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WYNIKI
WYBORÓW W ZSRR

Agencjo TASS opubliko
woła wyniki wyborów cło
rod nojwyźii/ch 15 repu
blik związkowych ZSRR,
które odbyty sie w nie
dziele' W Federacji Rosyj
skiej—w wyborach do Ro
dy Najwyższej uczestnczy
te 1010:« 205 osób. czy
99,97 proc. wyborców.
T. NESTOROWICZ
U M. PLANINC

Przewodnicząca Zwlązko
wej Rody Wykonawczej
(rządu SFRJ) pani Milka
Pianino przyjęła w środę
mlnistrc handlu z ogranicz
itego PRL Tadeusza Ne
storowlcza, który przewód
n'czy po» sklej delegacji
na XXII sesji polsko-jugo
słowiańskiego
Komitetu
współpracy gospodarczej I
naiAowo-technlczneJ.
KRYTYKA
STANOWISKA USA

Premier Nowej Zelandii,
David Longe oskarżył Sta
ny Zjednoczone o podję
cie prz/noszących szkodę,
poważnych kroków, które
w drastyczny sposób ogra
niczoją wspołprocę z No
wą Zelandią w dzieazkvo
obrony I zbierania ktformocił
wyw odowczych:
„Nie są to, moim z ao
rt lern, działania, które wiel
kle mocarstwo powinno
podjąć wobec małego
państwo wobec lojalnego
sojusznika,..".
PROTEST NRD
Jak informuje ogencjo
ADN 24 bm. jedno®,iniKOwy samolot zochodnioniemiecki naruszył prze
strzeń powietrzną NRD w
rejonie Aschersieben. Sto
fe przedstawicielstwo NRD
w RFN wystosowało w
związku z tym protest do
feaera’nego urzędu kanc
lerskiego.
POWÖD DG.~ DUMY
Prezes koncernu „Union
Corbide", Warren Ander
son (pensja w wysokości
os:emdziesięciu tysięcy do
larów miesięcznie) roze
słał list do posiadaczy ok
c}i iego giganta, w któ
rym oświadcza: „Wszyscy
w „Union Carbide" jesteś
my głęboko przygnębieni
trogea q (w Bhopaia) I je
dnocześnie dumni ze spo
sobu, w jaki koncern na
nią odpowiedział".
Rzecznik rządu stanowe
go Macha Prodesz po
proszony o skomentowa
ni« listu odpowiedział, ie
zawiera on same kłamst
wa. Podkreślił, że nikt w
Bhopalu nie widział żad
nych przedstawicieli kon
cernu, którzy neśliby ja
kąkolwiek pomoc. Agen
cja CNS pooała tymcza
sem na margines.e, że we
dług źródeł z Bhooa'u
faDrykę „Union Carbide"
w lym mieście wizytowa
ło
awóch
generałów
NATO,
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Pokoju nie ceni tylko ten
kto nie doświadczył wojny
Papież przyjął Andrieia Groroykę
Prtdbym ający t wizytą swój odcteiek drogi prowa- równości 1 Jednakowego
o lcjalną w Rzymie radziec dzącej do rozwiązań możli- bezpieczeństwa. Przestrzega
ki wicepremier i minister wych do wzajemnego przy nie tej zasady
podkrespraw
zagranicznych** An- jęcia. Tego samego -— pod- ślil A. Gromyko
........
jest ab
driej Gromyko oświadczył, kreślił — oczekuje od Sta sol u tnie niezbędnym wa
że rozpoczynające się w nów Zjednoczonych
runkiem powodzenia rozprzyszłym miesiącu w Ge
Rozmowy jeszcze się nie mów.
newie radziecko-amecrykan
wy so
....rozpoczęły'
zpoczęły, a w USA wyso
Nie będę ukrywał —
skie rozrr jwy rozbro. emopostawione osobistości wskazał mówca — że pra
we nie będą łatwe. Nie ma Wciąi składają oświadczę- gnęllbyśmy widzieć Wlomy złudzeń co do tego, ie nia> stwierdzające, że gi- °hy wśród krajów, które
n *goc' i :je będą
trudne, gantyczne programy zbroje wypowiedzą się przeci wko
3ns kźe — dodał - Je- niowe będą kontynuowane, przenoszeniu wyścigu zbrosteśmydalecy od fatal'
jesf ^0 zdecydowanie »prze fcń w przestrzeń kosmiczstycznej rezygnac z na- CŁne z zadaniem zlikwido- nRdŁe1,
vania broni jądrowej całZacytowano
nam
—
W imieniu kierownictwa kowicit i wszędzie, które stwierdził dalej A. Gromyradzieckiego A. Gromyko postawiły »obie dwa mocar ko — mądre wioakie przyoznajmił też, Lż ZSRR za- stwa we wspólnym oświad słowie mówiące, że pokoju
mierzą uczciwie przebyć czeniu, a także z zasadą nie ceni tylko ten, kto
_______—nie
doświadczył wojny
Jest ono tak dalece trafne,
że może być nodniesione
do rangi międzynarodowej.
• * •
Papież Jan Paweł FI
ZSRR oznajmił w środę, jego zobowiązań międzyna
że wysuwane w Waszyn- rodowych. W Łomiejko do przyjął w środę na audien
gtonie pod adresem strony dał, że stwierdzenia za war cji prywatnej wicepremie
radzieckiej oskarżenia
o te w „raporcie" Białego ra i ministra spraw zagra
rzekome
nieprzestrzega- Domu są bezpodstawne i nicznych Związku Radziec
nie układów rozbrojenie- że
zostały zdecydowanie kiego, Andrieja Gromykę.
wych zmierzają nie tylko odrzucone przez ZSRR W Ich rozmowa trwała do
do zatrucia atmosfery wo- Łomiejko zapoznał dzien- kładnie godzmę i 48 minut
kół rozpoczynających się nikarzy akredytowanych w Mniej więcej tyle samo
w przyszłym miesiącu w Moskwie z treścią oświad- trwała rozmowa między
Genewie radziecko-amery czenia Ministerstwa Spraw
kańskich rozmów rozbroję- Zagranicznych ZSRR w tej d Dokończenie na str 2
niowych. lecz także mają sprawie. Dokument ten ona celu utrudnienie rzeczo głosiła taKŻe agencja TASS.
w,go 1 konstruktywnego
=
kańska _
rozpatrzenia
E32Ä .«yta ,rv m. In.
oświadktóre będą przedmiotem ro czeniu — nie ma ani mo
kowań. Opinię tę wyiazil ralnego,
ani formalnego
na konferencji piasowej w prawa do występowania
w
Moskwie dyrektor departa, . ..
menu prasy radzieckiego
stF,az,n‘ks P?™zumien.
MSZ, Władimir Łomiejko, k,6-ych Iekcewazeme )est'
j,ak wiadomo, w ostatnich
Rada Państwa za udział
Przedstawiciel
MSZ latach integralnym elemen
ZSRR poinformował, że tem polityki i praktycz- w walkach z hitlerowskim
najeźdźcą w okresie II woj
ambasada
radziecka
w nych poczynańUSA.
ny światowej oraz wvbitne
Waszyngtonie złożyła aeNowa
ukcja
propagando
marchć • Departamentowi wa Waszyngtonu po raz ko zasługi w pracy za wodoStanu USA w związ lejny dowodzi, że „zarzu wej i działalności społeczku
z
prowadzoną
w ty" pod adresem radziec- nej po wyzwoleniu wyróżStanach Zjednoczonych o- kiej
m ki rząd USA wy niła Krzyżami Kawalerski
szczere^, kampanią woKÓł euwaH w ceIu odwrócenia mi Orderu Odrodzenia Po!
kolejną grupę
gdańkolejn^ _;-i:aportu rzt*dxl u ragi opini publicznej od ski
skich kombatantów człona lerykańskiego na ema realizowanych przez niego ków
ZBoWiD. Aktu dekora
rzekomego
naruszania
przez
Związek Radzieck4 O Dokończenie na str. 2 cji aokonała sekretarz KW

Oświadczenie radzieckiego MSZ

W kopalniach węgla w
Lotaryngii odbyta się se
rki strajków na znak pro
testu przeciwko narusze
niu zasad bezpieczeństwa,
cc ooprowadziło kilka dni
temu do tragicznej w skut
kacn katastrofy w kopalni
Svmon" w Farbach. W
rezuliacie tej katastrofy 22
górników zginęło,, a 101
odniosło rany.

Władze Dolnej Saksonii
czynią wszystko, by stwc
rzyć jok najlepsze ‘warun
ki organizatorom bardzo
kontrowersyjnego zjazdu
Ślązaków w Hanowerze w
czerwcu br., na który ma
przybyć kanclerz Helmut
Kohl. Pomyślano nawet o
specjalnych, dodałkowych
funduszach dla organiza
torów zjazdu — blisKO
200 tys. morek.
UST OTWARTY SPD

Opozycyjna partia za
ch odn i on iem recka — SPD
opublikowała w śiodę list
otwarty do prezydenta
USA Ronalda Reagana, w
którym ostro potępiła |e30 ostatnie ataki na rząd
nikaroguański. Stwierdza
się, że określanie przez
Reagana kontrrewolucjoni
stów nikaraguańskich ja
ko „bojowników o swo
bodę” jest obraza wol
ność..

XIX Plenum KC PZPR podczas swoich obad sfcu
Pi się nad rolą i miejscem inteligencji w socjali
stycznym rozwoju Polski Ludowej. Propozycje pod
jęci* tej tematyk! zgłosili roDotnicy w trakcie wy
jazdowego, łódzkiego posiedzenia KC. Obecnie w
całym kraju toczy się powszechna dyskusja w
różnych środowiskach, będąca fragmentem przygo
towań do spotkania plenarnego.
Wczoraj w Trójmieicie odbyło się kilka takich
narad konsultacyjnych, m in. z udziałem grupy sa
modzielnych pracowników nauki z uczelni Trój
miasta, która odbyła się w gmachu KW PZPR.

MÓWIĄ NAUKOWCY
Czy realizowane są fun
kcje badawcze, dydaktycznt i wychowawcza w szkołach wyżsżych? Jaka jest
w nich sytuacja społeczno-politvezna? Jaka była i
lest rola inteligencji w
PRL? Rola kulturotwórcza
uczonych? Jakie zadania
stają przed uczelniami w
dobie reformy gospodarnauczyciela
czej? Mooel
akademickieeo? Samorządność uczelni7
Oto tylko szkic kilku
tez mauguraiaeveh wczosz, inaugurując jen wczo
rajszą dyskusję, które za
proponowała w okolicznoś
ciowym nawiązaniu sekre-

tarz KW Joanna Michaiow
ska-Gumowska. — Jej celem — stwierdziła — nie
jest^ rozstrzyganie, lecz zadawanie pytań i wyznaczanie obszarów spraw, które
wymagają
aktywności i
współdziałania, XIX' plename posiedzenie KC ma
sformułować oczekiwania
partii, klasy robotniczej wo
Dec inteligencji. Będzie to
rzetelne zastanowienie się
nad rolą i miejscem naszej
inteligencji w rozwiązywaniu problemów rzeczywistosci. W określeniu tego
miejsca nie może zabraknąć tych, u+A-vch
których ta
te snraspra
wy dotyczą, nie może za
braknąć głosu ludzi, two
rzących inteligencję

PZPR Joanna Michawska-Gumowska podczas wczorajszych obrad plenarnych
ZW ZBoWiD. Odznaczeni
zostali: Henryk Basiński,
Waldemar Bieliński,
Jer
Boźeński, Bolesław Broaa,
Maurycy Draczyńskl, 'Maria Drzewiecka. Józef Fili
plak, Stanisław Galbas, Ka
roi Gan, Wiktor Goralewskl, Jan Grajewski, Aleksander Jeznach, Halina Ku
śnierz, Ewa Pvtei-Pawelec.
Fdward Sawtezko,
Cześław Skrzydliński, Józef So
kołowski, Henryk Stadnik,
Antoni Stąsiek, Jan Zawiń
ski, Tadeusz Krupski
I
Władysław Grenda. 11 dal
szym kombatantom wręczo
no „Medale za udział w
wojnie obronnej 1939” oraz
1C „Warszawskie
Krzyże
Powstańcze”.
Tematem wiodącym wczo
rajszych obrad,
którym

przysłuchiwała się przedeti
wicielka Wydziału Nfuki
i Oświatv KC 1 ZPR Małgorzata Żymierska, wnuczka, narszał a
Polski,
było
określenie
dalszych zadań i roli ZBoWiD
oraz ustalanie form prac>
w patriotycznym i interna
cjonalistycznym wychowa
niu młodzieży Skomplikowana to sprawa, bowiem
współczes. 'a młodzież, te
zupełnie inne od poprzednich pokolenie, do którego
nie trafia argumentacja z
arsenału „dęłologii”
czy
„wodolejstwa”, lecz do której przemawiają fakty. Bo
wiem młodzież jest niezwykle wrażliwa na wszelkie deformacje, półprawd.y czy zakłamania i bezapelacyjnie je odrzuca Dlatego tak ważny jest dobór
Ä
.
® Dokończenie na str. 2

Orędzie kanclerza Kohia
0 stanie narodu „podzielonego'

O URZĘUZIE
PAPIESKIM

DLA
REWIZJONISTOW

Dyskusja nad rola i miejscem inteli

Historia jest waszym udziałem

STRAJKI

DOTACJE

Rzetelne zastanowienie

Kombatanci-wychowawcą młodzieży

W LOTARYNGII

Ksiądz holenderski, o
zarazem członek parla
mentu zochoanioeutopeisk-ego Herman Veroeeck
opublikował książkę, w
której podkreśla, że pap eż
nie może »uż być uważa
ny za następcę świętego
Piotra na tronie pontyfkolnym, podejmuje pró
bę wykazama, że urząd
papieski, wskutek ewolu
cji historycznej i w $wvm
obecnym stame „jest od
legły od życia, nauki, 1
działań Chrystusa".
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3iełdn handlowo-zaopatrzeniowa flWiosna-85'ł

Towary wartości miliartia złoty:'!
Od wczesnych godzin po
rannych w kierunku gdańskiej hali „Olivia” podążał
wczoraj spory tłum.* Rozpo
czeła się tu dwudniowa
międzywojewódzka giełda
wyrobów rzemieślniczych,
na której towary, wartości
prawie miliarda złotych
zaoferowało handlowcom,
zaproszonym z całego kra-

Ryby słodkowodne
z...-„Odry”
PPDiLR „Odra” w Świ
noujściu, oprócz własnych
połowów, wynoszących kil
kadziesiąt tysięcy ton ryb,
skierowanych na rynek kra
jowy — dokonuje również
skupu rvb od rybaków in
dywidualnych.
Lądowe
przetwórstwo rybne wzbo
gacane jest tą drogą o ok.
1000 ton ryb, pochodzących
zarówno z Bałtyku, jak i
wód śródlądowych. Domi
nuje śleaź, poławiany od
marca do maja. w iloś
ciach ok. 800 ton, Resztę
stanowią płocie, leszcze,
sandacze itp. Będą one cen
nym uzupełnieniem oferty
handlowej.
n**)

ju, 28 spółdzielni t woje- 144 min zł), «poro znalazło
wództw gdańskiego i el- się tutaj także odzieży (tobląskiego.
wary wartości 120 min żł.)
Rzemieślnicze giełdy ma- oraz wyrobów z tworzyw
ją w woj gdańskim już sztucznych — 105 min zł.
kilkuletnie tradycje: służą Są też wyroby z metalu —
wzbogacaniu handlowej o- 87 min zł., sprzęt oświetleferty i podnoszeniu pozio-, riowy i wyroby elektrotemu produkcji rzemieślni- chniczne — wartości 49
czej. Tyrr razem zao.Jerowa min zł., artykuły gospodar
no towary o wartości o blis stwa domowego — 30 min
ko 100 milionów złotych zł. oraz wyroby kaietnicze
większej w porównaniu z — na sumę 37 min zł.
ubiegłoroczną giełdą jesień
Oprócz „Spójni” najwięna Jak zwykie najbogat- kszą ofertę przedstawiły
szą ofertę przedstawiają spółdzielnie: „Budowa” *
rzemieślnicy, zajmujący się Gdyni, „Aldona” z Gdańwytwarzaniem
wyrobów ska, gdyńskie „Ogniwo” oze srebra, albowiem gdań V Dokończenie na str. 2
ski ośrodek jest w tej dzie
dżinie krajowym potenta
tem. Wartość zaprezentowa
nych srebrnych ozdób wy
nosi 218 min zł. Szczegól
nie szeroki ich wybór za
We wtorek-- władze miejproponowała Spółdzielnia skie
Wiednia
nakazały
„Snójnia”.
zwolnienie z pracy w jedGiełda w hali „Olivia” nej z klinik dwóch praco- Ę
pozwala handlowcom zo wników, w związku z ich
rientować się, w jakim stop przyznaniem się do uprąniu rzemiosło obu woje wiania handlu martwymi
wództw może posłużyć, jako płodami, które sprzedawaźróaio zaopatrzenia się w po li producentom
kosmetyszukiwane towary. Bogaty ków.
ich wybór zaoferowano na
Władze miejsk1« zareagogiełdzie w branży zabaw wały w ten sposób ne reka: rkiej (wyroby wartości portai jednego z wiedeń-

r! bm I . »tderetarr KC
PZPR, generał armii Woj-,
ciech Jaruzelski spotkał
się z przebywającym * wi
żytą w Polsce sekretarzem
generalnym Portugalskiej
°artii Komunistycznej AI.
varo Cunhalem.
I sekretarz KC PZPR pofnformował
przywódcę
Danii komunistów portuwalski h o aktualnej ' sytuacjl politycznej i ekonomicznej kraju.
Sekretarz generalny PPR.
przedstawił zaftiania i dzia
łalnosć PPK w aktualnej
Ceno 5 zł sytuacji wewnęt-znej kra-

