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ROZMOWY
GROMYKO — ANDREOTTI

Przebywający z trzy
dniową oficjalną wizytą w
Rzymie radziecki minister
spraw zagranicznych An
driej Gromyko sootkbł się
we wtorek w godzinach
przedpołuaniowycn z sze
fern dyplomacji włoskie'
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Produkcja rolna zależy głównie

od warunków pracy i życia ludności wiejskie j
.Na wniosek Woj. Związ
ku Rolników, Kółek i Or*
ganizacji Rolniczych opradowała wczoraj na 5 zwyczajnej sesji Wojewódzka
Rada Narodowa w Elblągu,
podejmując problematykę
związaną z sytuacją w roinictwie indywidualnym oraz warunkami życia na
wsi w regionie, w świetle
uchwały Rady Ministrów
Integralną część tej próbie
matyki stanowił projekt
rozwoju oświaty rolniczej
w województwie w latach
1985—1990, przedstawiom
przez Urząa Wojewódzki
Przebiegiem ODrad kiero
wal przewodniczący WRN
Ryszard Święcicki. Obecni
byli m in. wiceprzewodni
czący Rady naństwa pror
Bolesław Strużek, preze»
WK ZSL Franciszek So
cha, wojewoda płk Ryszard
Urlińskl.
W dokumencie pt. „Ana
liza warunków życia lud
ności rolniczej oraz sytua
cji w rolnictwie indywi-

dualnym w zakresie pro czkę znacznej części mło szkołach rolniczych. Earba
dukcji rolniczej w woj dzieży wiejskiej do miast, ra Czyż pod!-? eśliła konie
elbląskim”, pi zgotowanym zapewniając jej na miejscu czność lepszej organizacji
przez WZRKiOR i przed godziwe warunki pracy i i podniesienia skuteczności
stawionym radnym, a na życia, co zahamuje też po dokształcania zawodowego
stępnie we wprowadzeniu stępujący proces względne rolników.
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ces przeciwko 13-osobc-85”. Zakłaay im. Próch- miesięcznie,
wej szajce włamywaczy i
Kwestionowano
tożsamość
rika dostarczą• na krajo
Z kolei spółdzielcze Za Jacka Knapika, twierdzono, pijacko meiirę
paserów, którzy „wyspe
W ubiegły poniedziałek szarniowy, wartości 1 min wy rynek 15 tys. kurtek
Po prostu zakazałem tym
cjalizowali się" w okra w godzinach nocnych w 290 tys. zł oraz drewniane z modnej tkaniny „waqc. kłady Przemysłu Odzieżo- że przywieź one przez niego ludziom
wstępu — powiedział
daniu kościołów Waitość
Nadbałtyckich
Zakładach konstrukcje stropu warto- bunda" podobnej do dre wego m J Lewartowskie- dokumenty to falsyfikaty, c
Knapk Z zarzutu tego zo
zrabowanych
przedm.o- Przemyslu Skórzanego Za ści 300 tys zł. Dzięki błys lichu. Z tkaniny „tnadera" g°, Vr-yttaptiy do prbduk- on sam podejrzany o doko J.stałem
po rozprawie sądowe
tów kultu rel.gijneqo i bi
kład nr 2 w Braniewie ifiy kawicznej akcji gaśniczej zastanu oyprodukrwany. h « *ftotęnnych
męskich nanie nadużyć finansowych oczyszczony. Teraz znowu
żuterii oszacowano na bli
buchł groźny pożar we strażacy uratowali
798 ok U tys kurtek; w han główek , elanobawełny, w Wiedniu
!
Hamburgu
zbiegi
_ ,
, .
przypsuie m się roztrwoń.ssko 50 min zł. W spra
* ^nsowana uo Poizki,
wnętrzu hali produkcyjnej sztuk skór i 2500 dwoin dlu znaidą się rów ter kur k*6r.e
śc.gany przez po- nje kwoty 160 tys szylingów
wie tej złoży przed są
W lokalizacji ognia uczę ogólnej wartości 3 min zł. tki z nablyszczającej tka modą zapinane będą na iicję austriacką,
Wcześniej zarzucano to ' pro
ztmki błyskawiczne lub za
dem zeznania ponad 130
stmezyły jednostki! straż> a także budynek ponad 20 niny typu „Wisła”.
zesow; Związku Polaków w
Spodziewałem
się
ta
trzaski
zwane
napami.
św:adków; powołano licz
pożarnych z Braniewa i min zł. Przyczyny pożaru
Przedsiębiorstwo odzie
Austrii, Korwetowi To ja 00
nych biegłych. Dalszy
Fromborka. W wyniku po bada specjalna komisja.
żowe „Nestor” szyjące wyNz.: sukienki koktajio- kiej reckcji, znam bowiem stawiłem wniosek o votum
ipcjg procesu 7 marca br.
żaru spaleniu w połowie
łącznie odzież damską, pro we. Asymetria nadal w mo- dobrze mechanizmy działań a nieufność, dla mego w zwigz
uległ aparat natryskjowo-su
tanu
ponuje klasyczne i trądy- dzie.
CAF . rozgłośni tckich
„Ramo ku z tg sprawą

Pod naaien. „Wytrwale 1
konsekwentnie
realizuje> *****
ffł
raj w
^zm.. G^ań kiej
im. I- urna
..ar- erencja
h awuzc wr_a KD Gdańsk
~ Po^ow**. Uczestniczyli
w mej m. i«. przedstawic_ele centra nych władz par:
SSeta;X*
PZPR w Gdańsku: Mieczesław Chabowski 1 Bohdan Daszkii vicz i citek
Egzekutywy br KW Jerzy
szet
wSS
Anli
*
"

|Sl

Na wstępie
8 osobom
wręczo-no legitymacje kan
dydackie PZPR. Następnie
referat sprawozoawczo-pro
gramowy w imieniu Egze
kutywy KD wygłosił I sek
rStar z KD PZPR Gdańsk-Portowa Marian Kunikowski. Dzielnicowa organ'zacji oortyjna
liczv 8556
członk&w
i kandydatów.
zrzeszonych w ponad 250
podstawowych i odd'zialowych organizacjach partyj
nych. Nie bez powodu, ja
ko miejsce konfer°ncii wy
br~no Stocznię
Gdańską
im. Lenina, bowiem właś
nie stoczniowa organizacja
partyjna
licząca
1881
członków
kandydatów
jest naji czniejsza w tej
dzielnicy.
Stwierdzono, że nastąp;
lo dalsze umocnienie pod
stawowych ogniw partii
W ub. roku przyjęto 104
nowych kandydatów, co
należ” uznać
za ważny
k’-ok naorzód na drodze
do
odbudrwv szeregów

Przed XIX Plenum KC PZPR

Być użytecznym narodowi
Wczoraj z inicjatywy Ko
mitetu Zakładowego PZPR
w elbląskim Zamechu cdbyło się spotkanie konsultacyjne kadry inżynieryj
no-techniczne.i przed XIX
Plenum KC, które ma być
poświęcone sprawom inteligencjL Uczestniczyli w

* Zim? kosztowała oas jui... i0 mld zł * Antynarodowe poczynania nie
pozostaną bez odpowiedzi * W Brukseli nie słyszano o... J. Knapiku
* Polemika bardziej dolegliwa? * Za szpiega ukarano... Polską

Życzenia dla jubilata
od W Jaruzelskiego

Konferencja rzecznika prasowego rz

Z okazji 40-iecia wyzwolenia Elbląga

Sesia noukowa

W pogoni za mrożonkami

foooda

ütffl

„Mechanizmy'1

dzielnicowej
organizacji
pai tyjnej.
- Zbyt wiele jest jesz«• - powiedział M. Kur«,
kewskt — w naszych zak
lądowych organizacjach ak
cyjnaści, niekonsekwencji,
, Mwet psychicznego >po
ru prZ€<j podjęciem piano
wanej pracy nad nabor&m
kandydatów do partii.
.
. ,,
,
. ejyi^r wielkoprzemy
, ^botmezej
powmny
być częściej w
cen'trun
M^teresowania
dzielnicowej. W
okresie
sprawozdawczym
nastąp.! odczuwalny regres w poziomie propagandy wizualnej, zarówno w
»składach pracy, jaic i w
osiedlach
mieszkamowych Spośród 15 zakłado
u;ych radiowęzłów wyróż— w Stoczni
Gdańskiej
im.
Lenina,
GSR i w Stoczni Północns^ Ab-V
skoordynować
’cb działalność propagando
wo ~ informacvjną przewi
duje się powołam? Klubu
Radiowęzłów
Zakłado
wych.
Najważniejszym
zada
niem politycznym w pra
cy z
młodzieżą szkolną
jest przekazanie jej podstawowego zasobu wiedzy
o istocie ustroju socjali
stycznego Z drugiej stro
ny nieookojacy jest zbvt
rusk> wskaźnik upartyjnię
ma środowiska nauczycie
li. Mimo ożywienia działał
no<5cj grun partyinyęp w
większych zakładach prarv daję się zauważyć pro
# Dokończenie na str. t

nim m. in„ członek KC Ste
fan Walter, sekretarz KW
PZPR Jerzy Gliszczyński i
wicewojewoda elbląski Józef Sowa. Wprowadzenia
do dyskusji dokonał sekretara KW, prezentując bariery I uwarunkowania, ograniczą jące postęp tech
niczny, a także aktuaLną
sytuacją gospodarczą kraJU.

W dyskusji wypowiedzia
ło sxę 8 osób, prezentując
stanowisk*.
stowarzyszeń
naukowo- technicznych
i
własne pi r^myślenia. Ge
neralnie popierano stano
wisko zmierzające do umoc
niemi a związków na linii
inteligencja — środowisko
robotnicze.
Zamtcnowska
kadra
inżynieryjno-tecnniczna gotowa jest do
podjęcia każdego zadania,
do którego jest predyspono
wana, ale powinny one
mieć konkretne cele. Wska
zywano na potrzebę nowe
lizacji przepisów w zakre
sie postępu technicznego,
motywacji do inżynierskich
działań, nie tylko finanso
wych, ale wewnętrznych i
zewnętrznych. Stwierdzono,
że istnieje konieczność uru
chomiema specjalizacji za
wodowej, stworzenia wa
runków do działań na
rzecz postępu. Stwierdzano
m.in. konieczność tworze
nia potencjału wy tu órczego do rozwoju zakupio
nych licencji, a także wpro
wadzenia w kraju metody
wartościowania pracy, wzo
rem sąsiadów z NRD i
Czechosłowacji. Wskazywa

przynłosl. oświadczeni* Lecha
Wałęsy ii postanowił on pod
trzymać iwoje wezwanie do
strajku, nWzależnie ot postawy OPZZ oraz *d decyzji, 1»ki*. w «prawie podwyżki cen
podejmie rząd; natomiast AFf*
podaje informację odmienną,
a mianowicie, że Wałęsa me
będzie obstawał przy manife
stacjach, do których uprzed
nio
nawoływała
podziemni
tzw. „Solidarność"; podobne
wiadomości nadała UP I, powo
łując się na rozfnowę telefo
niczna z Wałęsą, który po
wiedział że w przypadku smia
ny decyzji władz o podniesie
niu cen odwoła strajk. Tego
rodzeju
znoszące
się nawza
Jem
i typowe
dla Wałęsy
Wfjem i typowe dla Wałęsy wypowadzi wynikała z isekuiwntwT JeśU ^?dariy sl!
pTz^a w ^aeyf to'VoÄ
CS Ita '“moż^^kt
będzie można fakt ten zinter
pretować Jako odpowiedź na
wezwanie do strajku. Jeżeli
natomiast nikt pracy nie po
rzuci,
wtedy
obwieści
się
wszem 1 wobec, że przet-it-ż
nikt ostatecznie do strajku nie
nawoływał, dlatego ludzie pllnie pracowali. Zgodzić się zre no ra uchwały XX Knm
sztą wypada * opinią włoskie-I™ t mu f, a
rt i i u
- pisma „Corner* Della se.jgrfcsu Techników Polskich

0 Dokończenie na ,iii. I* § Dokończenie na str. Z

Oświadczeniu Departamentu
Stanu USA
poniedziałek w póś£°DdZih*aCh + *rie"0r
nych Departament Stanu
USA w; dał oświadczenie.
w którym stwierdza, iż w
odpowiedzi na wydalenie
z Po‘ ski atiachó wojskowego USA płk. Myera. rząd
USA uznał za persona non
graia attachć wojskowego
PRL w USA pułkownika
Szymańskiego.
Równocześnie
oświadczenie Departamentu Sta-

nu wymienia dwa inne
środki
odwetowe wobec
_ , .
Polski: rezygnację * rozmów pomiędzy przedstawi
cielami PRL i USA w spra
wie wznowienia współpracy naukowej oraz zatrzymanie w Stanach Zjednotzonych chargć d’affaires
USA w Warszawie, który
przyjechał niedawno
do
Waszyngtonu na konsultacje.

J, Knapik nawiązał tei do jąc świadomie ł rviebezinteresownie, związali swe,« .0sy z Zachodem, przeciwko
została specjair » spreporo- Polsce.,
wana. f rzeczą temu listy 1
Telewizyjna rozmowa 2 J.
oryginalnym podpisem J. Mi- Knapikiem naw ązała też do
lewskiego, korespondencja metod zbierania hformac
którą sze* biura „Solidarnoś- przez zachodnie służby wv
ci" w Bruka®'i własnoręczn.« wladowcze. Klasyczny "model
uwierzytelniał,
a przede szpiegostwa wojskowego roz
wszystkim łatwy do rozpozna szerzony dziś został do róż
nią przez zainteresowanego rriarów tctćlnego wvwiaou
magnetofonowy zaois jego strategicznego
Wykorzystygłosu. Nagranie to dokumen wane sq wszystkie, nawet
twierdzeń jcAoby prrywieziona przezeń dokumentaca

„Odezwały się nożyce...

Groźny pozor w Braniewie

tuje naradę przedstawicie
htjir i komite.ów „Sondarności", j-ak*' odbyła się w styczniu 1983 r.
W programie „Mechanizmy* była też mowa o 'udzlach, którzy korzysta.ąc
podobnie jak J. Knapik —
z dobrodziejstwa us*aAf/ omnestyjnej powrócili ostotnio
do kraju. Zostali ci — stwer
Jził J. Knapik — którzy swo
ią przyszłość widzą na Za
chodzie. Część z nich zapCA
ne wróci w końcu do PclskF
Ale są i tacy. którzy działa-

pozorne nie stotne „zwykłe" informacje. Z tego strumienia danych, przekazywanych często meśw:adorrne —
aokonuje się wywiadowczych
analiz Źródłem takich łnfozmacji oyło także, ;ak s>ę
okazuje, krajowe podzieme
Przekazywano dane dotyczą-

ce produkcji przemysłowej
zaoperrzenia w surowce I ma
teuały zcrwer-anych kontrak
tów Hp Miało to służyć oMy
polskiej propagand?’® Służy
ło r.ie tyHto jej.
(PAP),

DZIENNIK

Partia w dzielnicy Portowa

Tropem pasożytów 1 spekulantów

Cwaniactwo nie może się opłacać
)!♦
!>♦
do
*

Groźne zjawisko spekulacji szczególnie daje •
sobie znać w aglomeracjach
portowo-miejskich.
Zęby skutecznie i nim walczyć trzeba dociera« do
mechanizmów działania cwaniaków i pasożytów
. oołecznych.

Obnażeniu takich najwainiejszych
mechanizmów
służvła wczorajsza narada
w ITW w Gdańsku. Licznie
zgromadzili się przedstawi*1-1- organizacji
ciele
społecznych i zakładów pracy, obecni byli przedstawiciel«
wszystkich instytucji, zajmujących się kontrolą ryr.
ku i ochroną inteiesów
konsumenta.
Z danych WUSW wyni
ka, ze w ub. roku ujaw
niono znacznie więcej, niż
w latach poprzednich prze
stępstw
spekulacyjnych
Przedmiotem spekulacji w
1984 r. były towary war boś
ci 14 min 920 tvs. zł, z
czego 4 min zł stanów5, war
tość towarów, ukrytych
przed klientami
Prócz M.O di walki w
spekulacją włączyło się 36
brygad robcitniczo-mlodzieiowych
oraz
13
wy
specjalizowanych placówek
ORMO. Przeprowadziły one 1% operacji „Rynek” 1 z
pod kryptonimem „M‘ęso”,
ujawniając wykup i gro
madzenie atrakcyjnych to•rarów przez spekulantów.
Ale dzięki takim akcjom
nie zawsze się to udało.
Wśród spekulujących by
li także nieuczciwi pracow
niej handlu. I tak np.
sprzedano poza siecią de
taliczną 1800 kg poszuki
wanego kwasu cytrynowe
go. Odbiorcą był prywatny
właściciel wytwórni wód
gazowanych, a odstępują
cym PSS „Społem” w So
pocie. Nielegalny obrót kar
tami benzynowymi był mo
żllwy dlatego, że ułatwiali
ten proceder niektórzy nie
uczciwi pracownicy PZU.
W wyniku kontroli PIH w
288 placówkach handlowo-gastronomicznych ujawnio
no pospolite oszustwa. Ła
pano „n? gorącym uczyn
ku” windujących bez uza
sadnienia ceny producen
tów. Musieli oni z tego ty
tułu wpłacić do budżetu
państwa 47 min zł.
— W zwalczaniu speku
lacji — podkreślił z-ca sze
fa WUSW w Gdańsku płk
Stefan Oiga — zrooiliśmy
krok dc przodu, gdyż ^więk
szyła się wykrywalność oraz represje; ale żeby uzyskać lepsze efekty do wal
ki ze spekulacją musi włą
czyć się całe społeczeń
stwo. ,
Sprawców
przestępstw
spekulacyjnych
spotkały

dat ko wy eh" ma prywat™
handel, tui za nim na tej
niechlubnej liście są agen
ci. Wśród nich aet ni „Kąpiellska Morskiego” w SoDocie,
prowadzący not-ny
dotkliwe kary. W nb roku lokal „Rocky”: musi on zado sądów powszechnych płacić na konto podatków
wpłynęło 31T spraw o prze \ min 680 tys. zl. Mniejsze
stępstwa, ukarano 310 o- kwoty zapłaci także oosłusób. Są wyroki . pozbawię„Rocky” — szatniarz,
««***_ istnie a w fI
stripiizerka.
nia 1i A^PaniOTPłlia.
ograni :zenia wolnośwolno* *tdisc-jockey
problemem
cl 1 wysokich grzywien,
Oddzielnym
Z-ca dyrektora Izby Skar jest naruszanie dyscypliny
bowej w Gdańsku Ryszard podatkowej oraz „cwan-ac
Nowak podał przykłady Kom two” niektórych przedsię_____
polonijnych. Np.
binowania i chęci szybkie biorstw
go wzbogacenia się. Izba Wojewódzki Inspektorat „In
Skarbowa m wymierne e- terfragrances” w Gdańsku
fekty w obnażaniu mecha- skupował od hurtowni „Her
nizmów działań o cha bapolu” i placówek Handlo
rakterze
spekulacyjnym. wych zaprawę pomarańczo
Oto np. jeden z mutszkań- wą w cenie 90 zł, po to,
edw Gdańska sprowadził z by następnie — inaczej za
zagranicy 1000 mb. noate- pakowana — dostarczać ja
odstawiając 70 o. ko koncentrat w cenie 600
sob ^*K0 nabywających. Za zł za 1 kg Zakładom Pipłacił każdemu po... 2 mb. wowaiskim w Gdańsku,
materiału i sądził, że unik Śledztwo w tej sprawne pro
nie opłat celnych 1 podat- wadzi WUSW. Inspektorzy
ków Pomylił się, gdyż za- Izby Skarbowej penetrowa
bezpieczono u niego mie- H także środowiska trój
^ wartości 800 tys. zł.
miejskich „clnkeiarzy” u
Najwięcej „grzechów po których zabezpieczono go-

Rozpoczęła

Dekada Samorządowa

Z pewnością nie tylko lu
dzi morna zainteresuje pu
blikacja pt. „Gosuoaarica
Morska — Przegląd Statys
tyczny 1983”, wydana ostat
nio przez Instytut Morski
w Gdańsku. Na 255 stro
nach przedstawiono ogrom
tych podstawowych infor
macji o gospodarce mor
skiej w latach 1980—1983,
które wyrazić można za
pomocą liczb. Właśnie bo
wiem ich wvmcwne kolum

towkę wartości 40 min *1
— Szczególnie niebezpie
czne — podkreślił m. iń.
szef Prokuratury Woje
wódzkiej Ryszard Zegai —
jest Wykupywanie towa
rów z handlu uspcłecznionego, często wprost z magazynu, a tamże naruszanie zasad reglamentacji.
Głos zabrali także przedstawiciele orgar.izat.ji społecznych i związków lawo
dowych. M. in. członek
związku
zawodowego z
gdańskiej „blaszanki” stwie
rdziła, że należy uważnie
przyjrzeć się spekulacji w
kontekście popołudniowych
zakupów,
dokonywanych
przez ludzi pracy; w skle
pach o tej porze nie ma
już po prostu nic!
— Nie popadamy w na
strój uspokojenia, pedsumo
wując dz.ś efekty walki z
patologią społeczną —» powiedział wicewojewoda Ste
fan Milewski — chcemy je
dnak zyskać do niej no
wych' sojuszników. Nie da
my spokoju pasożytom I spe
kulantom.
B.K.

Konferencja rzecznika prasowego rzędu

twa emigracyjnej tzw. „Soli
% Do kończenie ze sir. I
darności" je.zyrn Grębskim,
ra'\ że Dech Wałęsa „zszedł ■który oznajmił, ii będące w
z piedestału szlachetnego ojca
posiadaniu polskich władz do
opozycji oraz zwolennika» spo.
kumenty sfabrykowane zoslakoju zł wszelką cenę ł odpo
jy n# użytek propagandowy
włada językiem budowniczego
W
Wolnej Europ.e niejaka
barykad".
Joanna Pilarsxa zakomuniko
Na marginesie Jeszcze Jedna
wała. iż dokumenty Knapika
sprawa — mówił dalej i. Ur
muszą być sfałszowane.
Nie
ban. „Wolna Europa”, powo
przyszło mi do głowy — po
łując się na 120 kwestionariu wiedziała ta pani — żc można
szy, podała wyniki ankiety używać takiej metody sfałszo
przeprowadzonej rzekomo przez wania. dokumentów. Biuro za
nielegalne pisemko prosolidat- granicznej „solidarności"
z
nościowe, wychodzące Jakoby w siedzibą w Brukseli zarzuciło
Polsce pt. „Słowo Podziem ie”, władzom polskim fałszerstwo
Nie gwarantuję — dodał rze podkreślając, iż uprzednio nig
cznik — że takie p‘renv c
dy nawet nie słyszało o Jac
gdziekolwiek rzeczywiście się
ku Knapiku.
ukazuje, ani że ankieta była
Następnie J. Urban przeasta
przeprowadzona.
Niemniej wił wyniki przeprowadzonego
„Wolna Europa” stwierdza, że
przez Ośrodek Badan Opinii
badania przep: owadzono wyłą Publicznej przy Polskim Radiu
cznie wśród zwolenników pod 1 Telewizj, sondażu na temat
ziemnej tzw. „Solidarności", niektórych aspektów stosun
nie zajmując się opinią prze ków państwo—KoscióL
ciwników podziemia lub ludzi
Na pytanie: Cz.y Kościół ma
niezdecydowanych.
znajdują w Polsce swobodę prowadze
cych się — wedle ich określe nia
działalności
religijnej,
nia — między obvdwoma fron twierdząco odpowiedziało
37
tami.
proc. ankietowanych, przeczą
Jeśli Już mowa o strajkach co 9. proc.
— nadmienił J. Urban — , to
Bardzo znamienne są odpo
muszę wspomnieć o poczyna wiedzi na pytania, jak powin
niach szczególnie naniebnycli ny postępować właaze w przy
l godnych zdecydowanego na padku wystąpień księży w spo
piętnowania, a mianowicie o job sprzeczny z prawem ata
próbach wciągania młodzieży kujących nasze państwo.
Z
szkolnej do udziału w zapo poglądem, żo władze powinny
wiedzianych przez podziemie nie reagować zgadzało się 25
manifestacjach \ niepokojach. proc. ankietowanych, nie zga
W gdańskim kościele Św. Bry- dzało się 53 proc. dla pórowgidy ks. Jankowski, występu- nania: w 19C3 : z> mereagojący w asyście znanego z pro waniem było 40 proc. osob, a
gramu telewizyjnego gitarzy 33 proc. miało zdanie oamlensty z Włoszczowej ks. Marka ne. Rośnie więc liczba ocze
Łabudy, nawoływał młodzież kujących od państwa reago
szkolną do udziału w tlraj- wania na nadużywanie ambo
kach 1 niepokojach Inicjowa ny. Znaczna częsc oopowiaoanych przez tzw. 'Tymczasowy Jących Jest zdania, ze raczej
Komitet Koordynacyjny,
należy stosować sankcje ppw
Szwajcarski dziennik telewi ne niż publiczną polemikę.
zyjny 17 hm. przedstawił roz kąrać, al« po cichu. Może
mowę z członmem kierownlcuznaje się tę polemikę za bardziej doiegliwą?
W dalszej części konferencji,
J. Urban nawiązał do sprawy
wydalenia z Polski
attache
wojskowego Stanów Zjedno
czonych Ameryki w Warszawie
Z udziałem przewodniczą mówiono też soosoby reali- płk. Friderick3 Myera za -.acych rad nadzorczych i zacjl uchwał III Zjazdu ruszenie w powaLny sposub
dj plomatycznego.'
prezesów zarządów spół- WZSP. W programie Deka statusu
oświadczenie Departamen
dzielni
zainaugurowane dy Samorządowej znajdą tuWStanu
dla prasy muwi się
wczoraj w Ratuszu Staro- się tematy, związane z fun też o podjęciu przez stronę
amerykańską
innych Jeszcze
miejskim w Gdańsku ko- kcjonowaniem reformy gos
skierowanych pizelejną Dekadę Samorządo- podarczej w spćłdzieiczoś- kroków,
clwko Polsce. Rząd polski uwa
wą, przygotowaną przez d pracy, zagadnienia, do- żc decyzję rządu USA wobec
Kumisję Współpracy
I tyczące zwiększenia ofen- płk Zygmunta Szymańskiego
nie malącą żadnego uspra
V spółdzialania Spóldziel- sywoosci działania spół- za
wiedliwienia. Przyczyny,
d!a
czości Pracy oraz Woje- dzielczych
samorządów, których podjęta została decvwódzki Związek Spółdziel- Spotkaniom
towarzyszyć zja o wydaleniu z Polski dj
Stanów Zjednoczo
ni Pracy w Gdańsku.
będzie handlowa giełda plomaty
nych, przedstawione zostały w
Samorządy są głównym przedtargowa w Domu Te- nocie wręczonej 23 bm. stronie
forum inicjowania wszel-- chnika, pokazy mody i amerykańskiej w Wa-szawie.
Departamen
kich nowych form sdóI- prezentacja usług, oferowa tuZ oświadczenia
Stanu USA wynika, że
dzielczego działania. Spot- nych przez spółdzielnie,
rząd tego kraju
postanowił
kania w dniach dekady poKolejny dzień pod ha- wykorzystać afere Myera dla
kroków
służą, jak powiedział poa- *łem „Eksport źródłem wła podjęcia kolejnych
do pogorszenis
czas wczorajszej inaugura* snyeh dewiz” posłuży wzho zmierzających
i tak Już złych stosunków mię
cji prezes Z urząd u WZ3P gacamu i rozwijaniu kon- cizy naszymi krajami. Decyzje
w Gdańsku Józef Kurpisz, taktów eksportowych, kió- te oceniamy jako Drzejaw
Intencji rządu
włączaniu w tok pracy sa- re pozwolą spółdzielcom prawdziwych
USA, skrzętnie ukryws nych
morządowej
młodszych na rozszerzenie możliwości pod deklaracjami o rzekomej
przedstawicieli załóg, któ- zdobycia deficytowych su- gotowości do poprawy stosun
j Polską, W tym przy pad
rzv dopiero uczą się form owców i materiałów, ma- ków
ku wydaje się nam — oznaj
spółdzielczego
działania, szyn i urządzeń, Pod ha- mił J. Urban — te cały ten
Wczorajszy dzień dekady stłem „Każdy spółdzielca incydent od początku za»ranżowano po to, aby znaleźć pre
orzebiegał pod hasłem „Od sportowcem” w dniach wol tek*t
do podjęcia nowych nie
Walnego Zgromadzenia do nych cd pracy samorządy przyjaznych
Polsce kroków. Pr*
Zjazdu CZSP” i był poswię spółdzielcze przygotują wie tekst ten wykorzystano w pro
pagandzie.
dając
punkt wyj<u
eony przygotowaniom spół- le imprez dla członków
do nowych lapaści na
dzielców do wiosennych swoich załóg i ich rodzin, cia
Polskę I jej władze. Jest pa
walnych zgromadzeń. OMT
radoksalne.
f*
Amerykanie

ków orzed się biorstw han
dlu zagrańicznego drogą
morską. Spory zasób wia
domości. wyrażony w licz
bach, dotyczy portow mor
skich w GdańsKu, Gdyni.
Szczceinie-Swinoujściu oraz
częściowo małych portów
w Kołobrzegu. Darłowie i
baz promowych w Gdań
sku i Świnoujściu. Następ
ny dział zawiera dane licz
bowe c żeg-łudze morskiej
i przybrzeżnej, łącznie z

