenasik
Olimpii
Elbląg
i
Gwardii Szczytno,
"skończyło się oro remisem
1:1 (0:1)
o zwycięstwie Ol'm
pil zdecydowała znakomita po
rtewa bramkarza gospodarzy
ż*»a Rybanda, - który obronił
3 rzuty karne, a Ol'mpia w
tej prób'e pokonała rywali 4:1
1 zdobyła puchar wojewody
elbląskiego. Gwardia wyjecna
la z pucharem prezydenta El
bląg«.
(am)

Zwolenia
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Inicjatywy Gdańskiego Klubu Współpracy Gospodarcza z ZSRR
— W wyniku zadłużeń
oraz daleko posuniętych,
spowodowanych
nieprzy
chylną Polsce postawą nie
których państw zachod
ni eh, utrudnień w wymia
nie handlowej z krajami II
obszaru płatniczego spra
wą zasadniczą dla ożywie
nia I postępu w naszej go
spodarce stał się w więk
szym niż poprzednio sto
pniu dynamiczny rozwój
współpracy z socjalistycz
nymi sąsiadami w ratnacn
RWPG. Decydujące znacze
nie mają tu kontakty go
spodarcze z ZSRR, skąd
czerpiemy m. in. podsta
wowe surowce dla kluczo
wych gałęzi polskiego prze
mysłu. Nasz bilans wymia
ny towarowej i trajumi
RWPG, w tym głównie ze
Związkiem
Radzieckim,
jest ujemny, od paru lat
wzrastają nasze zadłuże
nia. Aby móc importować,
musimy sami systematycz
nie zwiększać eksport. Ja
kie w tym kontekście zada
nie spełnia Gdański Kiub
Współpracy Gospodarczej z
ZSRR**
— jest to klub piomerałd, choc nie jedyny w Pol
see. Zrzesza obecnie 51
przedsiębiorstw produkujących, bądź eksportujących
towary i usługi na rynek
radziecki. Liczba członków
z roku na rok wzrasta, Ro
lą patronatu spełniają, a
zarazem współgospodarza
mi klubu są: Zarząd Woje
wódzki TPPR oraz Polska
Izba Handlu Zagraniczne
go. której Oddział Morski
w Gdyni pełni funkcję seKretariatu, Zgodnie ze sta
tutem przynależność do tej
organizacji jest dobrowol
na 1 nie pociąg«, za sobą
iadrtycn kosztów- Zada
niem klubu jest dostarcza
nie członkom
imormacji
dotyczących eksportu i wy
miana doświadczeń oraz w
razie potrzeby podejmowa
nie interwencji ceiem uła
twiania wymiany handlo
wej między przedsiębior> bazami województwa gdań
«kiego a ich partnerami
radzieckimi. Staramy się

Dobry klimat

- obopólne korzyści
KSK)kT stanowi Jeden i głównych warunków rozwiązywania
naszych trudności gospodarczych oraz pośrednie poprawy zao
patrzenia rynku. Zwiększać sprzedaż towarów I usług za grani
cę musimy zarówno po to, aby wyjść z zadłużeń, jak tez, by móc im
portować. Konsekwentne poczynania produkcyjno-ekonomiczne w tym
kierunku zależg w dużej mierze od proeksportowego klimatu społeczne
go. Wytwarzaniu takiego khmatu służy m. in. działalność oaańskiego
Klubu Współpracy Gospodarczej z ZSRR. O poczynaniach i zadaniach
tego klubu rozmawiamy z jego wiceprezesem, dyrektorem „Navimoru”
Spółki r o. o., dr. Stanisławem LASKOWSKIM.
rzeczowo
informować
przedsięDiorstw? i szersze
kręgi społeczeństwa o iato
de i obopólnych korzyś
ciach współpracy gospodar
czej ze Związkiem Radziec
kim. Szczególnie pożytecz
ną rolę spełnia tu aktyw
propagandowy TPPR. Przy
jego pomocy klub osiąga
cele
społeczno-gospodar
cze, tworząc właściwy kli
mat wymiany handlowej
oraz udzielając w jej roz
wijaniu konkretnej pomo«T— W tyni celu niezbędne
jest coś w rodzaju „siły
przebicia", a .więc szersze
poparcie, kontakty, sróała
informac£.
— K3uo korzysta z po
parcia władz politycznych
województwa
gdańskiego
oraz z pomocy przedstawią
cieli centralnych władz go
spodarczych kraju. Rów
nocześnie utrzymuje kon
takty i ściśle współpracuje
z Przedstawicielstwem Han
dlowym ZSRR w Warsza
wie i z jego oddziałem w
Gdańsku. W imprezach klu
du
nierzadko uczestniczą
członkowie Biura Politycz-

myślą o wiośnie. 28 lutego mija termin przy
gotowania nasion buraków cuKrowych do tegoro
cznych wiosennych siewów. W oddziale Hodowli
Burakc Cukrowego w Opolu na tegoroczne siewy
pizygotuje się 125 ton nasion oamian jednokiełkowych oraz 163 tony nasion odmian wielokiełkowyoh.
zygotowanie nasion oznacza: czyszczenie, bauanic
siły kiełkowania 1 zaprawę środkiem grzynobójczym.
Na zdjęciu: Kazimiera Waliczek i Urszula Su
rówka badają silę kiełkowania nasion buraka cu
krowego.
CSlF — lŁ Swiderski

Polska prasa katolicka

rgv

RZYTOMOWY „Słowmsc Ję
zyka
Polskiego” wydany
przez PWN hasło manipula
cyjny objaśnia tak „przy
miotnik od manipulacja, w
znaczeniu psychologicznym
— insiynkr manipulacyjny. Instynktow
na skłonność do manipulowania przed
miotami, objawiająca się u dzieci w
ol resie niemowlęcym i poniemowlęcym,
właściwa również małpom (głównie v;ąikonosym)”. Przymiotnik ten modny jest
”d paru lat. w środkach masowego prze
kazu różnej maści. Przypomniał mi o
nim nertawno „Tygodnik Powszechny”
z dnia 20 stycznia na całej kolumnie zatytułownej „Polska prasa katolicka”
^cowne i poważne pismo krakowskie
zamieściło wy kaz tytułów, które jego
aaaniem, zasługują na to miano — pol
ek .et prasy katolickiej. Mamy tam 31
tytułów „związanych z Kościołem kato
lickim”, jak pisze się we wstępie podpi
sanym M. K. właśnie cały ten wykaz
i ten wstęp jest przykładem przemilczeń,
niedomówień i — co tu dużo mówić —
zakłamań.
Najpierw M K chwali czasy przed
wojenne, kiedy to, jak podaje, ukazywa
ło się ponad tysiąc tytułów pism kato
lickich. Kolosalna liczba, szkoda tylko,
że auter komentarza poskąpił chocby
jednego zdania o tym jakie to były pis
ma, jakie miały nakłady, gdzie wycho
dziły, w jakim środowisku (nieraz prze
cież w obrębie jednej parafii) i przede
wszystkim jaką prezentowały wartość
intelektualną i ideową, która była w
baidzo wielu przypadkach mizerna. Pis
ma te walczyły zajadle z wszelkimi prze
jawami postępu społecznego, bywały tei
faszyzujące i antysemickie. Po wojnie
niektóre czasopisma religijne — pisze
zgodnie z prawdą „Tygodnik Powszech

nego KC PZPR, przedstaw1,
ciele Ambasady ZSRR w
Warszawie, Konsulatu Ge
neralnego ZSRR w Gdań
sku, a także radzieckiego
Przedstawicielstwa. Handlo
w ego.
-— Gdansk! Kiub Współ
pracy
Gospodarczej
z
ZSRR ona opinię jednego
■ najbardziej aktywnych
w kraju. Co na to wpły
wa?
—- Wybrzeże
gdańskie
naiezy do województw naj
bardziej
wyspecjalizowa
nych w eksporcie towa
rów i usług do ZSRR Wio
dącą rolę gra tu eks- ■
port statków oraz remont
statków morskich. Co ro
ku podpisuje się na icn
sprzedaż wiele kontraKtów między poisKimi przed
siębiorstwami eksportują
cymi „Centromorem” i „Na
Yimorem” a radzieckim, im
porterami. Jest to eksport
bardzo korzystny dla obu
stron. To leży u podstaw
każdej transakcji i rozu
mie się
samo przez się,
żadna strona bowiem rie
podpisze kontraktu, który
byłby dl? niej nieopłacal
ny. Akt ten poprzedzają
awykle długotrwałe robo
cze rozmowy handlowe— Czego konkretnie do
tyczą
kontrakty sawarte
na ten rok?
— Ograniczę się tu do
przykładów kontraktów i
uzgodnień zawieranych z
radzieckimi
partnerami
przez „Navimor”. Na 1985
rok podpisaliśmy uzgodnię
nia na remonty w polskich
stoczniach około 100 sta
tków armatorów radziec
kich. W grę wchodzą re
monty różnego rodzaju: ka
pitaine, klasowe, dokowe
Prowadzi je Gdańska Sto
cznia Remontowa, Stocznia
Remontowa
..Nauta” w
Gdyni, Szczecińska Stocz
nia Remontowa, Morska
Stocznia
Remontowa
w
Świnoujściu oraz Stocznia
Remontowa „Radunis” w
Gdańsku. I mimo że jest
dopiero połowa lutego, po
stępujące planowo prace
remontowe, które wynika
ją z tych uzgodnień, są już
poKaźnie zaawansowane.
-— „Navimor”, Jak wia
domo, prowadzi także sprze
daż różnego rodzaju mniej
szych jednostek pływają
cych. Co zaoferował stro
nie radzieckiej na ten rok?
— Częściowo już w gru
dniu ubiegłego roku, a tak
że w ostatnich tygodniach
zawarliśmy z importerami
Związku Radzieckiego kon
trakty na dostarczenie w