Kanclerz RFN Helmut
Kob1 wygłosił w środę w
Bunaestagu orędzie o stanie narodu „w podzielanych Niemczech”, w którym oświadczył m. in., że
jego rząd zamierza kroczyć drogą porozumienia z
polską. „Potwierdzamy teraz i w przyszłości układ
warszawski (z 7 grudnia
1970 r.) i zawarte w nim
— między Republiką Federalną Niemiec a Polską
Rzeczpospolitą
Ludową
— zasady nienaruszalności
granic oraz poszanowania
Integralności terytorialnej
1 suwerenności wszystkich
państw w 'Europie w ich
obecnych granicach, jako
podstawowy warunek po
koju My, Republika Fe
deralna Niemiec i Polska
Rzeczpospolita
Ludowa
nie mamy wobec siebie
żadnych roszczeń teryto
rialnych { nie będziemy
zgłaszać takich roszczeń
również w przyszłości”.
Kanclerz Kohl nie omie
szkał orzypomireć skom
promitowaną tezę. że o 0«
tatecznym kształcie gra
nic rozstrzygnie dopiero
..traktat pokojowy”, a tak
że
ponownie wziąć w
obrónę
rewizjonistyczne

Wstrząsający harscfel
skich czasopism,
którego
autorzy przedstawili się ja
ko przedstawiciele jednej z
firm kosmetycznych i pra
cownikom kliniki zaoferowali pewną sumę pieniędzy, która została przyjęta za dostarczenie
części
martwych płodów Tym sa
mym cncieli udowodnić ii
martwe płody znajdują się
w intratnym obrocie handlowym.

ziomkostwa, które — jak
stwierdził •— „wniosły istptny wkład w porozumie
nie z naszymi sąsiadami”
_
. Rewuzjomzin .
prawnoyerytonalny uwidocznił się
'a krą wiej w nie
®xp°só, poświęconej
stosunkom ,t NRD, wg zachodnioniemiećkiego kanc:za
* »drugmi państwem w lemciech . Zda
ni®m rządu w Bonn są to
^stosunki szczególnego 10^zaju’.

Wczorajszej
dyskusji
przysłuchiwali się, a także
brali w mej udział: zastępca członka B.ura Połitycz
nego KC, I sekretarz KW
PZPR w Gdańsku Staniüiaw Bejger, przewodniczący WPN w Gdańsku Włodzimierz ZwierzykowsKi oraz kierownik
Wydziału
Nauk: KC PZPR Bronisław
RatuśWielowątkowa, nie stromącą od polemiki i głosów
kontrowersyjnych, wymian9 poglądów zainaugurowa^ Zdzisław Sikora (PG),
który powiedział, że na
przestrzeni 30 lat brał uóział w różnych dysku^«ch nad rolą inteligencji,
Formułowano jednaK oceny
fragmentaryczne, rie zaoby
waiąc się na syntezę. Problemem jest dzisiaj odpowiedź na pytanie, kogo dc
inteligencji zaliczamy? Nie
ma definicji, a te które
mamy
są anachronic^
ne. Zastanowić też wypad?
S15’ 02y ws-DÓłczesn,'? inteliSent. wywodzący się z chło
Pa i robotnika, odgrywa
względem
nich jeaynie
wzgiędi
jedynie służebną rolę? Czy jest to
adekwatne
do sytuacji.
a^ur.z,e radziec»ej traktującej o roli ro
botnika pissc, się ze dzisiaj
jes. nnr nżyn’ar, obsługujący zautomatyzowane ma
szyny.
Z kolei Edel Kryński (ematowany profesor UG}
dobitnie podkreślił, że tematem konsultacji nie jest
rola intaligencH , ogóle,
ale rola inteLgencji w so
cjalistycznej Polsce. To bar

Trzy

dzo istotne rozróżniema
zaznaczył mówca, dodając
zarazem, iż temat ten me
był poruszany od 19i5 roku.
Natomiast Zdzisław Paw
luczuk (AWF) stwierdził,
że o tym, czy ktoś jest,
czy nie jest inteligentem,
przede wszystkim świadczy
jego działalność. Na podstawie przeprowadzonych
badań sondażowych wśród
studentów mówca Dardzo
niąko ocenił ich kulturę po
lityczną, zastanawiając się,
czy można ich już trakto
wać, jako inteligentów?
Na historycznie zmienna
^
^ inteligencja
treść pojęcia
zwrócił^uwagę Włodzimierz
Lebiedziński (UG). Wyra
ził także wątpliwość. cz;
w trakcie jedno-, dwudnio
obrad plenum można
DOradzić sobie z rozwikła‘mem mnóstwa problemów,
jakich ta warstwa dostar
cza? P(xikreślił, iż należa}oby racz|ej zawęzić ich te
matykę dc kwestii najistot
niejszych i te rzetelnie
przedyskutować.'Zaś Bogu
Błat„
sław Rosa njn.^
(UG) uwytmklił
znaczenie konkretnych z?dad w realizacji Dolityki
naukowo-badawczej
oraz
zaproponował
tworzenie
naukowo-badawczych
ośrodków uczelnianych,
Natomiast
Mieczysław
Gulda (UG) zaznaczył, że
W'?* inteligencji
nie
można, . rozpatrywać
bez
.
kontekstu
idn.ema
a
*££‘”7 społecznej,
"
Wiesław Porębski (PG' mó
Dokończenie na str. 2

etapy

podwyżek cen
W poriiedziołek Rada Ministrów wydala zalecen-ią dc>
tyczące rozfeżema w czasie
podwyżek cen oraz ograniczenia reglamentacji, a także ograniczenia zakresu pod
wyżek cen mających bezpośredni wpływ na wysokość
opłat mieszkaniowych. Jak
Urząd Cen arzygotowuje się
do realizacji tych postanok.eń' . uytaniem tym dzień
nikarz PAP zw.ócił się do
wiceministra Antoniego Gryniewicza. Finalizujemy już
prace związane z realizacją
tych zaleceń. Zamierzamy je
szcze w tym tygodniu przedstawić szczegółowe informa
cje w tej sprawie. Uwzględmamy. zalecenie niekoncentrowania podwyżek cen w
jednym terminie. Dlatego też
.miany cen cn :emy rozłoży
na trzy etapy. Ich realizacja
nustepować będzie w ciągu
pierwszeqo półrocza br. ,
W pierv/szvm etaoie zamier2amy vrprowadzü pod
wyżkę cen (ych artykułów,
które w toku konsultacji budziły najmniej
zastrzeżeń.
Mam tu na myśli podniesienie cen mąki I przetworów zbożowo-mącznych. Podwyżka ta połączona będzie z jednoczesnym zniesieniem
reglamentacji Ich
sprzedaży.
Konsekwencją
zmian cen
mąki
muszą
być również podwyżki cen

chleba, pieczywa i innych
przetworów zbożowych,
...
^ pierwszym etapie zo
mie jQI /
• ‘ówyiszyć
cukru,. jednakże nie do
^ wysokoś* , która po
zw^'oiaby znieść reglomenta
c*^
sprzedaży.
Nie zamierzamy w żadnym
z etapów podwyższać cen
mleko o zawartości 2 proc.
tłuszczu oraz twarogów chu->
dych i tłustych. W ^ieznacznym tylko stopniu ulegną
podwyższeniu ceny mleka o
zawartości 3,2 proc. tłuszczu oraz serów twardych j
topionych,
,.
....
, ,
Uwzględniając wnioski i
Pro'P0'i
30
3
(U *<onsUl 1C>' r" * zamterzany,
łym 1 u, P^ '"/«zać
°Pła1 za ?enircijie
ewaPie
:i< ^ WCK^9, mimo efco"an |»n«go
uzasadnienia
P°^eby ty h pod wyżek. Pod
opłat zostanie
v
różana w przyszłym
ro^u*
Chciałbym podkreślić, że
troska o równowagę ryn
kową, a w szczególności o
zapobieganie pogłębianiu się
nierównowagi rynkowej, nie
Pozwala na to, aby podwyżkl te można Dvło ro2łozyć
na wiecei etapów i reolizow<3ń w ałuższym okresie,
(PAP)

ju i na arenie międzynaro
dowej. Potwierdził także
stanowisko swęj partii, któ
ra ze zrozumieniem i po
parciem odnosi się do dzia
łań podejmowanych przez
FZPR zgodnie z linią socjalistycznej odnowy.
I sekretarz KC PZPR
przekazał ' na ręce gościa
serdeczne życzenia dla ko
munistów portugalskich w
ich walce o żywotne interesy ludzi pracy, o postęp
społeczny i pokój,
W rozmowie
wyrażono
nadzieję, iż radziecko-am«
rykańskie rozmowy w Ge
newie przyczynią się
do
złagudzenia napięcia mię
dzynarodowego i
utorują
drogę do konkretnych poro
zumień
rozbrojeniowych.
Podkreślono przy tym, iż
tedyną realistyczną podsta
wą pokoju na świecie mo
że być utrzymanie równo
wagi bezpieczeństwa.
Tematem spotkania była
także problematyka dalsze
go zacieśniania przyjaciel
skiej współpracy pomiędzv
P7.PR i PPK.
W spotkaniu uczestniczy
li: ezionek B’ura Politycz
nego. sekretarz KC PPK
Domingos Abrantes i czło
nek Biura Politycznego, se
kretarz KC PZPR Józef
Czyrek.
(PAP)

Decyzje osłabiające
skutk> ruchu cen
W związku z podjętymi
w poniedziałek decyzjam
rządowymi związanyma ze
sprawą cen detalicznych
dziennikarz PAP zwrócił
się o wypowiedź do mi
nistra piacy, płac i spraw
socjalnych Stanisława Gębali. Podkreślił ón, że de
cyzje Rady Monstrów obej
mowały również szereg po
stanowień,
które
mają
wpiynąć na osłabienie spo
łecznych skutków wzrostu
cen
Ministrowie, w tym , ja
— powiedział ' S. Gębala
— zostaliśmy upoważnieni
do szczegółowego przygoto
wania propozycji końco
wych. Rada Ministrów zde
cydowała, że najniższe emerytury pracownicze ma
ją wynosić 7 tys. zł. Przy
jęto również, że po owy ższen.em emerytur i rent
obejmiemy te osoby, któ
re miały poostawę wymia
ru tycn świadczeń d© 18
tys. zł.
Z innych ważnych spraw
z tego zakresu: pierwotnie
nie zamierzaliśmy obejmo
wać zmianami osób. fcktórym przyznano te świad
czenia w 1984 r. Na tle
decyzji Rady Ministrów
obejmiemy także tych emerytów i rencistów z te
go roku, których świadczę
nie jest niższe niż 7 tys
zł. Wychodzimy więc po
za uprzednie założenia.
Równocześnie Rada Mi
nistrów rozpatrzyła inne
działania idące w kierun
ku ulżenia trudnej sytua
cji zwłaszcza rodzin wie
lodzietnych. Dlatego też
zalecono przygotowanie od
powiedr;ego
zwiększenia
zasiłków rodzinnych dla
osób o najniższych docho
dach. Ponadto zdecydować
no, ażeby szerszą pomocą
objąć dzieci ciężko, prze
wlekle chore, zwiększyć
dodatek na dzieci kalekie,
a także dodatek wychowa
wczy dla matek samoi nie wychowujących dzieci.
Wszystko to jest ooecnie
przygotowywane w na
szym resorcie Przygotowu
jemy akty wykonawcze do
tych decyzji.

Pogoda'
Jak Informuje dyżurny sy
noptyk dziś będzie zachmurzene duże, lokalnie większe
przejaśnienia. Temp. rano —4
do —7 st., w ciągu dnia —2
do 4-1 st. Wiatr południowowschodni do
południowego,
umiarkowany.
tczl

Co robił w Monachium przewodniczący delegacji Austrii
kuluarach genew
skiego Pałacu Na
rodów mówi się
nie tylko o tym, kto i
co powiedział, na tej
czy innej obradującej
w pałacu konferencji,
czy komisji. Zwraca się
także uwagę na to, co
i gdzie uczestnicy pała
cowych obrad mówią
poza Genewą.
Ostatnio z dość du
żym zaskoczeniem przy
jęto wiadomość o pozagenewskiej działalności
przewodniczącego dele
gacji Austrii na obradu
jącej w Pałacu Narodów
Komisji Praw Człowiek#»
ONZ, wiedeńskiego pro
fesora, Felixa Ermacora
Otóż pan profesor w
końcu ubiegłego tygod
nia znalazł czas na pod
róż . do
Monachium,
gdzie wziął udział w
zjeździe federalnym ziom
kostwa Niemców sudoc
kich. Ziomkostwo
—
rzecz jasna — rozpra
wiało nie o czym innym
jak o „piawie do ojczy
zny” i o tym również,
te układ między RFN i

Polską z grudnia 1979
roku nie jest ukłaaam
o uznaniu granic, bo o
niemieckich granicach
na wschodzie będzie roz
strzygał dopiero układ
pokojowy z całymi Niem
cami. Z taką tezą wy
stąpił rzecznik Niemców
sudeckich, bawarski mi
nister pracy i spraw so
cjalnych, Neubauer, In
nymi słowy — nie ma
yr Europie ustalonych

wystąpieniu poparł ar
gumentacje Neubauerr
oraz roszczenia Niem
ców sudeckich do „pra
wa do ojczyzny” i tego,
co oni pod tym prawem
rozumieją. Prawo do
samostanowienia i pra
wo do ojczyzny — po
wiedział wiedeński pro
fesor prawa publiczne
go — nie powinno być
przemiiczare przez tyqh.
którzy doznali krzywdy

nie wiadomo dlaczego
przewodniczący delega
cji Austrii w Komisji
Praw Człowieka uznał
za stosowne przerwać
na chwilę swój pobyt w
Genewie, żeby na zjeździe w Monachium po
pierać rewizjonistyczne
roszczenia Niemców su
deckich. Mówi się tylko
o budzących wątpliwoś
ci ostatnich wydarze
niach w Austrii z kate-

w Komisji Praw Człowieka ONZ?
ostatecznie granic i pro
1 blem niemiecki jest pro

i. blemem nadal otwar
tym.
Prof. Felix Ermacor»
który oderwał się na
chwilę od obrad Korni
sji Praw Człowieka w
genewskim Pałacu Na
rodów, nie tylko wy
słuchał tego, co miał do
powiedzenia min. Neu
bauer, ale również za
brał gios i w swoim

Zdaniem Felixa Ermacory nie wystarczy, aby
nie milczeli Niemcy ze
Śląska, Prus wschod
nich, Pomorza i Sude
tów — również państw<
nie powinno ponrjac
tej sprawy milczeniem
Zupełnie jakby nama
wiał rząd boński, żeb'
jeszcze wyraźniej wysu
wał roszczenia terytu
rialne na wschodzie.
W kuluarach genew
skiego Pałacu Narodów

gorii dziwnego „przezwv
ciężania przeszłości”. Mo
że prof F. Ermacora
uznał, że jeżeli minister
obrony rządu austriac
kiego może witać pow
racającego do Wiednia
z włoskiego więzienia
zbrodniarza hitlerowskie
go, to i on może też w
Monachium bronić „pra
wa do ojczyzny” Niem
ców sudeckich?
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PROJEKT USTAWY
O TRYBUNALE
KONSTYTUCYJNYM

® DokłwsenJ»
m *1». S iawL-iach v burczyc*i rwi«- nlu ko: usuitacyjnyrr praca
wil o maczenir
reformy sącz* zaś na rola aysrti - XIX plenum KC P2PHgospoc rcze dl
efektyw- matycznego Jej prowadź*»- Wzięli w nim udział m. im
..oic' prac »»dawczyth i nia wśród przedstawicieli sekretarz KW PZPR w
wdrożeniowych,
tórych mrodej, wkraczającej do-Gdańsku Leon Bi^ucewics
reŁultatami . pnędsi^or- ,,1<OT w tyd,
i pnewodniciący WRS w

wne programy, unowocześ
niańce tok mouukcji w
ooawie o roczny wynik ekonomkzxv zakładu,
Wvłfl
lniSS^rKC^R

*W

“• P,''U6mÓW

dów ^onomjcnrreh *

Wspóiiw
pos!edz«fiiv
pr«yaiow k’ubów po^ess.<ich ^ZPR, ZSL i SD 27
bm. poświęcona byto głó
wni« sprawia projektu li
stowy o Trybunale Konsty
tucyjnym. Obradom współ
priewxlnlczyl Kazimierz
Barcikowskł,
Bolesław
Strużek I Jan FajęckL

Postanowiona wystąpić
i poselską
Inicjatywą
wnlestetno projektu usta
wy o Trybunale KonstyHi ryjnym do LoskJ Ma?
Szatkowskiej.