Morskiej 1983" są w więk
szości dogłębne i wyczer
pujące. Do słabszych stron
publikacji, jeśli by się ich
doszukiwać, należą aiepel
ne dane zbiorcze na temat
całej polskiej gospodarki
morskiej oraz jej miejsca
w gospodarce narodowej.
Dotyczy to także przemy
słu okrętowego
W
skład
części
II
„Świat” wchodzą następu
jące działy: handel zagra-

powodują incydent, w którym
ich dyplomata jest przyłapany
na gorącym uczynku i za to
karać chcą Polskę.
J. Urban poinformował, że
w latach 1903-1935 z Polski
wydalonych zostało za działal
ność pozostającą w Jawnej
sprzeczności z
obowiązkami
dyplomatycznymi kolejno 13
pracowników Ambasady USA
Jesteśmy gotowi do popra
wy stosunków z USA i prag
niemy tego, ale nie pogodzimy
się z wtrącaniem się w nasze
sprawy, prowokacyjnym 1 aro
ganckim zachowaniem się re
prezentantów USA. Generalnie
zaś biorąc nie pogodzimy się
z polityką Ingerencji, uczy
nienia * Polski chłopca do
bicia, x instrumentalnym trak
towaniem naszego krajj, re
strykcjami, "tgresją propagan
dową, popieraniem ł finanso
waniem sił zakłócających sta
bilizację w naszym kraju.
Przedstawiciel „Financial Ti
mes" spytał czy gdyby Wałęsa
odwołał strajk zaplanowany
na czwartek, to zwiększyłyby
się szanse na wszczęcie dialo
gu na temat wyjścia Polski
z kryzysu? J. Urban stwier
dził, że dialog ten trwa
od
dawna i przvbiera bardzo ko i
kretne formy. Najpoważniej
szą taką dysputą była ostat.
nio ogólnospołeczna konsulta
cja na temat planu rocznego.
Podelmujac ważkie
decyzje
pytatny pierwej o zdanie wie
lu ekonomistów, często o roż
nej orientacji. Lech Wałęsa
nie Jest, Jak się wydaje, eko
nomistą tej miary, aby warto
było prosić go o ekspertyzy..
W ostatnim pvtaniu kores
pondenci wrócili do sprawy
dvplomatv
amerykańskiego:
Czy w rejonie gdzie dokony
wano szpiegowskich zdjęć by
ły wyraźni znaki zabraniajace
fotografowania? Rzecznik o4
powiedział,7 ,.e tak.

wartością przewozów i in
nych usług oraz o flocie
transportowej pod polską
banderą.
Materiały na temat prze
mysłu okrętowego obejmu
ją rarOwno budownictwo
okrętowe, w tym statków
0 pojemności powyżej 100
BRT, jak i remonty stat
ków morskich. Uwzględ
niono też imormacje o war
♦ości importu i eksportu
stoczni i innych zakładów
przemysłu okrętowego.
Kolejne rozdziały doty
czą: przedsiębiorstw ooslugi transportu morskiego,
gospodarki rybnej, nauki
1 szkolnictwa morskiego
oraz ochrony środowiska.
Informacje statystyczne, za
warte w części I, opraco
wane w oparciu o „Rocznik
Statystyczny
Gospodarki

niczny drogą morską z
uwzględnieniem przewozów
ładunków ogółem (i w roz
biciu na różne ich rodza
je) — niektórych pańrtw
i obszarów geograficznych,
porty morskie — głównie
w Euiopie i częściowo na
innych kontynentach, kana
ły morskie, żegluga, koszty
i wpływy transportu mor
skiego, frachty, przemysł
okrętowy i gospodarka ryb
na.
Ze względu na koniecz
ność korzystania z lóżnych
źródeł zagranicznych, jak
zaznaczono w przedmowie,
nie udało się zapewnić pel
nej zgodności danych. Nie
zawsze Identyczne są infor
macje, dotyczące np. wiel
kości przeładunków — u~
zyskano w portach z tymi,
które pochodzą se statystyk
narodowych czy międzyna

O Dokończeni* aa ftr„ 1
ces wzrostu areoniej wie
ku członków
organizacji
partyjnych, czerń a zapobiec winno
zwiększenie
przyjęć do paiTtii, w tym
zwłaszcza młodych robotników. Główna linia dzia
łania dzielnicowej organi
zacji partyjnej w II części
kadencji będzie skierovrana właśnie
na tę część
klasy robotniczej.
Oceny dzielnicowej orga
nizacji partyjnej i dokonał
członek Fgrekutywy JCW
PZPR w Gdańsku, Arka
diusz Tackowłak, podkreś

la]ąc wysoki tropień odpo
wiedzialnosci i raangaio ■
wania jej członków. W to
ku wielowątkowej, Iciłipugouzinnej dyskusji ppdnotzor.o m. Łn. problemy ak«
tywności członków partii
w miejscu
zamieszkania,
zaopatrzenia dzielnicy w
paliwa i enc-gię, realiza
cji programów oszczędnoś
ciowych,
komunikacji
miejskiej, ładu i porządku
w dzielnicy, krytykowano
przejawy marnotrawstwa,
nteaospoaarnerźci 1 i braku
reaKcji na przykłady pato
logii społecznej.
,

Wspólne rozwiązywanie problemów
Konferencja liczącej blis
ko 1000 członków i kandy
datów miejsko - gminnej
organizacji PZPR w Sztu
mie w woj elbląskim, obradująca z udziałem sek
reiarza KW PZPR w El
blągu Ryszarda Rutkow
skiego — podsumowała do
robek instancji i organize
cji, i okreśłńa zadania na
sekretarz
I
przyszłość.
KMG Bolesław Grabówski w referacie SDrawozdawczym zaakcentował umaemame się dyscypliny
wewnątrzpartyjnej i rozwi
janiie skutecznych działań
na rzecz rozwoju szere
gów partii.
Dyskutanci
koncentro
wali się głównie na spra
wach ekonomicznych
i
rmeszkaniowyeh. Mówiono
0 trudnościach i przeszko
dach we wdrażaniu refor
my gospodarczej, zwłasz
cza w środowisku
PGR.
Wskazywano na przykłady'
'’ofcrej współpracy erga
nów
samorządowych
i
związkowych, a także ca
łej załogi w rozwiązywa
niu proolemów zakłado
wych. Wzorem do naślado
wania
może
być tu
Państwowe Przedsiębior
stwo Tuczu Trzody Chlew
nej w Czerninie.
<eyb)
*

•

•

549 członków i kanćj da
tów PZPR, w tym "254 ro
ootnikćw i 107 chlopow
przyjęła w %sw je szeregi
od ^początku
kadencji 2o
kar.dydatćw, z tego 20 w
ubiegłym roku. O blisko
400 osób wzrosła też gmin
na organizacja ZSMP. Zaz
iiaczyło się umocnienie og
niw pa-tyjnych i nastąp,ła dalsza poprawa w ich
działalności.
Obok pozytywnych prze
mian w życiu społecznopolitycznym
gminy
—
wskazywano w dyskosj
— występują również bra
ki i niedociągnięcia. Na
przykład niewystarczająca
jest na wsi oaza handlo
wa, utrzymują się zakłócę
ma nądź niedobory w dostawach towarów rvnkowych,
brakuje środków
produkcji rolnej.
(cyb)

© Dokończenie

© Dokończenie ze str. 1
i zjazdów stowarzyszeń
naukowu-technicznych, któ
re zaproponowały
viele
rozwiązań, nie wykorzyrtywanych w praktyce w naieżyty sposób. Podnoszono
problem automatyzacji i
komputeryzacji
procesów
wywtarzania, jako źródła
usuwania niedoborów ka
drowych w bezpośredniej
produkcji. Gorzko zabrz
miały słowa, mówiące o
deprecjacji zawodu inżynie
ra w społeczeństwie. Mó
wiono o wzajemnym sto
sunku między klasą robot
niczą a inteligencją. Wska
zywano na potrzebę usprawniauia mechanizmów
reformy gospodarczej, służących m.in. większemu
możliwości dopływu do za
kładów
orzemysłowych
rmoaych, zdolnych pracow-

W ostatnich dniach na
terenie województwa elblą
skiego odbyło się 12 konie
rencji miejsko - gminnych
1 gminnych PZPR. Obrado
wali
m, in. delegaci z
miasta i gminy Pieniężno,
Prabuty, Susz, Sztum oraz
gmin Elbląg, Kisielice, Wii
czeta, Garaeja. Odbjły się
także konferencje komite
tów* gminnych PZPR w
Stegnie, Płoskini, Starym
Polu | Brani wie,
Konferencja; w Branie
wie obradująca z udziałem
m
in. przewodniczącego
WKKP Włodzimierza lew
kowlcza
dokonała oceny ni ków.
Zamykaj ąe spotkanie I
dorobku partii i określiła
zadania
na
przyszłość sekretarz KZ FZPR Hen
Gminna organizacja licząca ryk Grycel podziękował za

se «tr. 1 nych które zakupić można
jedynie w drugim obszarze
formują klientów sporzą- płatniczym.
Zaopatrzenie
durne przez sprzedawców sklepów w mrożone owowywieszki. Wczoraj w sprze ce i warzywa uzależnione
dąży były: wiśnie, mieszań jest przede wszystkim od
ka kompotowa» truskawki, warunków
technicznych
śliwki,
czarne porzeczki, tych placówek. Popyt na
szpinak, groszek z marche te artykuły jest duży. „Spo
wką, kalafior, brukselka, łem” zwiększyłoby zamómieszanka warzywna, ftiar wienia w przedsiębiorstwach „Hortex", dostarcza
chewka, fasolka
Jak nas poinformowano jących towary do sklepów
w PSS „Społem” w Gdań Trójmiasta: warunkiem jed
sku stan urządzeń chłodni nak jest usuniecie awarii
czych w pozostałych skle urządzeń chłodniczych, „
W trakcie rozmów t prze
pach również nie jest do
bry. Brakuje części zamień dstawicielami PSS „Spo-

łem”, RSPO i PHS dow?cdzieliśir.y się, że przedsiębiorstwa te sprowadzają
mrożonki z „Hortexu” w
miejscowościach Płońsk i
Przesucha w Woj radomskim, a także z innych zakładów owocowo-warzyw
nych, położnych w różnych częściach kraju, meraz na drugim jego krańcu. Żadne z nich natomiast
nie kupuje mrożonek w po
* łożonym „za miedzą” Zakła
dzie Zamrażaini i Przetwór
stwa w Kartuzach. Tamtej
zakład wobec braku za
interesowania rynku jego
wyrobami 90 proc. mrożo
nych warzvw i
owoców
głównie truskawek i śli
wek eksportuje do krajów
zachodnich, głównie do
dostosowując ich liczbą «Sc ak- Szwajcarii i RFN. Jak po
tualnyeh możUwołd rozładun- informowała
nas zastępca
kowyeh.
dyrektora
do
spraw
produ
Jak s tfcgo Wynika część w»
gonów zamienia slą w maga- kcji ZZiP w Kartuzach Te
zyny n> kółkach, co w poważ resa Łukiano nie udało się
nym stopniu ogranicza rdolnoś znaleźć kra jowego odbior
cl przuworowt kolei która me cy mrożonego koperku, 8dysponuje żadną rezerwą ta
mieszkanki
Porową,, Oczekiwania wagonów składnikowej
n* rozładunek jest przyczyną warzywnej i in. wyrobów.
nierytmlczntgo Ich p'.dstawia Za dewizj uzyskane
to
ni* pod załadunek.
sprzedaży mrożonek
do
Tymczasem vobec zwiększo kraju tachodnich
kartus
nego zapotrzebowania na wę ki zakład zakupi
przecier
giel w -elach energetyczno-o_eczkach,
Ijrzewczych. próżne -veglarV;? pomidorowy w
winny jak najszybciej wracać który po przepakowaniu na
na Śląsk. Są one również pil male słoiki trafi na
nasz
nie potrzebne pod .pnewóz im rynek.
nych towarów Dlatego tet Pół
Godna pochwały jest go
nocna DOKP oraz rejor.y prze
Żawozów podejmują oper* tywide spodarność Zakładu
interwencje w stosunku do mra żalni
1 Przetwórstwa
przedsiębiorstw, która prze trzy w Kartuzach. Niezrozumia
mują wagony.
ły jest jednak brak zainte
Terminów? rtrzładunrtt wago resowania firm handlowych
nów #tał
uprawą najwyż Trójmiasta wyrobami wy
szej wagi 1 wszyscy odbiorcy
oferowa
przesyłek wagonowych, mimo sokiej jakości i
utrudnień spowodowanych zi nych po przystępnych ce
mowymi warunkami, winni do nach. Wielu klientów chę
łożyć maksimum starań. zwle,k
szyć liczebność ekip rozładun tnie kupiłoby np mrożony
w
kowi. oraz
aodjać wszelkie koperek ale nie ma go
niezbędne dz’alanta na rzecz handlu.
przyspieszenia rozładunku wa
Na świeże owoce i wa
gonów.
rzywh trzeba jeszcze długo
czekać. Do chwili pojawię
nia się ich na rynku uga
niać się będziemy po skle
pach w iposorukiwainiu tego
Polski« Linie Ixxtnieze towaru w postaci zemrożo
..Lot” informują, że w mere nej.
sie od 4 kwie-t’ii«. br: do
Ot)
21 lutego 1986 r. odoedzie
sie 30 lotów czarterowych
na tras-e Warszawa — To
ronto — Warszawa.
Rezerwacji miejsc na
Trzej mieszkańcy Szcze
wszystkie te rejsy można
dokonać wyłączna« wraz cina Sławomir X., Dariusz
z jednoczesnym zakupem L. i Mirosław S. ukryli się
biletu. Wai miłkiem naby na statku „Zgorzelec” pły
cia go jest okalanie waż nącym z ładunkiem węgla
nego paszportu oraz wizy do Roerdal w Danii i w
lub jej promesy. Dodajmy, len sposób nielegalnie prze
że na tych samych zasa kroczyli granice. Władzo
dach oparta będzie rezer duńskie nowiadomione
wacja i sprzedaż biletów odkryciu pasażerów na ga
na loty czarterowe
clo pę, którzy cncieliby pozo
Chicago i Detroit, których stać w Danii, nie wyraziły
törminv zostaną ogłoszone na to zgoay. Nakazana
odesłanie ich — tą samą
w najbliższym czasie.
(PAP) jednostką cło Polski.

Wagony czy magazyny na kolkach?
Mimo pewnej poprawy nadal
niezsdowalając*1 jest tempo ro*
ładunku
wagonów. Minionel
doby na terenie okręgu póf
nocnego PKP
fjrzetx*'Tnano
ponad terir.ln dozwolony S189
wagonów. Na stacjach portowych w Gdańsku | Gdyni ocze
kuje na rozładunek 159 wagonów z węglem eksportowym.
mimo, t- podejście transportów węglowych limituj# sią,

rodowyćh. Dane dotyczące
zagranicznej
gospodarki
morskiej tylko częściowo
obejmują 1983 r., vv niektó
rych przypadkach dotyczą
tylko lat poprzednich, co
wynikało z ograniczonego
dostępu do części materia
łów.
Można oczywiście marzyć
o tym, by publikacja taka
rarówno w części, omawia
jącej polską, jak i zagra
niczną gospodarkę morską

obejmowała również ostat
ni, w tym przypadku, 1984
r. Jednak, choć sam druk
trwał tylko niespełna pół
tora miesiąca uniemożliwia
to zapewne ogrom prac,
związanych z gromadze
niem materiałów, które
zwykle nie są dostępne tuz
po zakończeniu danego ro
ku, a najczęściej znacznie
później,
W sumie publikacja jest
bardzo pożyteczna i nie
zbędna w każdym przed
siębiorstwie gospodarki mor
sklej oraz dziedzin ookrew
nych, przyda się także każ
demu, kto interesuje się
tymi zagadnieniami. Zam>
wienia przyjmuje wyłącz
nie Wydawnictwo Instytu
tu Morskiego w Gdańsku,
ul. Grobla IJ nr 12/14, teł.
31 -83-85.
T. Ub.

Sekretär»
KW PZPR
Mieczysław ChabowkkJ do
konać analizy oüiegioirocz
nych wyników produkcyj
nych
w woj. gdańskim,
podkreślając dalszą stabi
lizację ekonomiczną oraz
przeostawii
zauan.a na
rok bieżący, ze szczegól
nym uwzgięaimer*ł«tn za
dań eksportowych i bu
downictwa mieszkaniowe
go. W sferze
problemów
społeczno - poLtyczr.yeh u
wypukJU fakt umacniania
się struktur
PRON_ i
wzrest przyjęć dc partii,
co vskazuje na upowszech
nianie się postaw patrio
tycznych
i zaangażowa
nych. Mówca nawiązał do
treści wyjazdowego posie
dzenia Biura Politycznego
KC PZPR w Gdańsku, któ
re pozytywnie oceniło dzia
łainość wojewódzkiej orga
nizacji partyjnej, wskazując równocześnie na sła
bości, którym należy poś
więcić więcej
uwagi w
najbliższych latach. Obec
nie najważniejszymi zada
niami w pracy partyjnej
są wybory do Sejmu PRL
oraz przygotowania do X
Zjazdu PZPR.
Zebrani przyjęli uchwa
łę, wytyczającą
kierunki
działania na druga część
kadencji. Zakłada się m
Ln. wzrost skuteczności sze
roko pojętej pracy ideowo-wvchowawczej,
pod
niesienie na wvzszy po
ziom różnych form szkole
nia partyjnego oraz akty
wizację członków partii w
miejscach zamieszkania.
^
(as)

Być użytecznym narodowi

W pogoni za mrożonkami

Nie tylko dla ludzi morza...
ny, zawarte w tej publika
cji, stanowią jej podstawo
wą treść.
To obszerne wydanie
składa się z dwóch części,
w pierwszej mieszczą się
informacje o gospodarce
morskiej Polski, a w dru
giej — świata. W części,
dotyczącej Polski wyodręb
niono 9 działów, poczyna
jąc od uwag ogólnych 1
ważniejszych danych o ca
łej naszej gospodarce mor
skiej oraz jej pozycji w
Europie i świeeie. Przed
stawiono także informacje,
dotyczące należności i zo
bowiązań z tytułu uśług
morskich, których wartość
wykazuje się od 1982 r. w
złotych obiegow vch.
W dziale „handel zagra
niczny drogą morską” znaj
duje się’ bogaty mateńał o
przywozie i wywozie ładun
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Czartery do Toronto

Duńczycy nie chcą...

owocną» dyskusję, której
wnioski opracuje specjalnie powołany zespół, a bę
dą one m in tworzy^wem
obrad pooczas XIX. Pietarn)
num KC.

Debata w „Komunie”
Powszechna dyskusja o
roli i znaczeniu inteligencji
trwa. Jej przebieg, towa
rzysząca atmosfera, zaan
gażowanie świadczą o potrzebić poruszania tego te
matu, W środowiskach in
teligencji, w tynr. iachnicznej, w zakładach pracy roz
mowy o roli i znaczeniu
tej warstwy społecznej tak
istotnej dla rozwoju społe
czeństw, odbywają się na
płaszczyźnie korkretow i
prób definiowania. W Sto
czni irr,. Komuny ParyskłeJ
w Gdvni przewoaniczący
tamtejszego ognrwa PRON
Miron Klimowicz przyto
czy! słowa Stanisława Sta
szica, iż największą powin
nością człowieka jest „być
użytecznym”. Określenie to
zawiera indywidualny sto
sunek każdego z nas dc
Kraju i narodu. Miemiiciem wartości inteligencji
jest
przeto umiejętność
kształtowania przez mą du
chowego życia narodu. Spo
łeczeństwo powinno do
strzegać bogactwo tkwiące
właśnie w
posiadanych,
v'artościach
intelektual
nych.
We wciorajszej dysKusji
podicreslano, że w 40-Ieciu
PRL nastąpiły
ogromne
przewartościowania
w
strukturze socjalnej naro
du. Inne jest dziedzictwo
współczesnej
{nteLgencji,
wywodzącej się w dużej
mierze z k.asy robotniczej
i chłopskiej. Stąd co^az
częściej roia inteligencji
jest traktowana, jako służ
ba lrswym ” klasom.
To prawda — mówione
— iż od inteligencji w du
żej mierze zależny jest po
stęp społeczny we wszyst
kich dziedzinach. Dlatego
też niezrozumiałe są przy
padki niższego wyru*gracza
nia osób z wyższym wy
kształceniem, aniżeli pra
cowników niewykwalifiko
wanych. Nie zachęca to
młodych do podejmowania
studiów.
Podnoszono też kolejną
istotną kwestię: skero inte
ligencja pełrd określona i
ważną rolę w społeczeń
stwie, to kryteria jej oceny
muszą być stabilne
W dysiicusj* w Stoczą i
im. Komuny Paryskiej uczestmezył i obrady prowa
dził sekretarz KLZ PZPR
stoczni Wojciech Szyuikiewic*.
new

Sesja WRN
w Elblągu
9 Dokoncxeoie

tr *tr.

tym współdziałanie elblą
skiej WRN i WZRKiOR.
Rada powzięła uchwałę,
przyjmującą do akceptują
cej wiadomości wspomnia
ny dokument WZRKiOR
oraz zobowiązała wojewo
dę do przeciwdziałania nie
korzystnym zjawiskom, wy
stępującym w gospodarce
rolnej województwa, a tak
że do przedstawienia w
wariantowych założeniach
do Wojewódzkiego Planu
Społeczno - Gospodarczego
na lata 1986—90 zadań w
zakresie poprawy warun
ków życia na wsi w regio
nie. Podjęte -takie uchwałę
zatwierdzającą program roz
woiu oświaty rolniczej w
województwie
na
lata
1985—1990

f FC* I ;Y
Ni© wystarczy grać
w turniejach
gzans# doazlurawanU do czo
łówki, bc poziom — w poiow
nealu s latam.' poprzednimi —
nia był Jednak rmjwy4s*j.
— A co pan *ądzi o i 11 gry.
wzrunkacta pouytu w Gdyni i
całym turnieju? >
— Warunki zakwaterowania
ur hoteiu „Gdynia"
mieliśmy
bardzo dobre, ale -u.la »ry w
Zakładowym
Don. u Kultury
Morskiego Portu riaiaiowe^c
Gdynia była
zbyt -ddalona.
Gd. by tak mo*na było rai#
czkać I grać w tym aamym
miejscu. Sal« oyra :uza, ale
mlaia tel «woje mankamenty:
skrzypiąc* podłoga, słabe uświetienie, komplety szachów
nie miały wymiarów olimpij
skich, przez dwa dni graliśmy
w płaszczach z powodu awirii
ogrzewania. Ponadto trzy .turi eje jednocześnie w jednej
saL — tc nie Jest najlepsze
rozwiązanie.
— Na- koniec preszę o oplrtę
na temt czołówki
polskich
szachistów.
— Brakuje u nas dysput 1 po
lemik szachowych, a czołówka
dysponuje tylko literatura z
kra jćrw
socjalistycznych. Nie
ukazują się uumaczenia aajlep
szych książek szachowych. Or
ganizuje się dużo turniejów —
Tylko przez tydzień studen wielu szachistów Jeździ z tur
ci AWi’ w Poznaniu łudzili nieju na tu^mej, ale nie piteambicji wyczynowych.
się, że ich piłkarska szóstka jawla
— Powleózinł pan w wywia
—
Wolverhampton
odrobi
dzie
telewizyjnym
ędańdwubramkową stratę ł -awan skiej .Panurjmy”, tedla
prasa lo
suje do finału Pucharu Pol kalna mało pisze
o
szacho
ski w Gorzowie W poznań wych mistrzostwach Polski. Te
skiej hali zespół z Oliwy — chyba przesada — w „Dzienni
FC AWF 69 rie tylko, że nie ku Bałtyckim” informacje o
pozwolił rywalom przechylić MP
ukazyw'ały się codziennie.
na swoja stronę szali zwycię
— Chodziło ml o to,' że in
stwa, ale po prostu zdeklaso formacje są raczej skron ne 1
wał gospodarzy, wygrywając lakoniczne, a nie. te Ich w
5:0. Bramki zdobyli: Rogatsk» ogóle nie ma.
For. U a k, Suchanowska 1
Kamiński — po X.
jak nas poinformował ;zef
Akademickiej
Rady Szóstek
Piłkarskich Jan Kłyś, swoje
zwycięstwo FC AWF 69 zaw
dzięczał wybornej taktyce, opartej na nieustępliwości
w
Polscy piłkarze ręczni odnie
ofensywie, w której bryiowah
śli kolejne zwycięstwo na MS
Gładysz i Kempa i zaskaku
jących kontrątakacn przepro pull „B" w No •wegil zwycię
wadzanych
przez
Fostlaka żając wczoraj wieczorem Buł
garię 27:Id (10-7). Nlespodzieva
i Rogalskiego.
Zatem od 1S — 15 marca w nej porażki doznała NRD ule
Gorzowie FC AWF S3 powal gając Węgrom 24:25.
czy o Puchar Polski.
(f)
W

O MKońezo ,ych w minioną
sobotę »2 szachowym mistrzo
stwach Poll ki seniorów oraz «
sytuacji W czoiowci* puisltkih
szachistów rozmawiamy c by
łym
dwukrotnym
mistrzem
Polski, wielokrotnym olimpij
czykiem, mistrzem mięazynar©
wym Krzysztofem Pytlem.
L. Może najpierw kilki, stów
o samych mistrzostwach Pol
ski,
— Tegoroczny finał w Gdyni
byŁ nietypowy. Z powodu udżiału w turnieju strefowym
w Prad2t nie braU w nim udziału
trzej
olimpijczycy:
Schmidt, Sznapik * Stemplu.
W półfinale nie graU tacy zna
nt zawodnicy. Jak Sydor, Biel
czyk czy KsięsKi, W rezulta
cie do finału trafili tacy za
wodnicy, jak Cichocki, KuczyA
ski czy Kojder, którzy braki
umiejętności potrafią nadrabiać
młodzieńczą ambicją, W każ
dym razie z powodu tego zbie
g.u okoliczności, o którym módłern, młodzi szachiści mieli

FC AWF 69

zspra w finale „6

Trwa dobra passa
piłkarzy ręcznych

Ms w Gdafisku i w Tczewie

W remach trzeciej koletki
spotkań o mistrzostwo 11 ligi
bokserskiej ne gdańskim rin
gu w hal; stoczni pi2y uL Jana
z Kolna dojdzie w sobotę 2
marca o godz. 11 dc pojedyn
ku między Stoczniowctm
»
Gwardią Koszalin.
Fa worytem meczu jest oczy
wiście Stoczniowiec, niemniej
w kilku kategoriach wagowych
powinno dojść do wyrówranych, emocjonujących walk.
Wiele wskazuje nr to, t> t ze
stawienie par w gdańskm
meczu może być następujące
(na I miejscu pięściarze Sto
cznlowca): Stamp—Cholew*. M
Gęślak- -Ciechanowski (zremi
sował niedawno z był-cn mi
strzem świata Srednickim), K.
Gęśiak—Matoga, L. Ki sedowskl—Kra ize, £ w atiowsłri— W'zbar, Rychłowski—Drewing, Ku
linowski —Szeszko, Piwko—Ku
bera,
Clchockl—Openchowski.
Buczkowski- Makarcyj.
Drugi gdański cespół — TKS
Wybrzeże wyjeżdża do Górni
ka Knurów.
Po ubiegłym meczu we Wro
cławiu, gdzie miejscowi* Gwar
dia nadspodziewanie wyso«co
pokonało
Stoczniowca
1« 4
gdański klub wystosował pro
test na ręce prezesa Pois łiegu
Związku
Bokserskiego,
akcentując że sędziowie — w
ringu Socha J, na punkty: Uosiak, KołdeJ i Roemer —
swoimi werdyktami wypaczyli
wynik spotkania, krzywdząc
Stoczniowca. Gdańska strona
kwestionuje werdykty a i w
pięciu
wagach.
do.y^zące
walk Szampa, L. Kosedowskiego, SwiatJcwrsklego, Piwkl
l Cichockiego,

*

»

*

przy uL Gdańskiej mlędzj na
rodowy turniej bokserski t
udziałem zawodników z P' iO
Ribnitz-Damgar en (NRD). Sto
cznlowca 1 GKS
Wybrzeże
Gdańsk, Goplanli Inov
aw.
Astoril Bydgoszc
Brdy Byd
goszcz, Startu Elbląg, Soi ot*
Piła, Stall Gorzów 1 VlTialy
TczewPierwszego dnia walki eli
minacyjne odbęd? sis* o godz.
10.30 i 15.20, natomias.* drugie
go dnia o godz. 10.30 rozegra ■
ne zostaną pojedynki o miej
sce 3 14, zaś o n ad z. II —
walki o miejsca 113.
Impreza organizowana Jest
z okazji 40-lecla wyzwolenia
Tczewa 1 725 rocznicy powsta
nia miasta.
Warto Jeszcze doaąć że oa
Uścia zgłoszeń turnieju figu
rują nazwiska W pięściarzy
■ko)

Kosiykarki spójni
grają z Czarnymi
pojedynki
drugiej.
mit' dy
rozg-ywek ekstraklasy zak-ó
czą koszykarki Spójni Gdań-f
meczem w swojej hali przy
ul. Słowackiego we Wrz~sZr
czii z rewelacją 1 ligi-— Czn
ny,nl Szczecin. Spotkanie to
odbędzie sę w sobotę 2 m«r
ca o godz. 19. W Szczecinie
gdańszczanki przegrały wyraź
nie. Teraz Jest okazja do re
wanżu ale by ten był udany,
podopieczne trenera
HuctńEkiego muszą być w wysokiej
iocmia.