tym roku kilkuset jachtów
i łodzi motorowych, a tak
że wyposażenia jachtowe
go. Jednostki te buduje się
w Stoczni im. J. Conrada
Korzeniowskiego, w S.oezni Jachtowej im. I«onida
Teligi, w Stoczni Jacntowej „Polsport” w Chojni
cach. W dostawach ekspor
towycn uczestniczy także
Rzemieślnicza .Spółdzielnia
Metaiowo - Elektrotechni
czna w Gdańsku.
— Czy rysują się już wy
raźne perspektywy tego
eksportu na dalsze łata?
— ,,Navimor” ma już za
awansowane uzgodnienia z
niektórymi partnerami radziccKimi dotyczące eks
portu m. In. technicznego
taboru pływającego w przy
szłym pięcioleciu. Perspek
tywami tego eksportu za
interesowane są również
inne przedsiębiorstwa, pro
ducenci i ekspoiterzy. Te
mu tematowi zamierzamy
poświęcić doroczne zebra
nie członków Gdańskiego
Klubu Współpracy Gospo
darczej z ZSRR w II pół
roczu br. Ostatnio członku
wie prezydium klubu prze
prowadzili wiele rozmów o
tych sprawa :h w zakła
dach Wybrzeża gdańskiego
produkujących na eksport
do ZSRR z branż poza
pi zemysłem
okrętowym
Odbyto się też spotkanie
w Oddziale Morskim PIHZ
w Gdyni członków klubu
—
przedstawicieli
tych
branż pozaokretowych
—- Właśnie. Rezerwy eks
portowe przemysłu okręto
wego oraz branży remon
tu statków są ograniczone.
Tymczasem niektóre Inne
przedsiębiorstwa, “hoć nie
są najczęściej eksportowy
mi potentatami, mają rów
nież pewne możliwości w
tej dziedzinie, a niejedno
krotnie
cenne
pomysły.
Warto Je w tych stara
niach wspomagać, bo ha
zasadzie „ziarnko da ziarn
ka...” liczy się każda Ini
cjatywa.
— Temu też celowi, mo
żliwościom i warunkom
zwiększania ekspoidu do
ZSRR towarów spoza sfery
gospodaikl morskiej, służy
ło spotKanie zorganizowa
ne w ub. tygodniu. Obra
dy potwierdziły, że rezer
wy takie istnieją i że za
kłady przemysłowe zainte
resowane są oparciem eks
portu swoich towarów na
wieloletnich umowach i
kontraktach. I tak np. So
pockie Zaicłady Przemysłu
Maszynowego mogą rwiększyć eksport nowoczesnych
maszyn
dla
przemysłu
drzewnego. Fabryka Porno
cy Naukowych w Kartu
zach rwiększa sprzedaż im
porterom radzieckim róż
nego rodzaju atrakcyjnych
tabłir
dla potrzeb szkół
oraz do innych celów dy
daktycznych.
— Bywa też, że niektóre
zakłady mają wolną moc

Co o üijowtyku meldunkowym
wiedzieć trzeba

produkcyjną I chęci do
zwiększania eksportu, a
takie atrakcyjne wżery
produktów, ale potrzebna
Jest im pomoc tr znalezie
niu nabywcy 1 doprowa
dzeniu do zawarcia kon
traktu
bądź w zdonycia
wstęDnych środków
— Tego rodzaju trudno
ści prezydium klubu bę
dzie starało się rozwiązy
wać we współpracy z
PIHZ, Narodowym Ban
kiem Polskim oraz Przed
stawicielstwem
Handlo
wym ZSRR.
— Czy działalność klubu
dotyczy tylko aktywizowa
nia eksportu?
— Do tegorocznych za
mierzeń
naszego zespołu
należy nie tylko koncen
trowanie się na eksporcie,
ale też w większym zakre
sie na sprawach importu
m. in. urządzeń technicz
nych i niektórych elemen
tów wyposażenia statków.
Dzięki bardzo efektywnej
współpracy i aktywności
Przedstawicielstwa Handlo
wego ZSRR w Polsce oraz
kierownictwa jego oddzia
łu w Gdańsku rozwiązuje
się proDlemy m. In. także
w dziedzinie importu.
Rozmawiała:

„Navimor” uczestniczy ze swoją ofertą handlową
we wszystkich liczących $łę międzynarodowych tar
gach.
Fot. Z. Rosycar*

Teresa Chudek

Jednym tchem
mia
łem
wspaniały
sen, Otóż, sialem
o handlu. Marzenie sen
ne było wręcz baiccznie
kolorowe. Nie dość, że
śniły mi się pełne skle
powe poikt to jeszcze to
war mtat w miarę przy ■
srępne ceny. Uprzejme
były także ekspedientki,
gotowe na każde życze
nie —
ba!, skinienie
klienta — ściągnąć z
najwyższej półki towar,
nie krzywiąc się przy
tym, czy też broń boże
głośno nie czyniąc ja
kichkolwiek uwag na te
mat kaprysów wspom
nianego klienta. Zręcz
ne dłonie pań ekspedien

Ostatnio

itp., oferuje się tu... ko
szule męskie, z importu.
Aby porównać gatunek
i firmę zajmującą się
szyciem owycn koszul
pobiegłem do najbliższe
go sklepu tzw. koszulo
wego przy ul. Obrońców
Wybrzeża.
Niestety, koszul
tu
zbyt wiele nie było> Spój
rzywszy na tę sklepową
witrynę... zacząłem prze
cierać oczy. W „koszu
lowym'* oprócz niezbyt
dużego wyboru koszul a
raczej zamiast właśnie
tego męskiego przyodzie
wku, proponuje się kli
entom... zabawki. Na wy

Handlowa paranoja.
tek opanowywały naby
ty towar w atrakcyjnie
prezentujący stę papier.
Portier przy drzwiach
sklepowych, zdejmując
co chwila czapkę kła
niał się nisko polecując
gromkim glonem zakupy
to sklepach WPHW czy
JSpalem”. Mato tego nie
dość, że kłaniał się Każ
demu, to na dodatek co
bardziej obładowanym
różnymi paczkamt i pa
czuszkami obywatelom,
osobiście otwierał drzwi.
Sklep — ten ze snu oczywiśde — był placów
ką, jak to zwykli pisy
wać prawdziwi publicy
ści, stojącą
„otworem
do klienta”.
Obudziłem stę. Bardzo
bolała mnte głowa. Na
ból tego typu, najlepszy
jest spacer. Wybrałem,
się więc na wędrówicę
po gdyńskich sklepach,
podśwlaaomie jakby szu
kając owego ideału, któ
ty byl mi się przyśnił
Swoje wędrowanie ro
spocząłem od sklepu che
micznego znajdującego
się przy ul. Świętojań
skiej 63 w Gdyni. Przy
stanąwszy przed sklepo
wą wystawą... oniemia
łem ze zdumienia. Oprocz artykułów
tzw.
chemicznych typu myd
ło, proszek do prania

ny1' — odrodziły się. powstały także no
nym — wydawałoby się, że wbrew lo
we tytuły. To słuszne stwierdzenie uzu
gice tej nazwy — stawało się bardziej
pełnię, że odrodziły się z Inna zawarto liberalne i demokratyczne. „Tygodnik" w
ścią, na wyższym poziomie, pozbyte róż
wykazie tytułów skrupulatnie podaje
nych skompromitowanych i odrzuconych
datę zawieszenia wydawania pisma po
treści. F-asa katolicka stanęła wobec
13 grudnia 1981 roku pomijając już tski
wezwania nowej rzeczywistości społeczfakt, że wówcza: były zawieszone pra
no-po1*tycznej, próbowała być jej part
wie wszystkie tytuły i ze właśnie pisma
nerem otąd też naturalna konieczność
katolickie niektóre w ogóle ni« były
ł potrzeba zarzucenia wielu przedwojen
zawieszone — co wynika z wykazu
nych wątków Wojna i okupacja była
„Tygodnika Powszechnego” — 5ak np
zresztą aż nadto srogim egzaminatorem
„Apostolstwo Chorych”, „Ateneum Ka
ł sprawdzianem' poprzednich postaw
płańskie”, „Collectaea Theologica”, „Gość
I'Mej czytamy w komentarzu prawdę Niedzielny”, „Homo Oei”, „Msza świę
ta”, „Przewodnik Katolicki”, „W dro
o likwidacji wielu pism katolickich w
dze”, „Więź”, „Znak’*, a niektóre zostały
latach 1950—1953, jeanak bez zdania o
wznowione bardzo^ wcześnie, o wiele
tym, że wtedy powstały nowe tytuły po
wcześniej niż inne pisma. Z listy „Ty
pularyzujące 1 przedstawiające treści
leligijne i kościelne, a chyba o to pra
sie katolickiej i Kościołowi chodzi Pan
M. K uważa że rezultatem posierpnio
wego protestu był rozwój prasy katolic
kiej, ale ubolewa, że „zaledwie jeanak
kilka tytułów — po uzyskaniu zezwoleińa, zdołało się ukazać na rynku wy
dawniczym pi zed wprowadzeniem stanu
wojennego”.

godraka" wyczytać można, ie do wesel
nie wznowionych tytułów najeżą „Kró
lowa Apostołów" (marzec 1082 r.), „Nie
dziela” (marzec 1982 r.), „Pcsłaniec Ser
ca Jezusowego” (styczeń 19P2 r. — 150
ty*, nakładu), „Rycers Niepokalanej”
(marzec 1932 r. — 100 tyi. nakładu) i
sam „Tygodnik Powszechny” (czerwiec
1982 r,}.
Z listy krakowskiego tygodnikn wy
nika też, że w owym „dyktatorskim'
stanie wojennym, w czasie rządów
„junty” powstały nowe pisma katolic
kie takie Jak: miesięcznik „Jasna Górą”,
dwumiesięcznik „Misjonarz”, kwartalnik
„Misyjne Drogi’*, dwutygodnik „Nowe
Życie”, dwumiesięcznik Ilustrowany „Pa
pieskie Intencje Misyjne” zsś wiele ty