Decyzja ta oznacza, 1«
sprawa powołania do ty
cia Trybunatu Konstytu
cyjnego weszła w końco
wą fazę. Można więc oczekiwać, że Sejm na
sesji wiosennej dopełni
swego zobowiązania, kió
rs podjął w marcu 1982
r. dokonując w Konstytu
c)l zmiany pozytywnie
przesączającej o utworze
nlu takiego trybunału.
HONOROWY PATRONAT
H. JABŁOŃSKIEGO

27 bm. odbyło się w
siedzibie Zarządu Głów
nega ZBoWlD w Warsza
wie inauguracyjne posie
dzenie kom!tehi orgamza
cyjnego obchodów 50-!«cfia czynu bojowego „dą ■
brawa zczoków” Honorowy
patronat n&d przewidTtonym? w 1986 r, obchoda
mi tej rocznicy objął pre
zes
Rady
Naczelne
7BoW?D, orzewodnlczący
Rady Państwa — prof,
Henryk labfońskL
PRZED
Xnt KONGRESEM SD

Z ok ml aokon anlaml
minionych 4 lat I z ja
kimi doówladcientami t te
ąo okresu przygutowuje
Si'onnicHvc Demckratycz
ne twój XIII Kongres?
Kwestie te były 27 bm
głównym! wąfkam! konfe
rencji prasowej, w której
uczestniczył crzewodnlczq
Sf CK SD wlceprerrrer
Edward Kowalczyk.
KRZYZ OŚWIĘCIMSKI
„Dając wy-az narodo
wej pamięci o aoywaieiach polsk’ch — więźniach
politycznych hit!erowsk!ch
obozów
koncentracyjnyohr w hołazle dla ich
męczeństwa l męstwa..."
— zapisano w preambule
ooselskiego projektu usta
wy o ustanowieniu Krzy
ża Oświęcimskiego, który
omawiały na wspólnym
posiedzeniu 27 bm. seimo
we Komisie Sp-aw Wew
nętrznych I Wymiaru Spra
wfediiwoścl oraz Prac Ustawodcrwczych.
129 REJESTRACJA
27 bm. Sąd Wojewódz
k w Warszowle zareje
strował Federację Zakła
dowych Organizacji Zwiqz
kowych Pracowników Ligi
Obrony Kraju z siedzibą
w Warszawie.
Jest to już 129 ogoinopoiska >organtza-c}a związ
kowa, która uzyskała osobowość prawną.
ZMARŁ
J. KRECZMAR

W Wa.szawie zmarł w
Wieku 82 lot reżv$er, za
służony dyrektor i kiero
wnik literacki scen poisk ch — Jerzy Kreczmar.
ZABÓJSTWO
NA OCZACH
CAŁEJ RODZINY

Do Sądu Wojewódzkie
go w Warszawie wpłyną1
akt oskarżenia przeciwko
Jozefowi Chudkowi, recy
dywiście, oskarżonemu o
zabójstwo Józefa K,, któ
re miało miejsce 24 li
stopada ub. r. na pero
nie stacji Ząbki pod
Warszawą.
Tragicznego
dnia Józef K. przyjechał
wraz z całą rodziną —- żo
ną, 5-mieslecznq córką,
matką, bratem — do Zą
bek, gdzie mieszkał. Na
peronie został zaatakowa
ny przez wyzywająco za
chowującego się osobni
ka W wyniku kilku cio
sów nożem, w tym dwóch
w szyję ofiara zmarła na
miejscu.

„STEFAN BATORY"
PO REMONCIE
27 bm. w Gdańskiej
Stoczni Remontowej za
kończy! się doroczny re
mont transatiantyka PLO
Stefan Batory”. Został
on zrealizowany w dość
szybkim tempie, bo zale
dwie w ciągu 22 dni. Tss.
Stefan Batory” już 2 mar
ca wy'uszy z Gdyni w
rejs wycieczkowy po Mo
rzu śródziemnym.
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wymiany opinii potwiar«. "* k«ea jak .rudao
rrówi się o znaczeniu i
roił inteligencji, raie wspommając jut o stojąeycn
przed nią żaganiach. Podaje s!g w wątpliwość cełowcu obrania takiej problemavyki na XIX Plenum,
jakJj y upominając — zaaS. *5ejgf=r — te obr-dy ołenaifie, to roJ^aj
poasumowaiiia, zaś o j^go
jakości öecydiuje 1 przebieg
w .takcie których d<Lnuje się anliz, prognoz 1
dyskutuje c szczegółach.
Ranga tej problematyk! pu
winna ujawnić się na plenum i zmoolilizować inteligencję do aktywnego włą
czenia się w mirt «praw
Kraju. Pamiętajmy bowiem,
iż inteligencja nie żyje żydem złagodzon/m, tylko
życiem narodu w konkret
nych warunkach.
Do niektórych faktów,
poruszanych przez dysku
tantów odniósł się też
Bronislaw Ratuś, informu
jąc zakazem o prowadzo
nych przez Wydział Nauki
KC bieżących pracach.

|anli

Wojewódzkiej Naezcf-

rÄÄ;

äcät«

wtarzane oceny nostaw j za
X53?
grup nLt utrwalały myl*
nych i crzywdzących oplna temat caiij współ^gnej. inteligencji Przynominał! o służebnej zoli
inieligencji 1 o wieluJ*nrchronieniach, funkcjonująCycn w dzisiejszym mj śleniu o społeczeństwie, o we
Wnętrznvch podziałać? w
Tlini nr.ib>gaiarvv-h
^ - .
.ą.y ,
.

refefat wygłosił pruwoaKW, NOT prof inŁ
Tadf“s* Je<Snofał» Mtoy
f^6cjł «wagę że w strute
turaA;h , NOT
Muszego
cra3U «>czy się dyskusja
m temat* przygotowania
technicznej, 5ptcjs Ii?,Ł ,
,rac-ona"
1^ac^
f^skim pozio
£‘ie,
ekor,omiezj i ediikf°3a TnfzeS° syołeczeń5-w?)- Jes* to przyczyną np
braku ćoorej jakości wyro

?!adr’ «chnierna ^n„a
nurtujących Pśroc - hy6 dowartościowana moJr. i *
* J" raTnie i materialnie. Obo... fwiązujące systemy płaco**
we oceniane u przez ina a ’e. um
żyni&rów nrrj'tycznie: bra
W
^ w n}ch motywacji do
poświęcone będzie inteli lepszej, wydajniejszej pra
gencjl — powiedziała„"a
na ™
za cy. Problemem są też nis
W ^
Ł sekretl"1* KW
ki* płace
absolwentów
(aj}
szkół wyższych. Powinny
‘ *** “*
one zapewniać
godziwy
U STOCZNIOWCÓW
stan, gdyż zbyt wielu mło
Również wczoraj w Sto dych odchodzi do innych
czni Północnej im. Bohate- bardziej popłatnych sektorow Westerplatte odbyło rów gospodarki,
się spotkanie konsultacyjne
w dySKUsj{ zwracam) glft
przed XIX Plenum KC w me uwagę na problemy
PZPR, które prowadził I statusu inżyniera ! reperku
.lekretarz KZ PZPR stucz- sjf społecznych zachwiania
ni Zbigniew Ciuk. Ob«cnI autorytetu inteligencji toch
(0
jyli m. i u.: członek Eg^c- niczn^j. Przy przvjmowaDYSKUTUJĄ TWÓRCY kutywy
KW PZPR woje- niu absolwenta do pracy
Nad rolą i aktualną po- woda gdański gen. bryg. nie bierze sie pod iiwase
*ycją polskiej inteligencji Mieczysław Cygan oraz f se np. wyników studiów. Na
ayskutowali wczoraj przed- kretarz KD PZPR Gdańsk- palcach jednej ręki — jak
stawiciele gdańskich środo- -Portjwa Marian Kuniko- stwierdzono w dyskusji -—
wisk twóiruzych. Spotlcanie, wskL
można policzyć wdrożenia
któremu
przewodniczyła
Wprowadzenia do dy- poważftjĄhinnowacji, zasekret.arz KW PZPR Anna *kusji dokonał sekretarz fononowa nych przez polSzałach
zainaugurowało KZ PZPR Zbigniew Nc.j- skiehnaukowców.
Zbvt
wystąpienie członka KC man, który'm, m. aa.cento- krótki okres oceny wyniPZPR: dyrelctora Teatru wał ważkość takich pro- ,K,)V* ekonomiczny«» przed
„Wybrzeże” Stanisława M2« blerziów, jak rola kadr in- slęhiorstw Ci2 m-cy) sprachalsfeiego.
żynieryjnych w rozbudo- w*a*
1° poważny ha
Było to wprowadzenie wie sixilecznej kiaju, ak- m'!'óy następu techniczne
dc debaty, charakteryzują- tywuuśe polityczna inteli‘ rzedsię iorstwa nie in
ce pokrótce obecną sytua- gencji oraz jej aktywność ' co -a
Cn1 w kosztocję naszej inteligencji. Po- zawodowa,
łożenie to określa postępuW trakcie wielowątkowej
jąca pauperyzacja inteli- dyskusji podkreślano m in.,
gencji. stanowiąca m, in. iż ważkość roli inteligencji
cenę ekonomicznego kryzy- jest znana. Jednakże pod*u, a wpływająca na znacz niesienie swojej roli w
Doore wymkl uzyskuje
ne obniżenie prestiżu i au- hierarchii społecznej przez
tory te tu
inteligencji
w UKończenie szkoły wyższej flota siarkowców, pływają
oczach jrwjzostałych grup wiąże się obecnie t obniżę ca W PŻM, Cztery jednos
tego typu, przystosowa
społecznych. Taka KOndy- mem słopy życiowej. Dla- tki do
przewozu siarki w
cja inteligencji rzutuje z tego też akcentowano przy- ne
płynnym w tempera
kolei na rozwój wszystkich wrócenie inteligencji auto- stanie
turze
plus 135
stopni:
dziedzin społecznej nadbu- rytetu. Postulowane, aby „Sia.
knooP, „Prof Bohda
dowy. W iyrn też kontek- stwor tyć najpierw współ- nowicz”, „Tarnobrzeg" i rZa
ście S. Michalski przedsta- czesną definicję inteligencji głębie Siarkowe” w ub. ro
wił role mecenatu państwo i tym samym odpowiedzieć ku przewiozły 69s tys. ton
wego w dziedzinie kuDury na pytanie: kto to jest rn- tego ładunku. Przewiduje
n Określając, że ta sfera teligent? Stwierdzono tak- się, że w for. przewiozą ore
nie może być traktowana, że, iż wykorzystanie poten- ok. 650 tys. ton siarki płyn
jak. pospolity „darmozjad” cjału inżynierskiego oraz nej.
że i na tym polu powinny jego wńedzy fachowej jest
PŻM podpisała kolejną,
zacząć działać realne me- znikome,
NMetnią umowę z Centralą
chanizmy
ekonomiczne,Gen. bryg, Mieczysław
Handlu Zagranicznego „Siar
mobir.zujące słabszych, pre Cygan powiedział m. in. że kupo!” na przewóz tego ła
mksjące wybitnych.
partia jest zarazem pro-ro- dunku, któregp odbiorcami
W całej dyskusji, jaka botnicza, jak i pro-inteli- sa: Holandia, Francja i An
Warto dodać, że
wywiązala się po tym wy- gencka. Należy Latem dą- glia.
etąpieniu, przewijała się żyć do budowy swoistegu w' Europie oprócz PŻM ty!
dwa
troska o sytuację mate- pomostu między klasą ro- ko Francja posiada
(as)
rialr-ą środowisk twórczych botniczą a inteligencją, któ siarkowce.
i artystycznych; podawano ry doprowadzi do umacnialiczne przykłady płacowych nia więzów między tymi
nonsensów i paradoksów, grupami społecznym..
Bvł to ważnj', aczkolwiek
(asch)
nie jedyny wątek wspólnej
Szczyt wvmiany załóg na
WŚRÓD
INŻYNIERÓW
rozmowy i refleksji nad
łowiskach jaki miał miejtym, jak lepiej wykorzy
O roli i problemach inte see tv lutym er. w
stać intelektualny poten ligencji technicznej i wyko
cjał społeczeństwa do pod- rzystaniu wiedzy i umiejęt PPDiUR „Odra" w Świno
dźwignięcia kraju z kry- ności kadry inżynierskiej ujściu, zakończony został
sysu, Uczestnicy dyskusji w zakładach pracy dyskuto odlotem grupy 150 ry ba
zwrócili uwagę na znaczę- wano wczoraj w gdańskim le 6w do Vancouver, w su
nie pracy politycznej w śro Domu Technika na spotka- mie na statki świnoujskie
go przedsiębiorstwa skiero
wano w br, drogą lotniczą
614 marynarzy i rybaków.
O Dokończenie ce *tr. 1 «złości eh cięlibysmr zna Załogi wyleciały do Vanco
uver, dc Montevideo w Uleźć w naszych sklepach.
„Przyszłość” a WeJŁeGiełdzie handlowej towa rugwaju orar do jednego
row*. Na gorąco tei zawie- rzyazy w hali „Olivia” gieł z rertów afrykańskich,
rano wczoraj ummvy z pro da zaopatrzeniowa, której
ducentami najatrakcyjniej- celem jest wsparcie rzemie
szych wvrobów.
ślulków w kropotach, zwią
zanych ze zdobyciem dafiTrzeba bowiem »twier cytewycb «urowców i ma
dzić, ze — mimo utrzymu teriałów, maszyn i narzę
jących się wciąż jeszcze dzi, zbęanych w innych
Tatarzy polscy, są grupą
niedostatków
rynkowych sektorach gospodarki. Izba,
— niektóre branże, jak Rzemieślnicza w Gdańyku etnograficzną, od wieków
np.: ceramika, zabawki, al zaprosiła do udziału w im osiadłą na naszych zie
bo też najróżniejsze wyro prezie ok. 300 przedsiębior miach. Mimo silnych zwią
by z twcczyw sztucznych stw z całego kraju, ale zków z kulturą polską ra
są już w sklepach dostęp nadmiernych zapaaów po* chowali oni po dziś dzień
ne i to w dużym wyborze. ■stanowiły pozbyć się na odrębną religię i obyczaje.
Mniej atrakcyjne — zalega giełdzie spośród nich tylko Właśnie ich dziejom i kul
ją nawet na sklepowych 33 firmy. W ofercie tej turze poświęcona jest wy
półkach. Klienci poszukują znajdują się tak poszuki- stawa w Bloliotece Gdań
bowiem towarów estetycz- wane przez rzemiosło wy- skiej PAN, Przedstawia
nych i dobrej jakości, a roby i surowce jak np.. wy ona pokrótce historię osie
jednocześnie — w cenach, roby hutniczp (blachy i prę dlania się Tatarów w Pol
dostępnych dla przeciętne! ty), tworzywa sztuczne, od- sce i na Litwie, począwszy
kieszeni. Miejmy nadzieję, pady tkanin, części elek od wieku XIV, a szczegól
że takimi właśnie względa troniczne i części samocho ni« od czasów panowania
mi kierują sde handlowcy, dowe, łożyska i okucia, o- Wielkiego Księcia Witolda
wybierający spośród towa kleira, niektóre mastvny Tatarzy służyli w wojsku
rów zaoferowanych przez — całość wartości 246 min polskim l brali udział w
rzemiosło te, które w przy złotych.
M.T. wielu potyczkach, począw
szy od bitwy pod Grunwul
dem, aż po Kres I Rzeczy
pospolitej. Ich życie i oby
czaje' budziły żywe zain
Koleżance Ewie Kosińskiej
teresowanie wśróa pisarzy
polskich, o czym świadczą
wyrmry «*cx*t*go współczuć«,
powodu trogfczrwd
liczne wydawnictw? na
śmierci
ten temat
Również utrata niepodle
głości nie spowodowała zer
wania Tatarów x polskoś
•ktodoją*
cią, manifestowali to czy
dyrekcja | wepófproccwnfcy Pre»owych
nem zbrojnym, biorąc uZakładów Graficznych RSW -Prase —
dział w Powstaniu Listopa
Keląika
Ruch" w Gdańsku
dowym, u także działalno
ścią kulturalną — w roku
m6

Nowe zadania
siarkowców

pi.,urn
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*
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piendrnej-

Spotkanie konsultacyjne
na temat miejsca i roli in
teligencji odbyło się wczo^ ieT. w. .IH
w
njm 0
Y edyńTkich liceów cgólnokształcą
cyc{j
*

P Dokończenie

xe str. 1

Janem Pawełm II i Andrie
jem Gromyką w styczniu
1979 r., uznana wówczas za
jedną z najdłuższych au
diencji prywatnych papie
ża.
W spotkaniu środowym
uczestniczyli także waty
kański sekretarz stanu kar
dynał Agostino Casaroli,
sekretarz rady do spraw7
publicznych Kościoła arcy
biskup Achiłle SUvestrbfi»
wiceminister spraw zagra
nicznych ZSRR Nikta Ryżory i ambasador ZSRR w
Rzymie Nikola/ Lunkow.