•

•

•

Przy j-karji podajemy wy
niki ogólnopolskiego turnieju
młodziczek w koszykówce, ja
ki
zorganizowała
gdańska
Spójnia
startowało » zespo
łów W finałowym pojęćyrku
o 1 .miejsc« Włókniarz B.ałystok wygrał z LKS Łódź 47:22.,
a w spotkaniu o trzecią losa
tę Soo.mla Gdańsk uległa Su»milowl Olsztyn 32:41. Jeśli cbo
dzi o wyróżnione zawodnicz
io z v ybrfieżowych zespo
Bałtyk Gdynia prowirtzł W ki
zos ały
nimi:
Edvta
siedzibie
swojej sekcji pli łów
Krzemień
Violet
ki nożnej przy ui. OUmDij- ta Stefaniakze zeSpójni,
Star.u
Gdansk
skiej w* Redłowle
sprzedaż
i Beata Yońet z MKS Kwi
karnetów wstęou
na
całą
(ko)
wiosenną ruruj j
I-Ugowych dzyn.
itK)tkań plłk.-Tzy tego klubu.
Karnety można nabyć .
co'Uziennie w gi>da 8 — 15.30.
Przy okazji
Informujemy,
Już od daw * a mówiło aię
że pierwszy mecz ligowy futboUścl Bałtyku
rozegrają w le nowojorski Cosmos ma kio
«bote 9 marca o godz 12 ra pety finansowe Nikt ni« rv*>
swoim stadionie s Radomia- dziewał się. Jednak zi. .»kle
go krachu. Szefowie klubu o
kiem.
(ko)
znajmill ostatnio, iż z powo
du braku funduszy zespól rrie
dokończy rozgryw k o halowe
w« mistrzostwo USA (a po
zostały do rozegran-a Jeszc?’4 m czel). Prezy
W sali ZNTK w Gdańs«.u- cz« tylko
Cosmo.-" Gic, go Chm«
-Przeróbce odbył się między ■ dent
wiem
wojewódzki turniej
zapaśni glia »twierdził: „Nie
czy młodzieżowców o puchar jeszcze czy ogłosimy plajtę
Nasza
przyszłość
zdecyduje
przewodniczącego
ZW
ZMW
tygodniu
w Gdańsku. W
klasyfikacji się w przyszłym
Mam nadzieję, że do
końca
zesaołowej
zwvciężył
LKS tego
r^tegrrmy jeszcze
Technik Rusocir zdobywając kilka roku
między
na’
.
-■r*ćov.,yc:
kryształo-Ay puchar.
Pięciu kań. Zobowiązują nas do spot
te
zawodników * tego klubu sta go
podpisane kontrakty”.
waio na naijwyższym podium.
V,
poszczególnych
wagach
plerwsk«- miejsc» zajęh:
P.
ZięDa (Oedama), W. Bobrow
ski (Technik), P. Wybrania*
(Morena Żukowo). S.
Kępiń
Ognosko TKKF
„Przymo
ski. P. Wybranowski, J. Mi
sobotę 2
chalski (wszyscy t ‘technis.a), rze” organizuje w
D. Fercho ^OJimpia
Elbląg), marca o goda. 13 bieg narclar
E Dandowskł (Cartusia) i D. ski dln trzech kategorn wie
ku na dystansach 800 m oraz
RęDińskl (Technik).
• • •
% km i 4 km, W tym samym
Nowym pierwszym trenerem dniu to mając« swoją siedzi
Dąbrowszczaków
zapaśników SnOjnl
Gdańsk bę przy uL
w miejsce Tadeusza Chruoca- 13 ognisko, zaprasza dzieci 1
ły zosta( Józef Alijew, które młodzież na konkurs rzeib i
go wychowankowie zdobywa- budowli ze śniegu, prosząc o
Ii często medale w finałach przyniesienie ze sobą przybo
do
charakteryzacjiogóln opolsklej
spETtak.ady rów
Wreszcie
trzeci*
Impreza
młodzieży.
„Przymorza” w
nadchodzą
cym weekendzie to kulig, or
ganizowany w niedzielę 3 mar
ca nad Jez. Ostrzvckim. Wy
Jazd — o goda. 10. IV progra
Trzecia żona byłego mistrza
kuligu, obok
sprawnośświata w boksie Muhi-mmtd' mie
ciowo-rekreacyjnych
Ali — 29-letnia Aisha Ali reńoji, także ognisk«, konku
piecze
wytoczyła
powództwo
ekskiełbasek i
dyskoteka.
championów do sądu w Mon nie
Szczegóły
pod
nr
tel.
53-20-51.
tgomery w stanie
Pensylwa
Ogni&uo TKKF „Zaspa”
v.
nia żądiaJąc dwóch miilcnów
organizuje naukę i
dolarów ze niewywiązyw ame Gdańsku
pływania
w ra
sie Muhammada ze świadczeń doskonalenie
mach drugiego cyklu,
rozpo
na rzecz utrzymania Jej i czyncjącego s:ę 8 marer Chęt
dzlesłęclołetnieJ
córki
Khr- ni p oszeni są o zgłoszenie się
llrh.
w sekretariacie ogniska — w
(ko)
baraku miedzy SP ni 90 i SP
nr 92 w poniedziałki, środy i
piątki w godz. 15-18. Zajęcia
prowadzą wykwalifikowani in
ctr u którzy. Zgłoszenia
mogą
Akadem'cKi Klub Morski w być indywidualne i zoiorowt
Gdańsku
zawiadamia, ze w — zakładów pracy. Instytucji,
Ognisko TKKF ,,Fod starym
czwartek 28 bm. o goaz
16
odbędzie
sie
walne
ze piecem” w
Gdańsku-Orurri
branie
sprawoedawc»o-wybor zawiadamia chęfne pan:«
o
Cze klubu - w gmachu głów rozpoczynającym się
kursie
nym PobtochnlKi
Gdańskimi, samocbroni? dla kobiet. Zgło
v »aii 355. Obok
członków trema w p«>nicdzialki 1 środy
MDK,
ul
klubu miłe widziani będą tak V godz. 17-18 w
Dworcowa |.
(ko«
Jego sympatycy,
l
Wisła Tczew organizuje w
sobotę 2 i w niedzielę 3 mar
ca na ringu w hali „Pilawa"

Karnety na mecze
BsłtyKu

Flajta Cosmosu?

Na lapasmczej mzcie

TKKF propnnuie...

Ali-pozwany

Walne 7ebran:eÄKM
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Prawnicy o proje!» cle ordynacji

ftawnik
nuM §

.ki.

Nic nie ursnic
m z demokraci!

,

-

■
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u/ybotami do

Sala N a czelnego Sądn Admlnlstn.ey
kiora
na ©gól nie iakkm iluiy zebraniom, nie była eo
prawda wypełniona do ostatniego miejsca, ale wia
domo, i- cl która/ pnyscll na spotkanie — to fa
chowcy, nie od
wczoraj grzebiący w zakamar
kach prawa. Ich epmle 1 sugestie, nie przesądza
jąc w końcu niczego, miały Jednak ułatwię me
rytoryczną orientację w raiozenueh do projektu
ustawy „Ordynacja Wyborcza ao Sejmu PRL", a
przede wszystkim wyrazić stanowisko w sprawie
prsyszłego jej kształtu.
OTŁi otwierając im w tym gronie wszyscy zna
branie, którego po my jego treść. Nie mam
mysł Zrzeszenie Pra nic przeciwko temu, by
wnlków Polskich zawdzię młodzież, szkolna uczestni
czało swojej Komisji Pra czyła w działalności społe
wa Administracyjnego, Ję cznej, kształtującej ' nasze
drzej Witkowski — prezes życie publiczne. Uważam
NSA — bolejąc przy okaż natomiast, że do takiej ak
Ji nad absencją uniwersy- tywności ma zagwaranto
teckicn prawniicow, na tym wane inne formy, niż aku
właśnie skupił swą myśl: rat Sejm PRL. Granica 21
—> Jest to Już druga dysku roku życia i tak jest grani
sja nad tak Istotnym ak cą młodzieżową.
Trudno
tem prawnym jak ordyna oczekiwać, aby człowiek w
cja wyborcza Przeć
ro wieku 13 Lit był społecznie
kiem rozpatrywaliśmy re i politycznie predy sponoguły wyborcze do rad na wany po pełnienia funkcji
rodowych, któro późniei za poselskiej.
«losowano w praktyce 17
Jerzr Mosak (radca pra
czerwca Zwracam uwig-;,
in tym razem nasze spo- wny)* — Na wszystkich ze
braniach, bez względu na
«urxedania nie będą do ty środowisko,
sprawa wieku,
*syć projektu ustawy, s v przez
powiedzmy,
'edynie założeń do niego. prostotę, swoją,
wzbudza najżyw
Ostateczny Jego kszułt nie sze debaty.
Dziwię się, ze
jest jeszcze oczywiście zna
prawnicy nad tym dy
nr Kle wiem też czy bą- my
skutujemy, skoro rozstrzy
dzie prowadzona dyskusja rniądo
Jest w Konstytucji.
nad samym projektem, bo
Franciszek
Wojtyło (sę
wiem ogniwa PRON
nie
przewidują takiej kampa dzi* NSA) — Skoro żeby
ławnikiem,
trzeba
nii. A szkoda, bo niektó zostać
ukończyć 28 lat, to co na i
rym założeniom warto by mniej
dziwne wydaje się
się przyjrzeć ponowni«.
wo 18-latków do korayr
Wariant I — Wybranym era
tania z biernego prawa wy
dc Sejmu (bierne prawo wy borczego
pizy elekcji poseł
borczt) — może być każdy sklej.
obywatel, któremu przysłu
guje prawo wvbierania, a
Jerzy Swiercrynstcł (rad
do dnia wyborów ukończył ca prawnym — Uważam 18
SI lat (art. 98 Konstytucji). lat za absolutne rieporozu
Wariant II — Wy oranym mienie. Jako niegdysiejszy
do Sejmu (bierne prawo wy działacz młodzieżowy i har
borcze) — może być każdy cerz, a także nauczyciel i
obywatel, któremu przysłu ojciec, mogę stwierdzić, iż
guje prawo wybierania, a chłopcy w tym wieku,
do dnia wyborów ukończył skądinąd inteligentni i bły
18 lat Przyjęcie tego wa skotliwi, nie są jeszcze do
riantu wymagałoby zmiany rośli. Głosowanie sejmowe
ma inną rangę niż np.. szkol
art. 98 Konstytucji(.
Jędrzej Witkowski:
— nr wybory. Zwłaszcza w
Nie będę przypominał już okresie tak trudnym jak
artykułu 96 Konstytucji, bo obecny, należałoby wys^rze
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gać się nic przemyślanych
nowinek.
„Wariant I Do Sejmu wy
bieranych jest 460 posłów.
Wariant II Do Sejmu wy
bieranych jest 500 posłów”.
F. Wojtyło: — Powrtórzę
może sa profesorem Kotar
biftskim, iż każde większe
grono jest mniej oprawne.
Za liczbą c6o przemawia
też tradycja.
Edward
Litka (sędzia
NSA): — Dla zapewnienia
sprawności działania trze
ba baczyć, by Sejm nie roz
rósł się ponad miarę po
trzeb.
J. Witkowski: — Zmiana
liczebności Sejmu — przy
pominam — nakłada obdwfązeTc uchwalenia uętawy
konstytucyjnej, zmieniają
cej treść ustawy zasadni-

Morek Formela
czej. Zważywszy Latem, że
uchwalenie ordynacji trze
ba by połączyć z wprowa
dzeniem nowych ustaw kon
stytucyjnych, uważam w&
riant II za propozycje dys
kusyjna. Sądzę, że w skła
dzie 460 posłów przy peł
nej obecności, Sejm
jesT
w stanie podołać obowiąz
kom wynikającym z iego
działalności
parlamentar
nej
.Pm wo to ^wysuwania
osób pi oponowanych na
kandydatów na posłów —
przyp.
red.) przysługuje
również wojewódzkim po
rozumieniom innych maso
wych organizacji społecz
nych”.
3. Mosek: — Rozumiem
że jest to. przejaw demokra
tyzacji, ale niech ktoś kom
petentny wyjaśni mi hasło
„masowe organizacje społe
czne”. W różnych dyskus
jach pod ten termin pod
kłada się np. ÜPZZ. No do
brze a Towarzystwo Przy
Jaciół Dzieci czy Towarzvs
two Opieki na Zwierzęta
mi? Zatem pomyślmy, czy
zapis projektu założeń upo
ważnia je do tego? Uwa

Producenci wolą buble?

Nie wykorzystane możliwości
RAK
dostatecznej
ilości surowców, de
wiz na import nie
zbędnych komponentem* do
wytwarzaliia czasem nawet
żenująco
prymitywnych
rzeczy jest sprawą «maną.
Wydawać by się mogło, że
w takiej skomplikowanej
»ytuacji gospodarczej, nie
właściwe
wykorzystanie
deficytowych
materiałów
w ogóle nie powinno rmec
miejsca. Tymczasem p alki
sklepowe zaczyna ją tu i
ówdzie ug'nać się od büoli,
a powszechnie góruje tan
deta, szarość i ni jakość
Gdy pojawiają się zwyczaj
me estetyczne rzeczy, za
raz ustaw,a się po nie dłu
ga kolejka.
Dlaczego produkuje tlę
towary nie na -lepszej jakoś
ci, choć bez przerwy mów
się na ven tema*, obraduje,
a nawet uchwala przepisy
mające zapewnić Jobrą ja
kość0 Po prostu, w świa
domości producentów nie
wiele się zmieniło. Brak
konkurencji, zapotrzebowa
nie na każdy nawet zły
wyrób, (ehoc.aż na szczęś
cie już nie zawsze), pozwa
la im w dalszym ciągu
dyktować
warunki han
dlowcom, a tym samym
nam wszystkim.
Co w te* sytuacji można
by zrobić?
Otóż surowce trafiać cny
ba powinny do tych zakła
dów które przetwarzają je
w najwyższym stopniu, po
porostu — dbają o jakość
swej prodńfcćjŁ

B

woj. gdańskim, jako
jedynym w kraju
jest Spółdzielnia Pra
cy Plastyków Wzornictwa
Przemysłowego „Format”,
która mogłaby spełnić rolę
rmotły wymiatającej buble
z półek sklepowych.
Dlaczego tak się nie dzie
je? Być może dlatego, że
nie ma jeszcze nawyku ko
rzystania z usług tej, w
końcu młodej (2 marca 1932
została
zarejestrowana/
spółdzielni. Tak się składa,
że trzy czwarte za mówień
projektowych
zdobywa
„Format” przez Kontakty
osobiste jej członków. Nie
które małe zakłady p~acy
powodowane oszczędnością
wynikającą z reformy, pot iły na łatwiznę i polikwi
dowały wzorcownie, * tak
że etaty plastyków. Tym
bardziej żal im pieniędzy
na korzystanie z usług wy
specjalizowanych praco wn
projektowych Inna spra
wa — to ceny świadczo
nych przez „Format” usług,
bardzo wygórowana, dla
indywidualnego
klienta
wręcz niedostępne Być mo
że dlatego w banku wzor
ów gotowych Spółdzielni
leżą nie wykorzystane pro
jekty nu.: mebli wypoczyn
kowych z „paczki”, mebli
kuchennych, foteli składa
nych, ouuwia lekiti-ego i
damskiego (aż 30 bardzo
ładnych wzorów, tylko 9
kupiła firma
polonijna),
kompleksowego zagospoda
rowania 5 domów jednoro
dzinnych (wewnątrz i zew
nątrz) łącznie z małą archi

W

W rodzinnym gronie
Po otrzymaniu zawiado
mienia o dokonanym wła
maniu, funKcjonariusze z
III Komisariatu MO we
Wrzeszczu udali się do mie
sikania poszkodowanych i
jak zwykle w podobnych
przypadkach, przystąpili do
z$bezp{eczenia pozostawio
nych przez sprawców śla
dów. Bez trudu stwierdzili
też na ich podstawie, że
przestępca wszedł do wnę
trza oknem, a następnie,
zabierając biżuterię i go
tówkę o łącznej wartości
ok. 300 tys, zł, ta samą dro
gą opuścił mieszkanie.
Włamanie, jak włamanie.
Specjalistom
dokonują
cym oględzin miejsca prze
rtępstwa rzucił się jednak
w oczy pewien istotny
łzczegół.
A mianowicie:

i

brak typowego poKradzie-

zowego bałaganu. Wyglą
dało to tak, jakby złodziej
z góry wiedział, gdzie nale
ży szukać łupów. Fakt ów
wydawał się wskazywać,
iż nie tylko znał dobrze ro
zkład pomieszczeń, ale orientował się na co można
w nich liczyć.
Powzięte przez pracowni
ków komisariatu podejrze
nia potwierdził następnego
dnia właściciel mieszkanie
W rozmowie z funkcjona
riuszami wyraził on suge
stię, że włamanie
mogło
być dziełem jego syna, któ
ry od dłuższego czasu zaży
wał narkotyków 1 był już
w przeszłości karany za po
dobne przestępstwa
Kierując się tym tropem
ustalono niezwłocznie wszyz

żam, że odsłaniamy wyjąt
kową nieprecj zyjność tego
sformułowania.
J. Witkowski: — Rzeczy
wiście, dowolność intei pre
tacji w tym przypadku jest
spora, chyba za duża. Nie
określa się dokładnie kogo
rmleży zaliczyć do maso
wych organizacji społecz
nych.
„Proponowani Kandyda
ci na posłów prezentowa
ni są społeczeństwu dla ze
brania o nich uwag i opi
nii wyborców”
J. Witkowski: — Myślę,
że przy tvm punkcie warto
chwilę zatrzymać sie. Róż
ni się on bowiem od roz
wiązania przyjętego w or
dynacji wyborczej do rad
narodowych.
Poprzednio
kandydaci na radnych mu
sieli bowiem zyskać akcep
tacje gremium wyborców.
Teraz od iego rozwiązania
odstępuje się. vNic w proje
kcie nie napisano co zro
bić z kandvdatem, który uzyska negatywną ocenę sa
li. Rudny — poseł: inne
wymagania, inny tryb wy
boru. Czy niepochopnie uboźszy Pozostawiam to pod
rozwagę.
F. Wojtyło: — Sądzę, że
na ten proplem powinniś
my spojrzeć oó strony or
ganizacyjnej. Przy wybo
rach do rad okręgi -wybor
cze były mniejsze i kandy
datów łatwo było posadzić
twarzą w twarz przynaj
mniej z częścią wyborców
Uważam, iż można zaufać
konwentom,
wyborczym,
które mają przegląd infor
macji o kandydacie na po
sła i nie wystawią na listę
takiego, który w odczuciu
społecznym na to nie zas
ługuje. '
J. &łvi*rc*yóskk — Oczy
wiście lepiej, gdy kandyda
ci są akceptowani przez
wyborców. Problemem by
łaby jednak organizacja ta
kiej kampanii. Każdy mo
że zgłosić swoje uwagi do
konwentu wyborczego, któ
ry mając przegląd wszys
tkich opinii, może odrzucić
skrajne, często powodowania pizedmiotów. Irmy mi
słowy, „Format” mógłby
spełniać także rolę sdta dla
bubli. Niestety, jak na ra
zie jest on przede wszyst
kim spółdzielnią dużej szan
sy I nie wykorzystanych
możliwości.

ne osobistymi animozjami
1 zdobyć się na syntetycz
ne zdanie o kandydacie
„Wyborca ma prawo uda
nia się do pomieszczenia za
osłoną w celu przygotowa
nia się do aktu głosowa
nia”.
E. Litka: — Tajność gło
sowania? Problem to nie
nowy, ostatnio puwrócił np.
na łamach „Prawa i Ży
cia", Pytanie: Na ile założę
nia projektu tę tajność
gwarantują, skoro zakłada
Ssę, że wyborca ma prawo
do udania się za kotałe?
Zwróćmy uwagę, iż
jeśli
ustawodawca chce zapew
nić możliwość działania, używa formuły „może”, je
śli kategorycznie narzuca
sposóo postępowania, odstę
puje od trybu warunkowe
go Obligatoryjna tajność
mogłaby' też implikować te
chnikę głosowania. Dotych
czasowa wymaga biernej
postawy wyborców, gdyż
nie&kreślenie oznacza po
prostu- oddanie głosu na
kandydata nr 1. Obowią
zek podkreślenia, wskaza
nia swojego typu* łączy w
sobie postulat społecznej
aktywności, ale
wymaga
też zastanowienia; może
właśnie za kotarą...
Marian
Zając (sędzia
NSA): — Kwestia stan* jak
świat. Każda ordynacja
gwarantowała to
prawo
Zmuszanie mnie do pójścia
za zasłonę odebrałbym ja
ko szykanę. Czy ja muszę
wstydzić się że
głosuję
jawnie lub skreślam na pa
rapee'e?
A obowiązek
wskazania kandydata: t>o
co ta surowość?
E. Litka: — Nie suro
wość — aktywność)
M. Zając: — No w*ęc je
ŚU nie podkreślę, to " głos
ma być nieważny, głosowa
nie ma stać się produkcją
nieważnych głosow... Czy
aby to służy naszej rzeczy
wistości?
Justyna Lito A (radca pra
wny V rzędu Wojewódzkie
go); — Powinien jednak
być obowiązek ustawowy
udania się za zasłonę. Czyż
bowiem nie jest narusze
niem tajr/ści wvborow gło
sowanie na parapecie? Wej
ście za kotarę, które obros
io w społeczeństwie w wie
le mitów, a teraz byłoby
prawnym ooowiązkiem po
rwokłoby na spokojniejsze
i srozważniejsze dokonanie
aktu wyborczego,
•

*

•

Głosy zapisane w gdań
skiej «alf NSA której frag
menty przedstawiamy —
to jeden z trybików ogól
nopolskiej konsultacji zało
zeń do projektu ordynacji
wyborczej do Sejmu PRL.
Sprawdzianem jej meryto
rycznej nośności — za kil
ka miesięcy — będzie no
wa ustawa

DO KOGO

się odwołać?

Wsi spokojna, wsi... zimowa' — można by rzec za poetq.
CAF — Stanisław Momot

'Mmi
„.ciągle jesteśmy pouczam, te nie możemy sprzeowiae się. bo takie jest zarządzenie wojewoay. Zapo
znaliśmy się dokładnie z obowiązującymi

i uważamy, że w naszym przypadku doazło do Ich
pogwałceni».
AK doszło, wyczytać
można z obfitej doku
mentacji, która zwy
kle powstaje przy tego ty
pu «prawach.
— Nasze kłopoty zaczęły
się w 1982 x. — piszą W
Jednym ze swoich sdwołań
lokatorzy wieżowca nr 12
P”zy ul. Głębokiej w Gdań
sku — t chwilą gdy część
pralni I suszarni tostała za*
daptowana przez państwa
S. na cele mieszkalne. Ro
zumiejąc trudną sytuację
mieszkaniową młodych mał
ieńśtw, nie stawialiśmy

T

J

Książki nadesłane

próżnienfe i udostępnienie
jej wszystkim lokatorom.
W przypadku niewykona
nia polecenia sprawę kieru
Jemy na drogę postępowa
nia administracyjnego1”.
cóż dzieje się w ku
ka dni po tym suro
wym
ostrzeżeniu?
Ano, dokładnie w plęó dni
później państw«, ti. dyspo
nują przydziałem na spor
ne pomieszczenie, wyda
nym przo„ Wydział Spraw
Lokalowych Urzędu Miej
skiego w Gdańsku! Skoro
więc petycję i protest, m.e

I

wianie odwołania wysłał w
styczniu br. prośbę o przy
spieszeni« załatwienia spia
wy.
No i co? No i nic. Po
przeszło miesiącu oczekiwa
nia kilku lokatorow zjawi
ło aię z caią dokumentacją
sprawy w naszej redakcji.
My zai z plikiem papierów
zaczęliśmy od początku,
czj lj ROM nr i pizy Gro
bli Angielskiej.
— Zawsze« znajdzie się
jedna czy dwie rodziny w
bloku niezadowolone x no
wych lokatorów — stwier
dziła w rozmowie kierow
niczka
ROM
I.ticj na
Cw lina
— To nie jea*. jdlka roaziii. Na petycji skierowa
nej do Biura Skarg KW
PZPR, widniej* 37 podpi
sów lokatorów.
— No, *1* o co chodzi?
Przecież państwo S. mają
wszy**Kie wymagań* zez
wolenia
— W s wieue pi&ma z
Urzędu Wojewódzkiego to
zezwoierue jest nieważne.
— Nie otrzymaliśmy tego
pisma Zcsztą nie wiem

Lokatorzy wieżowca nr 12

sprzeciwu, pomagając tej
rodzinie. Po pewnym jed
nak czasie, nowi lokatorzy
zajęli dfugą suszarnię, tłu
macząc to dużą ilością pis
luch i odzieży dziecięcej
do suszenia,
I w tym miejscu, zda
niem ludzi z wieżowca,
przeholowali. Trudną sytua
cję z suszeniem mają bo
wiem i inne rodziny, szcze
gólnie tam, gdzie w jed
nym m.eszkaniu * jest ien
dwie, lub w kawałkach
zćun.eszkanyeh przez np
małżeństwo z dwojgiem
dzieci. Toteż obok zbioro
wych protestów’, nie bra k
oświadczeń pojedynczych
loKatorow, notabene właści
cieli m.eszkań. bez zgody
których w ogolę nie jest
możliwe adaptowanie stry
chów, suszarni ltp. Lokato
rzy własnościowe4 kawaler
ki spod „8” oświadczyli
więc, że mają dwoje dzie
ci i nie zgadzają ;ię na za
jęcie suszarni. Kto widział
łazienkę i kuchnię w ta
kiej kawalerce nie będzie
się dzrwił temu stanowi
sku. Szczególnie wobec fa
ktu, że lokatorzy zaczęli
tworzyć sobie lepszy stan
dard mieszkaniowy,
bei.
zgody i kosztem pozosta
łych lokatorów. Dysponują
obecnie powierzchnią mie
szkań tową blisko 50 m kw.
(w tym jeden pokv,j 13 m
kw i dwa pokoje po 10.5
m kw.). Dysponują tvm me
trażem dodajmy, nielegal
nie.
Potwierdza to pismo kie
równika ROM n 2 z hpca
ubiegłego roku: W związKu
z nielegalnym zajęciem su
szarni nakazuję w termi
ni« natychmiastowym o-