#•

pod nos ową zdobycz.
—- Zgadnij gdzie go
kupiłam? — pyta a ułmiechem.
Oczywiście nie zgad
łem. Koń no biegunach
został nabyty to» te
sklepie papierniczym,
Idę więc do apteki ku
pić krople na uspoKojenie. Właściwie,
wstyd
•tę przyznać ale boję się
przejść przez próg apte
cznych drzwi. Co tam bę
dzie? Co może mnie je
szcze zaskoczyć?
Na
szczęście w aptece po
staremu. Dtuga kolejka
powoli przemieszcza się
Te buty to był cios. do okienka. W godzinę
Osłabłem. Nieomal ma później, już w domu wie
chinalnie
skierowałem mcm w szklany kieli
kroki ao
najbliższych
„Delikatesów* przy ul. szek krople i wypijam.
Władysława IV
gdzie Objawy malej, handlo
wyzywająco spoglądały wej
parano*
powoli
na mnie z pólek męskie
przechodzą Ze łzą to
skarpety, dziecięce rajsto
oku wspominam
sen.
py oraz jakaś fajansowa
to
tylko
ten.
ceramika. Przez chwilę Sen
me wiedziałem czy to I nic wtęcej»
tzw. galanteryjny, czy
laseh)
już spożywczo-galanteryj
PS A jeśli fctuł chce
ny, czy
galanteryjnokupić świece tamochodo
spożywczyT
we proponujemy mu
Ostatnie -swe kroki udać się do kiosku „Ru
skierowałem na arugi,
chu”, I wszystka jasne
stawie goszczą tu róż
nego rodzaju pacynki i
pluszowe misie.
Nie załamałem Się je
szcze. Poszedłem resztą
nadziei wiedziony do
sklepu chemtczno-drogeryjnego przy ul. Batore
go, Tam nie było na
wet śladu koszul. Nato
miast były... buty i to
całkiem ładne.
Tylko
chyba tam kupując my
dło można przy okazji
ubrać w buty catą ro
dzinę. Wybór naprawdę
jest
bogaty! Niejeden
sklep
tzw. obuwniczy
by pozazdrościł.

tułów wznowiono po wielu latach Ich
niewydawania, np. „Królowa Apostołów”
zawieszona w 1953 r, „Ład Boży-* za
wieszony w 1352 r., „Niedziela” zawie
szoną w 1952 r., „Posłaniec Sei ca Jezu
sowego”, zawieszony w 1950 r. „Pow
ściągliwość 1 Praca”, miesięcznik zawie
szony w 1939 r., „Przegląd Katolicki” za
wieszony w 1939 r., „Przegląd Powszech
ny” (zawieszenie w 1953 r.).
Taka prawda o stanie wojennym wy
nika z wykazu „Tygodnika Powszech
nego”, który jednocześnie przyznał, ze:
„Svtuacja na rynku prasowym w pew
nym sensie zbliżyła się do rzeczywistego
obrazu sytuacji społecznej w aspekcie
wyznaniowym”.
Mimo tego stwierdzenia i mimo poda-

Polityczne przemilczenia
„Tygodnika Powszechnego"

A teraz „Tygodnik” mimowolni« zro
bił sensację: chcąc nie chcąc pochwalił
sytuację po wprowadzeniu stanu wojen
nego w naszym państwie, tak od począt
ku opluwanego. Pismo musiało przy
znać — cytuję: „Mimo jednak zmiany
sytuacji po 13 grudnia 1981 roku prace
nad organizacją pism, które otrzymały
zezwolenia trwały bez przeszkody, uzy
skiwano także zgodę na wydanie kolej
nych tj tułów i w rezultacie lata 1982—
1934 to okres gdy renesans prasy kato
lickiej w pełni się uwidacznia” (podkr.
moje). A więc nazwijmy tc- potwierdze
nie rzeczywistości
krakowskie pismo
katolickie znane z wyraźnej i zrozumia
łej opozycji wrobec stanu wojennego (dla
wszystkich był przykrością) pisze, że
państwo urzeczywistniało wówczas po
stulaty posierpniowe, że dotrzymywało
podpisanych umów. te w stanie wojen

stronę ulicy Władysława,
do o it a vis umieszczone
go sklepu ,4001 drobiazgóto”. Tutaj, handluje
się kurtkami skórzany
mi, skórzanymi marynar
kami oraz jakimiś blu
zeczkami i wdziankami
damskimi. A ja chcia
łem kupić szczotkę»
Na
dworze
zimny
wiatr owiał mój rozgo
rączkowany
organizm.
Powoli się uspokajałem,
oparty o sklepową szybę,
Nagle; kto» stuka mnie
w plecy. To koleżanka
diwigając pod pachą ko
nia na biegunach, trium.
falnie podstawiała mt

nia oczywistych faktów, komenttsor
„Tygodnika” bardzo wiele zdań poświęcił
narzekaniom, że jednak mało, te jednak
są ograniczenia, że powinno być więcej
i tytułów, ł nakładów. Po tych utyski
wańiach M. K. znowu przyznaje że „sycuscja obecna jest iepcza niż kiedykol
wiek vj całym powojennym czterdziesto
leciu. Kościół zyskał w latach osiemdzie
siątych nowe. ważne narzęd tie w głozemu swej nauki i propagowaniu chrze
ścijańskich wartości,
zaś czytelnicy
większą możliwość wyboru’
Jednakże istota rzeczy jest gdzie in
dziej: otóż „Tygodnik Powszechny” nie
podał całej prasy katolickiej, propagują
ce! owe „chrześcijańskie wartości”, pcpopulazyzuiącej naukę Kościoła. Wykaz

Z dniem 1 Hpca ubiegłego roku weszła w tycia
od dawna oczekiwana, znowelizowana ustawa o ewidencji ludności 1 dowodach osobistych, kióroj
po dokonanych zmianach jednolity tekst opublik :
wany ostał w 32 numerze Dziennika Usiaw % 1981
roku. Jej postanowienia — w odniesieniu do ohoT
wiązku meldunkowego odnoszą się do całej lud
ności Polski od niemowlęcia po najsędziwszego
mieszkańca naszego państwa.
W myśl tej ustawy każ wego, pensjonatu, motelu,
da osoba przebywająca na domu wycieczkowego, kem
terytorium Polskiej Rze plngu, czy też na pole bi
czypospolitej Ludowej jest wakowe.
obowiązana wykonywać oBędąc obowiązani do za
bowiązek meldunkowy.
meldowania się na pobyt
Obowiązek
ten polega stały winniśmy zgłosić wy
na:
magane do zameldowania
" — zameldowaniu się (lub dane terenowemu organo
wymeldowaniu) w miejscu wi administracji państwo
pobytu stałego lub czaso wej sinpnia podstawowego,
wego (z miejsca takiego po właściwemu ze względu na
bytu);
miejsce pobytu. Formalno
— zameldowaniu o urodzę ści związanych t zameldowa
niu dziecka,
niem się w zasadzie należy
— zameldowaniu o zmia dokonywać osobiście. W za
nie stanu cywilnego,
itępstwie może je doKonac
— zameldowaniu o zgonie, członek rodziny, opieicun u
i Każdy z nas, przeoywa- stawowy lub faktyczny czy
jąc
gdziekolwiek
na po prostu znajomy.
tei ytorium
PRL
musi
Jeżeli pobyt czasowy w
zameldować cię w miej tej samej miejscowości zo>
scu pobytu stałego, przy stanie przedłużony ponad
czym w tym samym czasie zgłoszony czas jego trwa
mieć tylno jedno miejsce nia lub zmieniony zostanie
po oytu stałego.
adres względni, ’ pobyt cza
O ile pobytem stałym sowy na stały, należy wów
jest zamieszkanie w okre czas zawiadomić o tym włe
ślonej miejscowości, pod ściwy urząd w ciągu na:
oznaczonym adresem z za stępuej doby.
Zgłoszenie danych doty
miarem stałego przebywa
nia, to pobytem czasowym czących urodzenia, zmiany
jest przebywanie bez za stanu cywilnego, Imienia
miaru zmiany miejsca poby lub nazwiska dokonane we
tu stałego w innej miej właściwym urzędzie stanu
scowości, pod oznaczonym cywilnego — zastępuj« za
adresem lub w tej samel meldowanie — toteż nie
miejscowości, lecz pod in ma już potrzeby odrębne
go zgłaszania o tych fak
nym adresem.
Oso oa zameldowana na tach do u rzędó w prowadzą 
pobvt czasowy 1 przebywa cych ewidencje ludności.
Opuszczając miejsce po
jąca w tej samej miejsco
wości nieprzerwanie dłu bytu stałego lub czasowe
żej niż dwa miesiące jest go trwającego ponad dwa
ODOwlązana
zameldować miesiące powinniśmy się
się n? pobyt stały, chyba, wymeldować w tym sa
że zachodzą okolicznusc-l mym urzędzie, w którym
wskazujące na to, iż pobyt zostaliśmy zameldowani naj
ten nie utracił charakteru później w dniu wyjazdu
pobytu czasowego. Za oko wskazując nowa miejsc^ i
liczności takie uważa się adres pobytu.
Jeżeli ktokolwiek utraci
w szczególności:
— wykonywanie pracy po uprawnienie do przebywa
za miejscem poDytu stałe nia w danym lokalu lub
pomieszczeniu i bez wvmel
go,
— pobyt związany z kształ dowania się opuści dotych
ceniem się, leczeniem , wy czasowe miejsce pobytu sta
przebywając
tam
poczynkiem lub z* wzglę lego,
przez okres co najmniej 2
dów rodzinnych,
— odbywanie czynnej «tuż miesięcy, a nowego miej
sca pobytu ustalić ni« nio
by wojskowej,
— pobyt w zakładach kar źna, właściwy urząd z wla
nych i poprawczych, aresz snej inicjatywy lub też na
tach śledczych, ośrodkach wniosek zainteresowanego
przystosowania społeczne wyda decyzję o wymeldo
go, schroniskach dla nielet waniu.
Pamiętać też należy, źs
nich i zakładach wycho
wyjeżdżając za granicę na
wawczych.
Wątpliwości co do cha okres dłuższy niż dwa mie
rakteru pobytu rozstrzy siące powinniśmy zgłosić
ga właściwy urząd (grmu- swój wyjazd — najpóźniej
w dniu wyjazdu — oraz
ny, dzielnicowy, nuejski).
Istotną zmianą w znowe powrót — najpóźniej przed
licowanych przepisach u- upływem czwartej doby po
stawy jest postanowienie, powrocie — tam gdzie Je
żw przy1 -ameidowani/u się steśmy zameldowani.
Gdy okres pobytu cza so
na pobyt stały lub czaso
wy, trwający ponad owa wego trwającego do dwóch
miesiące, należy przedsta miesięcy odpowiada okre
wić potwierdzenie upraw sowi zgłoszonemu przy za
opuszczając
niania do przeby wama w meldowaniu,
lokalu (pomieszczeń; u), w miejsce tego pobytu nie
którym ma nastąpić zamel mamy już obowiązku wy
meldowania się. Jednak wy
dowanie.
Ktokolwiek z nas prze jeżdżając wcześniej należy
bywa w danej miejscowo- wymeldować się najpóźniej
ci pod tym samym adre w dniu wyjazdu.
W przypadkach śmierci
sem dłużej ruz trzy doby,
musi zameldować się na zgłoszenie zgonu w urzę
pobyt stały lub czasowy, dzie stanu cywilnego za
najpóźniej przed upływem stępuje wymeldowanie oso
czwartej doby licząc od by zmarłej.
Wycieczkowicze i turyści
dnia przybycia. Jeśli jed
nak przybywamy do hote przebywający w celach tu
lu lub zakładu użyczające rystyczno - wypoczynko
go pomieszczenia w związ wych nie korzystający z
ku z pracą, nauką, lecze domów wczasowych, pen
niem lub opieką społecz sjonatów, moteli, pokoi go
ną, winniśmy zameldować ścinnych, schronisk, kempin
się u kierownika zakładu gów lub innych podobnych
lub upoważnionej osoby zakładów są zwolnieni z
zameldowaniu
przed upływem 24 godzin obowiązku
od chwili -przybycia. To się jeżeli pobyt w danej
samo dotyczy wczasowi miejscowości nie przekra
czów i turystów którzy przy cza trzydziestu dni,
bywają do domu wczaso MARIAN PODGÖRECZNY