„D ZI1MNIR BAtTICII" - DZIENNIK
czelny andr^ej rłeiściAski t*I 11-80 80
nlk Działu „Sm.tło i Szczerz«” Heorrk
nveh rękopisów naa.seja oia *wrac«
E^BLAC - woj. Urząd Powtjr.
udzielają >*n*y*tkl8 terrnową **d

ROBOTNIC

Sekretarz Konsulatu Ge
upalnego ZSRR vr Gdań
sku — Igor Strok« przyjął
przedstawicieli
oi ganizacjł młodzieżowych
woje
wództwa elbląskiego.
W
spotkaniu
uczestniczyli:
przewodniczący__Zarządu
Wojewódzkiego ZSMP Ja
rosław Dywlzjusz, p ze wod
niczący Zarządu Wojewódz
kiego ZMW Rogdań Naftaf
ski, komendant Elbląsidej
Chorągv/i ZHP Jerzy Chra
bąszcz. Obecny był kierów
nik sektora młodzieżowego
KW PZPR Ireneusz Kł
man
Omówiono stan wsiółpnr
cy orgmizacji młodzieżo
wych w regionie i kontak
ty ze stroną radziecką,
przygotowania
młoózieiy
do udziału w XII Festiwa
lu Aliodzieżf ł Studentów
w Mos wie oraz zadania

Mia Gromyko zapytany
przez reporterów jak upły
nęło
spotkaiiie odpati.
„Przebiegło dobrze”.
Jan Pawel II ofiarował
swemu gościowi trzy me
dale obecnego pontyfikatu
— z)oty, srebrny i brązo
wy oraz oprawiony teksł
papieskiego orędzia pokojowt^o z 1 stycznia 1985.
Przyjmując podatunki pa
pieta. An dr lej Gromvko
powiedział po połs'-u „dzię
kuję” Wcześniej, przed
rozpoczęciem rozmów, Jan
Paweł II powitał swego
gościa rosyjskim „Zdrawstwujtie”. Te dwa słowa,
_________

Oświadczenie MSI ZSHR

O dokończenie
,
,

z« gtr. 1

»Ä jsr.
go linii zmierzającej
do
podważenia stworzonego w
ciągu wńelu lat systemu ograniczeń w
dziedzinie
zbrojeń i środków umac
niania bezpieczeństwa mię
dzynarodowego.
Twierdzenia przedstawi
cieli USA, że ofensywna
broń kosmiczne jest jako
by środkiem
obronnym,
mają na celu wyłącznie
uprowadzenie w błąd opi
nii pub^cznej, ukrycie dą
żenią do osiągnięcia prze
wagi militarnej i uzyska
ni«. możliwości bezkarnego
zadani* ciosu m»klearnego.
ZSRR skrupulatnie wy
wiązuje się ze swoich zobo
wiązań
międzynarodo
wych o czym wie cały
świat. Nikt nie zdoła pod
ważyć wielkiego autoryte
tu polityki Związku Ra
dzieckiego,
Zaniepokojenie
musi
yrzbudzać fakt, że te nieacz
ciwe chwyty strona amery
kańska stosuje właśnie w
przededniu rozmów w Ge
newie, wyraźnie w zamia
rze zatrucia od samego po
czątku atmosfery
wokół
nich i utrudnienia rzeczo
wego i konstruktywnego
rozpatrzenia
problemów,
które będą przedmiotem obrad.

zmieniając rybatców łowią
c.vch w rejoni« NamlbiL
(as)

2 kroniki SD
W siedzibie Wojewódz
kiego Komitetu SD w
Gdańsku odbyło się pierw
sze posiedzenie plenarne
Wojewódzkiej Komisji Re
wizyjnej.
Wybrano przewodniczące
F'' *VKR SD, którym zx)«tał
Zdzisław Stasiak oraz wy
łoniono l*-o»,oDowe Prezy
dium.

n Tatarzy

o|ca

Spotkanie w Konsulacie ZSRR Kampania sprawozdawcza w PZPR
stojąc* Trzed organizacja
mi młodzieżowymi w wy
chowaniu
internacjonalistycznyn, i pogłębianiu
współpracy między mło
dzieżą poiską i radziecką,
a także formy kontaktów
l Bpotkań z pracownicami
konsulatu radzieckiego w
Gdańsku
Szefowie organizacji mlo
dzieżowycn podzielili się
uwagami i sportrzeżeniami

z przebiegu Kampanii fora
wozdawczo-wyborcze!
w
związkach młodzieży
i
przedstawili kierunki dzia
łań dalszej pracy ideowo -wy
chowawczei, Zapoznano się
także m. in. z zamierzeniu
mi w zakresie tegorocznej
wymiany młodzieży między zaprzyjaźnionymi re
gionami: elbląskim i kali
ningradzkim w ZSRR.
tcyb)

Papież przyjął A. Gromykę

Samolotami na łowiska

Giełda „Wiosna-85

So V&92- 2S Mftfc« 1933 »

- RUCH".

™

zaintereeowana pozytywnym wynikiem negocjacji,

Historia jest waszym udziałem
Pokończenie ze «tz. 1
kombatantów
prelegen
tów, którzy zasobni w bogaciiwo własnych doświad
czeń i przeżyć potrafią od
wołać się i trafić do wyo
braźni swoich młodych słu
chaczy.
len wątek powracał w
dyskusji, nawiązała do sie
go w swym wystąpieniu
także Joanna Michałowska■GumowsKa, która wyraźna
uznanii
i podziękowanie
działaczom ZBoWiD za ich
stałą, realną gotowość do
w wychowaniu ruto
dzieży. Konieczna jest umiejęinośó rozmowy z mło
dzieżą, która często zna je
dynie symbole naszej historii
— i
OLleffłei
te
rep6taesn?i
iS!' iktó?
rej nie potraL
wypełnić
treścią. W tym jej walnie
pomagają kombatanci, chro
niąc młodzież przed ludź
mi, których celem działa
ma jest chaos społecznv i
umysłowy, jest szerzenie
braku szacunku dla włas
nej historii. Stąd
ważka
rola szkoły, zwłaszcza zes
połu nauczycieli, stąd ogro
mna rola jedności procesu
dydaktycznego i wychowa
wczego. Ta prawda zdaje
się być t czjnvista, choć nie
wszędzie jeszcze jest w peł
ni praktykowana. I jest to
jeszcze
jedna platforma
współpracy komoatantów
z nauczycielami, którzy
oczywiście — przez nikogo
w ich obowiązkach wouee
młodzieży nie mogą być za
stopieni, limą platformą
jest praca na rzecz Nsrodo
wego Czynu Pomocy Szko
le, piękne pola patriotycz
nego współdziałania mło
dzieży. szkoły i ZBoWiD.
Mówiono w dyskusji o
roli szkolnych izb pamię
ci, o młodzieżowych
ko-

polscy"

1C58 ukazało się pierwsza
tłumaczenie Koranu na ję
zyk polski aokonane przez
Jana Murzę Tftrak Buczac
kiego. Nie zmniejszyło się
także zainteresowanie pro
blemami tatarskimi ze suro
ny Polaków — pisaii na ten
temat Tadeusz Czackf, Ju
lian Ursyn Niemcewicz,
zaczęły ]X>vstawać nauko
we opracowania.
W chwili odzyskania me
podległości Tatarzy rozpo
częli ożywioną działalność
kulturalną — w toku
1925 powstały Muzuimauski Związek Religijny I
Związek Kultura*no-Oćwta
towy Tatarów ^Rzeczypospo
litej Polskiej. Poa ich oatronatem ukazywały się
liczne wydawnictwa — n»j
obszerniejsze z nich to „Ro
cznik Tatarsk!”. Duży był
również wkład Tatarów w
kulturę polską, dc czego
pizyczyniły się tak wybit
ne postacie, jak profesor
USB Stefan Bazarewskl,
Stanisław 1 Leon Krycxvö
sey — ten ostatni zamordo
watry w roku 1940 w Plaśricy. Podtrzymywane b.yłv
również tradycje wojskowe
w postaci' formacji jazdy

J SPÓŁDZIKIN? WYDAWNICZEJ ..PRASA - KPIĄZRa

Strona amerykańska w
równym stopniu jak stro-

rosyjskie i polskie — cho
ciaż na ogół z błędami —
powtórzyli niezwłoczni» w
swych depeszach niemal
wszyscy korespondenci za
graniczni
skredytowani
przy watykańskiej Sa?.a
Slampa
Od Andrea Gromyki
papież otrzymał artystycz
nie zdobione putełko z la
ki — małe arcydziełu tra
dvcyjnego rzemiosła rosyj
Sfcłeg0
B
• )
* * *
Jak podała agencia TASf>
w czasie audiencji omawia
no problemy związane
koniecznością
dosiadania
wysiłków na rzecz utrwa
lenia pokoju, zapobieżenia
wyścigowi zbrojeń w kos
mosie i położenia mu kre
su na Ziemi.

tatarskiej w Wojska Pol
skim.
Obecnie na terenie na
szego kraju mieszka około
2,5 tysiąca Polaków pochodzenia tatarskiego, najwię
cej, bo. ponad 100C w woj.
białostockim, w Kruszynkanach, Bohonikach, Sokółce
I »»mym Białymstoku. War
to wiedzieć, że również w
Gdańsku znajduje Muzuł
mańska Gmina Wyznanio
wa (jedna z 6 w Polsce)
i mieszka ok. 250 osób po
chodzenia tatarskiego. Ob
raz życia Tatarów w Pol
sce Ludowej prezentują
wydawnictwa na ich temat,
zdjęcia z ich życia » tasze
przedmioty, związane z kul
tem religijnym i obyczaja
mi Tatarów polskich.
Na wystawia przedsta
wiono eksponaty ze zbio
rów Biblioteki Gdańskiej
PAN i ze zbio-ów prywat
nych państwa Heleny f Mr,
deja Konopackich i dr Alego Miśkiewlcza Wystawa
czynna w godzinach otwar
cia Biblioteki, do końca
marca br.

łach przyjaciół ZBoWiD, o
potrzebie
wykorzvstama
k°sactwa jh
»j,torycznych w rożnych archi
wach, wymieniano doświad
czenia w
różnorodności
fornt
pracy z młodzieżą,
jej udziale w utrwa.aniu
miejsc pamięci narodowej,
choć nieraz jeszcze ma to
c^arafcter.
dzielili
w cJeiu u>r*at’
S2* °gSSSS?. kotZ?t*n
łv
OŚW!a"
7i{ in^.yc^owania °rganiza
„ju. „czy^”^ zbo™d™
Cy..
«matycz .e o^Ta^r z^Laz?0 Tsw6I wytaz
w podjętej ?ia!a?ilW
uchwale, kietei
Cl1
przys.-.ośó,
i»ał

TVP informuje
Telewizja Gaarisk infoi
muje, że od 1 marca br w
odcinkach lokalnych "pro-,
gram II godz. 18.30 — 19 CO
Dędą emitowane.
w poniedziałek tygodnik
kulturalny „Errata”,
a od wtorku ćo soboty
„Panoram»"1.

Kierunkowy do Finlandii
J-yrekcja Okręgu Poczty
1 Telekomunikacji informu
je, że od 1 marca br. aoooenci Gdańskiego
Węzła
Telefonicznego będą mogli
uzyskać połączenie z abo
nentami w Finlandii przez
wybranie numeru kierun
kowego 0-0358. Przy korzys
taniu z ruchu automatycz
nego obowiązują zastępują
ce rasuay: po wybraniu cy
fry ,0” i usłyszeniu r/gnału ciągłego należy wvbrać
numer kierunkowy kraju
„0358” 1 bez oczekiwania
na sygns! numer kierunko
wy do poszczególny ch miast
na terenie Finlandii (np.
Helsinki — 0, Hanko — 11,
Kotka — 82. Oulu — 81,
Poi i — 15. Turku — 21».
Opzata za 1 minutę rozmo
wy — 70 zł
informacji o numerach
kierunkowych w międzvna
rodowym i krajowym rucftu automatycznym oraz
o numerach telefonicznycn
abonentów innych stref nu
meracyjuych na terenie
kraju udziela informacja
zamiejscowa nr 912.

Sprostowanie

Przewodnia rola partii
Referat,
yrzedstawionj
delegatom na ' wczorajszej
miejsko-gnJnnej kenferen«
cji sprawozdawczej PZPR
w Wejherowie, wygłoszony
pr*ez I sekretarza KMG
Karola
Psiczółkowskiego
stał się próbą odpowiedzi
na pytóida, jaki jest dorobek wejherowzkiej organizacjl partyjnej nr kolejnym etapie realizacji programu IX Zjazdu; t jaką
siłą i kondycją poszczególne organizacje
partyjne^
działają w swoich śrock,wisksch; jaka była aktywność czi&nkow partii na
tym terenie. Wejherowo
potroiło, w krótkim czasie liczbę ludności, Z3Ś budowana w sąsiadującym
Żarnowcu elektrownia jądrowa stwarza perspektywy dalszego dynamicznego
rozwoju. Lecz przeszkody i
trudności to m. in. zbyt
Wolne budownictwo miesi
kaniowe, nieaostaten: infra
struktury socjalnej. Siłą
rr.otoryczną w pokonywa
niu tych trudności jest
rniejsko-gmiiina organiza
cja PZPR. W ub. roku
umocniła się jej sprawność

polityczna i organizatorska
po pewnym regresie nast*
pil w_ro*t przyjęć nowych
członków do parUl, nąć «ru
hu ne wczorajszej konferencjl wręczor-o legitym«*»
tje kandydackie, Miejscew« cpołeczeństwo dało do»
wód społecznego popama
pro&ramu partii m. hau
w akcie wyborczy*« da
rad naroduwych, w którym frekwencja w gmmie
sięgała 82 proc, a w mte4cie -7- 76 proc. Już« za
interesowanie
mieszkenców towarzyszy wyborom
samorządowym, coraz tiloiejsze stają się zwląski
zawodowe. W wieiowąfkowtj dyskusji mówiono w
ws2>s»kim, co znajduje się
w centrum społecznego za
intertsowanial
Uczestniczący w konferencji sekretarz KWPŻPR
Mieczysław Ohabow^ki przj
wołał w swym wystąpie
niu dorooek 40-lecia PRL
jako dowód, że tylko sil
na, socjalistyczna Polska
daj« swoim obywatelom
trwałą gwarancję pokoju i
perspekty wy ' p umyślnego
rozwoju.

f- !<• Ir1
Hokeiśd Stoczniowca
goszczą Zagłębie
Rozpoczyna się druga run
da rozgrywek hokcjo wycho Puchar Polski drużyn 1
ligi. Jak pamiętamy, w I
rundzie Stoczniowiec
ze
wzglęau na zajęcie „OJlvii”
przez wystawę „Expo” mu
siał rozegrać swoje wszys
tkie mecze n? wyjeździć.
Obecne rewanże
odbędą
się za tc w „Olivii”.
Na pierwszy ogień idzie
pojedynek Stoczniowcr z
Zagłębiem Sosnowiec
—

Grena-Albania 2:3
W kolejnym meczu «linJn«eyinym piłkarskich mistrzostw
Swiatł Meitsyk-88, grupa 1
Jrecja pokonrłi w A.enacn
Airu »Ue 3:0 (3:0). BnmW zdo
byli, Dlmitros Saravakoi w
8 mir. I Kostań Awtoniou w
Si min. Widzów 20 tys.
Tabela grupy I po tyra apfltkablu:
Polska
*. Bulgiu
Grecja
4. Albania

8:1
8:3
3:3
3:5

*~*
3-8
3-r
8—T

Slalom w Gdańsku
Akademicki Klub
Narciar
ski
w
Gdańsku
»»pre sza
wszystkich chętnych ara to
row narciarskiego zjazdu
na
niedzielne (3 marca) zawody
w slalomie .• godz. 11 pa -ro
ku n« osiedlu im. J. Kr_sicKiego w< ATrzeszczu.
Zapisy
— na miejscu o godi 10.