tekturą, kostiumów do za
ymczasem, jstmeie
baw i inscenizacji.
potrzeba uruchomie
AK ao tej pary z
nia
mechanizmów,
usług „Formatu” sko które chroniłyby klientów
rzystali: MPiK w So p^zed wyrobami złej jakoś
pocie — zakupił
projekt
ci, gospodarkę przed mar
wyposażenia wnętrza, Za- notrawstwem surowców i
kłaay Przetwórstwa Owo samych
producentów,
cowo-Warzywnego w Kwi przed pozorną oszczędnoś
dzynie — zamówiły serię cią.
olb
na leper?
na opakowań‘e
przetworów oraz kuratoria
które na terenie całego kra
ju rozprowadziły opraco
wanych przez społdz;elnię
Włotizmlera Lenin:
Dzieła Ludowa Spółdzielnia Wydawnl
1000 kompletów dydaktycz
wszystkie. Wydawnictwo Ksiąi cza Wyd. L Sit. KM Cen. 80
nych (200 sztuk przezroczy ka
i Wiedza. Tom. S. Rozwój zL
plus książka) do tematu kapiializmu w Rosji. Wydaw
X&deusz B. ‘Jaworski: „Demo
nictwo Książka 1 Wiedza. Wyd. «racja w przedsiębiorstwie'’.
„Wiedza o sztuce”.
Spółdzielnia Pracy Pla II. Str. 714. Cena 130 zL
Wydawnictwo Książka 1 Wie
Cezary
Leieńskl:
„Zostały dza. Wyd I. Str. 297. Cena 200
styków Wzornictwa Prze tylko
podków’’. Wydaw zŁ
myskiego „Format” jest nictwoślady
Książka i Wiedza. Wyd.
Bogdan Kutba: „Opowieść, z
jak d<d.ąd głównie przysta II. Sir. 278. Cena 120 zŁ
Davos”. Wydawnictwo Łódzkie,
nią, na razie mało bezpiecz
Jerzy Robert N^owak: „Wy wyd, II. Str. 210. Cena 130 zł.
Rajmund Szubański: „W bbną, dla absolwentów Wyż chodzenie z kryzysu 195<'” Wy
dawniotwo
i Wiedza. ron'e polskiego nieba”. Wyda
szej Szkoły Sztuk Plastycz Wyd. I. Str.Książka
261. Cena 130 zł. wnictwo Książka i
Wiedza.
nych. Dlatego, min. aby
Anna Czerwińska, Krystyna Wyd. 11 Str. 217, Cena 80 zł.
przetrwać ten okres nie Pslniowska; Dwa razy Mat
.Udania Bzłecieiewska-Macbwielki ego z ainteresowan; a terhorn”. Wydawnictwo .Sport uikowska, Grzegorz Matuszak:
Wyd. SL str, 46. „Czternaście łódzkich miesię
rodzimych
producentów, i Turyrtyka.
60 zŁ
cy”.
Wydawnictwo
Łódzkie.
wytwarza odzież i sprzeda Cena
Edward Balrerzar; „Majako Wyd. I. Str. 204. Cena 130 zł.
je ją we własnych skle wski’1. Wydawnictwo Czytelnik
Marla Danuta Betto: „Dlaczę
pach.
Wyd I. Str. 178. Cena 100 zł
go r.a miłość nie biją drwonj ”
Jerzy
RaMfiski;
„Polityka
roi
Wydawnictwo
l ódzkie. Wvd, I.
Czy jest rada, na to by
istnienie „Formatu” wmocz na państwa socjalistycznego” Str. t07 Cena 4ft zt
ne było na co dzień w skie
pach naszego wojewódz
twa? Jednym ze sposobów
— Cóż, to Jeden ze słabszych punktów
TO tak naprawdę pasjonuje
poprawienia
wzornictwa
się wyczynami skromnej tej dyscypliny sportu. Jeśli wystartuje
wyrobów produkowanych
grupki specjalistów od krę dwóch debiutantów: jeden z kraju o
główrne przez przemysł te
cenia wymyślnych figur nd dużych tradycjach, a drugi np z Polski,
renowy i drobną wytwór
lodzie? Z okazji wielkich to nasz zawodnik musi ćwiczyć o ćwierć
czość, podległych władzom
imprez, gdy zjeżdżają się albo i o pół klasy lepiej, żeby otrzymać
wojewódzkim, mógłoy być
wybitni sztukmistrze, wypełniają się wi tę samą notę. To także kwestia tradycji
wymóg uzyskania przez za
downie wielkich, lodowych hal, a ogrom i zaufania do sprawdzonych już kultur
kłady pracy i rzemieślni
ne telewizyjne audytorium . zdaje się szkolenia. Sęaziow e mają takie skłon
ków, aprobaty fachowców
świadczyć o skali popularności łyżwiar ności. Oczywiście tego nowego też zau
waża się ale podchodzi 'się do niego z
dla zgłoszonych do wdroże
stwa figurowego.
W Polsce kibice raczej do ha1! nie za rezerwą. Jako trener wierzę, iż rzetelne
glądają nawet mistrzostwa kraju gro umiejętności, dobry program, zawsze
tkie kontakty towarzyskie
madzą na trybunach jedynie kolegów triumfują nad układowością. Sukces Fi
podejrzanego, sięgające na
i rodziny startujących. Siedzi się na lipowskiego ma zp ś tę wartość, że ko
wiasem mówiąc Bydgosz
tomiast transmisje, obficie serwowane lejni nasi zawodnicy występujący na
czy oraz Warszawy. Pozwo
przez rodzimą TV. Ten rok zapisze się
liło- to w elekcie na spraw
jako data szczególnego urodzaju: eto w
ne zatrzymanie
złodzieja
Goeteborgu polski maturzysta Grzegorz
przez stołeczną milicję, któ
Filipowski, do latach tułaczki, trafił na
ra na prośbę III Komisa
ścieżkę wiodącą na podium mistrzostw
riatu przekazała młodego
Europy
człowieka właściwej tere
Gdy rok temu, na naszych łamach,
nowo dla sprawy jeanostre.
red. Janusz Atlas pcpełnił, przyznajmy,
Ponieważ w trakcie prze
złośliwy tekst o trudach tego karczowa
słuchania chłopak przyznał
nia, zadzwonił do nas p. Jerzy Kamień-.
się do zarzutów i wyjaśnił,
skL Fostać to w gdańskim środowisku międzynarodowych arenach nie będą
że ukradzione rodzicom pie
łyżwiarzy figurowych znana, to jeden traktowani jak przybysze z próżni. W
niądze wydał na środki oz jego współtwórców, od 20 lat towa tym sensie medal ten może być sukce
durzające — prokurator re
rzyszący kolejnym pokoleniom zawodni sem całego polskiego łyżwiarstwa.
jonowv w Gdańsku zastoso
ków’ Stoczniowca. Był oburzony- postę
-■ Była przed laty taka para: Jacek
wał wobec niego_ środek
powaniem łyżwiarza i jego trenerki Tascber
i Elżbieta Łuczyńska. Oboje,
zapobiegawczy w postaci aBarbary Kossowskiej, Brązowy krusząc jako soliści,
złote medale w Eu
resztu tymczasowego
w Goeieborgu stał się okazją do pono ropie wśród zdobyli
dzieci Kto dzisiaj z sę
wnej -ozmowy.
Wypada nadmienić.
iż
ne występy Wojciecha
— Medal oczy wiście cieszy, ale nie dziów', oatrząc
w związku ze złożeniem
a wcześniej Ludwika Jan
odejmując nikomu zasług, jest on efek Gwmnera,
przez ojca oficjalnego wnio
kowskiego, o tym pamięta7
tem pokornego siania w kolejce...
sku o wszczęcie przeciwko
— Dzieci, które przychodzą na zajęcia
— Rozumiem, źe pan mnie prowoku
synowi ścigania, co uzasaa
są bardzo zdolne. Znamy system, który
je...
nione zostało brakiem wi
— Układowość tego sportu jest czy zapewnia dojście do szczytu, tylko nie
doków na jego poprawę,
telna i dla przypadkowego widza. Gdy ma w’arunkow”, aoy go realizować. Być (
sprawca włamania dokona
zmienia się generacja, starsi odchodzą, może łatwiej by pan zrozumiał, dlacze
nego w rodzinnym domu
wtedy ich pozycje zajmują następni w go tak wiele z nich gubi się po drodze,
odpowiadać będzie przed
kolejce. Doprawdy mówi się o sensa gdvby spędził pan jeden dzień z któ
sądem z oskarżenia publi
cjach. gdy na przykład para nr 4 wy rymś z zawodników: pobudka o 5 rano,
cznego.
potem dojazd np. z Oruni, trening o 7,
przedzi parę nr 3.
(kwcU

T

przepisami

sKargę na przewłoki« zaiat

szkańców me odniosły sku
tku, me pozostawało nic
innego jak odwołać się do
wyższej instancji, czyli Urzędu Wojewódzkiego.
Ten w wydanej decyzji
potwierdził słuszność rosz
czeń lokatorów, nakazując
ponowne rozpatrzenie spra
wy przez instancję niższą.
W uzasadnieniu wyjaśnio
no jakich to uchybień do
puścił się Urząd Miejski,
zezwalając na adaptację
tzeciego p >miesi.ezenia a
mianowicie zrobił to bez
zgody jednej ze stron, Ma
ło tego, zrobił to mimo igło
szonego protestu. W dal
szej części pisma czytamy
jeszcze. „Nie przeprowa
dzono żadnego postępowa
nia wyjaśniającego, a de
cyzję wydano Jedynie w
oparciu o informację zain
teresowanych państwa S.
Z akt sprawy nie wynika
czy adaptacji suszarni do
konano zgodnie z pozwole
niem, brak protokołu po
miaru powierzchni losalowej, jak również ogłoszenia
użytkowania. Nie wynika
też z akt, że lokal wykona
ny został zgodnie z projek-*
tem adaptacji i może być
użytkowany. Z wyżej poda
nych względów, decjzję o
przyznaniu trzeciego pomie
szczenią należało uchylić".
No i co7 No 1 nic. Od
października ub. r. czekali
mieszkańcy wieżowca na
reakcję ze strony Urzędu
Miejskiego, a nie doczekaw
szy się takowej ponownie
udali się-, tym razem zro
bił to jeden z lokatorów
osobiście, do Urzędu Woje
wódzkiego. Urząd Woje
wódzki
skonstatowawszy
ze w ’•amach przyjęć zgło
sił się interesant i wniósł

jakby to wszystko teraz
można odkręcić. Ta decy
zja się przecież uprawocooc
rt8a.
AISTE, sDruwa się
bardzo skomplikowa
ła, może jednak Wy
dział Spraw Lokalowych
Urzędu Miejskiego w Gdań
sku zechce wyjaśnić, czy
zaskarżona w prawidło
wym term»nie decyzja mog
la się uprawomocnić?' Czy
wydział nie ma obowiązku
udzielenia wyjaśnień. Jeśli
już nie petentom to przy
najmniej Jednostce nadrzęd
nej? Czy wiadome jest
wydziałowi np„ że adaptu
jąc drugą suszarnię pań
stwo S. zabudowali awaryj
ne wyjście przeciwpożaro
we na strych wieżowca?
Że z pozostałej jeszcze jed
nej suszarni lokatorzy nie
mogą korzystać nawet raz
w miesiącu, bo chętnych
jest więcej niż dni w ka
lendarz»
Kojerowmc&ka
ROM
twierdzi, że. przy obostron
nej wyrozumiałości jakoś
wszystko by się ułożyło,
ale ci młodzi zachowują
się Lak jakby im się wszy
stko należało, toteż szybko
zrazili do siebie pozosta
łych lokatorów. Może za
tem należałoby w tym
miejscu rzecz zakończyć
apelem do serc i umysłów
strori, licząc na ewentualny
skutek? Bardziej stosowny
jednak wydaje się apel de
Wydziału Spraw Lokalo
wych,. bez jego uchybień
bowiem nie doszłoby w
ogóle do sporu.

Z

Aleksandra Łoi

szkoła, drugi trening na lodzie, gimna
styka, powrót dc domu ok. 19—20. Jak
mamy dogonić łyżwiarzy radzieckich?
U nich każdego zdolnego juniora obo
wiązuje seminaryjny tryb nauki. Trenu
ją oni w godzinach największej wydol
ności organizmu, a lekcje wypełniają
program dnia pomiędzy ćwiczeniami.
— To może być przyczyna. Kto iednak każe tj m młodym ludziom aż tak
bardzo dręczyć swoje ciała. Sport to
profesja, a skoro już wybrali i czują się
źle, zawsze mogą odejść. Warto też za
stanowić się: czy młody człowiek w go
dzinach optimum wydolności organizmu
powinien uczyć się, czy ślizgać?

Mai i łyżwiarstwo
— Myślę, że nie wziął pan pod uwragę ambicji tych młodych łudzi. Ci, któ
rzy przyszli powodowani tylko próżnoś
cią rodziców, odchodzą bardzo szybko:
ci, którzy trwają i trenują, chcą być po
prostu lepsi: dokładniej kręcić piruety,
skakać axle i salcbowy. Z 30 osób w’
klasie soortowej wiek juniora osiąga 10.
Dwie trzecie z dziesiątki wystartuje w’
kategorii seniorów, a jeden może my
śleć o klasie mistrzowskiej krajowej.
Ten sport w polskich warunkach nie sta
je się profesją. Nie mamy rewii! Tylko
jednostki trafiają do zachodnich zespo
łów tanecznych. P.emądze dla najlep
szych w formie nagród uzyskiwanych
na turniejach pokazowych docierają do
kieszeni zawpdmka przez kasę związkovą.
— Czyli żeby trafić na Filipowskiego
trzeba, jak io pun określił przed chwi

PIOTR K Z GDYNI: Pr*#
chodzę na emeryturę„ u
związku t czym mój za
kład pracy wystawü zaiwiadczerle o moich zarób
nach z ostatniego rokit pro
cy. Według' moich obliczeń
zaiobki te były zacznie
wyższe.
Do kogo mogę się odtoolać. aby zaświadczono mi
zgodnie z prawdą, ile
w
tym czasi*. zarobiłem, Czy
Zakładowa Komisja ftożji
tacza jest właściwa ao tot
poznanie, tej sprawy?
■— Nie,'komisje rozjem
cza nie jest właściwa do tistaienia zarobków dla ce
lów emerytalnych. Rozpos
nająć analogiczną "sprawą
Sąd Najwyższy —• Izbą
Pracy i Ubezpieczeń Spo
łecznych — wyraził pogląd,
że wmioskodawea nie ma in
teresu prawnego w docho
dzeniu- przed organami roł.
sirzygającymi spory o rosz
ozenie pracownicze ustale
nia rzeczywistej wysokości
jego
wynagrodzenia
z*
pracę (dla celów emerytal
nych) jeśli jest możliwe
wniesienie
w odrębnym
trybie przed organem ren
towym (emerytalnym) spra
wy « wysokość emerytury.
Uzasadniając ten pogląd
Sąd Najwyższy wskazał, te
juz wcześniej bo w IP68 rc
ku przed wejściem w żyd*
kodeksu pracy ■t— Sad Naj
wyższy repie zen towal sta
nowisko, te organ rentowy
(emerytalny) jest władny
w postępowaniu rentowyrs
(emerytalnym) samodziel
nie ustalić okoliczności fa
ktyczne mające -wpływ na
wysokość renty luL emery
tury I to ustalenie będzie
przesłanką wydania stosow
nej decyzji.
Stanowisko to nie utraci
ło aktualnośd także obet
nie w świetle rozporządze
nia
Rady Ministrów
X
dnu 1 lutego 1983 r.
w
sprawie postępowania o
świadczenie
emerytalno-rentowe, zasad wypłaty
tych świadczeń (Dz. U. m
10, poz, 49).
C7Y PRZERWT
ŚNIADANIOWE
SĄ PŁATNE?
JANUSZ K. Z GDAŃ
SKA: — Jestem zatrudnio
ny na budowie eksportovte), gdzie za przerwy śnią
daniowe nie otrzymuję toy
nagrodzenia. Czy to jest
zgoane z prawem?
, — Jak wyjaśni! Departa
ment Prawa Pracy MPPiSS
w myśl art 131 § 1 kodek
su pracy rozkład czasu pra
cy w zakładzie, a w szczegół
nośd początek i koniec
pracy oraz przerw w pra
cy, ustala regulamin pracy,
a w zakładzie pracy, w któ
rym nie ma regulaminu —
kierownik Łakładu pracy
w porozumieniu z radą za
kładową. Dotyczy to także
przerwy śniadaniowej.
Powszechnie obowiązują
ce przepisy prawa pracy
nie przewidują jednak za
chowania prawa do ^na
grodzenia za czas przerwy
śniadaniowej.
Podstawę
do ustalenia
płatnych przerw śniadanio
wvch stanowią z- reguły układy zbiorowe pracy lub
inne przepisy o wynagro
dzeniu.
Uchwała nr 280 Rady Mi
nistrów z 31 grudnia 1983
r.. w sprawie zasad wyna
gradzania oraz przyznania
innych świadczeń związa
nych z pracą pracownikom
skierowanym do pracy i
usług eksportowych, ani roz
porządzenie Radv Minis
trów z dnia 27 grudnia
1974 r. w sprawie niektó
rych praw' i obowiązków
pracowników
skierowa
nych do pracy za granicą...
(Dz. U. nr 51, poz 330 z
późn. zmian.) — nie prze
wodu ją płatnych
przerw
Śniadaniowych.
Podgór.

lą, przejrzeć wielki materiał? A jeszcze
kwestia ambicji: kto chce bardziej —
trener czy zawodnik?
— Przepraszam za żargon, nie chcia
łem urazić swoich podopiecznych. Je
stem pasjonatem umiłowałem ten sport,
cieszv mnie każdy udany krok .moich
małych zawodników. Czasem jednak
używa się słów fałszywych.' Zaś co do
ambicji: powinnv być wspólne. Trener
i zawodnik muszą odczuwać niedostatek
sukcesu, wówczas rozwijają się.
— Gdyby miał pan szkolić angielskich
tancerzy..
— N'ę przyjąłbym propozycji. Trenermusi kształcić się razem z zawodnikiem,
wzbogacać swój warsztat. W Anglii
mógłbym tylko uczyć się, -nie mógłbym
nauczać. Nigdy nie miałem po prostu
kontaktu z tak dobrymi zawodnikami.
Wybitny zawodnik „ulepsza” trenera.
— Czy trenował pan zawodnika na
miarę Filipowskiego? A może zmarno
wał pan już „swój” talent...
— Proszę pana, chciałbym mieć to
szczęście, żeby w moje ręce trafił łyż
wiarz utalentowany. Ale nie wiem. czy
w naszych chałupmczycn warunkach
dostrzegę, że to właśnie ten i zwrócę na
niego uwagę. Czy udałoby ml się, jak
p. Kossowskiej, przetrwać kilka lat tru
dnej walki o wymk i uformować nie
tylko łyżwiarza, ale też aktora, bo w
tym tkwi także tajemnica Dowodzenia.
Taki kandydat na mistrza musi spełniać
cztery warunki: aparycję, silna wolę,
umuzykalnienie, wyaolność fizyczną.
— Jak ocenić aparycję? W pchnięciu
kulą uroda Siupianek czy Flbingerowej
me bywa dyskutowana, ważne że pcha
ją daleko.
— Odpowiedź pozostawiam panu: albo
ogłada pan Jane Torvil i Christophera
Deana albo pojedynek miotaczek
STANISŁAW PORTYKA

\
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ZAKŁADY

z okazji
Międzynarodowego
Dnia Kobiet.!

SPECJAŁ NE

NIEOGRANICZONE WYGRaNE PIENiĘZNEI
AfRAKCYINE NAGRODY RZECZOWE:

OPŁATA ZA KUPON TRZYłAKŁADOWY WYNOSI 30 ZŁ.

— 10 samochodów osobowych FSO — 1500 Standard
— 3 eiqgnk' Ursus C-330
— 3 łodzie żaglowe „Ostróda”
— 30 samochodów Fiat 126p — 650 E Standard
— 3 telewizory kolorowe „Venus”
— 3 rqdia stereo „Radmor” z zestawem głośników

i

Kolektury „TOTO” prz#jmujq kupony do dnia 8. 03. 65 r. włącznie.

Najmilszym upominkiem dla Łwy
—

Zapraszamy do udztału w grze

kupon Totalizatora Sportowego

PP Totalizator Sportowy O MW Gdańsk.
K-1882

MATRYMONIALNE

NADBAŁTYCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU
SKÓRZANEGO „NEPTUN”
w Starogardzie Gdańskim

kupię lub wydzierżawię

„SPOŁEM”
Powszechna SpółdzieiniG Spożywców

DUŻY OBIEKT

w $opOC° t

s możliwością adaptacji na halę produkcyjną wrai
■ obszernym placem składowym, Dołożonym m
Trójmieścle lub okolicy.

ZAKŁAD GARBARSKI W BRANIEWIE
ul. Kościuszki 100, tel. 24 31, 20*86

ogłasza

Oferty

K-1790

Biuro Ogłoszeń,

80-9»8

Gdańsk
K-frao

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie robót instalacyjno-budow*
la no-montażowych na terenie Zakładów
nr 1 i nr 2 w Braniewie:

Przedsiębiorstwo Handlu Opałem
i Materiałami Budowlanymi
Oddział Okręgowy w Gdańslcu-Oliwie

— budowa zbiornlK* wody przemysłowej — roDoty
budowlane
— wykonanie Instalacji aieci wody przemysłowej
— roboty Instalacyjne
— przebudowa ujęcia wody przemysłowej — ro
boty Instalacyjne
— budowa hall produkcyjnej
— modernizacja audynków produkcyjnyen — ro
boty ogóln budowlane 1 lnatalacyjne
— modern! acja budynKu wielofunkcyjnego — ro
boty ogólnobudowlane'1 Instalacyjne

OFERUJE DC SPRZEDA.2Y

Termin wykonania ww. aadaft 1983/8«.
W przetargu mogą uczestniczyć pr :ed*lębiors Iwa
gospodarki uspołecznionej 1 Jednostki gospodarki
nie uspołecznionej. Oferent ma możliwość wyboru
Jednego lub więcej z ww. zadań. I"formacJl o
szczegółowym zakresie ww zadań udziela dział
głównego mechanika do 30 ma rca b'
Oferty należy skłrdać w terminie ao dnia 1
kwietnia br. pisemnie poi ww. aaresem lub oso
biście w sek.e’arlacie zakładu.
Oiwai cle ofert nastąpi 10 kwietnia br. o &odz
I 00 w sali konferencyjnej.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz unie
ważnienia przetargu bez Dodania przyczyn.
K-17Ü8

dla klientów Indywidualnych I gospodarki uspo
łecznionej

O cement hutniczy „25C
zł za 1 tonę.

w cenie 5200

Do natveta w składach opałowym na, rerenls
województwa gdańskiego i miasta Elbląga. K-178«

Dyrekcja Zespołu
Elektrociepłowni , WYBRZEŻE” w Gdańsku
ul. Wiślna nr 6^6

zatrudni natychmiast
ze skierowaniem x Wydziału Zatrudnienia i «praw
Socjalnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku

niżej wymienionych pracowników:

załrudni zani?
•Kierowaniem s Wydstara Zatrudniania I Spraw
Soejalnycb l!M w Gdańsku

rewidenta zakładowego — ł osoba
samodzielne księgowa — X osoby
samodzielnego referenta ds. GOMAT — 1 osoba
branżystów do Wydz. Zaopatrzenia — X osoby
z-cę kierownika ds. gosp. mater. — 1 osoba.

Warunki oracy 1 płacy do uzgodnienia na miej
scu,
Informacji udziela Wydział
telefon: 474-264 lub 47* 765.

następujących pracowników:
— mistrzów ds. elektrycznych
— mistrza wyposażenia ślui ersklego
— sam. insp. ds. kooperacji
— sam. Inspektorów ds. zaopatrzenia w branży
wyroby metalowe, tarcice l wyroby przem. lek
kiego
«
— sam Insp ds. budownictwa mieszkaniowego
— insp. ds. ppoż. — oficera pożarnictwa
— sam ekonomistę ds. analiz ekonomicznych
— maszynistkę
— traserów lub techników bud okr. dc przeszko
lenia w zawodzie trasera
— tapicer«
— kompletatorów w produkcji
— palacza c.o
— gońca — ekspedytora poczty.
Stocznia stosuje nowy zakładowy system wyna
gradzania o wysokich stawkach zaszeregowania osoblstego, oraz wypłaca premie 1 nagrody ekspor
towe w oparciu o regulamin wewnętrzny z tytu
łu wysokł-go udziału produkcji eksportowej.
Posiada również perspektywiczny program budo
wnictwa mieszkaniowego.
Istnieją również możliwości uzyskania pożyczek
na zagospodarowanie oraz pożyczek z funduszu
mieszkaniowego
Stocznia posiada zorganizowany dowóz pracow
ników z dzielnic- Przvmorze. Oliwa,
Brzeżno.
O-młm. Orunia, Morena oraz SODot
Wvmagane dokumenty: dowód osobisty
ksią
żeczką workowa lub zgłoszenie do rejestracji,
świadectwo szkolne, świadectwo praev. lejuvmacja
ubeznieczen^owa z aktualnymi wpisami. 3 foto
graf1 »
Zgłoszenia Drzvjmule 1 Informacji udziela Dział
Osobowy 1 Szkolenia Zawodowego stoczni, tel
31-*8-71 w. 371. Dojazd autobusem linii 111 (przy
stanek końcowy)
K-1350

DV»cigru 7FC^M! H cittóoCIFPŁOWNS
.WYBR7F7E”
w Gdańsku, ul, Wiltna nr 6^16

Kadr

1

Szkolenia,

II. Elektrociepłownia Gdańsk -8, Gdansk, al. W1Mna nr 6/1«
— masz; nlstów kotła
— odżużlarzy
— wyładunkowych
— monterów-ślussrzy
— ustawiaczy manewiowych
— operatorów maszyn ciężkich
— apawaczy
— cieśli
— ślusarzy remontowych
— maszynistów gospodarki wodnaj
— laborantów-chemlków
— elektryków
— sprzątaczki
— ślusarza narzędziowej*
Zgłaszać się dc Wydziału Kaar I
tel. 474-264.
III. Elektrociepłownia
Energetyków nr 1

Gdynia

14,

ni.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

maszynistów kotła
wyładunkowych
odżużlarzy
elektryków
maszynistów gospodarki jrodnoj
spawaczy
obchodowego urządzeń pomocniczych
ślusarzy n rzędziowych 1 maszynowych
elektromechanika przyrządów i aparatury
cieplnej
— murarza
— tokarza
— kowala
— hydraulika
— dekarza
— robotników budowlano-plaeowyeh.
Zgłaszać się do Wydziału Kadr 1 fczkolenla,
teł. 20-70-01.

IV. Elelarociepłzeema Gdynia ł, Gdynia, nL Pucka
nr 118
— monterów turbin
— monterów kotła
— murarza
— ślusarza
— obchodowych ursądzeA pomocniczych
— robotników placowych I magazynowych
— ustawiaczy manewrowych
— odżużlarzy
— maszynistę pompowni
— maszynistę gospodarki wodnej
Zgłaszać się do Wydziału Kadr i Btkolenlii,
tel 23-23-M.

skierowaniem a Urzędu Zatruu non..» 1
Socjalnych w Sopocie następujących pracowników:

— kierowników sklepów no teienie mia
sta Sopotu i wysokim wynagrodze
niem,
— sprzedawców,
— piekarzy,
— emerytów I rencistów w niepełnym
wymiarze czasu pracy na stanowiska
sprzedawców.
Zgłoszenia przy*muje Dział Spraw Pracowniczych
„Społem” PSS w So »ocle, ul. Chmielewskiego 5b,
tel 81-r‘l-14 UD 51-20-46.

ZAKŁADY GRAFICZNE W GDAŃSKU
Gdańsk-Suchanino, ul. Trzy Lipy 3

PRZETARG NIEOGRANICZONY
— na
wykonanie prae związanych i montaż m
instalacji elektrycznej zasilającej 29 -fiar^w
wtórnych stanowiących własność przedslębloratwa w siedzib!« prsedsięblorstwa.

Komisyjne stwarcie ofert .lastąpl w 16 dniu od
daty ukazania się ogłoszenia o godz 12.06.
Do udziału w orzetargu zap-asza się Jednostki
gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferen
ta lub unieważnienia przetargu bez podania przy
czyn
K-2041

K-1S94

WM?S77ATY SZKOLNE
Centrum Kształcenia Ustawicznego Me
chaników i Elektryk iw w Gdańsku, ul.
Augustyńskiego 1

OGŁASZA
przetarq nieograniczony na sprzedaż:

— specjalistę koordynatora ds. lnwesryejl
— specjalistę ds. zakupów
— specjalistów — Inspektorów nadzoru o specjal
ność budowlanej, sanitarnej, mechanicznej
— kierownika magazynu surowców
— specjalistę księgowego
— kierownika księgowości finansowej
— specjalistę ds. zaopatrzenia
— specjalistę ds. zatrudnienia 1 plac
— mistrzów
— referenta ds. socjalnych
— elektryków
— ślusarzy
— kontrolerów Jakości
— robotnika placowego
— robotników niewykwalifikowanych.
Wynagrodzenie wg Układu Zbiorowego dla Ars#
mysłu Maszynowego, «-godzinny dzień pracy, do
datkowe urlopy, wcześniejsze „‘merytury oraz do
datki 10- 1 13-proc. do emerytur.

O «amochDdii ciężarowego
skrzyniowy

K-1285
Gdańsłd® Przedsiębiorstwa
Przemysłu Drzewnego w Gdańsku
Zakład Przemysłu Drzewnego
w Kościerzynie, ul. Dworcowa 1
OGŁASZA 111 przetarg ograniczony dla
przedsiębiorstw uspołecznionych na sprze
daż nw. maszyn i urządzeń:
—. wózek widłowy elektryczny EV-733, rok bud.
1980. cena wywoławcza 280 000 zł
— wózek widłowy elektryczny EV-733, rok bud.
1980, cena wywoławcza 297 000 zł
— transformator typ T3Z0Ne 50/26, rok bud. 19T1,
cena wywoławcza 49 000 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie tut. zakładu
w dniu 11 marca 1985 roku o godz. 11.00.
Celem przystąpienia do przetargu, do kaay za
kładu należy wpłacić 10 proc. wadium najpoinlaj
na godzinę przed przetargiem.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu
bez podarła przyczyn.
K-tH

Przedsiębiorstwo Robót Czeipalnych
' i Podwodnych
w Gdańsku, u!. Przetoczna 66

zatrudni natychmiast
m

I przetarg odbędzie się 11.03.1988 r. o godz. 11.
V przypadku ni (dojścia do skutku pierwszego
przewreu II odbędzie się 13. 03,198C r. o godz. 11.
Warunkiem
przystąpienia do przetarg*
Jest
wpłacenie wadium w wya. 10 proc. wartości po
jazdu do kasy warsztatu najdalej w przeddzień
przetargu
Pojazd można oglądać cod. enni* do dnia prze
targu w godzinach od 8 do 1*.
i
'K-1674

Międzywojewódzka Usługowa
Spółdzielnia Inwalidów w Gd.-Wrzeszczu
ul. Lelewela 17, tel. «1-12-31

zatrudni
kobiety j mętczyzn
posiadających III grupę inwaildską

oraz osoby przebywające na wcześniejszych
emeryturach
w charakterze strażników se sklerowąni m z i ak
cji Rehabilitacji Ławodowej Inwalidów Wojewódz
kie - Szpitala Zespolonego w Gdańsku.
Informacji o warunkach pracy 1 płacy udzielają
niżej pouane oddziały:
1. ( ddziat nr 1 w Elblągu ul. Chopina 8, tel. 281-99
? Oddział nr 2 w Malborku, ul. M. Fornalskiej 24,
tel 65-22-89
na terenie Kwidzyna 1 Sztumu
2. Gadział nr 4 Gd.-Wrzeazcz, ul. Hibnera 2«,
te* 41-80-66/67
«. Oddział nr 5 Gd.-Wrzeszcz, ul. Wajdeloty 28,
tel. 41-77-29
I, Oddział nr 6 Gdynia,' ul. War-zawj.ka 78, tel.
20-73-38
«. Dddziil nr 7 ßranlev.o, ul. Morska 23, tel. 21-41
praca na terenie Pasłęka.
Ponadto zatrudnimy:
— tam. ref. ds. technicznych (kosztorysowanie, pro
jektowanie Instalacji branży elektrycsnej)
— robotnika gospodarczego.
Inforn...jcJl udzielają kadry zarządu spółdzielni
Gd.-Wrzeszcz, ul. Lelewela 17. tel. 41-12-57
K-378

Dyrekcja Gdańskiego Przedsiębiorstwa
Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Prze
mysłcwych „MOSTOSTAL” w Gdańsku,
ul. Marynarki Polskie* nr 96
OGŁASZA
zapisy uczniów (chłopców) do 3-ietnfeJ
Zasadniczej Szkoły Zawodowej na rok
szkolny 198586 w zawodzie:

skierowaniami * Wydziału 1 atrudaiaŁia I epraw
* Socjalnych w Gdańsku

następujących pracowników!
—
—
—
—
—
—

specjalistę ds. fi na nsowo-księgowy eh
specjalistę ds. kosztów
specjalistę ds. technologii l norm
samodzielną księgową
samodzielnego referenta ds. zaopatrzenia
samodzielnego referent« ds. dokumentacji t«eh
nlcznej
— samodzielnego referenta — maszynistką
— samodzielnego referenta ds. remontów 1 Inwe»tycji
— st. rzemieślnika — montera
— tokarzy
— elektromonterów
— monterów — ślusarzy kadłuDów ©krątowyeh
— monterów — mechaników silników spalinowych
— spawaczy elektrycznych
— monterów rurociągów okrętowych
— kowala
— stolarza remontowego
— malarzy konstrukcji maszyn i wyrobów meta
lowych
— operatora sprzętu zmechanizowanego
— konserwatora sprzętu radiowo-telewizyjnego.