.Tygoanika*’ został tendencyjnie, z pełną
świadomością zubożony o ponad 30 tytu
łów. (Inna «prawa, ie „Rycerz Niepoka
lanej t listopada 1984 r. w zamieszczo
nym „wykazu redakcji pism katolickich”
dał tylko 25 tytułów). „Tygodnik” po
minął wszystkie pisma wydawane przez
stowarzyszenia katolików świeckich, a
taicźe miesięczniki kulturalne.
Z pomocą die faktów przyszło „Słowo
Powszechne”, które w numerze z dn.
15—17 lutego zamieściło pełną listę pol
skiej prasy katolickiej — 75 tytułów'. W
komentarzu redakcyjnym „Słowo” na
wiązuje do okrojonej listy 31 pism 1 pi
sze, że pominięcie tytułów wydawanych
przez ugiupowsnia katolików świeckich
zostało poczynione „zapewne ze wzglę
dów czysto politycznych” I o to tutaj
choazi. tło czyi takie pisma jak „Słowo
Fowszechne”, „Kierunki”, „Za i Prze
ciw”, „Ład” i wiele innych nie propagu
ją chrześcijańskich wartości, nauki spo
łecznej Kościoła, nie rozpowszechniają
kazań biskupów 1 papieża? Dają to sa
mo jeśli idzie o treści religijne 1 kościel
ne. co wszystkie pisma uznane przez
„Tygodnik Powszechny”. Ale związane
«4
one i ugrupowaniami katolików
świeckich popierających ustrój socjali
styczny a jednocześnie przestrzegających
zasad określanych przez hierachię koś
cielną 1 doktrynalnie jej podporządkow*
nych. Czyżby redaktorzy „Tygodnika
Powszechnego" chcieli powiedzieć, za
katolicy opowiadający się za socjaliz
mem, to nie katolicy? Aż nie chce się
wierzyć, ze w czasach posoborowego Kos
cioła można brio dojść do tego ro
dzaju podziałów i rozróżnień. Po cc w
ogóle pisać i mówić o pojednaniu, ugo
dzie społecznej, miłości chrześcijańskiej?
Wykaz pism katolickich zamieszczony
pod rzetelnym tytułem „Poasika prasa
katolicka*’ nie * jest pomysłem „Słowa
Powszechnego” W informacji czytamy
„W ubiegłym roku w okresie od 25
kwietnie do 29 maja trwała w katedrze
lubelskiej wystawa poświęcona „współ

czesnej prasie katolickiej w Polsce”. Je
organizatorem było duszpasterstwo śroric
wisk twórczych Diecezji Lubelskiej
Zgromadzono na niej przeszło 70 ty tu
łów... Znalazły się na tej wystawie pis
ma wydawane przez środowiska świec
kie. Organizatorzy lubelskiej wywawy w sposób wysoce obiektywny nakres
liii obraz polskiej prasy niosącej treści
katolickie czy chrześcijańskie. Uwzględ
nili po prostu wszystkie pisma: i te wy
dawane przez Kościół, i te wydawanr
przez świeckich, a związane z Kościołem
hierarchicznym i te wydawane prze?
środowiska świeckie działające na włas
ną odpowiedzialność — do czego znajdu
ją przecież zachętę i impuls w postawie
Kościoła posoborowego — ale z intencją
służby Kościołowi i wartościom katolic
kim, chrześcijańskim”. Dalej w informa
cji dziennika pisze się, ie na wystawie
lubelskiej uwzględniono również pisma
wydawane przez niektóre zakony, biuletjmy informacyjne ATK 1 KUL, co w
wykazie „Słowa" zostało pominięte. Lista
ogłoszona w „Słowie Powszechnym” za
wierająca 75 tytułów oparta jest na wy
kazie pism wymienionych w katalogu
lubelskiej wystawy. Lista ta pomija
wspomniane niektóre pisma zakonne,
polską wersję „L’Osservatore Romano”
(100 ty», nakładu) wydawaną w Rzymie,
ale rozpowszechnianą w Folsce i bardzo
ważne „Pismo okólne” — biuletyn praso
wy Episkopatu Polski.
Spreparowany,
wygotowany w „Ty
godniku Powszechnym” okrojony spis
prasy katolickiej jest przykładem nie
uczciwości wobec faktów, wobec praw
dy, wobec czytelników i wobec — cc
jest zdumiewające — Kurii Lubelskiej,
która urządziła nie zakłamaną wystawę
„Współczesnej prasy katolickiej w Pol
sce”.
WŁODZIMIERZ WAN AT
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Z wizytą w FWP
-

* Wczasy na najolizsze miesiąca * Nieżyciowe przepisy,
Gdańską Fundusz Wczasów Pracowniczycn ma
jeszcze w zanadrzu nieco skierowań wczasowych
dla amatorów urlopów zimowych. Jak zwykle o
tej porze, największym wzięciem cieszą się rejony
górskie.
tak np. FWP propo nych mimo wszystko me
nuje narciarzom w zabraknie
Gdy mowa, o przewidymarcu
Zwardoń
(kwatery prywatne) i Piw- wanej zwyżce cen za poDyt
|niczną-Zdrój.
1__ „t
_____
_ na wczasach
pracowniJeszcze___moźna nabyć skierowania na czyeh. warto parę słów pomarzec do Bierutowic, Kar święcić emerytom i rencipacza, Szklarskiej Poręby, storn. Otóż nie wszyscy luLądka-Zdrom,
Dusznik, dzie w wieku produkcyjMiędzygórza. Miejscowości nyni utrzymują nadal konznane, śniegu zapewne też takt ze swoimi zakładami
nie
zabraknie. Sprzedaż pracy i me o wszystkich
pracownikach te
dla zakładów pracy na ca- byłych
ły I kwartał już zakończo zakłady pamiętają. Bardzo
no A w międzyczasie od- dużo osób. zwłaszcza stabywa się tzw. wolna sprze- rych, będących od
dawna
da?. dla
indywidualnych na emeryturze lub rencie,
- klientów.
bądź otrzymujących
renty
Mimo zimowych atrakcji, P° zmarłych małżonkach,
inwalidzkie ito. me ma na
1en sezon zawsze ustępuje ku*0 j,ciyćf jeśli idzie 0
lefniem !. Gdy w styczniu zwot części odołatności za
i lutym FWP rozprowadza wczasy. Uiszczają więc one
600-700 skierowań latem oołaty według oboWłą,zująte liczby wzrastają do 3 cej tabeli, do4yczącej właś
a nawet więcei tysięcy m e nie emerytów i rencistów
sięczuie Jak będzie w tym Tabela ta ujmuje odpłat
procentowo, w zależ
roku. po zapowiadanej ood ność
\iryżce cen. która automa- ności , od sumy renty czy,
tycznie wpłynie na koszty emerytury W . tyrt
utrzymania
w domach rzecz, że przepisy p-owyższe
wczasowych,
jeszcze nie
wiadomo, ale zapewne chęt
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Pierwsze kroki na lodzie najlepiej stawiać przy
pomocy mamy.
Fot. W. Lendzio»