Ł utbol juniorów
W Słupsku odbył s»ę hafowy turniej piłuaiski Juniorów
a puchar prezydent» miast*.
Cto klasyfikacja według kole,ności zajętych miejsc 1—5:
ozpn
Słupsk
li,
ozpr;
Słupsk ■ 1, Gadania,
Leehia
GoańsK, uZPim szczecin.

renomowaną drużyną, któ
rej bliżej przedstawiać nie
musimy. Pojeaynek ten ro
zegrany zostanie jut w
czwartek 28 lutego o godz.
17.
(ko,

Sukces
gdaśsklej srachistki
W Sandomierzu zakończyły
się IZ mis'rzostwa r'olski ko.
blet w szach ch. Zwyciężyła
Slałgorzata Wiese z Chem łka
Bydgoszcz zdobywając 9^ pkt.
BV.'.cemistrzynią Polski została
19-letnia zawodnlczKa
gdannkiej Gedanii stutf *ntka I ro
ku AWF w Gdańsku — Joanaa Jagodzińska, która uzyska
ła 9 pkt Na trzecim miejscu
a dorobkiem 8,5 pkt. uplasowa
la się również 9-latkr — Bar
b?ra Kaczorowska z AZS» Inl
we1-?; tut Warszawski.
f Sandomierzu nie grały J«
diak arcymistrzyni Hanna E»cńaka-Radzewska oraz mistrry
n międzynarodowi, Agnieszka
»itłst »o, które jut wcześniej
»douyły prawo uczestnictwa
w turnieju strefowym do mi
strzostw iwiaU N<
turniej
ten do Bułgarii pojącą 4 pol
aki» szaemstki: H
Erenskt.
■Itaazewska, A. Bnistm^n, M.
Wiese o-az gdańszczanka J
Jagodzińska.
(aa)

W AWF o roli
inteligencji
W AWF w Oliwia na otwar
tym zebraniu POP PZPR dvakatowano o loU Inteligencji* w
Polsce Ludowej. Rcterzt wprovad»atąc; * wygłosił doe. di
łab. Zdzisław Pawluczuk. Wywiąrał«. się Interesująca dysKuijn, które^ uczestnicy omawia
li ten problem również w od
niesieniu do sytuacji na oliwsklej uczelni.

Crsl

Kolarskie przeła je
Dw
Straazynie
Neptun
Pruieaa Gdansk1 ony wspartzlco*y pod*
stawmyej zorganizował strefowe
eliminacje
mistrzostw
Polski
juniorów do
i XII
OSM w
kolarstwe przeiajovym. starmwałi młodzież
dwóch makroregior.ow — pomorskiego
wielkopolskiego (łęczmr s U
województw').
Vf kat juniorów zwyciężył
F. Kos nsli (Nep tun) — 41,«
przed M. Muszyńskim — 5i.,M
i VL Ryniem — 51,39(obaj
bKS POM Gorzów). Z wybrop
żowych rswodnikó”» kwail ’lka
cj« na MP Juniorów l
XII
Oł»M uzyskali Jeszcze:
ii.
Ackermars -• 8 miejsce,
J,
Mo'zadiowski — 8 i u Adam
czuk — 13 (wszyscy z Neptu
nu) Ponadto M. Nowak (bechia) zajął lu pozycje i
L.
Biunke również a Gechii
—
23.
W krtesorii Juniorów nucdtycn Kolejność pierwszej trój
k; była ntstępująca 1. D. Ma
daliński (POM Strzelce
Kra
jeńskie) — 37,34; 2. R. p >safow'ski (Polonia Piła) — 37,37;
3. S. Poznański (Neptun)
—
37,55 Ponadto na miejscu 13,
dającym prawo awen&u
do
MP Juniorów 1 XII OSM upla
sowai się T„ Słupecki z NeotunaNa 18 pozycji wyścig ukoń
czył T. Kuciński i
Powiśla
Czernin, na 19 — Z. Kędzlc:
“ Neptuna, na 31 — P. <reft

Dobra postawo

gdańskiej młodzieży
lekkoatletycznej
Na halowych

mlstrzortwach

% Floty Gdynia 1 na 3« — T.
Dorsi z Tę *.v Givnlp. w t*
Kategorii wie'kowej atartowalo nt 6*? »wyników,
Odbył
sie też wv4aia
nr,,i,
* * seniorów
o* puchS
NSbZ Prac. Celnych Kombin*
tu PGR Pruszcz Gd, 2w.ciężył J. Antków a« zt Stomilu
PoŁ.ouń
przed E.
Piechem
(POM Strzclc' Kraj.) i A Prą
azyńsklm r. Neptuna.
J« dnym : tych którzy hono
rowali czołowych zawodników
był naczelni] Urzędu Gminy
w Pruszczu C<L, Henryk Matyr k.
(koł

Ligowe osłetki
pod siatkq
* voje pożegnam« meere tę
I lidze
rozegrają
siatkarki
Spójni Gdańsk w hali przy ul
Słowackiego we Wrze«mr. V,
piątek 1 marce o godz.
1«
gdańszezanki zmierzą się xe
Startem Łó«1, zaś w niedzielę
? ma ret o godz. 11 z
CnKF
Łódi.
W riatkówcn mężczyzn lider
tabeli
II
ligi Stoczniowiec
Gdańsk podjemować będzie w
stoczniom iej hali przy ul. Ja
na z Kolna lęborską
Pogoń.
Spotkania rozegrane
zosts >n
” -obotę o gez. 17 l niedzlc
lę o godz. 11. Uczymy pa dwa
rwvcięstwa gdańszczan, które
znacznie pizybliżą Ich do I U
gl.
W Gdyni -v ramach II-llgowych ostatków: pod siatką ko
biet nu jscowy start zmierzy
się dwukrotnie z Zawiszą SuJechów, w sobotę o godz.
18
l w niedzielę o godz. 1U
(ko)

pomoiskiego (Im
W opublikowanym wczo makroregionu
preza odbyła sią w G -udzląraj artykme pL „Medal i iiu) w lekkoatletyce młodzi
łyżwiarstwo” znalazł się ków do lat 15 do orze spisali Klub U^zeinianv AZS Wyżprzykry biąd korektorski, fkiio’ lXnJac sSfg czoTo'
Morskiej" w GÜjr
w soosob zasadniczy zmie w3 ’offt oi0 ci któ-«v^2r ni, ,|LSt organizrtorem akadcVy
mickich
mistrzostw
Wybrzeża
niający sens wypowiedzi notowali lepsze rezalta».>.
^ koszykówce meżczvzn*
Ta
r_?
A*
trzydniowa impreza rozpocz •
naszego rozmówcy p., Jerze - D!lvWC,^taZrowsti
(Leehia
oaa.isK),
—
1,6
nie
się
w
piątek
1
m&rcr
go Karaibskiego. Ten zde przed J. Spiegowską (Leehia) godz. ’e.tó w alt VSMr o
formowany fragment wi - 8,fe bieg na 300 rn 1. K. Ra_______ * __ ^
nien brzmieć: „Był oburzo dtke 11.KS Puck) — 43,8; wzwyż
(Bałtyk Gdy
ny postponowaniem I.nia,1 -Mosakowska
LOTEK
-1,6» przed D Deontziak
(o nie, jak zamieszczono — (Bałtyk,)
-■ 1,60; bieg na 6P m
Express Lotek
postępowaniem”) łyżwia ppł. 2. M. Fzostak (Ba’tyk) — 9.4.
3, 6, 7, 23, 24
M ir 1. R. Ekbkowrz» i jego trenerki Barba skłChłopcy,
(Leehia) — T,3, Ł. J. Włory Kossowskiej”.
Mały Lo+ek
szejko (Bałtyk) — 7,5; bieg na
Naszego rozmówcę, czy 30n m 1. P. Akaamltciwskl tBak
I losowanie
telników i wszystkich zain tyk) — «.i; bieg na 1000 m 3,
15, 30, 31, 32, 34
1
J. Kałkownki (Gryf Wejhero
teresowanych
serdecznie wo)
II losowanie
—
1.50,7.
ANNA GRZEŚKOWIAK przepi aszamy.
(ko)
4, 11, 16, 29, 32

Sport studencki
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DZIENNIK

BAŁTYCKI

Wszystko można sprzedać?

YMCZmSEM pora,
żeby otrząsnąć $<ę
z letargu. Zgodnie
to podkreślają i
Janusz Hauler —
zastępca dyrektora gdańskie
go Polmozbytu, i Zenon
Samek — kierownł zakła
du obrotu bonowego w tej
firm5«: — Rynek naciska
nos, my odbijamy to sooie
itu producentach. Producen
ci zaś udają, żo nic się nie
imfeado, a jest jeszcze bank
I to bynajmniej nie w roli
statysty.
A cor« to zamieszano, oojawlojqee p!«i wszo sympto
my ekonomicznych nowinek
tuk mozolne wprowadzo
nych regufomd reformy gos
podarcze], zawdzięczamy co
kolwiek jot leciwe], powoli
zapominano], hałaśliwej „Sy
rence'1.
I malejąca wciąż grupa
właścicieli tego oótc.7>obilu
wyciąga 'apczywie ręce po za
pasowo części. Wyciąga L.
dostaje. Bowiem, jak twier
dzą w Poimozbycle, pro
ducenci potwierdzają oez wa
hania zamówienia hurtu. Nio
tŁoteąo byncjmnie], że aku
rat te] grupie fiteszczęimków postanowili pomóc. Pro
blem. rzecz jasno, w pienią
dzach. Producent zcbowiąza
ny do aoetarczanra pucz 7
kolejnych lat od wstrzyma
n*o produkcji wszystkiego, z
czego organizm »Syreny"’ nie
«cfyiś sktodanu, nojctvjthlej
sprzedofby to hurtów w cią
gu Jednego roku
Bowiem nie są ma juz
potrzebne doetowy niedaw
nych
kooperantów. Żeby
więc nie składować zgod
nych zapasów, nojiepte] od
razu wetknąć je indywidual
nemu oe biorcy. Ten fednak
woale me kwapi »fe oo nie
przemyślanych
transakcji,
uwłaszcza, że są one dta
niego coraz droztzo. — Zęby
tak podwyższać eony części
do naprodukowanych sa
mochodów, to }u4 chyba
przesada — dziwią tfe w
gdańskim Poimozbyeie —
Gdyby > chociaż popyt to urosobnłoł...