UWAGA:

Na stanowiskach robotniczych zatrudnimy rów
nież emerytów.

Dla robotników niewykwalifikowanych zakład
prowadzi szkolenia wewnątrzzakładowe w zawo
dach:

Warunki pracy 1 płacy bardzo kor-.ystne z
stosowaniem Karty Portowca 1 nowych zasad wy
nagradzania wprowadzonych z dniem 1.61 1683 3.

— maszynista kotła
— obchodowy urządzeń kotłowych, tłeplnyeh. go
spodarki wodnej.
IC1 jl 3^4

Zgłoszenia przyjmuje 1 Informacji udziela Dział
Osobowy, teł. 31-49-67.
K-17M

marki ŻUK,

ar rej. GDW 858 B, ar silnika Ntl-MSf ar
p .dwoiła 113623, -ok produkcji 1971, een» wywoławeea 211 400 sł.

Zafoszenia przyjmuje i udziela Infor
macji Dział Kadr, tel. 41-52-16, wewn.
85.

KONTAKTY, oferty żagla
ntczne dla pań — „Lido”,
Gdynia 10, skrytka 37. Tel.
29-03-83
G-49736
BIURO
Matrymonialne
„Westa” — lekarstwem na
samotność 80-95? Szczecin,
skrytka 672.
P-170
WDOWA, lat 34 oraz dzlec
ko, pozna pana wojskowe
go z Marynarki Wojennej
lub Wojska Polskiego. Cel
matrymonialny. Oferty 1311
UPT, 81-301 Gdynia 1.
BIURO Matrymonialne „Ma
żury” Olsztyn, skrybta 336
— skarbnicą ofert krajo
wych, zagranicznych.
K-H44
ATRAKCYJNE oferty. Kon
takty zagraniczne . dla pań.
Biuro „Ewa”, Gdańsk - ■,
skrytka 237. Tel. 47-72-42
(godz. 11—17).
G-3465
HALSZKA
— małżeństwa
krajowe, zagraniczne, Za,ry, skrytka 12.
P -93
OFERTY krajowe 1 zagra
niczne poleca Koresponden
cyjna Agencja
Matrymo
nialna, 73-401 Szczecinek.
P-230

yiCTUCHOMoSCI

Termin wykonania X«. 64. 198X r.
Oferty w zalakowanych kopertach należy skłr
dać w siedzibie prze [siąbiorst-wa w terminie 14
dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie.

Szkolenia,

ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnłenla
w Gdańsku:

Szkolenia,

Gdynia,

1

PILNiE ZATRUDNI

ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia
pracowników
w
,i*z«T
wymienionych
elektrociepłowniach:

— maszynistów kotła
— wyładunkowych
— monterów kotłowych
— odżużlarzy
— cieśli
— dekarza
Zgłaszać się da Wydziału
tel. 31-52-8«

Kadr

WVTWORNI4 US7.CZEIFK
„PZL-MORPAK”
w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 219

zatrudni natychmiast

Ł Elektrociepłownia „OLO WIANKA” w Gdańsku,
Gdańsk, ul. Ołowiank a 1

nałych miast

OGŁASZAJĄ s

—
—
—
—
—

STOCZNIA „WISŁA”
w Gdańsku»Stogacn,, ul. Przełom 1

latrudni

DYSKRETNIE kojarz} mał
żeńsiwa „Wieniawa”. «4-102
Leszno, skrytka oocrtow*
G-2694

m

ślusarz

-

spawacz

Warunki przyjęcia:
—
—
—
—

ukończona 8 klasa szkoły podstawowej
wiek kandydata 15—17 lat
dobry itan zdrowia
Ktuidyaad przyjmowani są be* egzaminu wstęp
nego.

Uczniowi#
dzenie:

w okresie nauki otrzymują wynagro

I klasa — 2500 zł mles.ęcznle
II klasa — 2706 zł miesięcznie
III klasa — 550C zł miesięcznie
— nagrodę kwartalną w wysokości 21 proc mie
sięcznego wynagrodzenie
— na zakup książek 1 przyborów szkolnych —
«0« zł.
Uesnlowle otrzymują bezpłatnie:
—
—
—
—
—
—

ubranie wyjściowa
ubranie roboese 1 obuwia
codziennie gorące posiłki regeneracyjne
płatr.e urlopy
grodki czystości
samlejscowl — zakwaterowanie w internacie.

Wymagane dokumenty:
— poaar.le w 3 egzemplarzacn
— *yclorys w 2 egzemplarzach
— świadectwo ukończenia kii sy ósmej
— metryka urodzenia (do wglądu)
— świadectwo zdrowia
— karta zdrowia ucznia
— 4 fotografie (z ostrtnlego okresu).
Zapisy przyjmuje
1 na irea br. Dział
163, I piętro, tel
Termin składania
ta 1985 roku.

1 informacji udziela od dnlt
Szkolenia Zawodowego.
>kój
centraU 43-16-61, wewr. 232.
poaań upływa z dniem 15 llpK-1586

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Gdańsk-Wrzeszci, ul Partyzantów 74
OGŁASZA PRZETARG
o zakreśla ogran!ezor.ym dla |«cmostefc aotoodark] usootecznioa*!
NA SPRZEDAŻ N.WYM. POJAZDÓW I URZĄDZEŃ:
LP

Wyszczególniani«

1.
2.
3.
4.
5.
6
. 7.
8.
9.
10.

A-29
Samochód ciąż of owy Star
A-29
Samochód ciężarowy Star
A-29
Samochód Ciężarowy Stał
D-46A
Przyczeoa samochodowa
D-47A
Prżyczepa samochodowa
W-5
Przyczepa ciągnikowa
E-601
Kopatka-łedowarka „BiałoruśAgregat malarski
AMH-21
Zestaw diagnostyczny
ZD-2
Urządzenia do otestówania
UASS 1
szyókościcmierzy
Fc-15
Maszyna do fakturowania
0,5 T
Suwnice magnetyczna z in-stdl. cewek
ZSM-1
Zamiatarka 'chodnikowa
ZSM-1
Zamiatarka chodnikowa — 4 371.

11.
12.
13.
14.

75%
«•%
7ii°/c
45%
50°’o
7r%
41%
30%
30%

195 500—
156 400.—
195 50C,—
146 200,—
115 500,—
80 700.—
643 400,—
23 000,—
54 00a—

50%
50%
90%
50%
50%

20 000,—
’211 000,—
21 600.—
112 O00,—
53 OUO,—

Przystępujący do przeto, gu wmni wpłacić wedium w wysokość1 10 proc.
ceny wywoławczej najpóźniej w przeddzień przetargu do goaz. 10.0(9 w
kasie przedsięb.orstwa.
,
K-2175

PRZYCZEPĘ HL 8«łl, D46A,
ciągnik C-360, kombajn Ne
ptun sprzedam. Oferty 4 17
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk.

KRAKOW — połowę domu SKODĘ uorf sprzeaam Tel.
dwurodzinnego z działką 41-30-84.
G-4241
pięknie
położoną,
oraz —::i--------------------------------- udział w atrakcyjnej ka- WARTBURGA
1000,
stan
wiarnl,
zamtenle na po-Idealny, sprzedam. Telefon
dobne w Sonocl^ lub Gdy 51-78-56.
-4306
nl, względnie na mieszka- -----------------------------------------nie własnościowe. Tel. Kra SAMOCHÓD osobowy mar
ków 22-41-52, oferty 4394 ki Moskwicz 408 — sprze
Blurc ^pgłoszeń,
80-958 dam. Tel. grzecznościowy
31-44-66, godz. 15—17.
Gdańsk.
__________ _________________
G-4309
DZIAŁKĘ
budowiana
w
---- -------------- — - - okolicy Trójmiasta kupię. DACIĘ po wj.pL.dk: ? przy
Oferty 4401 Biuro Ogłoszeń. znaną karoserią sprzedam
Przymorze,
Dąbrowszcza
80-951 Gdańsk.
ków 0D/1.
G-4313
BAR gastronomiczny z wy
sprzęNOWY
FSC
15Q0L
posażeniem sprzedam lub
wydzierżawię. Gdnńsk-Lip- dam. Malbork, tel. 23-74.
G-4321
ce, ul Jedności Robotni
czej 299/6.
G-4409
KAROSERIĘ Fiata 125p nie
NOWĄ wykończoną połowę uzbrojoną, odblói Polmobliźniaka w Rumi sprze- zbyt, sprzedam. Wrzeszcz,
dam. Tel. 20-83-81, wewn. Jaśkowa Dolina 54/5.
G-4324
221, 8—16.
S-13/0
DZIAŁKĘ
2400 m
kw., GAZ 530A, ciężarowy skrzy
szklarnię 600 m kw. — bu niowy tanio sprzedam lub
dynek nr. ieszkainy, telefon, zamienię. Gdansk-Wrzeszcz,
wiasność hipoteczna. Strzał Kochanowskiego 75/4.
G-4325
kowo woj. konińskie
—
sprzedam. Wiacomość Gdy
POLONEZA
1500
z
powodu
nia, teł. 20-11-23, 17—19,
SJ1369 wyjazdu pilnie sp.zeaam.
____ Telefon 23-44-28, godz. 16kuplę 20.
S-133o
ZDECYDOWANIE
dom Jednorodzinny lub pół ___ __
,
....
bliżmaka z ogrodem, na GOLTA iS?8 rok, Nyuą^rotrasie Przeróbka — Stóg. czn3
sprzedam Telefon
S-133S
— Krakowles W rozliczę- 20-81-74.
niu może być własnofcló- ’W YWROTKĘ Lublin z siidwupokoj rwe,
ni nfei
rukiem Białoruś — sprzewe na Przymorzu
4475 *Bluró~ Ogłoszeń, 80-933 Ham. Te
78-34-52.
S-13 40
Gdańsk.____________________fiata 126ps odbiór Polmo
gastronomiczny
“ sprzedam. Telefon
OBIEKT
S-1296
czynny sprzedam. Telefon 23-51-20, po 17.00.
G-3
31-84-25, po 15.
NSU „Prinz” 1000 sprze
NOWI dom sprzedam. Ru dam. Rumia, ui. Sienkie
wicza 1.
S-1309
mb tel. 71-18-36.
SFIATA 126p zamienię nr
Zaporożca lub Fiata 125p.
Tel. 78-51-74.
S-13r8

OPLA Rekord po poważ
nym wypadKu, model ia„
— sprzedam, Tel. 2i>-4j-7i,.
S-1322
DOI. w Osowej, do wykoń
czenla, możliwość warszta
tu, ogrzewanie gazowe — SKODĘ HOL, Stan bardzo
dobry — sprzedam. Wiaaosprzedam. Tel. 23-03-45,
G-6072 mośi : tel. 21-83-70, w godz.
16—19.
S 1330
WARSZTAT samochodowy
180 m kw., przy giełdzie DACIĘ, rok 1974 w dobrym
dwie
opony
samochodowej w Orłowie stanie oraz
L>oxl3 sprzedam.
Teiefon
sprzedam. Tel. 29-04-75
Zi-7a-93.
S-1331
31-12-16.
G-4082

DOM 250 m kw. z działką
900 m kw., ns dć jący się
dla potrzeb rzemiosła, ga
stronomii lub na zajazd tu
rystyczny, w okolicy Ino
wrocławia — sprzedam. Te
lefon Gdańsk, 41-71-29, po
1C Oi
G-6382

Cena
wywoław.

Przetarg odfcediie się w dniu 7.03. 1985 r o godz. 9.00 w świetlicy PGM
Gdańsk-Wrzeszcz przy uf. Partyzantów 74.

DZIAŁKI budowlane w Ju
benzynowego”
szkowie sprzedam. Telef • STARA
sprzedam.
Gdańsk-Olszyn82-35-23.
G-43
ka, ul. Olszynk- 69/1, po
G 96
POL bliźniaka nr ukończę 15.
nlu sprzedam zdecydowa
nie. Gdynia, ul. Kapitań FIATA 126p, «dblór Polmo
ska 5.
S-1391 zbyt — spizedam. Telefon
57-20-29
G-4213
' DOM z działką ogrodniczą
-----------------------------------w Redzie-Pieleszewie, bil- SAMOCHÓD Polonez (oosko przystanku koiejkl — blór Polmozbyt) zamienię
sprzedam. Tel. 78-34-48, po na nową Skodę. Ofeir"
17.00.__________________ S-1387 187 P.iuio Ogłoszeń, 8P-958
DZiaLKĘ rekreacyjną óoo Gdańskm kw., barazo ładnie poło
“ “
“
żoną (las, jezioro) 70 km KAROSERIĘ Fiata 126p po
od Gdyni, pozwolenie bu- kapitalnym remoncie sprze
dowy, wiasność hipotecz dam. T«l. 82-20-11, wewn.
G-4263
na
— sprzedam. Oferty 22, w godr. 8—15.
64 UPT (‘'-301 Gdynia 1.
DOM dwurodzinny — Gdy FIATA 125 combi, 1980, sil
nia — JX3 pokoje, kuch nik — gwarancja, »air.ienlę
nia,
własność hipoteczna nr Fiata 120, Trabant lub
— sprzedam. Tel. 22-16-23 sprzedam. Tel. 73-32-4;, p >
G-4234
S-13*7 16.00.
_________ _________________

DOMEK Jedno- lub dwu.rodzinny
—
Wltomino,
Chwarzno, możliwe w roz
liczeniu własnościowe M-5
— Wltomino. Oferty :
UPT, 81-301 Gdynia 1.

r

% *ul

Szczegółowe informacje o urządzeniach i poicszaach poofegcjących sprze
daży uzyskać można w Dziale Głównego Mechanika i w Dziale Transportu,
tei 41-32-78.

DOM piętrowy z parterem
przeznaczonym na działal
ność handlową, usługową DOMEK, szeregowiec kulub rzemieślniczą — sprze pię. w rozliczeniu M-4 —
dam. Malbork, tel. 26-8‘ł po Mirdżwiednik + e\v. duże
17.00
G-4243 kwaterunkowe we WrzeszG-4283
czu Tel. 41-14-95.
DWA ha ziemi — Gd.TV:-ul. Modra
—
sprzedam. DZIAŁKĘ buaowianą 540 m
Oferty 1332 UPT. 81-301 C
kw. oraz gry telewizyjne 1
nla 1.
elektroniczne. Tel. Starorć, 222-20.
P-214
LOKAL
gastronomiczny z 0________________
____ ____
mieszkaniem, garaż, zamie
nię, wydzierżawię lub ln- OM w Gdańsku lub okone propoz\cJe. Tel. 72-26-19. Hey kuplą.
W roziiczeS-1312 nlu M-4 — Przymorze, z
----------------------------------------- telefonem. Tel. 52-90-01.
0-6410
ELBLĄG — domek dwuro
dzlnny, c o. gazowe, ogród,
zamienię na m*eszkanle —
MOTORYZACYJNE
Trójmiasto. Tel. 22-21-94.
S-1317
PRĄDZnNA poczta l.ip ’
ca — dom
działką 0,38
ha sprzedam lub zamU
na samocliód. Tel. 56-77-35.
G-4371

Typ

WOŁGĘ M-21 po kapital
nym remoncie z przyczepą
— sprzedam Elbląg, teleior
400-41
E-194
VOLKSWAGEN A
130<
W
dobrym stanie, roV 1973 —
sprzedam, lei. 20-32-44.
S-1372

Jednorodzinny,
DOMEK
podłączony do E.C., górna SKODĘ E 100L, 1976 rok
Oliwa, sprzeda pośrednlct- sprzedam. Tel. 23-04-64.
wo. Sopot, 1 Maja 4, wtor
ki, czwartki 12—17
S-1T5 LAMPY przednie do Mer
cedesa (beczka) sprzeaan
G-443o
DUŻY nowy dom nad mo Tel. 27-uuO Nowe.
rzem. 25 km od Gdańska,
miejscowość letniskowa — SILNIK 200D + skrzynia
sprzedam. Oferty 6249 Biu biegów, silnik Opel 2,3 LD
ro Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk. sprzedam. Pruszcz Guam
Czarneckiego 10.
G-4533
DZIAŁKĘ
budowlanoogrodnieza — Osowa. oraz OPONY 175X13 zamienię na
budowlaną
—
Fe,iłowo, 165X13, 4 sztuki lub sprze
sprzedam. Tel. 20-53-69, 12 dam. Tel. grzecznościowy
32-47-32, po godz. 15.00.
—17 bez sobót 1 świąt.
G-4470
S-1628

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Tczewskich Łękach

WYKONUJE:
—
—
—
—

ramy ogrodzeniowe
tryllnkę Detonową
siatkę ogrodzeniową z drutu ocynkowanego
kontenery stalowe.

Składanie zamówień oraz udzielanie Informacji
pod telefonem 44-22 Tczew.
K-643ii

Z/SADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Morsk:?go Portu Handlowego
im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte
w Gdansku-Nowym Porc.e
ul, Wyzwolenia 8
PRZYJMUJE
ZAPISY MŁODZIEŻY MĘSKIEJ
do k!a& p.erwszych w zawoaach:
—■ mechanik maszyn 1 urząózeń przeładunkowych
— elektromechanik maszyn 1 aparatów elektrycz
nych
— mechanik-k.erowca pojazdów samochodowych
— ślusarz-mechanlk.
Ponadto w trakcie nauki można zdobyć dodatko
we uprawnienia: operatora sprzętu przeładunko
wego.
W okresie nauk! uczniowie otrzymują:
Bezpłatne pełne umundurowanie
2. Wynagrodzenie od 2000 do J000 zł
3. Premię oraz Inną pomoc materialną.
Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę w
działającym w tym samym budynku Technikum Za
wodowym dla Pracujących.
MotskI Port Handlowy w Gdańsku obsługuje
statki wszystkich bander.
Pracując u na: poza atrakcyjną dobrze płatną
pracą, masz możliwość poznania wielu ciekawych
ludzi z różnych krajów świata.

Morskie Liceum Zawodowe w Gdańsku
ul. Wyzwolenia 8
przyjmuje zapisy młodzieży męskiej
do kiss I na rok szkolny 1985/86 w zawodach:
— eksploatator portu'
— mar-na-t
— mechanik naprawy maszyn 1 urządzeń.
Wszystkich Informacji dotyczących warunków
przyjęcia udziela sekretariat szkoły, tel. 439-35«.
K-2119
„LUBLIN” — samochód cię
żarowy (wwwrotka) w do
brym stanie technicznym,
agregat do deszczowni o
dużej wydajności (diesel) —
tanio sprzedam
Telefon
31-58-77
Orunia,
Nowiny
63u.
G-5811
OPEL Kadet, 1968 tok
—
sprzedam. Tel. 52-38-88 w
g< dz. .10—17.
G-4343
FIATA 126p. po wypadku
lub dc remontu kupię. We
renciej, Gdańsk, Wlenclerza
12/7.
G-4368
OPEL Rekord Diesel sprze
dam.
Gdańsk, Głogowska
10.
G-4377
MOSKWICZA
403
sprze
dam, stan dobry. Telefon
41-13-68.
>
G-4360
MOTOCYKL
z
wózkiem
M-72/730, 195C sprawny
—
sprzedam. A. Łicnoń Przy
widz, Gdańska 9.
G-43V3
FIATA 12óp 1500, 1977 w
dobrym sianie sprzedam.
Elbląg, tel. 273-54.
E-185
SILNIK Wartburga, ogrzevas.le benzynowe i:
V
RFN, dc carav.aningu lub
samochodów „Bus” — pil
nie sprzedam. Tel. 81-53-93,
godz. 8—15.
G-*433
FIATA 126p, odbiór Polmo
zbyt — sprzedam. Telefon
52-33-44.
G-4436
FIATA 125p,
1378, silnik
1934 - sprzedam. Gdaim*.
Pilotow 10d/22.
G-4438
UŻYWANĄ karoserię do
Trabanta combi sprzedam.
Tel. 32-51-51.
S-126
SYRENĘ
104
na
części
sprzedam. Starogard Gd.,
ul. Kochanki 1.
P-2<.4
MERCEDEESA 200D,
dam. Tel. 72-54-61.

sprze
P-235

TAKSOMETR
Poltsx
2.
Gdańsk, ul. Goplańska 45
G-41ZJ
ASCONĘ 1.9, 1978, w bardzo
dobrym stanie sprzedam.
Tel. 82-21-43.
G-5974
SILNIK Mercedesa 220D s*
skrzynią biegów, oprzyrzą
dowanie, nominał, przebieg
180 tv£. km oraz samochód
Mercedes 240D — sprzedam.
Tel. 51-06-61.
G-6038
OPONY do Syreny, przy
czepę 3 tony i dwukołówkę. silnik Stara 28, sprze
dam. Mikołajki Pomorsk?«*
tel 145-93.
P 24«
MERCEDESA 300D, 1979 r.
— sprzedam, Tel. 20-'22-53.
godz. 18—20.
G-6385
V'ARTBURGA
353.
1970,
stan
bardzo
dobry
—
sprzedam. Tel. 41-96-48.
G-639C
-'ERCEDESA 20CD — przej
śrlowy — sprzedam. Gd.Wrzeszcz. Kilińskiego 37 rx
godz. 15—16.
G-639!

SPRZEDAM
MEBLOSCIANKĘ dębową,
rustikalną narożną 8,6 *n,
Oferty 4151 Biuro Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.
PIANINO. Oliwa, Chłopska
43/15.
G-4163
KQ2UCÖ
damski
nowy,
skory jagnięce, mały roz
miar. Tel. 51-59-56.
G-4140
NAJNOWSZE video Canon,
radiomagnetofon — gramo
fon Lloydss — stereo, pie
cyk gazowy łazienkowy —
nowe. W rozliczeniu ew'en
tuamłe samochód osooowy.
Tel. 22—4-30
G-4197

PIŁĘ tarczową do drewris
CTĄGNIK C-360 sprzedam. (elektryczna). Tel. 32-35-72
Kazimierz Kwidzyński, BoG-420)
rzćstowo, 8j-33j, tel. 6.
P-242 MASZYNĘ dziewiarską Dopletta. Tel. 52-26-23. po 1«
LAKIER
samochodowy
G-4909
(oliwkę lub żółty) kupię
Tel. 31-40-96.
G -5829 SEGMENT typu Swarzędz.
Wrzeszcz, ul. Getta War
G-4211
S7.MOCHÖD „Bus” 9-OSO- szawskiego 16.
bowy Volkswagen diesel,
PIEC
gazowy
do
centralne
rok prod. 1982 oraz maszy
nę automat Carpigian*
o go ogrzewania. Wiadomość:
E-16S
wydajności 40 kg/godz. 1 20 Elbląg, tel. 405-23.
kg/godz., sprzedam. Adres:
Zygmunt Ge win, Gdynia, bYWAN belgijski, kamerę
Wolności 36a, ciastkarnia.
Ka^on. Oferty 99
OUP,
S-1975 61-701 Sopot 1.

♦9 (12291) 27 lutego 1985 r.

DZifNNIK

Dni* ^ lutego 19»; r zmarła „Za Falochronem"
w wieku W lat

A rroriAT «• p.*odukcjt u
dów. Oferty « ceną m

wJrfuj głębokiego npołuueli * powodu u-nnw
długoletniego byłego pratow-iik*

wwpómsuci«

Rada N> - .ores». zarząd ap-nl. Kole ktuerytow t »«ŁCMtpy «ras współpracowAląy NZlTM w Sopocie.
K4M

a **m

mgr ini. ANTONI GURBA

pogrzeb odibąd&e aią dnia IT bitego IMS r. o
gc4i Ss.oO na cmentarni testów :*
A-M»
Z

głęookatn
z* len. zawiadamiamy, i* dnia
tt lutego 198SS r. umarła nagle na«za pracownice

oig na cm n tarzu Srebrz ysko
o godz. is.00. *
w kościele Zma’-twyehwstf nln
Gon'ółki w dniu pogrzebu o
Córka i wąć,
Q-6T2J

glebo n.
żalem si wlauam'amy,
S3 lutego wJ T. rmarła
t

ta

dni*

Łt#.

RFN AT A OKRÓJ

Pogrzeb , odbędzie tlą iT łut egu 1 ił r. » ,;c aa.
li.ao te cmentarzu w Wejherowie-Smłechowie.
K-37T6
Z galera wwla<ia<niatay, te dnia
zmarł nasc emerytowani' pracownik

U.0U.19IA

r.

ROMAN ROGOZIŃSKI
odpędzie tlą er- a 38.75 '905 r. o gods.
i'3.00 na cmentarzu w Kumi-J mowie.
nomdnle Zmarłego szrtere wyrazy współczucia
układają:
f itkcja I pracownicy PHZ Baltona SA
Biuro Handlowe w Gdyni.
K-»J7

JS głębokim
talem zawiadamiamy, te dtra
3.02.1'tłl r. zmarł iw»gie new* kochany ojciec, tesc.
dziadem 1 pradziadek

AUGUSTYN JANKOWSKI i
łat n
M-za sw. żałobna odprawiona ’ zoetanie
dm a
S3 08J983 r. o k dz. 18.90 w kościele sw. Antonie
go na Wzgórzu Nowo.kd.
F< grzeb odbęctae ną tego samego draa o itodŁ
11.90 na cmentarzu Wuomii^.kim.
Pogrążona w imutku
rodzina.
S *26.
Z glgookim
talem m
my,
ta dni«
ke.03.196S r. email w wieku sf lat nasz kochrny
ojciec, teść 1 dzlacek

STEFANA RUTYNĘ

IŁhs* św. żałobna odprawiona
-oetanł*
dnia
M.0S..98- r. o godz. 9.30 w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Gdyni.
Pogrzeb odpędzie tle teg > samego dnia o Koda.
11,00 na cmentarzu Witomińskim.
Fcąrtązona w głębokim smutlru 1 talu
rodzina.
S-'-tt4a
Z głębokim taiera zawiadamiam*/,
te -Jnla
M lutego 1033 r. zmarła nasza długoletnia nieodża
łowana była pracownice i koleżanka

który odszedł od nas w dniu 23.02.,1993 r
W Zmarłym stracihsmy serdecznego Koiegą,
przyjaciela i cenionego fachowca.
Rodzinie Zmarłego składają wyrazy głębokiego
współczuć’a
kalezankł i bolenzy, dyrekcła. POP Bada
Pracownicza i zwdązjsi zawoaowe.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 27 02.1033 r o g->dz.
1C.00 na cmentarzu Łostowice.
K-Ż303
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, ża w dniu
31 lutego 1SS5 r. zmarła

i. t P.

mgr MARIA IETYCJA PUZYNA

HELENA GNIEDICZ-MALIŃSKA

z i. .Trelińska

Zegnamy na zawsze człowieka wielkiego aerea.
ekromnoścl 1 dobroci.
Pogrzeb oo będzie tlę W lutego 198J r. o gods
82.00 na cmentarzu Witomińskirn w Gdyni
Br tu oraz Rod: lni<~ Zmarłej wyryty aerdeamego współczucia składała*
kierownictwo.
koleżanki | koledzy
u
PZKB w Gdyni.

_____________ S-K23

Pełni smutku l talu zegnnmy naszego kochane
go azwagra 1 wujka
i. t o.

emerytowany nauczyciel akademicM Akademii Mu
zycznej w Gdańsku
Pógrzeb odbędzie się dnia 37 lutego 1933 r. o
godz. K3.30 na cmentarzu Katolickim w* Sopocie.
Wyrazy głębokiego wsoółczucia Rodzinie Zmar
łej »kłada’a: .-----rektor, Sanat, pedagodry, studenci ł pra
cownicy Akademii Muzycznej w Gdańsku.
K-2353

PMMBB>w"'»a\5|w»¥Pirr''1’..........r"‘r
Mgr Manannie Stenrel
tr.cedyrtl.ior Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdań
sku
■wyrazy szczerego
współczucia z powodu śmierci

GERARDA DAMPSA

MATKI

Krystyna I Fadens* % dziećmi,

śkładają:

ś. t D.