nasza czytelniczka,
jak się okazało (Jojechał Otóż
szczęśliwie, nie napotkaw przy okazji narzekań z po
wodu kilkudziesięciominu
szy zasp i zwałów śniegu.
• • *
towego oczekiwania w zesz
.problemy komunikacja łym tygodniu na przystan
zdominowały, ostatmo tema ku linii 127 (ul. Obrońców
tykę interwencyjną niniej Wrbrzeża na Prtvmorzu. w
szej rubryki. Większość tele godz. między 5 a 6 rano), poin
fonow dotyczyła niemal wj formowała nas także, że za
łączme utyskiwań na spóźnię notow7ała numer boczny au
nia autobusów, kilku dziesię tobusu linii 187 (26194), któ
źle też dzieje się z ko ciominutowe
wyczekiwa regn kierowca „ponadDlano
munikacją na osiedlu K ar- nia na przystankach
itp wo” zatrzymał się, w dro
wiry. Pasażerowie skarżą Tak jest m. in. z autobusu dze na swoją trasę, by za
się, że autobusy nie przyje mi linii 111 w Gdańsku. Na brać pasażerów ’inu 127
i •
•
•
żdżają w oznaczonej po sza czytelniczka czekając
przedszkolaki z Żabtan
rze, potem zaś pojawiają na przystanku
przv
ul.
*ię przysłowiowymi stada Stryjewskiego na Stogach, ki nie mogą dłużej marz
mi Nie wszystko da się wy kilkakrotnie już marzła po nąć i trzeba coś na to po
tłumaczyć srogą(?) zimą, kilkadziesiąt minut i oczy radzić. Wprawdzie w ich
czasem
wręcz nadużywa wiście spóźniła się do pracy , nrzed'-zkolu nr 64 przy ul.
się tego argumentu. Oio w Podobnie jak w godzinach Gospody byli już panowie
miniony poniedziałek
z rannych, między piątą
a specjaliści, ale jakoś z te,
niewiele pożytku.
przystanku przed dworcem szóstą, dzieje się po popo wizyty
PKP w Gdyni o planowa łudniu, gdy przed dwor Administracja tłumaczy, że
z
nej godzinie 21.43 nie chciał cem gdańskim na autobus to sprawa fachowców
wyjechać żaden z dwu kie w kierunku Stogów trzeba OPEC, ci zaś przychodzą i
rowcow
autobusów linii czekać o wiele dłużej niż nie są w stanie usterki na
171, tłumacząc to nieprze- to wynika z rozkładu jaz prawić. Stary tego nfe po;
jezdnością trasy w kierun dy.
mie, a co dopiero
dzie
•
•
*
ciom taką zawiłość wytłu
ku Karwin. Dopiero w wy
ludzie dostrzegają nie maczyć.
niku podjętej przez pasaże
...pasażerowie narzekają
rów interwencji u dyżurne tylko to co złe, ale chętnie
go dyspozytora autobus wy odnotowują fakty ludzkiej r.a komunikację, ale ludzie
jechał z kilkudziesięciomi życzliwości, drobne gesty zza kierownicy autobuso
pomocy. wej też nierzadko
nutowym opóźnieniem
i bezinteresownej
mają
prawo zaklnąć. Stan naszych
jezdni,
temno usuwania
śniegu pozostawiają
bo
wiem
ciągie
snoro
do
życzę
Osoby, które w dniu 14 lutego 1985 r. ok. godz. 11.20 były
nia. Nasz czytelnik z Gdy
świadkami
wypadku
drogowego
na
alei
Zwycięs wa
ni poinformował nas, ' że
w Gdyni-Orłowe (autokar jadący w kierunku Gdańska
zjechał na lewe pobocze jezdni 1 uoerzył w przydrożne drze
w miniona środę jechał ra
wo), proszone są o zgłoszenie się osobiście do Oddziału Woj
no do pracy autobusem, uskowej Służby Wewnętrznej Gdynia-Oksywie lub o kontakt
licą Wielkopolską w dół z
telefoniczny ood nr 27-24-85, 20-56-56 (czynne całą dobę).
*
*
*
duszą na ramieniu. Na śli
W dniu 14. PI 1985 r. około godz. 6.38 w Gdańsku na esta
skiej jak szklanka jezdni,
kadzie ul. Leningradzkiej zdarzył się wypadek drogowy, w
nie posypanej niczym, kie
wyniku którego samochód osobowy marki „Poionez ’ najeehai
rowca miał okazję wyka
na tył stojącego samochodu osobowego marki „Fiat Kóp"
zać sie opanowaniem swoje
nr rej. GDY-37.V3. który pchnięty do przouu najechał na tył
stojącego samochodu osobowego mark!
V/artburg’ nr rej.
go
fachu 1 a pasażerowie
GDI-MTS. Wskutek powyższego samochód ..Warburg” uderzył
swoich nerwów. ;
al
w barierę zabezpieczającą.
Kierujący samochodem marki
„Poionez” nie zatrzymał się 1 odjechał z miejsca zdarzę- ia
Telefoniczne sygnały do
Świadkowie wvoadku proszeni są o zgłoszenie się o o Wy
tej rubryki redaktor dyżur
działy Ruchu Drogowego Miejskiego Urzędu Spraw Wewnę
ny przyjmuje c-jdziennie w
trznych w Gdańsk i. ul. Kurkowa 8, pokój 4, w godz. 6—15
godzinach od 10 do 13.
lub telefonicznie pod numer 370-289, 370-b01.

Uwaiamy ie...

Poszukiwani świadkowie

wydano przed wielu laty,
a więc w międzyczasie na
stąpiły podwyżki płac oiaz
podwyżka rent i emerytur.
Według wymienionej taoeiLnp. rencista otrzymujący
do 4,5 tys. zł miesięcznie
płaci 10 proc. kosztów skie
rowania. Pobierający od
5500 do 6000 zł — już 25
proc., zatem w tym przypadku
ma
skierowania
np. do Krynicy Morskiej
w pokoju 2-osobowym wy
niesie 9.4.if)
2450 zł.
zł. Otrzvmniac
Otrzymujący
zaś do 9 tys. zł miesięcznie
płaci już 65 proc. wartości
wczasów przecięto.e £370 zł.
Dziś renty do 4,5 tys. zł
bywają rzadkością, a ren
ta w wysokości 5500 czy 6
tys zł. nie należy do wysowięc samotny,
kich. Jak
s+ary człowiek, żyjący tyl
ko z renty może sobie pozwolić na wczasy? To jest.
główni przyczyną, że ostat
nio spadło bardzo zamteresowanie wczasami ze stro
ny emerytów, którzy zwyklezacekiiali domywypoczynkowe wokresach międzysezonowvch
Gdański FWP czynił już
w tej snrawie wiele sta
rań, domagając się ureal
nienia
T
, ,n:eżyciowych
,
. , . tabel.
P
Jak ? dotąd, niestety.^ bet
(Jar)
skutku.

48 (12290j 26 lutego. ^99S V.

0 tym wadu wiedzieć
KIud Teatralny „Pinez
ka na Przymorzu przy ul. Lu
mumby 4 A oraz sekcja „Hai
Lung Fai” zapraszają n? cykl
imprez pt. „Dni chińskie”
w
dniach 26 i 27 bm o godz. 19,
W programie filmy dokumen
talne, fabularne, muzykę, wy
sławy prac plastycznych 1 fo
togramów.
£S Zarząd
Towarzystwa
Pizyjaciól Gdańska
zaprasza
na ostatnie
przed ogólnbpol ■
skim zjazaem spotkanie Fionierow Odbudowy
Gdańska,
które
odbędzie
się dziś
o
godz. 17 w Klubie „X Muza”
przy
uL
Elżbietańskiej
w
Gdańsku
4Ü Dziś o godz. 16.30 w sali
wykładowej BWA w Sopocie
przy ul. Powstańców Warsza
wy 2-6 — kolejny wykład z cy
klu poświęconego historii sztu
ki współczesnej np. „Nurt ge
ometryczny w sztuce polskiej”.
C2 Seniorzy NOT zapraszają
dziś o godz. 16 do czytelni Do
mu Te.chnika w Gdańsku ul.
Rajska 6, na odczyt dr. lnż.
M. «perskiego poświęcony TU'
nezli.
5
Tow.
Polsko-Szwedzkie
z ,, asza 26 bm. o godz. 17 do
k' ibu „Fregata” w Gdyni przy
ul, Śląskiej 35-37 na wykład
dr. H. Siudy pt. „System po
datkowy Szwecji”.
A Dziś o godz. 17 w KMriK
w Gdańsku przy Długim Tar
gu 30 odbędzie - się spotkanie
z psychoteraueutką ZG
Tow.
Rozwoju Rodziny — Zuzr mą
Celmer. Spotkanie będzie po
święcone
patologi8
małżeńsłw i.
a Galeria
Fotografii
(Od-.^sk, Piwna 47)
zaprasza
dziś o godz. 18 na wernisaż wy
st.wv Rwy Dyakowskiej
pt.
..w^d-ówki przez świat Witka
ęr>n"

A

W Klubie
„Gedania”
H
ńsk, Dyrekcyjna 2) odbę
dzie się iziś o godz. 17 prelek
cja G. Goszczyńskiej pt „Kom
nozycja obrazu fotograficzne
go”.