tują więc Polmacóyty, w
tym także gdański. Informu
ję: szkoda wysifku I p*e
niędzy na rachunki telefo
niczne. Jeden jedyny silnik
dtesio'vski do „Stara", któ
W CIENIU ŻUŻLOWEJ
ry po aługich oczek iwan ach
GORST
dotarł do Gdańsko, otrzyma
ło Wojewoazkie Przadsiębior
Nie po raz pierwszy mle
siwo Przemysłu Mięsnego.
liśmy okazję przekonać się
Wiadomo: kartkowe połcie
że słowa krytyki prasowej
muszą dotrzeć do sklepu.
łatwiej docierają i spotyka
ją się z reaiwją na wyż
YREKTOR fobiyki ze
szych szczeblach «dmini
SfarachowfC nacrskany
straeji państwowej, niż u
przez z aopatrzenio w
wuuje oh akcy jirość „Syreny** ne w ich fabryce dwukoło
bezpośrednich adresatów.
Polmozbytu
znaiazt
moife teł norm paliwowych we „straszydełka" możno o- oów
Pisaliśmy jeszcze w uń£ag
DoSć wspomnieć, ie za sil g'gdad w kazaym sklepie mo tylko jedną — aie jaką!
łym roku a osiedlach w
nik do tego pojazdu trze toryzacyjnym. Ich najnowsze odpowiedź: — Można kdpić
Nowym Porcie i Letnicy
ba dzisiaj zapłacie 93 tys notowania cenowe nie do- roki silnik bezpośrednio . w
szczególnie
zagroźonycn
zł. -iżywaną, no może zu ró mują co prawda wortoś- fabryce, płacąc 1000 dola
ekologicznie przez sąsiedz
żytą, „Syrenę" na giełdzie cl Importowanych od sąsia rów I 500 tys. zł, czyli ra
two tak.ch zakradów prze
można nabyć już za 30 tył. da zza miedzy motorowerów zem nieco ponad 600 tys
mvslovToh jak „Siarko
zł. 100—-130 tys. zł kosztu marki „Simson" jck. 80 tys. zf, bo tyle właśnie kosztuje
poi”, „fosfory” czy Elek
je 5—6-ietnio, która prze zł), jednak każdego miłośni
Kto ni© ma dolarów, a
trociepłownia II.
cież nie sktoaa się tylko z ka mot-ocykia lekko deory- nie mc ich wfeiu, do Sta
Nikt z wymienionych
silnika. O tym wszystkim wie muią: —57 tys. zł za sztu rachowic trudzić $ę me mu
„trucicieli” nie uznał za
każdy szanujący swą pracę kę nie zachęca do kupna. si.
kor roczne * ustosunkować
hi? Iowo ik. Także o tym, ze
Na przykład gdański PotSytuacja jest więc kłopot
się do przedstawionych za
Fot. Z. Kosy car*
FSM dostrzegając te fakty, mozbyt ma w swoich ma liwa
i może mieć przykre
rzutów i niepokojących
zapewne odwraca głowę ce gazynach '"O taKich eq?em- następstwa
m in dia °olzjawisk. Dopiero przed kił
lowo, bo łeź wie po co fest piarzv. a do rocznego b.ion- mozöytu. W
magazynach
a wokandzie Izby Mors tri ej
koma dniami otrzymaliś
bank 1 Ho płaci sie odse su dopisuje 1.8 min zf wy- są bowiem części do silni
my informację z... gabinetu
tek za nie przemyślane zapa aatkowanych ekstra do ban ków benzynowych, których
ministra
— kierownika Usy.
kowej kasy (znowu odse^l) od »tyczna przyszłego roku
rzędu Gcnrony Środowi
nikt nie kupi, bo i po co!
ska i Gospodarki Wodnej;
Nfe kupi też nic do silni
Na życzenie mimsfcra
Morek Formela
ków dieslowskich, bo pc pro
Wydział Ochrony Środowi
97
stu nie będzie. Jeana półska Urrędn Wojewódzki*
■kc będzie ppsta o druga
go w Gdańsku oomfora Ki
hHnziSr I Samek tłumoczą Nic w lęc tak me uczy gos pełna — obie rowno cen
wał rtolicę o
zanHerŁPto jasno: —- Marża handlo podarności jok... pusta kie na. — I znowu przypomni
macn mających na cci; i
wa w nuszej broeży wyno szeń. Tak naiodził we po się bank — reflektują się
łagodzenie; skutków
dsi
si 1ó proc. Z tej samy t0 mysł tegorocznej wiosennej już dzisiaj i Htnzler i Sa
lalności pryzemjałowej w
pozołta^ w »Klepie, a 6 to pi zeceny. Dokładniej mó mek
Ms. „Pow staniec Śląski” (19 677 RT) opuścił Gdań także nie pamięta kto re ni 7 s’IniKa głównego, by nadmorskim regionie. A
fundusz dta hanu
wiąc: obniżki o ok. 10 tys.
ską Stocznię Remontową po bieżącym remoncie A zultat tej pracy przekazy ło przesziifowanie ręczną oto przewiane nam t War
DokTOanle tyia lamo wv~ zł na sztuce lub ok-ese^l
AK oto na peryfe
następnie po usunięciu usterek poremontowych, ma wał mu % ramienia stoczni. szlifierką pi zez pracowni szawy informacje o decyz
noezą odsetki od kredytów sprsedoży z bonifikatą. Fir
riach, z dala od głów
sowiec udał się w dc drei do Nowego Orleanu. NJ« pamięta też, czy zgło ków GSR czopów krzyźul- jach, które zapadły pa
bankowych. Dio nieposkro ma na tym nie zvska, ate
nego nurtu, w którym
Przebiegała ona bez zakłóceń: pogoda była dobra, sił o polerowaniu czopów cowych, zamiast zleconego wspólnym posiedzeniu ko
mionych chomików, bankowy opróżni sobie magazyny, a topią »we żale 1 utyskiwa
silnik pracował prawidłowo i w określonym czasie II lub st mechanikowi, przez
egzekutor bywa «reższy t żg- ktoś z nabywców może na nia właściciel« „moiuchów”,
armatora
statku, nidsji ochrotuy środowisk*
statek stanął na kotwicy na rzece Missisipi — 12 którzy pracowali Jako day- pi zepołesrowama ręcznegc MRN i W Rn w Gdański
oo niektedy 9, a wyjątko wet nie będzie narzekać „Połonezów”, czy „Zuków *
Mm przed portem, w oczekiwaniu na załadunek man« i którym przekazy tych czopów. Słuszny jest Zalecono min. pilnie zmo
wa I 18 proc,
Producenta, tak« przeciąga zakwitają nowe obyczaje i
Rozsierdzony ar gumeatacją nie liny, mało Już obcho pojawiają się nowe zjawis
wał słuzóę. Zresztą mecha zatem zai zur rast, delegata spodarować strefę ochro
ORZYSTAJĄC z po
EDI.UG opisu stocz nicy ei — jak wyjaśnił — muiistrr, że na statku wa ny sanitarnej składowisk?
handlowców z Polmozbytu dzi, bo w tym reku, na mo ka, Mówi się serio o łrudstoju, załoga maszy
niowego, opartego o mieli odpowiednie zapisy dliwa była organizacja nad EC II w Letnicy, w celu o
niechętnym zakupom cięści cy wyższych decyzji, kończy nvm pfemądzu, popyt i ponowa
wykonywała
uciążliwości
zlecenie
P2M‘ na w dzieniku maszynowym. zeru zaiogf nad remontem grank-zenią
do „Syreny" po coraz wyż przygodę z tymi motocykla aaż zdają się mieć konkret
szych cenach, dyrektor FSM mi
ne, rzeczywiste odniesienia, drobne naprawy w siłow „Powstańcu Siąsłum’1 mia W odpowiedzi na tc st me prowadzonym przez stocz pylenia, spowodować oprą
cowanie i stosowanie w
zapowiedział, że ukarz* fir
31 ąrudna br. zakończą a obojętność producenta — ni. Podczas przeglądu kar ło być wykonanych szereg chanik stwierdził, iż — gdy nię.
EC II technologii ciągłej
mę utratą wyłączności na też swoje wojaże kierowcy może być pierwszym kro tem układa nr 7 silnika prac remontowych, a m.tn. przyszedł na statek, układ
O awarii przyczynili polegającej na bieżącej re
oferowane akcesoria, Które samochodów ciężarowych o kiem w stronę finansowych głównego zauważono ka przepolerowanie ręczne nr 7 był już zamontowany,
się: III
mechanik kultywacji składowiska po
będzie sprzeaowoc innymi napędzie
iskrowym. Taka taropolów. Dzisiaj to, zwła wałki białego metalu o- czopów krzyżulcowych. Z zaś II mechanik oświad
S. z powodu niedoko piołów lub innego, skutecz
drogami. Wszystka one pro fest decyzja, podyktowana szcza w tej branży od daw raz . wyciśnięte płaty tego zapisów w dzienniku ma czył, że odbywrło się właś
wadzą jednak... na ten sam względami gospodarności, po na zdeprawcvranej ule ąłością metalu z boków łożysk szynowym wvnikało, że pra nie dobijanie nakrętek ło nania lub niedbałego doko nego zabezpieczenia przed
nania odöioru wspomina pyleniem- W
zaleceniach
i korbo ee te zostały zrobione i do żysk krzyżulcowych.
rynek.
dfeta w ministerstwie Wsz/s klienteli, takie sygnaty to krzy żulcowych
nych prac w czasie pełnie mowa też jest o pi o wadze
IE uzcłoania. Może to
ÖWNt£ wyraźnie na ♦kie przedstebkvstwa zobo- przyszłość leszcze nieco ró wych. Starszy mechanik konano ich odbioru, co pod
ci ągłjTh pomiarów
wna ceny, a może
ZBA MorsKa dorzła nia służby, st. mechanik niu
myśt o przecenk/zy wi-r -no do wymiany silni żowa, mimo wszystko, sq zgłosił Kapitanowi niezdol pisał III mechanik. Robotę
też mijającego czasu,
do wniosku, iż po Z. z powodu oraku organi głównych źródeł emisji
wi się oblicze szefów ków. Zaopatrzeniowcy wszys one dobrym echem ekono ność statku do ruchu. Do wykonano jednak źle. Zro
szkodliwych
piero do wj łączeniu uszko bione na pokładzie statku
który coraz bcrdzfej deza- WSK w Swkinku. Wytworzą tkich przedsiębiorstw' moles micznych p^awdeł.
gląd pełnomocników zacji odbioru prac remon substancji
dzonego układu i oapowied w czasie transportu krzy- stoczni, że szlitowame nie towych, II mechanik L. („fosfory” EC II, rafine
nim przygotowaniu silnika, żuice i opisane przez st. mogło być wykonane przez z powodu braku zaintereso rie ilpb, jak również pod
wama odbiorem prac re jęciu przez służby mecycz
Stoczni Północnej im. Bo uzyskano zgodę Coast Gu- mechanika zdjęcia fotogra pracowników GSR, nie za montowych wykonywanych ne
wszechstronnych badań
haterów Wesierplatte w ardu na przeholowanie stat ficzne wykazały uszkodze sługuje na wiarę. Przeczą przy silniku głównym, poa mieszkańców
Gdańsku. Stoczniowa orga ku pod elewator, jednak nia powierzchni nośnej obu mu bowiem tak zdjęcia fo legającym jego bezpośred narażonych na najbardziej
skażenia,
nizaoja związkowa liczy c- ped warunkiem użycia pię czopów krzyżulcowych na tograficzne jak i wvjasnie- niemu nadzorowi. Zaniedba celem określenia wrpływu
cłu
holowników.
Pc
zała
oecnie 1562 członków. Jej
nia te Izba Morska wytknę zanieczyszczeń na
stan
delegaci, ‘ przybyli na zeb- dowaniu kukurydzy i przej
ła wszystkim trzem mecna zdrowia ludności Jednocz*
ściu
na
kotwicowisKo,
miej
Maria
Leng
,rame, po wsłuchaniu spra
nikom. Dodała tez, ze rze Smt Zespół Elektrociepłow
przewcdniczą- scowa firma remontowa
Troska O zakład I załogę cjami na terenie Gaansna. wego systemu uwzględnia wxjzdania
czą st mechanika było u- ni „Wybrzeże” został zobo
dokonała naprawy uszko
cego
stoczniowego
związku
Konieczność takich konta- jącej wnioski załogi Prze
skutek zeszlifowania Jej ma starszego ł II mechani stalenie, który i oficerów wiązany ao przedłożenie,
Zdzisława Dąbrowy oce dzenia. Jej koszt został oN&ZZ Pracowników Gdań
Podkreśla stratą ko widuje się, że nowy sys nili w dyskusji tiozytyv/- szaccwany na 4 632 624 zł. przy pomocy ręcznej szli ka oraz zapisy w dzienniku mechaników pędzie do-kony do dnia 31 stycznia br„ askiego
Przedsiębiorstwa lejna związkowa uchwała tem wynagrodzeń wejdzie nie całokształt działalności Armato? statku — P2M zgło fierki. Siady tego są naj maszynowym o przebiegu wał odbioru poszczegól nalizy przyczyn nie wy ko
instalacji Przemysłowycn Organizacja zakładowa „Ir. w życie od 1 kwietnia br. zarządu. W dyskusji wy sił w związku z awarią akt bardziej widoczne na bocz prac w czasie kolejnych nych prac remontowych. nania lub opóźnień w po
Wśród spraw organiza sunięto szereg wniosków reklamacyjny do Gdań nej krawędzi czopa krzy- wacht, które wydają się Nieza’eżnie od tego II me rządkowaniu składowuska
„lnsta!" założony został w stalu” należy od ponad ro
być wiarygodne. Natomiast chanik, jako gospodarz sil w Letnicy i zagospodaro
maju 1983 r. Przez ten ku dc swej branżowej Je cyjnych, już załatwionych, dotyczących doskonalenia skiej Stoczm Remontowej, żulca.
Na rozprawie w IM peł IM nie dała wiary wyjaś nika głównego, powinien wania strtfy ochronnej.
która
go
jednak
nie
uznała
okres zarząd zaxladowy cie racji t ściśle z nią wymienić trzeba powoła działalności
związkowej.
związku wykazał się dużą współpracuje. Właśnie po nie zarządów oddziało Podnoszono np. potrzebę powołując się na to, ii im~ nomocnicy GSR oświadczy nieniom III mechanika, że był osobiścfe pjczuwać się Do 12 lutego br. informac
operatywnością,
ma na przez federację nawiązane wych zwuązku, a Więc w intensywniejszych niż do speKtor PRS dopuścił me li, że nie da się ustalić kto odebrał on czop nr 7 ręcz do odpowiedzialności za ji takowej nie przedstawńo
z ramienia stoczni przeka nie prz-opolerowany, a szli odbiór remontu silnika. A no natomiast w Zespole
swym Koncie sporo osiąg kontakt z zagładami „Mik- Kwidzynie. Olsztynie, Elb tąd działań zmierzających chanizm do eksploatacji.
zywał prace związane z oo fowanie szlifierką mocto skoro, jak oświadczył nie EC ..Wybrzeże” ustalono
nięć. Pracuje kierując się roelekuroiruk” w NRD oraz lągu, Gdańsku i Gdjm do poprawy sytuacji mie
Przeprowadzenie
przez
lerowamem
powierzchni nastąpić jui po jego odbio wiedział, że prace przy po następując« działania: pra
ustawą o rw.ązkach zawo rozszerzono wsDÓip.acę do gdzie/żnajdulą się oddzia szkaniowej wielu pracowTdowvch, przepisami obo tyczącą wymiany miejsc ły przedsiębiorstwa. Praca ników stoczni, wskazywa Izbę Morską w Gdyni szcze czopa, mecnanikowi. Oraz, rze. Zgodziła się z tym, że lerowaniu będą wykonywa ce związane z podwyższe
wiązującego kodeksu pra wczasowych. Np. w ubieg tych zairządów nie jest j-ed no też na konieczność zwię gółowego rozpoznania te że — „w takim ktanie jaki przy takim, jak to wynika ne w nocy, powmieoi oył niem tya łów' wysypiska
cy, uchwałami walnego ze łym roku z wczasów NRD nak jeszcze W zupełności kszenia udziału związku w chnicznego awarii oraz wynikałby ze zdjęć — ten ze zdjęć — stanie czopa, dać polecenie III mechani prowadzone będą tylko w
czop ze stoczni nie mógł uszkodzenie mogło ujawnić kowi, żeby go na ten od miesiącach jesienno-dnio
zadowalająca. Zarząd zak
brania., a także podpisany skorzystało 51 ozób.
dyscypliny ustalenie winnych zanied wyjść, bo gdyby tak było, się
Dobrze układa się współ ładowy postanowił więc no podnoszeniu
znacznie szybciej. Jed biór wezwał, lub — jeśli wych, na obwałowaniach
mi przez siebie porozumie
pracy oraz w poprawne or
zastosowany
niami. Załatwia zgłaszane praca związkowa z dzia święcić im więcej miejsca ganizacji produkcji zakła bań, stanowić może dobrą to musiałaby powstać wyso nak w związsu z tym, że miał do niego zaufanie — składowiska
na bieżąco sprawy człon łem socjalnym „Instalu”. w swej codziennej działal du. Zobowiązano też za lekcję dla załóg maszyno ka temperatura na skuteK statek płynął do Nowego powinien upoważnić go do będzie hydroofesUew, a wio
ków związku i nie zrzesro Uzgadniane są wspólnie ności. Soełnić tu może rów rząd związku do za jęcia się wych statków tym bar tarcia białego metalu o je Orleanu pod obciążeniem dokonania odbiOTü, gdyż sną br, zasadzi się drze
wszystkie dziadanij. typu nież niepoślednią rolę dogo powierzchnię i metal silnika głuwnego jedynie w w obu przypadkach, odpo wa i krzewv w" strefie onych pracowników.
socjauio-byiowego z tym, szkóienie aktywu związko uaktywnieniem działalnoś dziej, że nie jest to odosob zostałby wytopiony, g nie ok. 50 pioc. (i to w do- wiedzialność za te czynnoś chronnej. Zgodnie z wyjaś
ci
stoczniowego
klubu
„La
Na pierwszym walnym że stroną wykonawczą jest wego tych oddziałów. Za
mony przykład wadliwe wygnieciony”. Zdaniem peł brycn warunkach pogodo ci ponosił sam Zaniedba nieniam: Wydziału Ochro
zebraniu związkowcy Jin- administracja. Inicjatywą rząd zakładowy NSZZ w stadia”.
g o nadzoru marynarskiego nomocnika stoczni, gdyby wych), a wytopienie się ło nie in mechanika, nolega- ny Środowiska UW w
5talu”, których Jest już związku jest np. objęcie „Instalu” wydaje ponadto
Następnie wy brano no nad stoczniowym remon tak było faktycznie, to sta żyska: stwierdzono dopiero jące na niedokonaniu lub Gdańsku, na składowisku
ponad 260, podjęli kilka za juz z kolei przez drugi pomocny w pracy związ wy zarząd zakładowy. Prze tem, Jak w czasie rozpra tek nie dopłynąłby nawet... po przybyciu na redę No niedbałym dokonaniu od- w Le+nicy pt zeprowaozo
5a<dnicz/ch uchwał. Jedna rok opieką socjalną dzie kowej „Informator Związ wodmezącym został Jerzy wy w IM stwierdził zast. na Hel! III mechanik o- wego Orleanu — domnie bmru, jest rażące, zgod ■na będzie kontrola ocenia
z nich dotyczy starań o ci pracowników w Olszty kowy”
(zd>
Laskowski (dotychczasowy delegata ministra, organi świadczył, że odebrał prze mywać należy, źe płynął nie z art 35 ustawy o iz jąca
działania EC IT
możliwie szybką »oprawę nie, a także zorganizowa
*
•
*