ANNY BGROWXO
ora* służyli »woja pomocą w .rudnych chwilach
związanych z Jej śmiercią składam serdeczne wy
razy szacunku i podziękowania.
Córka,
G-S838
Z glebo*, im
żaiem x awi adawni smy, te dni*
W "utego 1993 r. zmarł nagie nasz kochany brata
nek i wujek

ALEKSANDER KARGZVflSKI
Pogrrob odbędzie rią dni* 33
godz. 8 30 w Pelplinie.
Pogrążona w -unutku

lute«

19«

Z głębokim talem
awdaJa.nl*my. te w dniu
8# lutego 193& r. umarł nauz najukochańszy mąż.
ojciec, teść i dziadek

EDMUND WALU
były więzień coozu koncentracyjnego Sae.iaer.hauaen nr 27019.
Ms»a św. żałobna »csprawion- zostanie w koś
ciele Matki Boskiej Bolesnej w Gdym-Orlowi'** W
dniu W lutego 9985 r. o godz. 12.0C.
Wyprowadzenie zwłok nautąpć po mszy św. na
miejscowy cmentarz.
<
Pogrążona w głębokim smutku
tona » rodiln*
G-STd
Z głęocirim -żalem zawiadamiamy że w dniu 45
łutegc H985 r. zmarł mój naju'racnanszy maż, nasz
tatuś 1 dziadek

Kazimierz

WACŁAW ZABŁOCKI
W dniu 23 Uttegc i3S5 r. zmarł «cochcny mat ta
tuś 1 dziadziuś.
Ftzeżył łat 73.
Msza św. żałobna octprawic-n *1 zostanie dnia ST
lutego 1935 r. o godz. K.‘)0 w kościete "'odwyższenla Krzyża w Pruszczu Gdansk’m.
Pogrzeb odbęozis się tego samego dnta o gods,
li na cmentarzu Komunalnym w Pruszczu Gdań
skim.
z. aw s darni a pogrątor.a w smutku
redlina.
G-6Ä68
Z głębokim żalem zawdedamiamy. że w dniu 54
lute«.-: ’985 r w przeddzień 91 rocznicy urodzin
zasnęła w Panu nasza ukochana mamusia i babutla. człowiek o szlccheir.yn' sercu i wielkiej do
broci
ś. t o

r.

rodzin*.
0-8593

szredef

Msza św. żałobna odpiawiona zostanie T lutego
1985 r. o godz. 8.30 wv kościele św. Jerzsgo w SOPOvtC.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o gods.
14.00 na cmentarzu Katodokim w łopocie.
Pogrążona w smutku
rods na.
G-6707

l*E! AGI A MASŁOWSKA
Msza iw AdprawiiOiia zostań e w Kc-'cterzyni* —
kaoley cmentarnej dnia 2% lutego 1983 r. o godz.
13 30. po czyn* nastaci pogrzeb na miejscowym cmen
tarzu,
Pog*&żor.* w smutku
rodzina*
G-6898
Z głębokim talem zavdadamiamy. że w dniu 39
lutego I&83 roku w w 1 eku 7& łaś, «Kieszla od nas
nasza ukochana matka, teściowa, babcia i pra
babcia
MARIA SYGNECKA
Msza zsłofcna zostanie ad-prawlona w dniu 28
lutego 1933 roku o godzinie 8.CC w kościele Najśw.
Marti Panny, Królowej Różańca Świętego, pny
ul. Zwycięzców (na Przymorzu w Gdańsku) Po
grzeb odbędzie się tego samego dni* o godzinie
11.45 na cmentarzu Łostowice w Gdańsku.
Rodzina.
G-6792
L głębokim
*.3 lern
za w! »a ami.mu.
.te dni*
tsM ,133$ r. zmgrł mój kochany mąt. uass ojciec,
teść i ćzlcdńk

JAN

z/eliński

Msza św. tałotna od prawiona eostanl* dnia iż0%.
’Ö85 r. » godz 9.00 w kościele parafialnym w 2uk< w* e.
Pogrzeb odbędzie się tego simeso dni* po wiszt
żałobnej na cmentai-zu w Żukowie.
Pogrążoną w smutku
rodzina.

_____________
W szóstą bolesna rocznicę śmierci mojej żony 1
naszej mamusi

IRENY MARSCHALL
s d. Karaban

odprawiona zostanie w Jej intent.j* moi święta
w kościele parafialnym sw. Jaowigi w Nowym
Porcie we czwartek dnia 28 lutego 1988 r. o godz.
7.OT, o czym zawiadamiają lyczliwych Jej pamię
ci
"
mąt 1 dzieci.
0-68«

.................................. ...
gl

2 głębokim smutkiem 1 talem żegnamy kochana
Lenkę
ś. t P.

LI
HELENĘ

0-8798

SSBSBBSSSKSaraSHW^(S!®i8ffiRBB®3WK3K(®8&®B^2

Koie2cinc«s Annie GwcźdzlńskJej
wytEiy azcżerege wsn'lcsucia s powodr

t

v
śmierci

OJCA
składają:
iyrekcja | współpracownicy
„Srebrsysko’*.

«I Itala
K-aeoi

ńfszystkSm którzy okwrałl dużo serca 1 zrozumienii a w szczególności sąsiadom i koleżankom
oraz tym którzy uczestniczyli w uroczystościach
żałobnych za

ofiarą fragedH ms. ..Busko Zdrój”

Statecraft*« i T^dei ■«.
0-6733

»1-30-7«.
3-108

SYLWIA — komplet ku
chenny, wagę uchylną, te
lewizor Libra, drzwi poko
juwe,
wersalką
Telefon
3-61-30.
.1-4833

GOŹDZIKI — odbłor ciąg
ły. Tel. 82-21-32.
G-6347

PIEC 6 5 m, komin stalo
wy,
rury.'
Wejherowo,
Cserwionkt 7/4.
S-130?

PIANINO, TeL 31-91-64.
G-5425

DOBERMANY hodowla X
„Padoku” Jedyny miot w
Polsce
Importowany
z
RFN. Wanda Zielak, Byd
goszcz,
lei.
41-69-35. po
16.00.
S-1306

ROBOT kuchenny,
grllL TeL 41-53-02.

TELEW1ZOR Neptun «24.
czarno-blaty, użjwany. Telefor 70-50-65.
fl-lJ08
SILNIK Mercedesa
Olerty 1315
UPT
Gdynia 1.

100D.
81-30.

SZTRUKS.
aa*.
.irnut
l«ndzlona 8ft, po Vt
0-87«
BONY PKO. T*L

rerdeem-e podeiękowame składłją
sona s dziećmi oraz rodzica.
G-d9M

4 M ii.
0-4393

TV rotor. Tei

8i-m*«8.
Ö-8784

partyG-t4i3

KOLUMNY ZG 60, Finezję,
Werncone. Tel. 81-23-10.
G-64ił
8YP.ALNIĘ typ Maju, stan
bardzo dobry. Tel. 3’-63~38
G-4<i31

BON Y PKO. TeL
BONY PKO.

81-72-01.
0-5834

Teł. «1- 28-04.
S >57

BONY PKO. Tel. •1-31-24.
«-5177
BONY PKO. TeL 41-92-33.
G-3655
BONY PKO.

12-22-94
G-8299

Tel.

POSZUKUJĘ
mleazKar.ia
kawalerki — M-2, możli
wość zapłaty z górj. Ofer
ty 4150 Biuro Ogluszeń,
80-958 Gdańsk.
M-4 Żablanka zamienię na
większe staie
bunownlctwo. TeL 37-82-41, po 15.
G-4150
KWATERUNKOWE 88 m
kvr., w centrum Gdyni tamienię na mniejsze wła
snościowe w' Gdynl-Wltomi
nie. Oferty *!02 Biuro Ogło
szeń, W-953 Gdańsk.
tię «ta-»zą
osobą w zamian — miesz
kanie.
Oferty 4297 Biuro
Ogłoszeń, 80-558 Gdańsk.

zaopiekuję

M-S w Sierpcu zamieni« na
mieszkanie w Trójmiaście
Tel. 52-92-65.
L 4 >08
POKÓJ do wynajęć1«
—
na chetnirj «tudentom. Tel,
51-52-8TS-! i
M-S z telefonem najchęt
niej na tsiedlu położonym
przy tesle kupie. Telefon
51-60-11.
S-110
SAMOTNA
dożywotnio
w zamian
Oferty 4173
szeń, 80-958

zaopiekuje aię
osobą smrszn
za mieszkanie.
Biuro Ogło
Gdańsk

MIESZKANIE
urządzona
te)cfon, odnajmę.
Oferty
4181 Biuro Ogłoszeń, &o-9 ,
Gdańsk.
M-2 własnościowe
zamie
nię na większe
Teiefon
S6 38-3*.
G II»]
POSZUKUJĘ
pomieszcza
nia na warsztat od 35 do
69 m kw. TeL 17-09-»9.
G-432T
J-2 wfa inośc.owe I p. ■ w
Tczewie (Suchostrzygi) jam lenię na podobre lub
większe
mo*.e bvć strre
budownld wo w Trójmieńcie.
Tel.
grzecznościowa
41-34-łJ.
G-4232
M-s spółdzielcze, 88 m kw.
w Gdańsku zamienię na po
dobue W. 'Var sza wie. Tele
fon 56-49-C3.
G-435S

NOWY garaż olaszany kem
plemy w elementach do
montażu 6X3X2. Oferty 131#
UPT, 81-301 Gdynie 1.

VIDEO unio. TeL 20-**9-25.
r
,0-645»

KOŻUCH damski,
męski.
Karakuły brązowe. Telefon
77- 40-32.
G-4294

TIUL biały w aKsamitne
groszkL TeL 22-23 68
S-2077

MIESZKANIE ' wławiościoW« 3 pokoje zamienią na
vdęxsze. TeL 31-33-78, po
16.
G-4334

TAKSOMETR PolUx 1. Telelon 56-73-1«.
0-4344

BŁAM karak*rłowy, kolor
grafitowy, Tel. 22-23-68.
,
S-2076

SAMOTNA p'K.'UkuJe po
koju za opiekę, relefon
32-00 18, do 15.
G-42*»S

LAKIER lamochodnwy Je
sny beż, łapki karakułowa
ciemny
brąz,
akordeon
Weltmeister ««-basowy. Te
lefon 52-21-83.
G-4355

MASZYNĘ do szycia z szaf
ką. Tel. 57-45-43.
S-2076

M-2 własnościowe centrum
Gdyni,
teiefon, sprzedam.
Tel, 20-*2-44, wieczorem.
'
S-129J

Neptun 42*
G-4381

KAFELKI prod. CaRS. TeL
«1-74-09.
G-6433

BURAKI, b-uklew. M-m
Karlikowa 26, koło Wejhe
rowa.
P-251

ANALIZATOR barwy, po
większalnik,
magnetofon,
Telewizor,
pa* ewki
do
Voikswagepa, TeL 57-06-42,
w poniedziałek.
G-4362

AKORDEON Royalstandard
i20-baso\vy rowy, maszyn
kę do hot-dog’s nową, spa
cerówkę zagraniczną. Bra
niewo, tel. 33-93.
P-249

SKRZYPCE mistrzo vskic 1
altówkę. TeL 31-53-84.
G-4388

1OKARKĘ
do
drewna
DNKa Wrzeszcz, Partyzan
tów 13/3.
G-6365

WALKMAN Japoński, radio
Jowita ster o, magnetofon
A1-531S. teiefon z . iawiaturą, słuchawki Philip* «no
we). TeL grzecznościowy
52-29-47.
0-4330

MASZYNĘ do oklelny (no
wą; »-ybkobieżną.
Oferty
6370 Biuro Ogłoszeń, 80-acts
Gdańsk.

TCHÓRZOFRETKI do ho
dowli l skóry. Reda, ul.
12 Marca v2.
S-116
TAKSOMETR I oltait 2. Te
lefon 82-25-14.
G-4423
GOSPODARSTWO rolna 10
ha wraz z zabudowaniami
sprzedam. 'Wiadomość: Wła
dyslaw. Xletna, Krzew? k.
82-354 Żurawie? woj. eiblą
akie.
E-187
VIDEO Fan asordo
gwarancja. Oliwa,
54E/4.

NV-370
Śląsk..
C

DOBERMAN
8-mlesIęczny
po championach.
Teiefon
56-56-18,
G-44ÖJ
Sharp VHS nowe.
Gdynia, II IdPS 5/20.
S-1386

video

MASZYNĘ dc szycia Łucz
nik 80, Tal. 21-08-40, godz
s-ur
7- -15.
RADIOMAGNETOFON 2-ka
aeiowy Sharp 700 nov/y.
Gdynia, x ulKrasickiego
19/8, pa 16.00.
S-1380
TEI EWILOR kolorowy PalSecarr 26-calowy,
gramo
fon Akai APQ-U0, magnet
tofen kasetowy M 531S, ra
dio Amator
IB
Teiefon
22-14-58.
S i354
KRZESŁO dziecięce rozkła
dane, sankf jednoosobowe x
oparciem. Tel. 32-54-25.
G-43S6
ARIĘ deck z taśmami. Te
lefon 31-13-54.
0-4448
BOKSERY tółte rodowodo
we. TeL 20-80-49,
G-4395

ZODIAK DSS-402 na Lwa
rancjl plus kolumny 15W
Tal. 56-60-29
t-633’
JsoKNiĘ ślubną, kolumny
»W I omy. TcL il-45-S«,
po 16.00.
G-6396
KURTKĘ x piżmaków i fu
tro z samych krzyży piż
maków. Teł. 41-77-7*.
G-6397
TIUL biały w kropki. Tel.
58-41-78.
G-S401)
TELEWIZOR Colorett PalSecąfn — gwarancja. Tel.
31-51-87.
G-6404
CHARTY angielskie — grey
lanay po intercnampionle
RFN Tel. 41-13-69.
G-6440
VIDE' VHS Pal-Secam. So
pot. Niepodległości 758/4.
G-6437
PIESKI. Gdańsk.
sks l-J-B-9.

BLLäRDY,
nowe
video
Akai 1 TV Sony (Pal, 1 x
Secam 1 X NTSC r- systf
my dSA i Kanady). Tel.
2 44-21, po 20.
Q-6460
TELEWIZOR Neptun 437.
TeL 43-14-13, do godz. 15 00.
0-8443
SKRZYPCE

DYWAN
•2-51-51.

15X3,8.

Tel non
S-127

KAFELKI brazylijskie.’ Te
lefon Elbląg 230-04.
E-199
PRALKĘ automatyczna rc
iefon 22-46-93.
S-1346
HEBLARKĘ,
wyrówna rkę
ażywaną — .TO”. Orłowo,
Przebendowskich 49a, przy
kołeJHe.
S-1376

TeL 41-56-73.
G-8441

PR/.LKE automatyczna cze
ka. na gwarancji. Teiefon
51-27-69.
G-6627
MAGNETOFON
51-27-82.

TELEWIZOR Loewe stereo
hi-fi, video Beta, kolumny.
Gdańsk, Gospody 14 F/3?
G-<i4ia

BURAKI pastewne 1 nu
trie. Gdańsk-Byaewo. ul. By
sewska iS.
G-4415

Podmłyń
G-6463

Aria. Tel.
G-6628

KUPIĘ
KOPńCZKĘ
elewatorową
.0 ziemniaków*. Elbląg, te
lefon 422-83. po 16.
t
E-1T1
KOSIARKĘ do trawy eiek
.ryerną lub ręczną. Tele
fon 32- 36-10.
G-4220
MAŁA
32-21-89

lodówkę.

Telefon
G-4356

MARMUR biały na okła
dzinę gr. 20—30 mm, Tele
fon 52-15-35 (wieczorem).
G-4353
KOSIARKĘ do trawy. Te
lefon 51-28-43
S 129

TRZY fDfcö* n m kw.,
kwaUru^JuK**.
Wr*v»;?_,
otat, w«( tęlafor, zamieni*
r» dwupoko.low» nowe bu
ftowrletwo Gf< ty 4731 Btu
ra OgtomeA, 80-858 Gdańsk.
MIESZKANIE trzypokojow'
□dynia. Osiedla Moniuszki.,
parter — apraeua poareddetwu. sopsA. 1 Maja 4.
wtorki, czwartki, 12—17.
8-176

MIESZKANIE dwu pokojo
we Świeci
sraz ♦rrypcKOowa Grudziądz sprzedam..
Tel IU87-M.
8-174
TORUŃ M-8 z telefonem
ja mienię na większe w
Gdańsku. Gdansk, teiefon
52-51-7*.
G-24Sf
WAŁBRZYCH
.nleszkahle
kwaterunkowe, 77 m kv/ +
pokój zamienię na podob
ne w 'iió.mleieie. Wiado
mość: sklep motoryzacyjny
Wii eszcz,
Kościuszki 49,
godz. 11—1*.
G-2859
POSZUKUJE mieszkania do
wynajęcia. TeL 21-08-75.
G-3358
POSZUKUJĘ ,
Tel. 31-34-48.

LOKALF

POSZUKUJĘ samodzielne
go mieszkań" lub pokoju
na trasie Odańsk-TTuszct
Gdański. Możliwość zapis
ty z góry. Oferty 4277 Biu
ro Ogłoszeń 80-953 Gdańsk.

ZESTAW
wypoczynkowy
— tir.lo Tel. 31 02-85.
3-4440

MARKA PlLłCHOWSKtEGO

GNIEDICZ-MALIŃSKĄ

Te!

SNIEŻNO-BŁOTNE opony z
felgami
185/13.
Telefon
20-2i-22:
S-1300

TELEWIZOR
TeL 41-13-68.

G-S13

Wszvstklm ludziom dobrej wo U, którzy okazali
mi s-czere serce 1 nieśli p moc w czasie choroby
mojej nieodżałowanej MATKI

OBRĄCZKI.

DUŻĄ encyklopedię PWN
BIAŁY tiul. Tel. 5.-45-86.
Mer* św. tałobn* odprawiona *o»toni* dnia tt
13-tomową,
atlas świata,
0-4244 geografią powszechną »-to
.utego i‘985 r. o godz. 10.00 w kościele NMP w
Gdyni.
mową. Of—ty 4730 Biuro
Pogrz*D odnęuzie r. j tego samego dni« o godz.
IODÓWKĘ „Kodry” Tele Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
13.00 nt cmentarzu WHomin^klm.
fon grzecznościowy 57-24-ul.
Pogrążeni w smutku
G-4245 PIECE elektryczne akumu
brat I rodzina.
lacyjne. TeL 57-87-83.
DYWAN 240X350. Telefon
G-47ait
S-&08
[j 52-40-93.
G-4258
OWCZARKA niemieckiego
''A dm u 14 lutego ltSa r. rmar ? nagie w Gdyni,
NIEDROGO zestaw wypo rodowodowego S.S-mieslęci mając W zat
G-54S2
czynkowy oraz telewizor r.ego. Tel. 52-15-78.
czarno-biały.
cłd-Chełm,
WIEŻĘ
Pioneer.
Telefon
Chałubińskiego lOc/28
ALI BUNSCH
G-4233 21-68-68 W godz. 8—14.
S-1094
artysta malar-, graiik, »-enograf teatrów drama
DYWAN 2X3. Tel. 31-97-87.
tycznych i lalkowyct w kraju * ta granicą, czyn
S
żCZENTęta
rasy
hoKser
ny w środowisku /.PAP,
SPATTF — ZASP, lau
G- 4310 po
medalistach.
Telefon
reat Rożnych nagróu i wyróżnień w dziedzinie
41-32-01,
€..>237
scenografii dia dzieci i młodzieży,
odznaczony
WYR Z YN ARKĘ — pilarkę
Krzyżem Kawalerskim Orderu Oc-rodzcnia Polsk,
Black
Deckera.
Telefon ATRAKCYJNĄ, zagratjlczi Złotym Krzyżem Zasłue..
31-22-67
G-4230 ra suknię Ślubną, wzrost
Uroczystość’ żałobne odbyły aię w Krakowie w
170, szczupłą. Tel 51-32-77
poniedziałek 29 lutego, na cmentarzu Salwator
TAPCZAN
dwuos )bc wy,
G-3537
skim.
krcaens z
pomocnikiem,
stół rozsuwany, bibliotecz ELEKTRON 714.
Syn, synowa, wnnk, rodzeństwo i rodzluaTelefon
kę, dwa fotele, stan oar- 51-15-54 wieczorem.
Proslmy o nleskradanie konacder.cJL
K-2380
S-90
dzo dobry. Tel. 41-15-05.
G-4259 TRUSKALVKI: najlepszych
i to.
Jak:
Redqauntlet.
DZIAŁKĘ 0,8 ha W Oiomi odmian
wysvlam na iaHELENA KIWERSKA
nie sprzedam. TeL 41-99-s2. Faworytka
móudenla,
co
100
s d. Zdzitowtecka
G-4284 sztul^* Cena 5 zlnamnlej
sztuka. Po
lat 93
.iomk*
ogrodowe
10
zł
sztu
l ziemi lubelskiej
SZTUCCE' platerowe, kom ka.
Urszula
Burkiewicz.
plet dln 12 osob dr dodatki
Zmarła w Poznaniu dma 2s lutego *933 reku.
wzór amerykański. Stogi, 78-530 Wierzchowo.
P -229
Msza św. pogrzebowa w środę dnia 27 .utego
ul. Szpaki 3A/11, po godzi
I&83 r. o. godzinie 8.30 w kościele parafialnym
nie 15.0U.
G- 4331 MAGNETO WID.
Wlado.Gwiazaa Morza" w Sopocm.
ność: po 16. teł. 23-%8 I^Pogrzeb tęgo* dnia a kaplicy cmentarnej na
ODKURZACZ, ..okow1.*6w- bork.
P-2E5
cmentarzu Komunalnym w Sopocie o godzinie W
kę — gwarancja.
Oferty
Z żaiem za władam’« ją
4333 Biuro Ogłosznń, 89-953 LODÓWKĘ Cziner, nową.
zodzlna 1 orzyjaciele.
GdańskTeiefon
grzecznościowy
_____
- ‘
G-6729
SUKNIĘ
ślubną. Telefon 41-09-25, godz. 10—15. G-6317
igatsaM
31-33-78. po 14.
G-4335
T>TSB „Tramibua-Gdańsk’’ Oadziar nr 6 z głębo
PŁASZCZ skórzany ociep
kim żalem żegna długoletniego, wzorowego 1 ce
BOJLER elektryczny. Tere lany damski. Tel, 53-01-69.
nionego pi acownika
fon 20-81-74.
SA339
G-8330

1. t o.

JOZEF GRaDZIK

SKORKi na kożuch, płaszcz
męski
ikóizany brązowy.
TeL 57-84-10.
G-5453

SPRZEDAM

G-4414

0-8781

ndada ją:
*
ko...rar i ! koleazy » C2s»P OOT. w Odańsm.
V
K-2063

PRAUKjĘ wirnikową nową.
TeL 32-02-51.
0-4115

HELENA GNIEDICZ-MAlIŃSKA

Wyrety szczerego współczucia Rodzinie Zmertej
składają*
Kierownictwo, organizacje **OF I związko
we om pracownicy Stacji Gdyni*-Głów
ni. osohow*

"Lei, 41-92-17

8—19).

OJCA

s (L Wiśniewska
Pogrzeb odbędz e
w anki 27.0TJ>>&3 r.
M*j a św. isłobn*
Pańskiego przy iżL
godz. 8.30.

nie drapmy

VIO20. T«L 81 -84-48.

Koleżance Fruncince Mania

ZOFIA ŁOZICRA

.tunolcltd kierownik Ref. Technicznego Kejonu
Przewozów Kolejowych w Gdyni
Wyrrty aeczerego współczucia Tonie ZmKltfo
ckl i. ają:
dyrekcja I współpracownicy a KPK Odfua.

_______

0-6490

•erdeczn* wyr sny współczucia x powoau śmierci

ś. t P.

Töi **cpci i
MAuERĘ, dłliu, ewcłitual
81

(od godz

>lclaw«'iąr
K..iiidu i koledzy * Xarodowego Banka
Polsideca w Tczewrt«,

Z stęboklm talem sawiaoamiamy, te w inni
t3.Q8.1936 r. smagła rajil* nasz* najdroższa matka

Dał t> hneso MA r. xmtrt •

* powodu «count

OJCA

Składają Kodd 1«
pogrzeb odbędzi« Jdą SI lutego V.J» r. god*. rfLJO
M bm&utarau Witomińskim, o czym zawlao-airu*
Krau* irtjrJauaiL

UP/

Kol- Elibledo Wliniowskle)
•huc.1 wyrazy

JÓZEFA OLEJNICZAKA

- MARIA GORUŃSKA

BAI TVCK!

PRZYJMĘ n* pokój plelęg
niarkę. Gaańsk-OUw,'a
uL
Wita Stwosza 52-20.
S-1335
PANNA uczciwa poszukuje
niedrogiego ookojj. może
być za częściową opiekę.
TeL 71-12-11.
S-1337
SPOKOJNE i uczciwe, mło
de bezdzletre małżeństwo,
członkowie spółdzielni po
szuka J.ą
mieszkania
na
okres Z, 4 lat. Możliwość
oomocy starszej osobie Te
lefon SI-62-71, wewn. 2i3, w
godz. 8—11
0-4391
'WYNAJMĘ pokój osobie sa
motnej — mężczyźnie, T«L
23-28 15, po godr, 17.
S-1294

M-l, 17 m kw., Wf to mino
pilnie sprtedam — pośredndct'Vu. TeL Sl-27-84
S-177
MIESZKANiE
trzypokojo
we
Gdynia-Obłuże
oiaz
Cisowi -przed* pośrednict
wo. TeL 51-27-64.
S-173
mieszkania z telefonem
we Wrzeszczu n. okres 2
lat poszukuję.
Płatne
t
góry. Oferty 1717 Błrro Ogto
szeń, 80-958 Gdansk.

M-3 apn.edam. TeL 47-79-93.
G-3772
M-l zamienię na większe
Gdnńsk- Przyr orze,
ul.
Obrońców Wybrzeża 8 A-48
G-429S
M-3
własnościowa sprze
dam. Tczew, Rutkowskie
go ł6d-b-Ł
G-3948

ZATRUDNIĘ
kamieniarza
— rencisty, znającego obrob
kę marmuru przy budowie
grobow :a. Ttu 52-15-35, wie
ozorem.
G-4359

ODNAJMĘ pokój.
Kurpiowska ML

MŁODA, anrtotuol d
.ikiego. tenografii 1
nopisanla poszukuje
Tel 20-2^-37.

MAŁŻEŃSTWO
poszukuje
mieszkania M-4 na
kr ■
2, 3 lat. Oferty *403 Biuro
Ogłoszeń, 8Ö-9NI GdańaltOLSZTYN
dwupokojow«
komfortowe z mienie na
podobne — Trójmiasto. Ta
lefon 53-35-25.
G-440«
1 pokoje własnościowa

—
Pr-.y-morza
zamienię
na
większe chętnie star
óudownlcuvo z telefonem. Ta
lefon 63-18-39, po gouz, 17
G-V410
öPCldziejuCZE

1 pokojo

we 1 wygodami, telefon, w
Bydgoszczy zamienię na ta
kie
same
lub
większe,
~ Trójmseście, Bydgoszcz,
teL 15-37-57-08 lub inform*
cja w Gdyni, uL Orzeszko
v*ej 1J-». godz. 1*.
VI14
LODZ spółdzielcze M-S vamienię
na
ównorzędne
Trójmiasto, Rumia. Telefon
»1-67-4». yodbe. 17—3?
8M8Ö
TRZYPOKOJOWE, wła mo
ści owi 77 m kw, telefon
uL C: Rgistów zamienię na
dwa mieszkania dwupekojo
wł TeL S0-69-M.
T-1343
MALZENS’TWO
peszukuje
mieszkania. TeL *9-63-91, do
15.
C-38M
GDANSK M-4 ł evrentualnie M-2 w Warszawie za
mienię na M-4- w Warsza
wie lub «przedfcrt. Warsza
wa, t«L *14-93-37.
G-5020
M-ł w Kamiennym Poto
ku sorzenaro. otertrv 4581
Biuru
ogłoszeń,
<16-958
Gdańsk,
BEZDZIETNE
małżeństwo
poss kuje mieszkania na
kilka miesięcy. Tel. 52-1 l-ea.
G-4125
MIESZKANIE J-p<łkOjowe,
komfortowe, własnościowe a
telefonem s garażem III
piętro w centrum Wrzesz•? -*- zamienię na podobne,
wysoki parter lub piętro ł
windą TeL 41-28-05.
0-47*.