Na trasę autobusu 171
foursującego z Gdyni przez
Chws szczyno do Oliw y
znajduje się kilka przystań
ków na zadanie. Na jednym
z mich, usytuowanvm
publiżu dużych domków
jednorodzinnych
.,Kukaw
ka” i ..Kaczybuki” (re
jon ulic Krajeńskiej i My
śliborskiej) wysiada coazie

nnie o różnych
porach
dm a dużo wracających ze
c-zkoły małych dz.eci. Jed
nak nim wysiądą, mają
one małe kłopoty z naeiśmęeiem w autobusie wyso
ko zamontowanego guzika,
sygnalizującego o potrzeDie skorzystania z przy
Stanku „na żądanie”.
Ci
sami uczniowie, jadąc z

kolei ao szkoły starają się
na tym właśnie przystan
ku dać znać o sobie kie
rowcom
wychodząc
na
jezdnię by zatrzymać auto0US' zmierzająey do Oli^y^Jest^to ^mebe.4>iOL:zn .
Rodzitce dc jeżdżą jących d°
szkoły dzieci za
naszym
oośrednictwem
proszą
WPK o zmianę przystanku
»na żądanie” na przystanek normalny. Taka „nie
bolesna operacja” jest chy
ba konieczna,
(bk)

się
okres
BLIŻA
podejmowania przez
decyz
ma/tuirzystów
jl o
wyborze
kierumxu
przyszłych studiów. W 7
uczelniach
województwa
gdańskiego mogą om pod
jąć
studia na jednym" z
51,
liniejących kierunków studiów dziennych,
zorganizowanych ra 30 wy
działach.
I tak np. na UG są io
następujące wydziały: bio
logii i nauk o ziemi, hu
manistyczny,
ekonomiki
produkcji, ekonomiki tran
sportu, matematyki, fizyki
i chemi; oraz prawa i adm inistracji Na PG — bu
downictwa lądowego, architektury, chemii, elektro
niki, mechaniczno-technologiczny, budowy maszyn,
okrętowy, hydrotechniki i
elektryczny. Na Akademii
Medycznej — lekarski
i
farmacji. Wyższa Szkoła
Morska kształci na
wy
działach:
nawigacyjnymmechank-znym,
elektrycznym i administracyjnym,
jaK
Uczemie artystyczne
PWSSP z wydziałami malarstwa, grafiki i rzeźby,

oraz architektury i Akademia Muzyczna
(wydziały
teorii i kompozycji muzyki; instrumentalny, wokal
ny oraz wychowania muzycznegoj. Akaderr.ia Wycnowania Fizycznego w
Gdańsku przyjmuje tych,
którzy chcieliby poająć
pTacę nauczyciela wf1 w
szkołach,
Obecnie na studiach dzie
nnych w uczelniach Trój
miasta studiuje 19 tys. o-

zycznej (1,47). Do cieszących się największą populamością kierunków studiów zaliczyć można: psy
chologię (UG), gdzie na 1
miejsce zgłasza się rokrocznie 9 kandydatów, skan
dynawistykę (6,5 k. na 1
miejsce). W dalszej kolejnutici znajdują się: naucza
nie początkowe (5,6 k- na
1 miejsce) oraz
historia,'
filologia angielska i prawo.

Zęby było bezpieczniej
w drodze do szkoły

Z

W kolejce no... indeks
sób. Z analizy, wykona ■
nej
podczas
ostatnich
dwóch rekrutacji wynika,
że łącznie na
wszystkie
wymienione tu
uczelnie,
startuje co roku przynajmniej dwa razy tyle kandydatów, niż jest w nich
miejsc. Największa konkurencja panuje w AMG (1
miejsce na 3 kandydatów)
oraz w WSM i PWSSP.
Następnie w UG (2,18 i na
1 miejsce) , AWF (3.03),
PG (1,63), Akademii
Mu

W PG najwięcej maturzystów startuje na elektronikę (4.24 kandydata na
1 miejsce). Obserwuje siię
natomiast brak zaimereso
wania takimi kierunkami
studiów jak: planowanie i
finansowanie,
cybernetyka ekonomiczna i Lnforma
tyka, fizyka
i
chemia
(wszystkie kierunki UG).
W PG zaś nie ma zbyt wie
podjęcia
lu chętnych do
pocmawowych
studiów z
probiemow techml i. Poda

1 »aolnet . je, gowy %, ,mti

Co.gdzfe.kkdy «
I Teatry ]

OkŁOWO, Neptun, Błękitny
Grom USA, od 15 1„ g. 16,
18.
• CHYLONIA, Promień, Pasa
żer w kajdankach, chiń., od 15
1., g. 16.30, 18.30
GRABÓWEK,
Paia,
MgU
poi., od 15 k, g„ 16 lfc.
RUMIA, Aurora, Czy leci z
nami pilot, USA, od 12 L, g.
16, 18, 20
OKSYWIE, G/onr, Limuzyna
Laimler-Benz, poi
od 18 L,
g. 19.30

GDAŃSK Operą 1 Filharmo
nia Bałtycka, Zemsta nietope
iza, g. 19- T- itr Wybrzeże,
Królewna Snls-ii a, g. 11, 18;
GDYNIA, Dramatyczny Bez
imienne dzieio, g. 17, 20; Mu
zyczny, Skrzypek na dachu, g.
19

DRNSśi lapusia

Ljmprezul

Spotkanie z młodym tłuma
czi.ml literatury radzieckiej.
Uczestniczę Waldemar GajeW
ski, Krzysztof Rozner. Stani
sław Ulicki, Barbara Doohralik, g. 16.

edbiąg, Sala szkoiy Muzycz
nej, Koncert Orkiesfy W. Raj
skiego, g. 11

GDAbłSK, Leningrad, Powrol
Jedi, USA ot. 12 L, g. 10, 12.30
15: Czuję isię świetnie, poli, od
12 1. g. 17.30;
Siar i<f, USA,
od 18 1., g. 20.
Kameralne-Zali,
Imperium
Kontratakuje, UŁsa, bd 12 • 1.,
g. 15.30; Projekcje DKF, g.ia
L>ru..arz,
Wejście
smoka,
Hongkong, od LI 1., g. 16.30,
18.30
Gedaniai Samosąd, buig. od
18 1., g 16, 18.30.
ORUNIA, Kosmos, Błękitny
Grom. USA, oü 15 l.„ g, 15.45,
18; Vabank, pol., od 18 L, g 2o
NOWY PORT 1 Maja, Piękna
i potwór, czecn., od 12 1. g. 16;
Anielska diablica, czech. od
18 L. g 18. 20
WRZESZCZ., Bajka Rok spo
kojnego słońca, poi., od 15 }„
g. 10, 20, Poszukiwacze zagi
nionej arki, USA, od 12 L, g.
12 30, 15, 17.3«
Znicz, Przeklęte oko prorok?
poi., od 12 1., g. 15.30; Star 80,
USA, oa 18 L, g. 17.30, 20
Zaspa, Bułeczka, poi., g. 17;
Karate po polsku, pol., )d 1&
1., g. 18.30
Zawisza, Szachrajki,
NRL
od 15 1 , g 1.7, 19,
OLIWA. Delfin, Bracia Bluer,
USA, od 15 Ł, g. 15.45, 18
SOPOT, Bałtyk, Rok spokoj
nego stońca, poi., oa 15 L, g.
16. 18. 20
Polonia, Powrót Jedi. USA.
od 12 1.. g. 1S-. 17.30- Dziecko
Rosemary, US^ ud 18 !„ g. 20
GDYNIA Atlantic, Seksmisja,
poi., od 15 1., g. 15; Dziecko Rc
semaiy, USA. od 18 1., g. 17,
1P.30 (seanse zamknięte)
Warszawa, Powrót Jedi, USA.
od l? 1., g. 10 12.30, ’5, 17.3C
Vabank, poL, od 15 L, g. 28
Goplana
Najlepszy kumpel,
USA. od 15 1.. g. 15. 17. 19
OBłUZE, Mai narz, Oko pro
roka, poi., od 12 1., g. 15.30;
O bl O-ba, poi., od 1* i-, g.
17.15, II

ne tu dan«! dotyczą ostat
mej rekrutacji tj, łat iö84
-«5;
Okazuje się, ze na.iwięk
szy wpływ na decyzję o
wybo-ze kierunku studiów
ma wśród młodzieży „uzna
na społecznie atrakcyjność
pracy”. Nie , zawsze wiąże
się ona jednak % wynagro
dzeniem za pracę. Bo oto
np kierunek psychologii,
obiegany przez kandyda
tów, nie gwarantuje zarób
ków wyżrzych, niż ukoń
czenie kierunku: finanso
wanie 6osDod3rk? naro-do
wej. W pierwszym przy
padku jest aż y kandyda
tów na 1 miejsce, w dru
gim wskaźnik sięga zaled
wie o 0,85 kanny data' na 1
miejsce!
Znane są jus zasady re
krutacji na rok
1985-86Przed
maturzystami
r„wiosna z książką”. Tizeba
przygotować się do egza
minów na studia. Każdy
wie, że to nie przelewki.
Celem jest przecież uzys
kanie statusu absolwenta
wyższe1 uczelni.
BARBARA KALITA

Gdansk - apteka prrj uL
Stajennej 2 i pi~y ul. JasKolczej 16, Gaańsk-Wrzeszcz przy
uL Grunwaldzkiej &J, Gdańsk3_aspa przy uL Pilotów 3, Gd.Przy morze przy ul. bdmumby
34, Sopot — przy ul. Bohate
rów Monte Cassu o 21, Gdynia
— przy ul. 22 Lipca 42 1 przy
al. Zwycięstwa 1.

w g. 5—18:
■ Gdynia-u rabówek, uL
ułta 45 — lekari ogołny,
diatra i gabinet zabiegowy w
soboty, niedziel« 1 święta w
g. 10—16;
a Gdynia-Obłuie, uL Boisko«
— lekarz ogólny, pediatra i
gabinet zabiegowy w soboty,
niędziele I święta w j. 10—16;
B Gd^nia-Orłowo, ul Wroc
lawska 54 — lel ar; ogólny, pe
diatra i gabinet zab; gowj ts
soboty, niedziele 1 święta w g.
9—i 6- Poradnia stomatologie
na, uL Waryńskiego 3Q — <r
soboty ■ ? g. 10—15
PORADNIA OK 1LISTYCZN#.
w Gdańsku. uL Świerczewskie
go 6 rzynna w wolno soboty
w godz. 6—14.
WOJEWÓDZKA PORADNI!
CHOrtOŁ
WENERYCZNYCD
w Gdańsku,
ul. Długa 84-8»
czynna w dni powszednie w
g. 9—14 i 19—ł; v wolne so
boty, niedziele i święta całą
dobę.
NOCNA
PORADNIA
„W,Ł
w Gdyni, ul 2i Lipca «4 czyn
na w poniedziałki, wtorki,
czwartki 1 piątki w g. 19—7
»
TELEFON ZAUFANIA
,W»
31-16-8« czynny w g. 9—14 z
wyjątkiem sobót 1 dni świą
tecznych.
T*1 ,EFOW
ZAUFANIA
—
31-00-(KI w godz. 16 -6.
TELEFONICZNA PORADNIA
JĘZYKOWA UG — porady *
okresu Języka polskiego co
dziennie (prócz niedziel i śwlątj
w godi.. 13—15. TeL 41-15-i5