wiceprzewodniczący). No zacja remontu na statku i poi erowane ręcznie za po on przez jakiś czas z łożys bach morskich. Izba me za zmniejszające uciążliwość
warunków
mieszkano- nie przy związkowe j wsnói
26 bm odbyło się ze- wo wybrany 16-osobowy nadzór nad nim przez zało mocą papieru ściernego czo kiem.„ częściowo wytopio stosowała wobec niego san składowuska żużlu, które
ivyc*h
załogi
przedsię pracy punktu kolonijnego Dranie
sprawozdawczo- zarząd ukonstytuować się gę maszynową, a w szcze py krzyżulca i... być może nym,
keja pozbawienia prawa po uruchomieniu nowego
biorstw. Wytyczono wtedy dla 30 dzieci na połud -wyborcze Zarządu Zakła rr — zgodnie ze związ gólności przez II mechani jui po odbiorze roboty,
pełnionej w Pizegalimie ma ,pełnić
Biorąc wszystko to pod wykonywania
Kierunki tych starań. Po niu kraju — w Złotowi a. dowego Niezależnych Sa kową ordynacją wryborczą ka,
gospodarza
silnika pracownicy stoczni doko uwagę,, izba stwierdziła, źe funkcji, jako niecelowej, funkcje awaryjne i manę
wołano więc komisję mie Punkt taki czynny też bę morządnych Związków Za — w ciągu tygoania.
głównego, pozostawiały wie nali szlifowania szlifierką. przyczyną uszkodzenia ło gdyż przeszedł on na ren wrowe,
szkaniową, w wyniku prac dzie w górach. Zapewnio wodowych
le do życzenia.
Czdł
a!
Pi acownf ków
Ponadto zaznaczył, ie on żysk krzyżulcowych układu tę inwalidzką.
której
przedsiębiorstwo no
ponadto
wszystkim
przystąpiło do M ędzyzak- członkom załogi korzysta
ładowej Spółdzielni Miesz nie z wczasów pracowni
śza każda szansa zarobkowa wykorzy- sprzyjają szukaniu i znajdowaniu pie- inteligencji, niż ludzi 'z fachem bezpoś
Lepsza organizacja pracy wgospodar
kaniowej „Domek”. Już czych w Krynicy* Zako
stywana bywa bardzo gorliwie. Poszu- niędzy proporcjonalnych do wysiłku, rednio użytecznym
stwie domowym bedzie efektem poszu
w
czerwcu
br. spół panem, czy w Krościenku
kiwanie pieniędzy ma tak masową ska który pragnęłoby się ponieść w imię
Prawdziwe są opinie, źe nie sprzyja kiwania przez gospodynie czasu na do
dzielnia
preys tąpi
do w Pieninach. Związki by
lę, że nierwykle trudno docisnąć się do wzrostu dochodu. Z-esztą płaca ma nie ją ogólnemu pędowi ku intensyfikacji datkowe zarobki jeżeli zmusi do tego
szeregowej buaowy mie ły też inicjatorem utworze
jakiegokolwiek rodzaju zarobku. W Pol tyle rależeć od wysiłków, co od obiek- pracy, który jest Polsce bardzo potrze budżetowa konieczność. To wpłynie
szkań. Zuńązek zakładow-y nia społecznej rady opie
see praca czeka na wykonawców. Tym- tvwnego ich efektu. Z drugiej jednak bny, różne p-zepisy kaleczące ludzką znów na stosunek męża do pracy w je
„Instalu” opracował wew ki rad zakładowym ośrod
nątrzzakładowy
regula kiem wypoczynkowym SoW gospodarce prowadzona jest poli czasem badania przeprowadzone ostat- strony, realnie istniejące możliwości do aktywność, wydawane są one w prze- go fabryce. Postawa obojga x rodziców
min ustalający kolejność miny, który będzie lepiej tyka trudnego pieniądza. Stanowi ona nio przez Centurio Badania Opinii Spo chodowe wyzyskiwane są w wątłym za konaniu, że urzędj muszą wszystko u- zaszczeni dzieciom nawyk skrzętnej pra
na liście przydziałów. W urządzony i \vi*posażor_y, a reakcję na czasy kiedy wszelkie orga iecznej ukazały, że znaczny odsetek o- kresie. Na przykład trudności materiał reguł?wać, a też z lęku, aby ktokol- cowitości i stworzą oni nową jakościo
pierwszym etapie budowy przez to — runkctonalniej nizmy gospodarcze pławiły się w nad bywateń uważa, że ich nie stać na po ne nie spowodowały na wielką i maso wiek nie zarobił zbyt wiefe. Admini wą generację pra icwników.
Widywałem wspaniale fabryki
re
otrzyma mieszkania 25pra sry W trakcie załatwiania miarze forsy. Teraz o pieniądze może żvtki, których pragną. Niemała część wa skalę przepływu ludzi od zajęć go stracja domów nie może wynająć po
cewników przedsiębiorst jest fui sp-awa oosiłków im już trudniej, ale dalej forsa nie da ięKa się, że pizestaną być dla nich do- rzej płatnych do zajęć lepiej płatnych, prostu „złotej rączki” płaconej od za- prezentujące nowoczesną technikę i te
wa. Ponadto 8 rodzin znaj regeneracyjnych i profila je szczęścia. Wciąż jeszcze, choć w stepne przedmioty i usługi, z których z zakładów gorzej płacących do lepiej malowanej pJamy, zatkanej dziury, u- chnologię ze zdemolowanymi i zapas
jednak płacących. Przecież w pewnych przed- zupełnionej listwy czy barierki. Latami kudzonymi wiecznie wychodkami. Nie
dujących się w ciężkich ktycznych. utworzono też mniejszej mż niegdyś skali, pieniądze dzr korzystają. Minimalna
nie mają zasadniczego znaczenia i aby część deklaruje zamiar szukania dodat siębiorstwach powinien być przed bra patrzy sie spokoime na rujnację budyń wierzę, aby ich załogi mogły wytwa
warunkach
mieszkanio komisję stołówicową.
kowvch pieniędzy. Jeszcze rzadsze bę- mą tłok kandydatów, a’inne powinny ków, aby siaaać potem do onraćowywa rzać wyroby na światowym ponomie
wych umieszczono w kwa
Pracownicy „Insial*!-’ doce je pożytkować w/ciąż trzeba mieć jesz
terach prywatnych, a 13 niają równiei działalność zwią cze limity, moce, przydziały rzeczowe, dą więc taicie praktyczne starania, bo się wyludniać. Jeżeli już coś obserwuje nia kosztorysu kapitalnego remontu o- Nie mam też wiary w zdolność do ra
zapo- my, to tylko to drugie zjawisko.
piewającego na dziesiątki lub setki mi- cjonatnego pielęgnowania majątku pro
na zasadach rotacji — w zku eawoao-wego w kwestii dewizy czy ulgi. Przez analogię do gos przecież każdy zamysł łatwiej
Środowisko emeryckie najdotkliwiej bonów, Nie wiedzieć czemu
handel dukcyjnego skoro dewastowana
jest
judynkach przy ul Głu uregulowania ajstemu płac. podarki chciałoby się zapytać czy ban wiedzieć, niż wykonać. Dochód traKtochej i Równej. Skontakto To długich ataranlach ł lar knoty, którymi dysponują ludzie, okres wany Jest trochę tak, jak zdrowie - — odczuwa kłopoty materialne i najgłoś- spożywczy uznał, te musi określać oipła- większość zbiorowych budynków miesz
kalnych w przekonaniu, źe ktoś inny
wano się też z przedsię gach wprowadzono np, sta lać należy jako pieniądz łatwy czy tru
zapłaci za remont. Nie sadzę także, aoy
biorstwami
ogólnobudo tui* majstra, co „ przyczyniło dny?
mechanizm reformy gospodarczej wy
Swoje dochody osiągamy bardzo nie
wlanymi celem rozważenia ślą do zmiany na ler«rt l^ac
musił znaczny wzrost wydajności pra
możliwości wvbudowamia majstrów, a naatęynie pozo równym wysiłkiem. Jedni zdobywają
cownika dopóki wokół przemysłu nie
chociaż niewielu mieszkań stałej kadry kierowniczej. W je bąrdzo ciężko, inni bez trudu. Prze
ma atmosfery pogoni za pieniądzem
wspólnym wysiłkiem. „In- wyniku usilnych starań zwią ważnie dla ludzi pieniądz jest w Polsce
nastroju poszukiwania z czego by tu
stal” podnisał np. już po zku podołsane zostało uzgod łatwy, aie mały.
Z wielką łatwością uzysKuje się po albo to się ma większe, albo mniejsze, mej utyskuje. Wiadomo jednak, ie ro- tę za roznoszenie mieka, ściągać ją od można wycisnąć złotówkę.
rozum enie z „Energopo - nienie z dyrekcja o zwięk
Spotyka się omnie, że ludzie na Za
fern” prowadzącym budów szeniu wynagrodzenia piaco- sadę i pobory, także rentę inwalidzką jak tam los zrządził. Podwyżkę pozio czniki młodoemeryckie w minimalnym klientów, wypłacać roznośicielom. W *?fek chodzie
dlatego zabijają się o dolara
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—
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się
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sarno
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nosić mleka po domach. A przecież o- mienić na wspanialsze
Gdańskim
Przedsiębiors no poZa tym o płaceni* pre
niż u nas przed
twem Budowlanym.
mii o«* r ad godzin. Po dłu przychodzą same. Trudno jest zarobić kład pracy, rząd, rolnicy, górnicy czyli czy matek otrzymujących zasiłki wy- płaty za taką wyrękę swobodnie mogą mioty. Powiada
się, że w Polsce nie
me podejmując różne grupy wytwórców — rozmaicie chowawcze, a mających zawody, w któ uzgadniać ci, którzy z usługi korzysta
gich ataraniach — od kwiet więcej, przynajmniej
Kolejna uchwała doty nia 1083 r. do wrześni» 1384 tzw. prywatnej inicjatywy. Jeżeli na się to pojmuje i ujmuje.
rych 'wolno brać zasiłek i zarabiać. Mi- ją z tymi, którzy ją świadczą. Jeżeli ma dostatecznych pokus konsumpcyj
czyła m Jn. opracowania ft — üwa .* zostało porozu wet wielu ludzi .pracuje ciężko, to w
Trudności życiowe nie wyzwalają w nimąina liczba gospodyń domowyph go — dzięki temu — dzieci przed pój- nych, aby warto się było zamęczać,
planu szkolenia pracowni mienia * dyrekcją 1 radą pra każdej chwili minimum egzystencji ka Polsce mobilności i samozaradności dla dzi się dla zarobku pomagać w innych śc.em do szkoły zaczną zaopatrywać w Jest to jeanak zwykłe stawianie spra
Wpierw praca musi
ków, co już wykonano w cowniestą, i* w nowym sys żdy może osiągnąć lekko i łatwo, biorąc Dodnoszenia dochodów. Nć. ogół powia domach. W dużych miastach
bardzo mleko po dziesięć powiedzmy tylko miJ wy na głowie
ab. roku oraz otoczenia temie wynagrodzeń zostanie którąś z dostępnych niezliczonej Ilości da się: a cóż ja mogę zrobić skoro tyl trudno o sDrzątaezkę lub opiekunkę do szkań, żeby zarobić na lody — ceny stwarzać pożądane dobra,- nim pożąda
większą tros ka pracowni umieszczony tapla zgodny z posad, gdzie me tizeba się przemę ko tyle mi płacą ? PrarowniK przemys dziecka. Według badań odpowiednich usługi zaraz spadną. W końcu zaś ja nie tych dóbr wpływać zacznie na
czać.
łu rzecze, że reforma jeszcze nie dzia placówek naukowych, praca we wlas kieś supennteligentne dziecko wymyśli podnoszenie pracy na wyższy poziom
ków przedsiębiorstwa prze powyższym postulatem.
Musimy szukać sposobów na to, aby
Istnieje u nas wielkie niezadowole ła na tyle, iżby wielkość indywidualne- nym gospodarstwie domowym jest szcze i to, że razem z mlekiem można" przvbywających na delegac
Sprawa niskich płac w nie z poziomu płac, ale nie rodzi ono go dochodu zależała naprawdę od nie- gólnie mało wydajna. Gdyby nieco ją nosić ludziom bułki i gazetv, dają« tym Polska przestała być krajem małego,
jach. Wiąże się to ściśle przedsiębiorstwie
była zre pogoni za pieniądzem. Podstawą nieza go. Ale jeśli nawet reforma działa, pod zracjonalizować, mimo czasu traconego impuls do rewoiueyinej odmiany jakoś łatwego 'piemąaza
otrzymywanego 2zą
ze sprawami socjalno-by
pienVĄaza otrzymywano
'
łaskawe wzięcie byłe posady.- Prfeemu
każdego wyżka zależy i tak od różnych okolicz w ogonkach, gosnodynie dysponowały i życia.
towymi i wymaga więk sztą podnoszona przez zw.ą dowolema jest Drzekonanie
od rioiedvnczeeo
rn^a
nłC m0zna spowodować perswra
pojedynczego bv
by dodatkowvm
dodatkowym czasom
czasem. Wvxtarozvlnhv
Wystarczyłoby
szej niż dotychczas dbało zki zawodowe już od dłuż pracobiorcy, ze jego praca, taka jaka ności niezależnych
Łudzą «io
się ci
ci, Ł-tAr™
którzy sądzą, ze w nc*
prze
ści o załogę z s strony maj szego czasu. W efeKcie ona jest winna być wynagradzana wy pracownika, lub od starań całych zespo zresztą na dorabianie przeznaczać te myślę osiągnąć można, stosując jakikol zją, nakazami ani karami, a tylko
strów, kierowników czydy przystąpono wreszcie do żej, niezależnie od tego ile lub co real łów ludzkich, często dużych i struktu- godziny, które spędza się na narzeka- wiek model pomiaru pracy i wymiaru przez ekonomiczne sposoby zmiany sto
opracowania nowego syste nie społeczeństwu przynosi. Nie obser ralnie skomplikowanych
niach, że nie starcza pieniędzy,
reJccji.
płacy, wysoką wydajność i staranność sunków między człowiekiem i złotów
mu wynagrodzeń. Po przed wujemy jednakże pędu rodzin z tru
Nie negują tego, że wysokość płacy
Sądzi się na ogół, że wyraźnego wy- dopóki nowoczesne fabryki otacza sfe ką
Związkowcy w swej co- sxawieniu zasad — związ • dem wiążących koniec z końcem do nie zawsze zależy w prosty sposób od siłku warte jest tylko zdobywanie od ra niechlujstwa, lenistwa i niezaiadno
dziennej pracy nawiązują kowcy, przy udziale rady szukania i wykorzystywania wszelkich pojedynczego pracownika nawet sfery- razu wysokiej zamożności, ale i pęd ku ści.Wszystko sięze sobą w,ąże twoi następnie utrzymują kon pracowniczej włączyli się możliwości zarobkowych. W krajach, produkcyjnej Prawdziwy jest też za prywatnej inicjatywie nie jest u nas rżąc ogólnewarunkifunkcjonowania
Jan Rem
takty z innymi organiza- do opracowania treści no gdzie stopa życiowa jest o wiele wyż- rzut, te nasze stosunki jeszcze nie duży, dotyczy raczej środowisk młodej społeczeństw.
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Nusz motoryzacyjny rynek jest Inny niż zachodnie,
na którym to liczni konkurenci zajadle walczą o każ
dego klienta, oferując du słownie co sezon nowe mo
rf ile | nie zapominając o detalach do aut sprzed lat
Kupić — po prostu — można wszystko. U nas Jakby
na odwrót: sprzeaać można wszystko...
Nic przeto dziwnego, że tak korzystna sytuacja od
dziesięcioleci wpływa uspokajająco na samopoczucie
naszych menażerów z motoryzacyjnej branży, którzy
tarapaty Implikowane nadprodukcją kojaizq najpew
niej z zamierzchłymi epizodami z gospodarczej his
torii świata. Tymczasem...
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Powstaniec Śląski“ w drodze
do Nowego Orleanu
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Nadal
w stadium
organizacji
O Towarzystwie Socjoiia
toldgicznym w Malborku
zaczęto się mówić już we
wrześniu 1983 r. Pierw jza
gazetowa wzmianka dono
siła wówczas o powołaniu
takiej
organizacji, która
zajmować się będzie inspi
rowaniem i koordynowa
niem poczynań w zakresie
zwalczania
przyczyn
i
przejawów społecznej pato
logii.
Minęło półtora roku od
tego czasu, zainteresowaliś
my się więc jak sobie ra
dzi, a raczej co radzi in
nym Towarzystwo Socjopa
toio&icz.ie w Malborku.
Ideą przyświecającą pow
stawaniu organizacji by
ia cnęć niesienia pomo
cy ludziom uwikłanym w
życiowe tarapaty, szukają
cym raiunKu w alkoholu i
narkotykach, szamoczących
się z własnym i konrpiiku
jącym cudze życie.
Okazuje się, że początki
nowej organizacji nie były
wcale łatwe. Dopiero po
rocznych
staraniach za
mysł grupy
entuzjastów
udało s»ię przyoblec w re
alne kształty, to znaczy do
prowadzić do formalnego
■tarejestrow ania organizacji
w elbląskim Urzędzie Wo
Jewódzkim. We wrześniu
ubiegłego roku odbył się
więc pierwszy zjazd człon
ków towarzystwa, zatwier
dzono
statut organizacji,
wybrano zarząd i prezesa,
Którym
został Kazimierz
Masalskł.
Do niego też
jwróciliśmy się i prośbą o
kilka słów na temat bieżą
oej działalności towarzys
twa i przyszłych
zamie
rzeń.
Powołano w
Malbor
ku dwa punkty konsul
tacyjne {przy ul. Jagiellon
sklej 94 w Ośrodku Szkol
no-Wychowawczym
i w
Domu Nauczyciela przy ul.
MarchlewsKiego), do któ
rych mogą zgłaszać się o
soby
potrzebujące rady,
wskazówek lub tylko pra
gnące zwykłej rozmowy
drugim
człowiekiem.
Wśród petentów są prze
de wszystkim żony al
koholików, członkowie ro
dżin młodych narkomanów.
Towarzystwo jest nadal w
stadium organizowania się.
a potrzebą
najpilniejszą
Jest posiadanie zespołu lu
dzi, którzy w terenie mogli
by służyć radą i pomocą.
Dlatego postanowiono zor
ganizować specjalne szko
lenie, studium socjopalologiczne, które przygotowa
łoby taką kadrę. Kurs toz
począłby się we wrześniu
tego roku, a łączy się to
z
przydzieleniem
przez
WHN kwoty 120 tys. zł, na
działalność towarzystwa, w
tym ta kże — na organiza
cję szkolenia.
Wątpliwość, czy aby dzia
łalność towarzystwa nie
jest powielaniem pracy wie
lu już istniejących organi
zacji społecznych i pań
stwowych Instytucji, pre
zes towarzystwa skwitował
wyjaśnieniem, że na tym
nohi jest zbyt wdele do
zrobienia by spierać się o
kompetencje 1 zakres dzia
łania. Zbyt wielu ludzi cze
ka wciąż na życzliwość i
zrozumienie kogoś drugie
go. »
ał