ZUUBtONO >czwol«nie nr
311» „WytMfaizanle gaLnirril" wydań» przez Urząd
Miejski na nazwisko Re
man KujaudńakL
‘>-4139
PAŃSTWOWA Szkoła Ba
letowa w Gdańsku unie
ważnia legitymację służbo
wą nr 138 na nazwisko Iwo
i.a Peckc,
G-4161
ZGUBIONO p.awc
jazdy
kat AB wydane przez UM
GdańsŁ na narwlsko Jerzy
Łopaclf.ski,
rem.
Oliw«,
Fromborska 8.
G-4J69
ZCrUBIONO
pieczą .kę
O
treści: Rejonową Spóldziel
nia
Ogrodniczó-Psżezelarska .Wybrzeże" w Odańśuu,
Punkt Sprzedaży Detalicz
nej nr 116A Kwiaciarnia
Gdańsk, plac Dominikański,
Agent Lucyna , EmudczwńSka,
G-425T
UNIWERSYTET
Gdański
unieważnia
legit-^mację
służbową nr 762-53 na na
zwisko Hanna Kwaśnv
G-4258
WPK-7 -Gdyni*
unleważ
nia biiet
wolnej Ja xly
i.I*" — 19'3 Adam Glogo-w
Skt i „R" _ 1914 J r ją
Głogowska.
______
8-1341
ZOUBION-o prawo Jazdy
kat. E wydane przez urząd Miejski ^
Sopocli
na r.azwdslco Barbara G a
bowsKg, zam. Sopot Kol
berga i d 1L
•
S-1301
DZIEKANAT Wydziału Bu
dowy Maszyn Politechniki
Gdańskimi unieważnia le
gitymację 43579-WBM
rj
nazwisko Toniasz Ćieśwtecz
Gdvnia- UL
Beniowskiego
11-10,
S-13n2
DZIEKANAT Wydziału Me
chanicznego Wy'-szet Szk>ły Morskie 1 w Gdvnl unie
waznta
książeczkę zdrow i,a m 491 „-M na nazw sko
Grzegorz Osiecki.
8-130-1

MIESZKA NIE M-l Oświę
cim. M-2 Andrychów za
mienię n podobać w Trój ZGUB’ONO prawo
jazclu
miaście. Andrzej Kowalski, kat. B wydane przez
Ü32- 609 Oświęcim, Zamkowa rzad Miejski w Wejhero
4-4,
P-23Y wie na nazwisko
Miros
ław
WieronkowSki,
Ru
STUDENT
obcokrajowiec mia, uL Śląska *.
poszukuje
samodzielnego
8-1314
mieszkania
na
trasie
Wrzeszcz — Sopot. Telefon ZGUBIONO praw*o ' Jazdy
33- 21-98 po godz. 18.
kat.
tł wydane przez u0-8324 rząd Miasta Gdyni na naz
wisko Romuald Jurkiewicz,
OBCOKRAJOWIEC poszu Gdynia,
Marchlewskiego
kuje całego mieszkania z 53-5
S-1329
telefonem
na
trasie
W rzesza — Qdy.ua. Tele ZGUBIONO
prawo Jazdy
fon 87-97-44.
G-6J2B kat, ABCD wydane przez
urząd Miasta
1
Gminy
TRZYPOKOJOWE
kupię. Puck na lazwisko Edrnanj
W u.ziiczenlu kwaterunko "kompa, Starzyński
Dwór
we dwa pokoje (etażowe) 31 84-107 Starayno,
po-w.
na OrunL Oferty 8353 Biuro Puck.
s 1321
Ogłoszeń, W-958 Gdańsk,
STOCZNI A im
Komuny
Paryskiej wi Gdyni,
unie
NU ES TKANIE
s
locum
stałą
górny Sopot — Mickiewicz«., wnżnia przepustkę
014112
uprawniającą
de
oiękn‘e położone przy sa
stocmi,
mym icsie, 2 pokoje, nie wejścia na teren
«aewłsko
całe 46 m kw,, I piętro, wystawioną na
telefon, balkon sprztdarr.. Franciszek Bogusławie z.
8-1323
Oferty z ceną 6248 Biuro
Ogłoszsń, 8L-958 Gdańsk.
DZIEKANAT Wydziału Ar
Politechnik!
BEZD2IETNE
małżeństwo chltek tu y
unieważnia le
poszukują pokoju Telefon Gdańskiej
studencką
nt
32-28 94 po 18.
S 1739 git^ maclę
1511-37533
na,
nazwisk >
Zdzisław
KufeL
SPRZEDAM nueszkanse 8W-I3G9
pokojowe Oliwa, Wejherow,o, Gdynia oraz 2-pokojowe Sopot Gd)rnia Telefon DZIEKANAT Wydziału Hu
Uniwersy
26-53-69. 13—17 bez sobót mamstveznego
1 świąt
S-1629 tetu GdEiłskleg-o un)«Wf żnia lej;:Tymaeję studencką
WYNaJMĘ domek letnisko nr 41072-H-335 na Mazwiswj z wygodami, najchęt ko Hanna Stoch owić z.
G 98
niej s wyżywieniem w Ju
racie n* miertąc lipiec —
ZGUBIONO
prawo
Jazdy
aierpłen Oferty s89ü biuro
kat. D wvdane prze?
UOgłoszeń, 80-958 Gdańsk.
rząd Miejski w Wejhero*vic na nazwisko
Jerzy
I idziński, Wejher jwo, ul.
PRACA
Sv'ierczew'skifcgo 1*.
8-1379
PODEJMĘ pracę na 2, i TGUBTONO prawo
Jazdy
rodź. (sprzątanie r,lewyklu kat. B wydane p^z* :
Uczoie). Oferty 4212 Biuro rząd Miasta w Gdański r.a
Ogłoszeń, 80-858 Gdańsk.
nazwisko Jun Arluklewłcz.
zam. Gdańsk, M. Poła
POMOC kuchenną przyjmę nieckiego 34-7.
zaraz 7>BSA w Gdańsitu.
G-4428
TeL 31-39-19.
G-4185
MORSKI Port
-Handlowy
MŁODY mężczyzna podej Gdynia unieważnia prztou
mie pracę. Oferty 4227 Biy stkę stałą nr 12113 wysta
ro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk. wioną na nazwisko Stanis
ław Banach.
PRZYJMĘ uczniów po szko
S-1377
1« podstawowej do nauki
zawodu w kierunku stolarz ZGUBIONO
plccza-fkę
meblowy
Gdańsk-Jasltń, Gminna Spółdzielnia „Sa
uL Cyprysowa 6a (w *x>- mopomoc «Chłopska”,
83dwórzu).
G-4280 221 w Skórczu,* sklep
nr
25 meblowy.
ZATRUDNIĘ murerza
—
P-2-13
rencis.ę, emeryta. Gdynia,
ul Bosmańska 40b III-S.
SPOŁEM PSS w Gdyni upieczątkę
o
S-1333 nieważnia
treści: Bufet nr 38 Społem
PRZYJMĘ rencistę — eine PSS w GdyrL
ryta, stolarza. Oliwa, Grun
K-2176
waldzka 513.
G-4350

M-2 Płyt 1 Redlęwska (II
piętro, 25 m kw. gaz, e.o,),
zamienię na więksi i w Trój
mieście 'mogą być piece),
TeL 21-73 71, ąoda 16—18.
S-1385
Orłowo,
S~*J8t

ELEKTRÜ1LSTALACYJKŁ Tel. *1-82 68.
______________________ o-t^m

7GUBY

angiel
maszy
pracy.
S-1331

EMERYTA lub rencistę do
pracy na tremie lisów za
trudnię. TeL 41-40-94.
S-13&5
ZATRUDNIĘ emeryta, ren
cistą w nowo otwartym
warsztacie, tworzywa sztu
ezne. TeL 24-62-65.
G-6045
MURARZY
emerytów
zatrudnię. Tel 34-37-01.
S-1343
BLACHARSTWO Pojardo— przyjmę pracowni
ków rencistów, emerytów.
Gd.-UJeścl8ko
uL Lubeis ta 3.
G-6292
CHAŁUPNIKOWI
zlecę
wykonanie drobnych ele
mentów stolarskich. Teledun 41-25-34.
G-6403
POSZUKUJĘ
opiekunki
nad 8-miesięczną rf£iew< zyn
ką w Gdyni, ul. Olsztyńska
Waiunk*
1 godLdnj
do
uzgadniania. Infoimaeje teler iniczne w godz, 10—18
4i-95-78, oraz cały dzień
47-07-S5.
S-2139

NA(TKA
MATEMATYKA.
41-11.-M.
FIZYKA.
Aśystent
fiu ykL Teł. 37-45-54.

Telefon
C-4457
uczy
G-4243

OŚRODEK ZDZ w Malbor
ku przyjmuje zapisy
na
ku-sy kwalifikacyjne w za
wodach: budowlanych, me
talowych
elektromechani
cznych oraz spawania elek
trycznego, gazowego i małej
gastronomu. Uruchamiamy
także
kursy dla potrzeb
własnych: królu 1 szycia,
dziewiarstwa maszynowego i
ręcznego. Zaoisy Malbork,
Gen Sikorskiego 45. tele
fon 19-97.
K-1940
ASYSTENT udziela Korepe
tycjl. matematyka, fizyka
chemia. TeL 51-32-48.
0-3839

MALOWANIE,
tapetowa
nie. TeL 22-07-24,
S-1352
MALUJĘ obrazy na zzmó
!*ienie. portrety,
pejzaż«,
iftp. Tel. 52-45-77. GdańskOliwa, Krzywoustego 7-3.
G-4957
PARK 'ET. układanie, cykli
nowsrü», TaL grzecznośd.o
wy 52-22-49.
G-4747
Tel. 41
0-43:7

INSTALACJE
elektrycz
ne. Tei 41-TO-84.
G-574X
CZYSZCZENIE
Tel. 23-10-2L
\ .

__________________ G-»ise
ANTĘN Y
RTV «biorczy
ind-rwidualne — krótki«
teraasny,
roi.
gwarancJL
TeL 12-13-3* łub »2-14-C
__________________
0-63R»
projektowanie wnętrz
mleszuajnycn
i
użytko
wych wykopuje
prj. Wil
na proownii projektowa.
Tel 32-94-00.
G-2643

NAPRAWA pralek autom*
tycznych,
TeL
47-73-92,
16-19
b-B5L
1 ELE WIZYJNE. TeL
U-65
G-324

47-

HYDRAUJ -ICZNE
szyhk-ot
T<mio. sohdnie. InstalaJ-ox»two san:tarne, c.o.. i ga*.
TeL 33-23-60. 17-21,
G-83?3
TAPETOWANIE. TeL
41ai-7Ą___________
Q-6455
DODATKOWE drzwiJ (fu
tryny stąiowel. TeL J0-554S 20-5S-87, godz. 13-18.
8-98
DRUGIE drzwi,
stalowe
futryay. Teł. 66-64-35.
G-5735
ROBOTY
remontów ł-budowu-ie wykonuję. Telefon
41-1Ö-71.
G-5968
UKL.A DANIE,
ęyklinowt •
nie parkietów.' Teł. 5d -45-04.
G-55B .
CZ*i*SZCZŁNrS
dywanów,
ta-picerki. TeL 43-43 ,3. tr
dżina 10—18.
G-6852
UK2 A DAN IE
parkietów,
muza ki (Wiasht, powierzoHfc). Tel. 81-26-04.
S-2682
PR2IEPROWADZKL
fon 31-4H-26.

Tele •
G-2434

601IDNE

rabezpieczenfi*
przeri-ww’laananipwt.
taplę&eskle
wyciszam* drzwi.
Tal. 41-65-73.
0-426*
BEZPYŁOWE
cykli nowanie
układania parkietów.
TeL M-85-8«.
G-293I
JYKI INO W ANIE,
Dodłóg.

chę-moTelefon
G-2?cj

W-TŚ-99.

UKŁADANIE,
cyklinaw łnie, ci. err.o 1 swt-cw.ani -s. Tele
fon 57-04-63.
G-325
INSTALOWANIE
AUTO
alarmów'
radioodbiorni
ków damochf>dcwych„ S>
pot. Armii Czerwonel
55
Tel. 51-73-97
G-5231
ŻALUZJE —
estetyczna,,
praktvezne. Tel. 32-50 1Ä,
G-8S8
PRTEPPOtVÄDZKI.
fon 32-M-03.

TeleG.:«M

? \ Lt/ZJE. drzv/i hermonificew*». dodatkowe,
wyzł'i<r»nia. blacha. Telefon
23-03-59,
G-SlfiS
CYNT t NOW ANIE.
le-es-M.
CT-s-rcrr'nr.
Tel. M-86-59.

Telefon
G-8852
dywanów.
G-46576

CYKt INOW A Kir
lskierewam'«. Tel. 60-90-96, go
dzin« 15—J8.
S-d269
tt-ECENTA

meblarskie —
T< 1. 3S-3*. -25.
G-57T7
BPewia
i.
DEZYNSEKCJA
karalucfy, prusaki
mrówki taraog.a teolmy
skutecznie
(instytucie
mieszkania!
T»lefon li-tt - 54.
Gw»rancja
pó? rosu.
G-4401
mmmtsmmmsassaś -.tam__
TELEWIZYJNE. JowujZ. —
Tel. 32-26-61.
C Li«
ANTENY zoioTCze,
Indy
widualne RTV Tel 52-2»- «0.
d-0- 14.
G-56S7
ALARMOWE sysicmy za
bezpieczające
mieszkania,
w.Ile,
pawilony. Telefon
2t-al-73, 30-67-94.
G-.I74
TRA NSPORT. Teł '35-08-5*3
G-£8 4
DREWNIANE urzwi barmofUjKowe. TeL 31-60-46.
,
G-2356
TELEWIZYJNE czŁrna-Dłałe,. kołor - krajowe. Tele
fon 52-02-78.
G-283*
ZAMKI szyfrowe ZS, mon
taż. Tei. 4*-47-78.
Cr-37il
CZYSZCZENIE
Tel. 32-54-7Q.

dj*wanów
G-336A

PRZEPROWADZKI.
zon «-69-53.

TeleG-S9S3

RÓŻNE

USŁUGI

CYKLINOWANIŁ
•99-8L

PRZEPROV ADZK7 m< Clo
A’ozem. Teł. 86-6» 10.

SKLEP
meblowy poleca.
nieblośclanki nokojowe, zesta^*y
młodzieżowe, segpnenty kuchenni, biurka,
stoliki okolicznościowe, amerykankl Jedno- 1 dwu
osobowe.
Gdańsk-Orunia.
Sandomierska 10. Teiefon
äl-15-79
G-4CC7
DOSTAWCY kijów, średni
ca 23 r0 wszukuię. Tele
fon 41-36-01.
G-431'8
PRALKĘ automatyczną no
wą, zamöenle na zamrażar
kę lub smzedam. Rumia 1.
skr. poczt. 4.
S-I-329
GARAŻ 'Wmewany z kana
łem w.e Wrzeszczu ul. Sło
wackiego odnajmę. Tele
fon 41-02-62.
G-4237

oywanow.

WSPÓLNIKA lub Inne nro
oozvcle do sklenu odzi^żowec,o
oosruku Ję.
Ofertv
DRZWI dodatkowe, harmo ?R63 B’uto Ogłoszeń. 80-958
Grifzńsk.
n.jKowe, taipiceika,
zabez
w>wwt!!,-'< '** ***11
pieczenia drr yi, karnir_e,
PRO-OM.VIA
aluzje, zanik»
Skarb.ec,
w a.szlat, Politechniczna 9
Gdańsk 60, skrytka SGG -3
teL 41-45-92
ułatwia — zamitnyf
G-358S
mieszkań,
kupno * — '
sprzedaż: nlerucnomości,
DRUGIE drzwi,
tapictrka
lokali, pojazdów, ma
zabezpieczenia
uszczelnia
szyn, sprzętu domowe
nlet TeL 41-31-19.
go antyków.
kolekcji,
G-1763
bonów, produkcji rze
mieślniczej.
CZYSZCZENIE
dywanów.1
NAPISZ! UWIERZYSZ!
TeL 31-02-03.
G-1152 j
G-3647
w
a ,»i
MEBLE poleca sklen OruUWAGA, Instytucjel
.nia. Brzegi
15.
telefon
31-25-69.
G-473
Zakład Uezynaekcjl wy
tt,pi robactwo. Gwaran- S
WYKŁADZINĘ podłogowa
cja — rachunki
zsmienię na ettmoieum —
51-91-53.
Tel. 52-59-33.
G-3836
G-49919

DEZYNSEKCJA zdrowa i
tania Rachunki. Tel 56-517a
G-1638
radia
41-24-53,

PRZESTRAJAMY
telewizory. Tel.
godz, 11-19.

G-1157
CYKLINOWANIE.
52-92-91
UKŁADANIE
lei. 32-47-06.

Tel0-3867

parkietów
G-480S8

UKŁADANIE,
cykilnowanie, lak'erowanie
parkletóv', Tel. 11-69-i1,
0-4099

POSZTJKUJĘ
fotomodelki
nieprofesjonalnej, wiek 18-26
'et. Oferty ze zdjęciem 4S9Ł
Biuro
Ogłoszeń
80-958
Gdańsk.
UDZIAŁOWIEC.
ws.n01n.ik
w branży drzewnej potrzeb
nv.
Poważne eferty 6'7*
Biuro
Ogłoszeń.
80-958
Gdańsk.
ZLECENIA na tłumaczenia
przyjmuje „Oświata* Tcle->
fon 41-21-37
KL6N1
MEBLE kuchenne i dzie
cięce oferuje sklep Ż abianka. Gosp>dv 7
G-3441
Bt.ATJ karakułowy zamls
nię . a pralkę aiptomaitvc!
pą, Tel. 72-42-79,
3-21-

6 M
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O tym warto Przed dzielnicową konferencją KD PZPR Gdańsk-Śródmieście
wiedzieć
0 Pos edzeruLe naukowe Pol
fe. go Vow. Leka-rskiogo
na
którym doc dr haD. ,ned. E.
Częstochowska wygłosi refe
rat pt.
„Toksyczne amazje
*7piku”, odbędzie się 37 bm.
o godz. z w świetlicy Szpita
le Miel-kiego w Gdyni przy
ul. Migały l (VITI p.ł.
0 Dziś o godz. 19 w Domu
Kwtury na Morenie przy ul.
Nałkowskiej 3 odbędzie się wy
rtęp grupy „Bez .lacka” z pro
gramem piosenki kabaretowej.
instytut Fizyki Doświad
czalnej UO oraz Ośrodek Al
liance Francaise zaprasza'? na
wykłady
prof.
Jean-Pierre
Vigier z Instytutu Henri Pomcare przy VI uniwersytecie
Paryskim. Oobędą się one 27
bm. o godz. 16 i 16 w audy
torium nr 3 (Oliwa, W ta Stwo
sza 57) oraz Z8 bm. o godz. li
w audytorium nr 1.
fH Ho 28 bm. Klub Żeglar*k „Fregata” w Gdyr przy
uL 3 Maja 27 (teł. 2i-80-r8)
przyjmuje zapisy na kurs że
glarski (na stopień żeglarza 1
sternika jachtowego).
fk KSW „2ak" i Klub Blu(sowy Sm. A. Koroera zaprasza
Ją 2 marca 'o godz. 18 i 20 30
do sald NOT' w Gdańsku na
koncert snpetrgrupy T. Nalepy.

Laureat
1 kandydatka
Lcured — to japoński
dyrygent CH1KARA IMA
MU RA, który na konkursie
im G. Fitelberga w Kato
wicach w 1Q81 r zdębył J
nagrodę, a wcześniej zajął
III miejsce va konkursie
im Karajana w Tokio
i
nagrodę na konkursie dy
rygenckim w La Scali. Zaś
MARIOLA CIENI AW A
Krakowskiej
Akademii
Muzycznej (klasa prof. T.
Żmudzińskiego)
znalazła
się w gronie 6 polskich
kandydatów na tegoroczny
Konkurs Chopinowski. Ar
tystów tych będziemy mo
gli podziwiać na najbliż
szych koncertach symfoni
cznych Filharmonii Bałtyc
kiej — w piątek 1 marca
o 19 i w sobotę 2 marca
o U. Na program złożą sig:
„Reg wem"
na orkiestrę
smyczkową T Takemitsu
Koncert fortepianowy
emoll
E. Chopina i \ V77I
symfonia F-dur L.v. Be
ethove na.

Kurs przygotowawczy
na studia wieczarnwe

Wydział Wychowania Muzy
cznego i Rytmiki
Akademii
MilzvczneJ
im S. Moniuszki
w Gdańsku, ul. Łagiewniki
organizuje kurs przygo
towawczy dla kandydatów
na studia wieczorowe w roku
akademickim 1983-85 Kurs roz
pocznie się w dniu 9
marca
or. o godz. 10 w sali aO.
Szczegółowych
Informacji
udziela Dział Nauczar'a Aka
demii Muzycznej w Gdańsku
teł. 31-77-15, 31-P1-44.

Bez prądu

LATEGO
też
na
szczególną uwagę zś
sługują te działarua
instancji poszczególnych ogniw, które dotyczą spraw
wewnątrzpartyjnych: pod
noszenia zwartości organi
zacyjnej i jedności ideolo
gicznej. Dużą wagę przy
wiązywano do pracy partyj
nej w środowiskach zawo
dowych. Powołano przeto
12 komisji problemowych
skupiających
nie 1 tylko
członków KD PZPR,
ale
także fachowców
wielu
dziedzin. Ta „komp’tentność” komisji spiawia, że
dzielnicowa instancja dys
ponuje własnym obiek tywnym materiałem
źródło
wym, umożliwiającym po
dejmowanie trafnych dzia
łań i decyzji.
IX Zjazad PZPR zapo
czątkował nowa jakość fun
kcjonowania całej
partii.
Przykładem tego
novum,
jest m. in. forma oddziały
wania na życie publiczne i
działalność
spoleczno-gos
podarczą w snosób pośred
ni-, poprzez swych człon
ków Słuszność takiego roz
wiązania potwierdza życie
Warunkiem jednak spraw
ności funkcjonowania tvch
mechanizmów jest pi7.estrzeganie przez wszystkich

ZIELNICOW A orga
nizacja partyjna kła
dzie duży akcent na
skład socjalny. W tej „in
teligenckiej”
organizacji
starania o coraz większy
udział robotników
mają
swą istotną wymowę. Ko
mitet Dzielnicowy przyjął
zatem zasadę, iż każda pod
stawowa i oddziałowa orga
nizacja partyjna przyjmie
co najmmei rodnego Kan
dydata PZPR

kańców tego bloku po prostu
przepada bez wieści...

Uwamute...

Organizacja partyjna w
dzielnicy Gdańsk — Śród
mieście liczy według staru
na 31 grudnia ub. r. '8743
członków i kandyaatów. z
tego robotników 2045. Zna
cznie zmniejszyła się licz
ba skreśleń i wydaleń
z
partii. Proces ten w sto
sunku do 1983 roku zmniej
szył się dwukrotnie Nastę
puje wiec stopniowa stabi
lizacja. Przychodzą nato
miast do partii ludzie no
wi, w tym wielu mlodveh.
Test to warte podkreślenia,
gdyż obecnie kandvdaci
do partii podejmują decyz
ie o wiele bardziej rozważ
nie niż przed laty. Kierują
się także' pr rode wszystkim
pobudkami irieowvmi. ora?
pi-agniemem działania na
pła'* czv’n:e socjalistycznej
odnowy. Przyjęcia kandy
datów miały miejsce m. im
w Gdańskim Przedsiębior
stwie Budownictwa M;ejskiego. Zakładach Graficz
nych, Urzędzie WojewódzKin, „Hydrosterze” i „Patro
balticu”.
ZY jednak dzielnico
wa organizacja ma
wyłącznie powodv d*~
zadowolenia? Chyba nie i
to dobrze, gdyż jak mawiał
Włodzimierz Lenin: „Nie
ma nic bardziej trywialne
go niż za dowolony z siebie
optvmizm”.
„Nie udało się dotychczas
— czytamy w materia'łach
sprawozdawczych na kon
ferencję — doprowadzić do
systematycznej
wymmny
kontaktów między środo
wiskami twórczymi a zało
gami zakładów pracy dziel
nicy.
Tymczasem,
jak

Ulica Stojenna
t — bez wody
Przez caiy dzień praco
wała
wczoraj
brygada
OPWiK przy usuwaniu awarii sieci wodociągowei
przy ul. Stajennej w Gdań
sku. Pęknięcie w dwóch
miejscach rury wodociągo
wej o średnicy 100 mm,
sprawiło, że mieszKańcy bu
dynków pzy ul. Stajennej,
Browarnej
i
częściowo
Olejarni pozbawieni byli
wody. Na miejsce awarii
skierowano od razu dwa
beczkowozy.
Jak nas poinformowano
w pogotowiu wodowągowym samo usunięcie awa
rii nie nastręcza dużych
trudności. Największe kło
mają
pracownicy
poty
OPWiK z odkopaniem ru
ry, która znajduje się pod
ziemią w sąsiedztwie sta
rych murów.
(gia)
ków SKM rfie budzi entuzjaz
mu O tym, źe wnętrze dwór
ca PKP w Chyloni przypomi
na chiewik już wspominaliś
my. Dzisiaj, za sprawą meszkanki Grabówka, podobną
opinię możemy wyrazić o
przystanku Gdynia-Grabowek.
Szczególnej uwadze ludzi od
powleaziainych za porządek
w obiektach kolejowych po
lecamy wnętrze budynku, w
którym kró‘uje bcud i nie
porządek.

Pomoc dlo Etiopii

BAŁTYCKI"

-

DZIENNIK

ARTIA jest silna si
lą swych członków.
Jest również silna
dzieM ideom, które wyty
czają jej kierunek działa
nia.
Özisiaj, bardziej niż kie
dykolwiek
w przeszłości,
ezłonkowftwo w partii zo
bowiązuje. Moralnym oko
wie z’ rom każdego członka
PZPR je^t przestrzeganie
linii wytyczonej na
TX
Zjeździe — linii socjalisty
czne i odnowy. Ta świado
mość musi towarzyszyć
wszystkim członkom zaw
sze i wszędzie Szczególnie
zaś podczas kampanii ta
kich jak taS

śmierci etiopskich
dzieci
mieszkańcy woj. gdańskie
go nie przeszli obojętnie.
Świadczy o tym ich udział
w zbiórce środków na po
moc żywnościową dla gło
dującej Etiopii. Do tej po
ry zebrano w krajn 1 min
423 tys.
zk, z czego 499
tys. zl atanowią
wpłaty
mieszkańców woj. gdań
skiego, co plasuje nas na
I miejscu w zbiórce przed
Katowicami i Bialymstokietn.
Jak nas informuje sek

Co,gdzie, kiedy %

tym 'czasie odbędzie się 15
spotkań słuchaczy.
Na
zakończenie przewidziane
są egzaminy ze wszystkich
przedmiotów oraz obrona
pracy dyplomowej. Absol
wenci
kursu, >x>dobnie
jak osoby, które ukończy
ły studium bibliotekarskie,
po spełnieniu od powiedruch warunków będą mog
li awansować dc stanowi
sks starszego biblioteka
rza. Szczegółowych infor
macji udziela sekretariat
filii Centrum
Kształce
nia Bibliotekarzy przy ul.
Kalinowskiego 5/6, 80-806
Gaańsk, tal 31-15-32.
(k)

*

...wszelkie apele o oszczę
dzanie energii elektryczne;
będą skazane na fiasko, o
ile urządzenia regulujące uży
wonie oświetlenia będą do
niczego. Tak zaś od kilku
dni jest w klatce schodowej
budynKu przy ul. Siennickiej
11 w Gdańsku: lampy palą
się na okrągło przez 24 godzi
ny. Ter sygnał dedykujemy
zarówno administracji budyń
ku, jak i Zakłodowi Energe
tycznemu, który także powi
nien
być
zainteresowany
sprawnością wyłączników i
automatycznych załączników..
(HED) *
Telefoniczne Sygnały do
iej rubryki redaktor dyżurny
przyjmuje codziennie w go
dzinach od 10 do 13.