oficerów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Vi=wnętrzri>ch w
Gdańsku telefoi. 31 19-40 lub
37-03-33 (całą dobę)
OSTRE DYŻURY PEŁNIA:
Instytut Chirurgii, Instytut
Chcrób Wewnętrznych i Kli
nika Chorób Oczu AM w
Gdańsku, ul. Dębinki 7.
POGOTOWIE RATUNKOWE
PROGRAM LOKALNY
Gdańsk-Wrzeszcz, aL Zwycię
stwa 49 — czyr.ne caią dobę
Kytacka prognoza pogody w
— wypadki 999
pr, Łs 0.58, 6.28, 13.00, 21.00.
— nagłe zachorowania i prze
6.05 — poranne takty, 6.30 —
wozy chorych,
tei. 41-10-00, Studio Bałtyk, 13.05 — Zespołj*
32-29-29, 32-36-14,' 32-39-24■
wokalne, 17.05 — Pleśni Hay
Laryngolog przyjmuje w dr.i dna i Beethovena, 17 30 — Piz*
powszednie w g. 20—7.30; w gląd aktualności Wybrzeża, 17.48
soboty pracujące w g. -17.30—7
— Komentarz aktualny, 17.45 —
w wolne soboty,
medziele 1 Kwadrans jazzu — aud. Kor»=
święta — całą dobę
rada Mielnika 18.00 — Książka
Gtlańsk-Oliwa, ul. Grunwaldz  miesiąca
aud. Kazimierza
ka 571,
w dni powszedni Radowicza—18.29
— Omówienie
czynne od godz 14,30 do 7.30
— w wolne soboty, niedziele programu.
1 święta całą dobę — dla mlesz
kańców Oliwy 1 Przymorza,
teL 52-32-32
Sopot, al. Niepodległości 779
czynne całą Job«
— wypadki 999
— inne teł. 51-2i-5r
PROGRAM i
Gdynia, ul. Żwirki 1 Wigu
ry 14 — czynne całą dobę
11.40 — DT — wiadomośd
— wypadki 999
dma —
— nagłe zachorowania i prze 16.25 — Program
wozy chorych telefon 20-00-01,
DT — wiadomości
ZG-OO-02.
Ambulatorium ztomatologicz- 16.30 — Akademia muzyczna
16.55 — Michałki
ne — ,ve wszystkie
soboty,
niedziele i święta w g 10—7 17.20 — DT — wiadomości
(dla mieszkańców Gdyni)
17.30 —- Historie zza płotu —
Dyżury lekarzy w przychod
>dc. 1 „Złoty deszcz" film
niach wg rejonizacji!
■ Gdańsk, ul. Jaskćłczi 1
prod. NkD
(wejście od uL Łąkowej) — le
18.30 — Kram
karz ogólny i gabinet zabiego
19.00 — „Makowy chłopiec"
wy w wolne soboty, niedziele
i święta — całą dobę stoma
19.10 — Kiinikc
zdrowego
tolog w g JO- 16, w pozostałe
człowieka
dni lekarz ogólny gabinet Za
19.30 — Dziennik TV
biegowy w g. 19—1.30;
1 Gdańsk, ul. Aksamitna - 20.00 — Mechanizmy — pro
gabinet zabiegowy i poradnia
gram publicystyczny
dla dzieci chorych w wolne so
!sauboty, niedziele 1 święta — całą 20.20 — „Niewolnica
dobę, a w pozostałe dni w g.
ra" cz. 2 — film prod bra
15 -7.30;
zyüjskiej
■ Gdańsk-Morena, uL Warneńska 7. pediatra i gaoinet za 21.25 — Program aktualny
biegowy w wolne soboty, nie • 22.05 — DT — komentarze
dziele i »wlęta w godz. 8—20; 22.30 — Polscy
kandydaci
■ Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Jesio
na Konkurs Chopinowski
nowa 5
lekarz ogolny i ga
blnet zabiegowy w wolne so 23.10 — DT — wiadomości
boty, niedziele 1 święta — cał
oobę, stomatolog w g. 10- 7.3C,
PROGRAM II
w pozostałe dm lekarz ogólny
i gabinet zabiegowy v“ g. 19— 17.30 — Program dnia
7.30, stoma tolog w g. 20—7.30, w
17.35 — Szlem
soboty pracujące — lekarz ogól
18.00 — W obronie własnej
ny 1 gabinet zabiegowy w g.
18.30 — PANORAMA
16 -7 30 stomatolog w g. 17—
7.30;
19.00 — Teleturniej 33
s Gdańsk-Zaspa, Startowa 1
19.2C — Przeboje „Dwófr"
lekarz ogólny 1 gabinet zabie
19.30 — Dziennik TV
gowy, w wolne soooty, nigdzie
)e 1 święta w g. 8—20;
20.00 — Gorące linia
- M Gdańsk-Oliwe, uL Lumum- 20.15 — Album Cnopinowski
by 2 — lekarz ogólny, pediatra
Kobiety w żydu Chopina.
1 gabinet zabiegowy dla dzieci
wolne soboty, niedziele i
George
święta czynne całą dobę, gabir
20.50 — Dni Muzyki Gitaro
net ’»abiegowy dla aoiosłych w
wej — gra Nigc! North (iut
g. 8—16. stomatolog w g. 10—18
W pozostałe dni — lekarz ogól
nia barokowa)
ny, pediatra, gabinet zabiego
21 15 — DT — wydarzenia
wy dla dorosłych i dla dzieci
w g. 19—7.30, a w soboty pracu
21.30 — „Czarci żleb” —■
Jat-e w g. 17--22;
parski film fabularny
U Gdynia, ul. Warszawska
23.10 — DT — wiadomości
34—«8, lekart ogólny, pediatra

BKatmMBBMga——
Dnia 23. 02.
lat 67

1985 r.

Pogrążeni w głębokim żalu zewiadam.t my. że
dnia 23.02.1985 r zmarł w wieki* 78 lat mój naj
droższy mąż nasz ojciec -i dziadek

zasnął w Bogu przeżjnwszy
4 tP

ś. 1 p.
TADEUSZ KSIĘŻOPOLSKI

Franciszek Siuba
mój najdrożs7y mąż, nasz kochany olciec, dziadziuś
1 pradzladzluś.
Mrzł św. 27. 02 1935 o godz. 8 ofi w kościele Matki
Bożej Różańcowej na Przymorzu.
Pogrzeb 27 02. 1985 t o godz. 13.30 na cmentarzu
Łoaiowlckłm.
o czvm zawiadamiają pogrążeni w jmutku
ŻONA 1 DZIECI.
Z głębokim żalem zawiadamiam^
te dma
80 lutego 1985 r. zmarła w wieku 99 lat nasza
najukochańsza matka, teściowa, babcia
ś. t p.

Leokadia Lipińska

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 27
lutego 1985 r. o godz 10.00 w kościele NMP w
Gdyni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
I'1.00 na cmentarzu Witomińskim w Gdyni
Pogrążona w smutku
rodzina.
S-2197

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że po krótkiej
i ciężkiej chorobie zasnął w Bogi -*—eżvwszy lat
76 mój najukochańszy mąż najtroskliwszy tatuś,
teść i dziadziuś
'

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po «-letniej
ciężkiej chorobie zmarła nasza ukochana matka i
babci?

K-aie2

% d. IV e machowska
Msza św. odprawiona zostanie dma M lutego
1983 r, o godz IG.39 w kościele Cbrysiusa ‘ Miło
siernego Gdynia-Piyta Redłowska.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz
14.30 na cmentarzu Komunalnym w Małym Kacku.
Rodzina.
Prosimy o nioskiadanae kondoienejl,
S-ai.99

głęookim żalem zawiadamiamy, ze dnia
20 1u1 sgo 1985 r. zmarła opatrzona sakramentami
św. moja najdroższa i nigdy niezapomniana żona.
nasza matka, siostra, babcia i ciocia.

Z głębokim żarem
zawiadamiamy, że dnia
24 lutego 1985 r. zmarła przeżywszy lat 79 nasza
najdroższa i ukochana mamusia, teściowa, babcia
1 praoabcia
^

ELEONORAPLICHTA

ANNA MARKOWSKA

z d. Kucińska
lat 61
Msza św. 2ałobna odprawiona ostanie dnia zt
lutego 1985 r o godz ULW) w kościele św. Krzyża
na Witominie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
12.30 aa cmentarzu Witoortóńskim.
Rodzina.

i d. Jarosz
Msza śvf. żałobna odprawiona zostanie w dniu
27 lutego ,985 r. o godz. :2.<K' w kościele parafial
nym św, Ignacego w Gdańsku-Oruni, ul. Brz.egf «.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dma po mszy

KAROL SOKÓŁ
Pogrzeb odbędzie się dnia 2*‘ 021988 r.
13.00 aa cmentarzu w Pszczółkach

o godz
Rodz*na.

G-648

Z głębokim żalem zawu a^miamy
*3.0ff.tö85 r. zmarła w wieku 73 lat
ś. t P

IRENA BAREWSKA

Z

Pogrążeni w głębokim smutku ZŁwitdamiamy. że
v dniu 22.02.:?35 r. po krótkiej i ciężkiej ehoroDae
zmarł przeżywszy lat 26 najukochańszy mąż, oj
ciec, zięć, brat szwagier i wuiek
ś. t o

że

dnia

Z

głębokim żalem zawiadam.amy, że dnia
2? lutego 1985 r. odszedł do wieczności w wieku
83 lat mój kochany mąż, nasz drogi ' ugdy nie
zapomniany ojciec, dziadek 1 pradziadek

z d Kożyczkowska
Pogrzeb odbędzie snę dnia 27.02.1968 o godz 14.00
ra cmentarza w Wejhesowfe.
Pogrążeni w głębokim smutku 1 żalu
córld. synowie, zięciowie, wnuki 1 prawnuk!
G-6554

JAN GOJTOWSKI
Wyprowadzerie zwłok z kaplicy azpditaäneli w
Gdyni nastąpi 27 lutego o gotfe. 10,00.
Msza św. żałobna odprawiona rostande ‘ago -iamego dnia o godz. 1)1.00 w kościele
parafialnym
św Wawrzyńca w Wielkim Kacku.
Pogrzeb odbędzie się po mszy n* cmentarzu
miejscowym.
Pogrążona w smutku
rodzina.
S 2174

7.
głębokim
żalem zawiadamiamy
że
dnia
23.02.198* r. zmarła moja najdroższa żona nasza
kochana mama i babcia

WŁADYSŁAWA MIELEWC7YK
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia T*.02
r985 r o godz. 6 00 jv kościele paraPalnrm Najśw
Imienia Marii w Gdańsku-Krakowcu
Pogrzeb odbędzie się tego rtamego dnis o godz.
Ł4.30 na cmentarzu Łostowiee.
Pogrążony w żalu
mąż z rodziną.
G-65Qff
99S1BSI - m
Z głębodr^m żaiem tawi adamiamy, 1 że w
12OB ”988 r. zmarł nagle

dniu

i tp
WACŁAW KOWALSKI
Pogrzeb odbędzie się w dniu 36.01.1Ö88 r. o godz
13.30 na cmentarzu fo«łowickim
Pogrążona w smutku
żona z rodzina.
G-6S77

! %BE£' 23ESSE

Rodzina.

G-6679

S-2-175

AGNSFSZKA ZIELONKA

^

Pogrążeni w głęooldm smutku zawlsdamiamy, te
drda 21.02.1985 r. przeżywszy 80 lat zmarła nasza
najukochańsza mama, teściowa babcia i prabab
cia

ZOFIa korytowska
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnu
27.02.19&5 t o godz. 13.00 w iwościele Najświętszej
Marii Panny v. Gdyni.
Pogrzeb odbędzie s; ę tego tam ego dma o godz
14 30 na cmentarzu WUomińskim.
Córld 2 roadnaml.
2-9160

X>ma 33. lutego 1985 t. zmarł mój najukochańszy
mąż

mgr inż. ANTONI GURE A
DANUTA STEFANIAK

Uroczystość pogrzebowa odpędzie się dnia Ż7. 02.
1985 r. o gedz 15.00 na cmentarzu Komunalnym
w Sopocie.
Pogrążona w smutku
rodzina.
Prosimy o nieskiadarüe kondolencji.
G-6695

Msza św. odprawiona zostanie dnia 27 lutego
1985 r. o godz, 11.00 w kościele MBB w Orłowie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
15.00 na cmentarzu miejscowym.
Pozostają w głębokim bólu i smutku
żona, córka, wnuki, syn z żona i- córecz
ka z zagranicy.

Z ełęookLn zaiem zawiadamiamy, żt
Inla
18.02.1985 r. zmarła po ciężkich cierpieniach nasza
kochana mama 1 córka
:

ś. t P

FELIKSA NIEDOS2EWSKA

WŁADYSŁAW RZEMPOWSKI

Mśra św. żałobna odorawiona OT’.me dniu 17
luteg< 198a r. o godz. 10 45 w kościele Chrystusa
Król« w Małym Kacku.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
12.00 na cmentarzu Witomińskim
Pogrążona w smutku
rodzina.
K-2216

Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze dnia
19 lut .go 1988 r. zmarła kochar° mama 1 babcia

Pogrążeni w wielkim bólu zawiadamiamy, że
dnia 28 lutego 1985 r. po długich 1 ciężkacn cier
pieniach zmarła moja ukochana Zona. nasza Ma
ma, Teściowa i Babcia
ś. t P.

EMILIA MICHALSKA
lat 69
1
Msza św żałobna odprawiona zostanie did a %
lutego 1985 r. .0 godz, 13.0t w kościele Najświętsze
go Serca Jezusowego. Sopot, ul. Malczewskiego.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
15.00 na cmentarzu srebrzyske.
Maż 1 córki z rodzinami.
G-6485
Z głębokim żalem s awd^damiamy, że w dniu 31
lutego 1981 r odszedł od nas na tawsze pogrą
żając w smutku całą rodzinę, kochany mąz i ta
tuś wspaniały zzłowlek
i. t P.

GERARD DAMP«;
żył lat 45
Nabożeństwo żałobne za tuszę Zmarłego zostanie
"dpi ;wionę w dniu 2« lutego
1985 r. o god”
8.30 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego
we Wrzeszczu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz
11.30 na cmentarzu Srebrzy**»
Zona. syn 1 rodzina.
G-S487

lat 45
Msza św. żałobna odprawiona zostame dnie 27.08.
Is85 r. o godz. 18.30 w kaplicy Maksymiliana Kol
be w Gd yni- Witominie.
Pogrzeb odbędzie sie tegc *ameg< dnia o gede
14.00 na cmentarzu WUmińskim
Pogrążona w smutku
rodalas,
S 2064

lat 48
eogrzet
ubędzie się w dniu 27 mtego 1985 r.
o godz. 12.00 na cmentarzu Łostowice, o czym zawi-darnia pogrążona w smutku
żona 2 rodzina.
G-679«

Dma 28.08.1988 r. zmarł w wieku 71 lat
i. t P.

Dma 21.02.1988 r. zmarł pc ahigiej eho^-ble w
wieku 76 lat opatrzony sakramentami św nasz
najdroższy tatuś teść i dziadek
__
ś. ♦ p.

GERARD KRtFI

* •

1ÖZEF WIATROSZAK
Pogrzeb odbędzie się dnia 27 lutego 1985 r. O
godz. 12.30 na cmentarzu Łostowickin., o czym za
wiadamia pogrążona w żalu
rodzina.
G-6678

absoiwent Gimnazjum Polskiego w Gdańskt
Mszsi *w. za duszę Zmarłego odprawionr desta
nie 2-6.(|2.l935 r. o godz. 8.30 w kościele „Gwiazda
Morza” w Sopocie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego anu' o godz.
13.00 na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Pogrążona w smutku
todzina.
3-6486

Z głębokim żalen»' zawiadamiamy, że dnia
21. 02. 1985 r. zmarł nasz długoletni pracownik

Z głębokur
żalem zawiadamiamy, że dnia
18. 02. 1985 r. zmarła w wieku 45 lat. długoletnia
pracownica naszego przedsiębiorstwa

Wyrazy szczerego rwspółczucia Rooadnia Zmarłe
go składają:
dyrekcja 1 pracownicy Gdańskiego Kom
binatu Budowy Domów w Gd.-Kokosz
kach.

DANU1A STEFANIAK
odznaczona złotą odznaką wzorowego sprzedawcy.
W Itmarłel straciliśmy wsprniałego człowieka,
nieodżałowaną koleżankę.
Wykazy serdeccmego współczucia Rodzinie Zmar
łej składają
współpracownicy Żywienia Zamkniętego
°SS „Społem” w Gdyni.
Pogrzeo odbędżie się dnia Z7.02.198S r. O' godz
14.00 na cmentarz i Witomińskim w Gdyni.
*
S-319t

GERARD DAMPS
lat 45

r^ogrzeb odbędzie rlę dni* 29.02.1981» r. * godz.
11.30 na cmentarzu Srebrzysko.

K-2267

7 głębokim (żąłem zawiadamia,my, że 14.02.88 i.
»marł opatrzony świętymi sakramentami najuko
chańszy mąż, ojceiec ł brat

KAZIMiERZ JACKOWSKI
przeżywszy lat 71

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy,
że dnia 21 lutego 19to r. zmarła nagle w wieku
86 lat
..

AGNIESZKA DARGAC2
Msza św. żałobna 00pr iwiona zostanie dnia 38
lutego 1985 r o godz. 5.00 w kościele Chrystusa
Króla w GdańsKU.
Pogrzeb odbędzie się tego samugo dnia o godi
13.00 na cmentarzu Komunalnym Lostowice.
Rodzina w kraju i za granicą.

G-6528

Pogrążeni w głębokim smutku uwiadamiamy, *e
odszedł od nas na zawszt w wieku 66 lar pozo
stawiając w nieutulonym żalu; prawy człowiek,
najtroskliwszy maż. ojciec 1 dziadek
i t o-

JÓZEF OBERBEK
Msze żałobna odprawiona rostanle dnii 36.02.
!985 r. o gods
..00 w kościele NMPI.S na Przy
morzu.
Fcgrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz
14.0C na cmentarza; Srebrzysko.
Żon? 1 dzieci ■ rodzinami
kosimy o nleskładanie kondplencjlG-048fe'

Msza święta żałobna zostanie odprawiona dnis
27. 02. 85 r; o godzinie 11.00 w kościele NMP — Mat
ki Kościoła w Tczewie ul; Rokicka, po czym na
stąpi wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej
cmentarza Komunalnego na Rokitkach, o czym za
wiadamia pogrążona w smutku
. rodzina.
•
K-2291

Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa
Rozdzielnia Gazu Gdynia, ul. Żeromskiego 18
tel. 20-4(*-73 lub 79

zawiadamia PT Odbiorców
że w dniu 85.02.26 oć godz. 18.00 do godz. 7.00 dnia
następnego nastąpi spadek ciśnienia gazu z możli
wością całkowitego zaniku w Rumi-Janowie z uwa
gi na konieczność wykonania robót sieciowych na
gazociągu i. e. w ul. Sobieskiego.
Uprzejmie prosimy odbiorców gazu o niekorzystaiie w tvm czasie z gazu, pozamykanie wszyst
kich kurków na Przyborach gazowych oraz kur
ków odcinających zamontowanych na Instalacjach
przed przyfcorami gazowymi. Uruchomienia instala
cji w budynkach będą dokonywać ekipy pogotowia
technicznego POZG.
K--220
mm