GDANSK, Opera ! Filharmo

Warto podkreślić huma nia Bałtycka, Spaitakus, g.
19. Hfeatr Wybr*«-1 , Królew
nitarne aspekty spontanicz na Śnieżka, g. 11, 14.
GDYNIA, DTamaty-jsuy, Ro
nej reakcji dzieci i mło dzina,
g 19. Muzyczny, Skrzy
dzieży. Wśród zakładów pek na dachu, g. 19
pracy, które podjęły hasło
„Na
pomoc
głodującej
Afryce” wyróżnia się Mocz
nia „Wisła” « Gdańsku.
50 proc. tamtejszej załóg,
Sopct, Grand
Kotek Kon
przekazało
dla głodują cert Orkiestry tr. Rajskiego,
f
Wcych
etiopskich dzieci
66 186 zł, za które zakupio
na będzie żywność. Apel
do załogi wystosowali pra
cownicy straży przemysło
wej. Liczny udział zgłosili
Guańsku:
Narodowe, w
także w zbiórce stoczniow g. W9—15.
A-cheoiogiczne, w g.
cy z Gdańskiej Stoczni Re 10—18. • Historii Miasita Gtiar.Centralne
montowej. Świadczy
to ska, w g.'A 10g.—15.30.
10—16. Poczty i
najdobitniej o tym, że dra Morskie,
releitOMunikacjl, w g. 10—16.
W Gdyni: Oceanograf luźne,
mat Etiopii nie jest nam
w g. 10 17. Marynarki Wojen
obojęiny, Międzvnaioćowy nej
— skansen, w g. 10—16.
Komitet PCK organizuje Statek-Muzeum
„Dar Pomo
sukcesywnie pomoc żyw rza”, T" g. 10—16.
nościową: wvsyłana jett
mąka. Kasza, zupy w prouz
ku i mleko. Prócz pomocy
żywnościowej
świadczona
jest pomoc or ganiżacy jnoGDANSK, Leningrad, PowrOi,
-kadrową, której udzielają Jedł,
USA. od 12 1 , g. 10. 12.30,
m. in. pracownicy „Lotur 15; Czuję
-lę świetnie, poi od

12 1., g. 17.30:
Star i0, USA,
od 18 1„ g. •*>.
Studyjne - Helikon
Pt
wojny, USA, od 16 k, g. W
Tesa
ang„
oć. 18 1., g- 1C
(Łiea.rs zam-Ki.ięty)
Kameralne-Zak,
Imj erluir
dział
Miejski
Warszawa
browce Tczewskiej (36 876
kontratakuje, USA. od 12 1.,
15.30; ) roj «ccje DKF, g...
zł). Duży jest raicie udział 1049 — 4444 — 132, z de g. Gedania,
Samosąd, bułg., od
piskiem: „Pomoc dla Etio
uczniów ze Szkoły Gmin pii”.
18 1., g. 16, 18.30.
Watr: > - Dom Harcerza, Na
nej w KroKowej, Zespołu
(bkj
tropaci
Ba.rtka, poi
g. 16;
Tootsie, UsA od IS 1., g. 1C.
ORUN'A, Kosmos, Błękitny
Grom, USA, od 15 L g. 15.45,
18. Vataank, pol., od 18 L, , 20
NCWT PORT, 1 Maja, Pięk
na i potwór, ereefc., od 13 1„
g.
.V,
Anielska
dicblica,
czech., od 18
a- 18
WRZESECZ, Balka, Rdk sp<
kojnego słońca, poi., od 15 1.,
g 10. 20; Poszukiwacze zagi
W ogrodach zoclogcznych zima to swykle najcięższa pocę roku. Wówczas fo
nionej arki, USA, od 13 k, g.
zwierzęta wymagają szcze gólnej ‘opieki i zachoau, zwł aszcza te, które przez eałv
12 30, 13 17.30
okres przebywają w zamkniętych pomieszczeniach Niektóre jednak maję i w zi
Znicz, Przeklęte oko prorosa,
poi., od 12 1., g. 15.30; Star 80.
mie sporo wolności. Jak in-formuje nas dyrektor oiiwskiego zoo ZBIGNIEW SIE
USA,
od •& 1 , g. 17.30. 20
WIERSKI, w najgorsze m rozy na wybiegach są żubry, renifery, polarne niedźwie
Zaspa, Bułeczka, poi , g. 17;
dzie, bizony, kulany (komowate, podobne do osiołków), o nawę* wiełołądy. Inni
Karate po polsku, pol„ c>d 18
L. g. 18.30
mieszkańcy ogrodu zat/woją kifruncstominutowych spacerów. W laleźnoiti od
Zawisza, Szachrajki,
NKD
aury, spacer bywa dłuższy lub tylko na chwilę, aby zaczerpnąć świeżego oowietrza.
od 15 1., g. 17. 19
Wypuszcza się więc lamparty j tygrysy, bordzo lubią takie spacery pawiany,, manOLIWA, Delfin, Bracia Blues,
USA. od 15 1., g. 15.4! 18
dryle, dryle i rezusy.
SOPOT. Bałtyk, Rok spokoj
nego słońca, poi., od 15 L, f
18. 18. 20
Polonia, Powrót Jedł. USA.
od 12 1., g. 15, 17.30; Dziecko
Rosemary,. USA, od 18 1., g. 2o
GDYNIA, Atlantic, seksmisja,
poL, od 1« 1., g. 15; Dziecko Ro
ierrary, USA, od 13 L, g. 17,
Niestety muszą być zonr- kacje z prawd* wegc zdarte- cji. Inaczej ogrodom grozi 19.30 (seanse zamknięte)
Powrót Jedt, US A
kńęte inne todze je małp > nia...
powolna dewastacja i utro- odWarszawa,
12 ,, g 10, 12.30, 15, 17.30mat piątek, Które z utęsknie
Reforma gospodarcza obję ta dotychczasowych os'q- Vabank, pot, od 15 L, g. 20
niem czekają na wiosnę i fa rówrreż ogrody zoologicz grlęć Natęży przy tym zwró
Goplana, Najlepszy kumpek
słońce. Czekaią tez papugi ne. Dawniej podlegały one cki uwagę, że we wszystkich USA, c l 15 L. g. 15, 17, 19
OBl.U2e, Mary; u , Okc pro
gwairki, tukany, kity chińskie, — Zgodnie ze swoją funkcją kiajach demokracji ludowej ręka, poi., od 12 1., g ’5.30;
sójki uraho i inne ptaki, ,ak i rolą — Ministerstwu Kultu ogrody zoolog,czne zaliczane O-bi, O-ba. poi., od 15 1„ g.
19
również delikatniejsze ssaki, ry. Otrzymywały dotacje z są dc placówek kulturalnych, 17.15,
ORŁOWO, Neptun, Błękitny
pancerniki, kńkażu (miodowe budżetu miejskiego i dużą otrzymują wysokie dotacje Grom, USA oo 15 1„ g. J6,
nieażwiodk i), jezozwterzę • pomoc ze strony bogatszych i otoczone są troskliwą opie 18.
CHYLONIA, Promień, Pas; pozostałe liczne gatunki zwie zakładów pracy oraz cc-rego ką ze strony peńsiwa.
ier w kajdankach, chiń., od 15
rząt, ptaków, gaaów.
1.,
g. 16.30 18.30
społeczeństwo. Dziś są ra
Wróćmy jednak nd rvosze,
Pala. Ucieczka
Nasze zoo nie ma specjal „trzeci' S” i jako podlegają oliwskte podwórko. Przypom- z GRABÓWEK,
Nowego Yorku, USA, od 18
nych kłopotów z wyk armie ce Ministerstwu Admłn stracj, rijmy starszym gdańszcza 1., g. 16.30, 18.30.
Ri JMIj» , Aurora, Czy leci z
niem swoich lokatorów, a i Gospodarki Komunalne1 mu nom jak bardzo cieszyli sę
pilot, USA, od 12 L, g.
brck nowalijek zastępuje się szą same się rządzić i wszy- z powstawania zoo. Co bo nami
16, 18, 20
preparatom’ witaminowymi i
OKSYWIE,
Grom, Limuzyna
gatsze zakłady pracy z tere
poL, od 18 L,
substancjami mineralnymi w
nu Trójmiasta, rstytucje spo gDaimler-Benz,
19.30
formie pastylek bądź prosz
leczne, młodreż, wojsko przy
Ot*RF zastrzega sobie możli
ków. dodawanych do jedze
cnoaziły ogrodowi z pomocą,
wość zmiany repertuaru.
nia. Są natomiast — i to o-

zoo zrmowg porą

Żubry, bizony na wybiegach Pawiany zażywają
spacerów * Ogrodowi niezbędna jest pomoc

udział w budowie
ODiektów i urzęazaniu rozle
gło terenu. Dziś pozostała
jeszcze wierna młodzież szkol
na, ole or .a może jodyn e
pomóc w robotach porządko
wych
Czy naprawdę nie stać >as
na więcej? Lubimy przecież
oiiwskie zoo- chętnie choa’imy tam latem całymi rodzi
nami Pomóżmy mu w:ęc,
kiedy jest w potrzebie. Szcze
gółny apei kierujemy ac rod
nych MRN i WRN, oby zwró
cili1 ’ baczniejszą uwagę na
problemy ogiodu i nie poz
wolił) zaDrzeDGŚc-ć jego do
robku. -■'1
Jar.

w woum soboty
nieduele 1
święta — całą dobę
Gdańsk'-Oliwa, uL Grunwaldz
ka 571,
w dni powszednie
czynne od godz. lf.30 ie 7.30
— w wolne soboty, niedziele
1 święta całą dobę — dla miesz
kańców Oliwy i Przymorza
teL 52-32-32
r
Sopot, aL Niepodległości 779
czynne całą dóbr
— wypadki 999
— inne tel. 6i-2r-aś
Gdynia, uL Żwirki 1 Wigu
ry 14 — czynne całą dobę
.
— wypadki S99
!
— nagłe zachorowania i prze
wozy chorych telefon 20-^0-01,
20-00-02.
Ambulatorium stomatologicz
ne — we wszystkie
soboty,
niedziele 1 święta w g. 10—r
(dla mieszkańców Gdyni)
f
Dyżury iekarzy w przychód’ niach wg rejonizacji«
■ Gdańsk, ul. Jaskółcza 1
(wejście od uL Łąkowej) — le
karz ogolny i gabinet zabiego
wy w wolne soboty, niedziele
i święta — całą dobę stoma
tolog w g. 10—16, w pozostałe
dni lekarz ogólny gabinet za
biegowy w g. 19—7,30;
.
■ Gdańsk, ul. Aksamitna —
gabinet zabiegowy i poradnia
dla dzieci chorych w wolne so
boty, niedziele i święta — całą
dobę, a w pozostałe dni w g.
19- r.30;
■» Gdańsk-Morena, uL Warneńska 7, pediatra i gabinet za
biegowy w, wolne soDOiy, nie
dziele i święta w god; 8—20;
■ Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Jesio
nowa 5 — lekarz ogólny 1 ga
binet zabiegowy w wolne so
boty. niedziele i święta — całą
dobę, stomatolog w g. 10—7.30.
w pozostałe dni lekarz ogolny
i gabinet zabiegowy w g. 19—
7.3C, stomatolog w g. 20- 7.30, w
soboty pracująre - lekarz ogól
ny i gabinet zabiegowy w g.
16—7.30. stomatolog - w g. 17—
7.30;
■ Gdańsk-Zaspa, Startowa 1
lekarz ogólny i gabinet zabie
gowy, w wolne soboty, niedzie
le 1 święta w g 8—2j;
■ Gdańsk-Oliwa, uL Lumuroby 2 — lekarz ogólny pediatra
1 gabinet zabiegowy dla dzieci
w wolne soboty, niedziele 1
święta czynne całą dobę, gabi 
net zabiegowy dla dorosłych w
g. 8—16, stomatolog w g. io—16
W pozo-tałe dni — lekarz ogól
ny, pediatra gabinet zabiego
wy dla dorosłych i dla dzieci
w g. 19—7.3C, a w soboty pracu
jącc w g. 17—22;
■ Gdynia, ul. Warszawska
34—38, lekarz ogólny, pediatra
i gabinet zabiegowy w soboty
w g. 9—16;
■ Gdynia-Grabówek, uL Ra
ir.ułta 45 — lekarz ogclny, pe
diatra i gabinet żabiego wy w
sobory, niedziele i iwięta w
g. '0—16;
■ Gdynia-Obiuże ul. Boisko 4
— lekarz ogólny, pediatra 1
gabinet zabiegowy w soboty,
niedziele ł święta w g. 10—16;
& Gdynia-Orłowo, uL Wroc
ławska 54 — lekarz ogólny, pe
diatra 1 gabinet zabiegowy w
roboty, niedziele i święta w g.
9—16. Poradnia stomatologicz
na, ul. Waryńskiego 30 — w
soboty w g. ZO—15
PORADNIA OKULISTYCZNA
w Gdańsku, ul. Świerczewskie
go 6 czynna w wolne soboty
w godz. 6—14.
WOJEWÓDZKA PORADNIA
CHORÓB
WENERYCZNYCH
w Gdańsku,
ul. Długa 84-83
czynna w dni powszednie w
g, 9—14 i 19—7? w wolne so
boty, niedziele ł św.ęta całą
dobę.
NOCNA
PORADNIA
„W”
w Gdyni, ul. 22 Lipca 44 czyn
na w poniedziałki, wtorki,
czwartki i Diątki w g. 19—7.
1 TELEFON ZAUFANI \ , W**
51-16-86 czynny w g. 9—14 z
wyjątkiem sobot i dnL-świą
tecznych.
TELEFON
ZAUFANIA
—
31-00-00 v gedz. 10—6,
TELEFONICZNA PORADNIA
JĘZYKOWA UG — porady rr
zakresu języka polskiego co
dziennie (prócz niedziel 1 śwriąt)
w godz. m-15. Tek 41-15-1$.

Dyżmuy
• leva

biorąc

grorane — trudności z ogi ’.e
wcr.iem pomieszczeń. Ogród
me jest podłączony do sieci
ciepło Am.czej, ale korzysta z
własnych dziesięciu maiych
kotłowni. Kotłownie te oosłu
guje jeden palacz. Ciężka to
proca zwłaszcza, że me moż
no dopuścić do przestojów i
nagłych spadków temperatu
ry. Jak można się spodzie
wać, nikt się do takiej robo
ty nie kwapi, stąd ciągłe po
szukiwania ludzi i c:qgły
strach o dalsze łasy ogrodu.
’Problem rozwiązałoby jedna
centralna
kotłownia
dro
wszystkich obiektów, aie o
budowie jej we własnym za
kresie zoo nie ma co mo
rzyć.
Podobnie przedstawić s>ę
sprawa starych rozlatujących
W dniu U. 02. 1985 r. okö’o
się baraków, szumnie zwa
godz. 15 w GdańsiAi na ul.
nych małpiamią (co rusz ktć
Wajdeloty nr 2 zaistniał wypa
ryś z szympansów rozbiera
Fol. Z. Kosycarz dek drogowy, w którym fadą
swój „dom"), jak też sprawa
cy w kierunku dworca PKP
szaletów dla publiczności. stk« wydatki pokrywać z samochód „Fiat 125p” koloru
czerwonego o nieznanych nu
Nieestetyczne,
prymitywne osiąganych zysków. (Tymi merach
rejestracyjnych, potrą
„słowowi” krytykowane są zyskom, są głównie w pry wy cił przechodzącą z lewej stioprzez zw edzających ogród, a z biletów wstępu, zależne od ny do kierunku Jazdy — ko
bietę, która doznała lekalch ozwłaszcza przez turystów. '• kaprysów wybrzezowej pogo bi
ażeń ciała.
nic dziwnego. Zoo nby no dy), Jest to prawaziwy non
Świadkowie wypadku praszewoczesne, najpiękniej w Pol sens, toteż nic dziwnego że nl są o zgłoszenie się do Wy
Ruchu
Drogowego
sce położone, mające olbrzy rade dyrektorów polskich zoo działu
MUSW w Gdańsku ul. Kurko
mi dorobek hodowlany, nie czynj usilne starania o zro wa 8 pok nr T w godz. 8—13,
może pozwolić sobie na ubi zumienie I odwrocen e sytuu- tel. 370-272.

D
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Starogardzie Gd,

retan. ZW PCK w Gdań
sku Zofia öeidowicz, naj
większą ofiarność.ą wyka
zała się w woj. gdańskim
młodzież szkolna, która ze
brała 238 689 zł. Na apel o
pomoc zareagowały także
organizacje młodzieżowe i
dziecięce, zakłady
pracy,
kościoły, a także wiele osób indywidualnych Spoś
ród szkół najwięcej wpł?
Zainteresowanym
dal
c;lo LO im. Sobieskiego w szymi
wpłatami podajemy
Wejherowie
(40137 zł). konto, na które należy ich
Szkoła Podstawowa w Dą do) X wać: NBF kV Od

Szukasz zawodu?

Kurs dla bibliotekarzy
Filia w Gdańsku Cen
trum Ustawicznego Kształ
cenia Bibliotekarzy w Wai
szawie ogłasza nabór kan
dydatów na Kwalifikacyj
ny Kurs Bibliotekarski. W
kursie uczestniczyć mogą
absolwenci byłego
Pań
stwowego Ośrodka Kores
pondencyjnego Biblioteka
rzy,
Rocznego
Studium
Bibliotekarskiego w Jaroci
nie i Policealnego Studium
Bibliotekarskiego Zaoczne
go, * którzy zatrudnieni są
w placówkach biblotecznych.
Nauka na kursie trwać
będzie od marca 1985 r.
do lutego 1956 roku. W

wspomniałem już Lenin
przypominał, iż „pogłębiać
i rozszerzać prace z masa
mi i wpływać na nie trze
ba zawsze. „W tym kontek
ście podkreślić należy tak
że rolę i znaczenie zebrań
partyjnych iako forum nie
skrępowanej dyskusji
i
ścierania się poglądów Nie
na próżno partyjna kryty
ka, a także samokrytyka
traktowane są jako liczące
się instrumenty prawidło
wej pracy”. Pytanie jednak
czy aby wszystkie zebrania
mają taki wł iśnie cha-akter, czy naprawdę stanowi
ły dla oarbi przysłowiowe
„drożdże”-’

...to Przeds.ębiofstwo Ro
bót San-itamo-Porządkowych
w Gdyni powinno mieć w
swoich nieustających planach
wywózkę śmieci z poses,',
których mieszkańcy płacąc
czynsz za mieszkonie opła
cają także ten rodzaj usług
a nie samc-’.qd mieszkańców.
Niestety, gdyńska firma oorządkowa woli raz po raz
•
*
•
otrzymywać krytyczne listy
..Jeden dzień klatko scho
od somych mieszkańców lub
Komitetów osiedlowych, jak dowa może być nie sprząta
to ostatnio uczynił Komitet na, ale jeśli sprzątaczka cho
Osiedlowy nr 1 — Cisowa- ruje prze2 3 mies.ące, a tak
-Demptowo, a ncwet narażać się zdarzyło kotlecie, która
się na publiczne cięg’ niż etatowo sprzątało 10-piętrorobić to, do czego została wy blok przy ul. Głębokiej 12
powołana. A mieszkańcy na w Gdańsku, to właściwy
Pustkacn Cisowskich, gdzie PGM, w tym przypadku —
śmieci wywozi się z nader Gdańsk - Śródmieście, powi
długimi antraktami, me chcą nien zaobać o wyznać: erne
mieszkać wśród zwałów od zastępstwa. Przy okazji lo
padków i brudu, I trudno im katorzy przekazali i inne
pretensje pod adresem ad
się dziwić!
O zakończenia nauki w ostat
ministracji: nie zamyka się
•
*
*
drzwi wejściowych, a klatka
nich klasach szkół podstawo
...stan niektórych przystan- schodowa nie była malowa
wych jest jeszcze sporo cza
na od 10 lat. A zatem...
su, jednak już dzisiaj trzeba podej

*

Nawiązując do informa
cji z 20 bm. pt. „Zamiast
„Poloneza” czy „Syreny” —
pojazd innej maTki”, spie
szymy donieść, że na „Tra
banty” znaleźli się już na
bywcy. Samochód ten nie
jest więc już oferowany ja
ko tzw. zamiennik. Za „Po
loneza” i „Syrenę”, na któ
ra dokonano przedpłat na
1384 r., można odebrać „FSO
1500 Standard” lub „Fiata
126p” „malucha” (z przed
płatą na 84 r.) też można
zamienić na „FSO
150G
Stand.”. Ci klienci, którzy
wDłacili na „Polonezy” i
„Fiaty 126p” ao'odebrania
w br. — otrzymają je. ale
dopiero w II półroczu br.
„DZIENNIK

członków dyscypliny orga
nizacyjnej, a także wystar
czająca wiedza, siła argu
mentów pozwalająca prze
konać środowiska, w któ
rych się pracuje i działa o
zasadności takie] a nie in
nej decyzji partyjnej.

Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych
Budownkiwa
w Gdańsku jest właścicielem 5 stołówek pracowni
czych. Spośród nich 4 usytuowane są w Gdańsko
(przy ul. Ggarnej, Czarny Dwór,
Dąbrowszczaków
oraz przy Kombinacie Budowlanym w Kokoszkach)
a 1 w Gdyni -- przy ul. Dembińskiego.
Ta ostatnia, zlokalizowa załóg, ale i okoliczni mie
na jest w przestronnym pa szkańcy.
wilorue. Znajduje się tam
Odwiedziliśmy
również
ok. 500 miejsc konsumpcyj inną stołówkę PUSB — nr
nych. Dziennie przygotowu 3 w Gdańsku przy ul. Oje ona ok. 1200 różnego ro gamej. Jak nas poinformo
dzaju posiłków Tu rów wała jej kierowniczka He
nież przyrządza się garmaż lena Sokołowska, korzysta
dla trzech bufetów PUSB, ją tu z obiadów pracowni •
usytuowanych w Gdyni. cy 24 gdańskich przedsię
— Roczna wartość sprzeda biorstw; w sum.e ok. 300
ży naszych wyrobów — osób dziennie. Produkuie
mówi kierowniczka stołów się tu również posiłki rege
ki nr 1 PUSB Gizela Sie- neracyjne, ale nie prowa
wert — waha się w grani dzi się, tak jak w Gdyni,
cach 13 min 86 tys zł. A garmażu. Niektóre zakłady
moglibyśmy
produkować odfcie-ają stąd gotowe już
obiady w termosach i roz
jeszcze więcej, gdyby tylko wożą je do swoich zakłado
znaleźli się chętni odbior wych stołówek, by pracow
cy. Obiady mogą u nas ku rlcy mogli zjeść w połud
pować nie tylko zakłady nie cieoły posiłek.
B.K.
pracy dla członków swych

„Trabantów”

czelny
ni's
nvch
ELBt
udzie

Za kilka dni odbędzie się w Gdańsku Konteren
eja
Sprawozdawcza PZPR Dzielnicy Śródmieś
cie, Dzielnica ta mniej „zasobna” w przemysł, sku
pia najważniejsze w województwie urzędy i in
stytucje. Dlatego też ocena działalności instancji
oddziałującej
politycznie na pracę swych człon
ków zatrudnionych w organach administracji wo
jewódzkiej, ma wymowę znacznie, szerszą niż to
określają ramy jednej z trzech dzielnic wojewódz
kiego miasta.

Na obiad do... stołówki PUSC

...uszkodzone skrzynki na
iisty wewnątrz bloku to tak,
28 bm. w godz. 9—16:
ul. jak gdyby ich w ogóle nie
Dywizjonu 303 nr 5 D-K, Rajs było Tak natomiast jest od
ka od Heweliusza do Wałów ponad roku w bloku pizy u1
Piastowskich. Wałowa 5, 15, 25, Obrońców Wybrzeża 8D w
Gdańsku. Lokatorzy informo
Gnilna 22, 24.
wał-' o tym Urząd Pocztowy
1 marca w godz. 8—18: uL
nr 34, główną pocztę w Oli
gen. Świerczewskiego od 3 Ma
administrację
ja do Pohulanki oraz Pow wie, a także
Mieszkaniowej
stańców Warszawskich, 3 Maja Spółdzielń}
pd Gen. Świerczewskiego
do „Przymorze”, oczekując ja
Rogaczewskiego. Grodzka, Czo kiejś sensowneä reakcji. Nepflwa, Dylinki, Rycerska, Wart stety, nie doczekali się. Fakt
ka, Łzpitalna 4, Tobiasza 8, uszkodzeń.ia skrzynek przy.Targ Rytmy od Podwala Staro
miejskiego do Straganiarskiej. mują do wiadomość' i na tym
konec. Nic więc aziwnego,
że spora cześć Koresponden
cji adresowane1 do miesz-

już nic ma!

Mieszkańcy woj. gdańskiego-najofiarniejsi
w
Obok wstrząsającego fak Szkól , Ia (rodowych
tu
masowej,
głodowej Tczewie orai Si n f w

Supersam „Kaszub” na
jdańskiej Zabiance cieszy
I ;ię zasłużonym uzr.anionf*
dieniów...

Zakład Energetyczny Rejon
Gdańsk zawiadamia, że w zwią
iku z konserwacją urządzeń
energetycznych nastąpi przer
wa w dostawie energii elektry
cznej:

49 (12291) 27 lutego 1985 r,

mować decyzją, określającą niekie

dy całe do-rosłe życie ooecnych 8klasistów.
Szkoły średnie, te renomowane,
oblegane przeć młodzież, i te mnkj
znane, ale również uczące atrakcyj
nych zawodów, raroaczęły kampa
nię reklamową, celując w wybór
najzdolniejszych młodych ludzi do
swoich klas.
Jest taka szkoła na peryferiach
Trójmiasta, tuż za rogatkami Prusz
cza Gdańskiego, którą przypadko
wy podróżny poznać może po efek
townym, budzącym zazdrość au-todro-mie do nauki jazdy. Zawiadywa
ny przez dyrektora Kazimierza. Cy
bulskiego Zespół Szkół Rolniczych
jest właścicielem tego pięknego- obiektu.
Więc może właśnie rolnictwo, za
wód trudny, wymagający
uporu,
pracowitości, ale także... wiedzy. I

ROBOTNICZEJ SPOŁDriELNI WYDAWNICZEJ ..PRASA - KSIĄŻKA - RUCH".

ADRES REDAKCJI

Wieczó- filmowy. Projekcja
filmu fabularnego „Dubler za
czyna działać” (rei. E. Jasan),

Można się z nią spotkać właśnie
w Rusocinie. Jednak w tym roku
podobno postanowiono n.e prowa
dzić naboru do I klasy Technikum
Hodowlanego. — Dlaczego? pytam
dyr. Cybulskiego?

może w
— Przede wszystkim muszę pot
wierdzić tę informację. 2 dokona
nego bilansu wynika, że tacy fa
chowcy nie są nam obecnie potrzeb
ni. Dlatego też we wrześniu rozpo
czynamy zajęcia w 5-letnim Techm
kum Mechanizacji Rolnictwa. Myś
lę, że szkoła jest dobrze przvgotowana do zmiany profi-lu, uwzględ
niającej potrzeby nowoczesnego roi
nićtwa Tych zaś, których nadat in
teresuje zawód technika hodowlane

]

g. 1*6.30.
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PROGRAM LOKALNY

Gdańsk — apteka przy ul.
stajennej 3 1 pr; ’ uL JasKÓłczej IS, Gdańsk-Wrzeszca przy
uL Grunwaldzkiej 83, GdańskZaspa przy uL Pilotćw 3, Gd.Przymorze przy uL Łumumby
34, Sopot — przy ul. Bohate
rów Monte Cassino 21, Gdynia
— przy ul. 22 Lipca 42 1 przy
al. Zwycięstwa 1.

wrs

-V«?

OSTRE DYŻURY PEŁNIĄ,
II Klinika Chi-urgii, GgOlnej
wraz z III Kliniką
Chorób
Wewnetrzrych AM w Gdań
sku, ul. Kieturaklsa 1 i Klini
ka Chorób Oczu AM w Gdań
sku. ul. Dębinki 7.
POGOTOWIE RATUNKOWE
Gdańsk-Wrzeszcz, al. Zwycię
stwa 49 — czynne całą dobę
— wypadki, 999
— nagłe zachorowania 1 prze
wozy chorych,.
tel. 41-10-00,
32-29-29, 32-36-14, 3239-24
Laryngolog przyjmuje w dni
powrzednie w g. 20—7.30; w
soboty pracujące w g. 17.30—7,

go odsyłam do szkoły w Bolesławo
wie.
— Jaki-e terminy ssładania doegzaminy1*
— Podania przyjmujemy już od
15 marca i nasz
sekretariat (tel.
82-29-16; będzie ich oczekiwał do
15 mzja br. Natomiast co do egza
minów zdrje się je tylko do techni
kum. Trzeba rvykazac się solidną
wiedza z języka polskiego i mate
matyki.
dań. jakie

o

Ryback* prognoza
pogody
w pr. I: 0 58, 6.28, 13.00, 31.00.
6.30 — Studio Bałtyk, 13.05 —
Aud. Dominiki Sowy „Pierw
si osadnicy”, 17 05 —, Koncert
życzeń,
.17.30 —
Prze-gląa
aktualności Wybrzeża, 17.40 —
Komentarz aktualny, 17.45 —
Mistrzowie klawiatury, lfl.05 —
Aud.
Andrzeja
Mielczarka
„Videoma-nia”, 18.2$ — Omó
wienie programu.

IlMl

Śwkdhwie poszukiwań?

to nie tylko tej, przekazywanej' w
wiejskich obejściach z ojca na sy
na, ale także tej, która jest efek
tem twórczych poszukiwań nauko w
ców-praktyKów, atacj: doświadczal
nych, specjalistów różnych branż.

oficerów Wojewódzkiego V"(du Spraw Wewmytrznych w
Gdańsku, telefon 31-19-43 lub
37-03-33 (całą dobę).

1 Vo • •

Dodam ponaato. że bez egzami
nu, na zasadzie konkursu
świa
dectw’. Zespół Szkól Rolniczych w
Rusocinie przyjmuje uczniów do
Zasadniczej Szkoły Roimczej na kie
runek: wiejskie go-spodanstwo do
mowe, o-raz do Zasadniczej Szkoły
Mechanizacji Rolnictwa. Ukończe
nie tych szkół daje możliwość kon
tynuowania
nauki — o-bowiązuje
jednak próg egzaminacyjny! —'w
technikum.
(F.)

PROGRAM I
10.50 — DT — wiadomość i16.25 — Program dnia — DT
— wiadomości
i
16.30 — Krąg
16.55 - „TiK-Tak”
17.20 — DT — wiadomości
17.30 — Losowanie Express
Lotko i Małego Lotka
17.40 _ „SzKOła”, cz.
Hł
(ostatnia) — film fab. radl.
19.00 — ,.Miś Uszatek”
19.10 — Piłkarska kadia cz«
ka
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Pub'ic/styka
r
20.15 — „Ja już będę grzecz
ny dziadku” — film prod
CSRS
f
21.40 — DT — komentarze
22.00 — Studio Sport
—
meci p'tki nożnej Grecja
— A ber a
23.30 — DT — wiaaomośr
PROGRAM II
17.30 — Program dnia
17.35 — Nie tylko ccck
18.00 — Filmowy świat etro
grafit — odo, Kill „Drew
niane piękno”
18.30 — PANORAMA
19.00.— Scrównik domowy
19.20 — Przeboje „Dwoki
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Zo kierownicą
20.15 — Dookoła swata
Poc?*yiion
21 00 — Z dymkienr cygaro
21.15 — DT — wydarzenie
21 3C — Bądź z nami do
bre i myśT'
22.10 — Powroty Program pu
blicystyczn.y
22.40 — Piwnica na Wójto
wskiej — recital
23.10 — DT — wiadomości
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