0 radzie w rok po wyborach
„Panorama Wybrzeża" w Malborku zbiegła się z pier
wszą rocznicę funkcjonowania rad nasodowych stopnia
podstawowego, wybranych 17 marca 1984 r., a także pier
wszego reku obowiąiywania ustawy o systemie rad naro
dowych i samorządzie terytorialnym.
Uznałem to za
sposobność do złożenia wizyty przewodniczącemu Miej
skiei Rady Narodowej w Malborku LESZKOWI WITKIEWI
CZOWI i podjęcia z nim rozmowy.
— Chciałbym namówić po
na na zwierzenia o ludziach
i problemach Mnlborka, aie
przez pryzmat sprawowanej
funkcji, której ramy wyzna
cza wspomniana ustawa. Czy
ten komekst odpowiada pa
nu?

Na placu Słow.anskim
miejskich: Miejskiej Racy
w-ażnyon instytucji.

— Odpowiada. Nie chciał
bym jednak, aby umknęła
naszej uwadze cala gama
problemów
dokuczających
mieszkańcem miasta, ponie
waż znaczne| części obywa
teli
wydaje się, władza o
tych
pioblemach nie wie
w Malborku króluje ckazały gmach — sicdz.bu wia-d;
Patrząc szeroko, są to nie
Narodowej, Urzędu Miejskiego i kitku innych jeszcze
kiedy sprawy drobne, uie su
Fot, Z Kusycarz
ma drobnych spraw do za
łatwienia też wymaga na
kładów. Dla jjzłowieKa X lub
Y najważniejsze to te, o któ
re każdego dnia się ociera,
jc* np. aziura w chodniku
ciy nie oświetlona ulica, a
nie budowa oczyszczalni ście
ków, czy nawet nowe bloki
mieszkalne. Muszę zatem do
stwierdzić, że władza
cześnie
reprezentacyjne. brany pod uwagę tylko w bitnie
dokładnie w tych problemach
Zdają sobie z tego faktu ostateczności.
się ©nentuje, te problemy
sprawę gospodarze miasta i
Cierpiący na niedostatek dostrzega...

Wokół zagospodarowania centrum

Nie o tych inwestorów idzie
inny projekt
nie wywołał w Mal
ŻADEN
borku tylu gorących

dyskusji, nie wzbudził ta
kich emocji i kontrowersji.
Przez 20 lat rodziła śię kon
cepcja przebudowy cen
trum miasta i modernizacji
jedynego ciągu tranzytowe
go i komunikacyjnego w
kierunku Elbląga. Z dwóch
wówczas y proponowanych,
wariantów: budowy obwod
nicy wokół miasta lub tzw.
przebicia przez centrum,
wy orano i zaakceptowano
ten drugi. Zadecydowały o
tym nie tylko względy fi
nansowe (mniejsze nakła
dy inwestycyjne), ale rów
nież społeczne.
Przez trzy lata, a taK
długo już twa moderniza
cja trasy T-83, mieszkańcy
przyzwyczaili się do rozko
panych ulic, Dioia, widoku
ciężarówek z piaskiem i elememami konstrukcyjny
mi nowego wiaduktu. Dzi
siaj, kiedy prace dobiegają
końca, z ulgą i podziwem
spoglądają na efekty. A
Jest na co popatrzeć: szero
ka dwupasmowa jezdnia,
bezkolizyjne skrzyżowania.
Nowa trasa oddana zosta
nie do użytku pod koniec
br. Przed władzami miasta
jest jeszcze rzecz najtrud
niejsza do zrealizowania —
zagospodarowanie
obu
stron ulicy: postawienie do
mów, stworzenie placówek
usługowych, wiejskiego do
mu towa rowego, urządze
nie pasa zieleni.
Centrum miasta o takiej
randze turystycznej musi
być funkcjonalne, a jedno-

projeKtanci. Architekt miej
ski — Małgorzata Subkow
ska. zapewnia, że w miej
sce wyburzonych domów ;
zlikwidowanych
punktów
usługowych, powstaną no
we. Zasłonią one widoczne
po wyburzeniu od tej stro
ny, nieestetyczne podwór
ka, mało ciekawe przybu
dówki i ogródki. Oprócz
nowej
księgami „Domu
Książki” siedzibę otrzyma
„Pewex”, Składnica Harcer
ska,
„Jubiler”,
Oddział
PKO. Wybudowany z usta
nie wiejski dom towarowy.
Dziwne tylko, że wśród
inwestorów
zabraknie...
WPHW, „Snołem”, PHS,
które- z uwagi — jak to tłu
maczą — na brak środków
inwestycyjnych i kredytów
bankowych, me są zaintere
sowane
zagospodarowa
niem nowego centrum Mai
borka. Rezygnują tym sa
mym z korzystnej i niepow
tarzainej oferty. Przydział
działek pod budowę w
centrum takiego miasta to
oitazja, która długo się nie
powtórzy. Duże zaintereso
wanie wzbudza ona nato
miast w sektorze prywat
nym, który jednak
ze
względu na niemożność
zrealizowania
programu
architektonicznego, będzie

powierzchni handlowej Mai
boik w samym tylko śród
mieściu potrzebuje pięciu
dodatkowych
placówek
handlowych. A przecież w
nn.cn dziemicach miasta,
chociażby w osiedlu Połud
nie, sytuacja przedstawia
się znacznie gorzej. Braku
je bowiem już nie tylko
sklepów branży przemysło
wej, ale i ogólnospożyw
czej.

— Ale co
orientacji?

wynika z tej

— Największy problem w
tym. że władza ' ma zawsze
dylemat: co wybrać, kiedy
wiadomo, że miasiu potrze
ba wtele, aby mogło spraw
nie funkcjonować.

— O ile sobie przy po mi-,
nam, nowa ustawa o syste
mie rad narodowych I samo
rządzie terytorialnym miała
stać się czynnikiem ułatwia
jącym radom podejmowanie
decyzji, narzędziem przy po
mocy którego rozwiązywanie
takich dylematów będzie sku
tecznibjsze... Czyżby prakty
ka przekreśliła te oczekiwa
nia i te intencje?
— Tak się skfoda, że mam

ZY więu projektowa
na z takim rozma
chem sieć placówek
handlowo-usługowych
w
centrum rmasta rozwinie
s.ię? Czy znajdą aię inwesto
rzy gotowi zagospodarować ju± za sobą trzy kadencje
tak atrakcyjny, pod wielo rodnego
w MRN i mam wyro
ma względam1' teren? Na błony pogląa
no to, jak funk
to pytanie bardzo trudne cjonowała lada
narodowa
znaleźć odpowiedź. Do tej pod rządami poprzedniej upory przy trasie T-83 za
twierdzono lokalizację 4 o- sławy I tej nowej.
Niewątpliwi, nowo ustawa
biektów: „Pewexu”, wiej*
kiego domu towarowego zrobifj milowy krok no dro
oddziału PKO i budynku dze demokratyzacji życia pu
mieszkalnego x usługami w błicznegc. Przede wszystkim
części parterowej. O prze dlatego, te podniosła ran
znaczeniu
pozostałych
miejsc zadecydują ostatecz
nie w czerwcu nr. miesz
kańcy miasta, których uwagi zostaną wzięte pod u
wagę przy modyfikacji pla
nu zagospodarowania przes
trzennego śródmieścia.
(gaya)

urzędnik załatwiał od ręki
sam, dzisiaj nie może, pome
waż musi zasięgnąć opnii, a
niekiedy musi uzyskać akceo
tację samorządu mieszkań
ców Ten natomiast to prze
cież określone grona ludzi,
nie zbiera się leż codzienne
I jak tu pogodzić ten nieco
wydłużony tryb z kodeksem
postępowania admin istrucy |nego,
który zobowiązJe
urząd do terminowego załat
wiania spruw?
— A co z zapowiadaną
większą samodzielnością ra
dy w odniesieniu do terenu,
na którym sprawuje władzę’
— Niestety, mom do oano
towania w niektórych kwes
tiach pozorny tyiko wzrost
uprawnień. Ustawa dia przy
kładu powiada, że wszystko
co jesi związane z plonem
przestrzennego zagospodaro
wania miasta znajduje się w
gestii miejskiej rady naro
dowej z zastrzeżeniem: oczy
pełnym poszanowaniu dotych
czasowych przepisów, które
te sprawy regulują. Ustawa
zaś o zagospodarowaniu prze
strzernym mówi, że decydu
jący w tfej materii jest
.szczebel wojewódzki
— CzyŻDyśmy mieli ao czy
nienta z błęaem legislacyj
nym?
— Ni«. Po prostu do łej
pory me zostały skorelowa

nie nastąpi tak szybko Na
przeszkodzie temu stanie
chociażby
niedoskonałość
naszego prawa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy pomija bowiem jeszcze wiele is
totnych
kwestii dotyczących adopcji aby można by
ło marzyć o spełnieniu tej
pięknej idei społecznej —
otwarcia własnego domu,
dla tych, którzy byli go
pozbawieni.
Przy tym należy o Jed
nym pamiętać, że docho
dzenie do dosKonałości w
tej dziedzinie nie może od
bywać się metodą prób 1
błędów. Podmiot działania
nje »jest martwym przedmiotem, lecz żywą istotą,
która z dnia na dzień za
”!»!* *«1»«. ‘““J’Sl
dziej traci poczucie bezpie
czeństwa.
q.

PIETRZAK

Przystępując do

opracowywania

my” zapowiedzieliśmy wcześniej,
foniczne propozycje 1 pytania

pngbyuą

w sprawach nurtują-

giosów z terenu, w których podkreślmy,

nie

było

spraw drobnych, jednostkowych, choó 1 takowym nie
odmawiamy miejsca na naszych lamach; dominowały
zagadnienia ważkie dla całej lub znaczącej części -p*
łecznoścl

Malborka.

Problem numer jedem

wić, ie młodzi uciekają t
miasta, bo nie widzą tu per
spektyw, mimo rozwiniętego przemysłu Rzeczywiście,
z rozwieszonych plakatów,
zorientowałem sią, że w naj
bliższym czasie mieszkańcy Malborkbędą mogli obejrzeć dość przebrzmiałą
gwiazdą studenckiej piosenki — Andrzeja Sikorow

W cieniu zamkowych haszt
mi ostatnio zapiekankami z
serem i grzybami. Ale pizza (z pieczarkami 107 zł) i
zapiekanka (55 zł) cenione
są tu wyżej nii np w, Trój
mieście.
Rozmawiam z przypadko
wo spotkanymi mieszkańcami. Mówią o „kompleksie" Elbląga. O tym, że
nie ma gdzie wypocząć, że
wieczorem po pracy nie ma
właściwie gdzie się zaba-

te w Jej tworzeniu

cycn mleszKańców miasta. I tym razem nie zabrakło

gę I wyposażyła w konkret
ne władcze kompetence saOCZYSZCZALNIA
mcządy mieszkańców. Tym
SCIEKÖW
samym jednak, stała s ę ona,
w pewnych szczególnych sy
Ta inwestycja ma już
tuacjach, czynnikom opóźnia
jącym pod}ęc:e ostatecznej swoją w leloletnią historię,
decyzji przez organ admini
stracji, To co do tej pory niczna obiektu była goto-

rą mata wywieszka na
dfzwiach informuje, te dodatkowo możemy tu nabyć
towary butikowe...
Poczułem sią głodny,
Wchodzą do baru mlecznego przy ul. Kościuszki Wy
bór daii raczej mizerny. W
pobliżu znajduje sią jeszcze
pizzeria i budka, gdzie mo
żna posilić sią popularny-

naszej „Panora-

liczymy na naszych czytelników, źe czekamy na tele

Centrum miastu o takiej randze turystycznej musi być funkcjonalne i reprezenta
cyjne. ... W miejsce wyburzonych domów I punktów usługawy^n powstaną nowe.
Zasłonią one widoczne od «trony noweij trasy nie-aistetyczne podwórka, przybudó vki
i zaniedbane ogródk»
<M)
Fot H. örWieckf

całym mieście. Samochody
buksowały ł „tańczyły” po
•śliskiej nawierzchni, a na
chodnikach, niby kangury,
zaobserwować można było,
skaczące przez kałuże, ludz
kie sylwetki. •
Zastanawiam sią, jak
dojść dc centrum. Żadnego
ALBORK nie przy planu, żadnej tablicy inm witał
mnie gościnnie. formacyjnej nie zauważyWyszedłem z dwor
ca, minąłem pordzewiałą,
przechyloną tablicą upamią
tniającą 700-lecie miasta, a
kiedy przecnodziłem koło
pierwszego budynku, dosło
wnie metr ode mnie spa lem jednak. Oznakowanie
dła z hukiem wielka bryła informacyjne w mieście
jest fatalne! Po Malbor
lodu.
Stary gród nad Nogatem ku przybysz porusza sią jak
odwiedziłem 21 bm Wybra ślepiec. Dotyczy to nie tyłłem sią na spacer po mieś ko ulic i obiektów. Przy ul.
cie, mając w kieszeni list Grunwaldzkiej wchodzą do
jednego z czytelników, wy- sklepu z szyldem „Tekszyliczącego skrzętnie bolączki lia", a w środku sprzedaje
mieszkańców Malborka. Wo się... wyroby papiernicze,
kół dworca kłują w oczy przy ul. Kościuszki szyld
nie odśnieżone jezdnie i cho zaprasza ńo placówki ofe
dniki. Tak jest zresztą w rującej parasole, ale dopie

sze poczynania na rzec*
miasta. Jeżeli mamy np.
40 organizacji ! każda z
nich posadzi 10 dizewek, o.e
w innym miejscu, to my tego
nie dostrzeżemy, ale kiedy
te drzewka posadzone zosta
ną w jednym, z góry okre
ślonym miejscu, to byłby to
elekt, o jaki by chodziło.
— Interesujące mogą się
okazać malborskie oośwtadczenia współdziałania MRN
z komitetami osiedlowymi
Może pan podzieli się juki ■
miś refleksjami na ien te
mat..
— Nowa ustawa y/prowa
dziła obligatoryjne pcwołań e
do życia komisji do sprerw
samorządu. Jeśli wszystkie
pozostałe komisje mają mo
żliwość bazowania na do
świadczeniach, na pewnym
wypracowanym stylu działa
nia poprzednich rod narado
wych, to'ta komisja przecie
ra zupełnie nową ścieżkę.
— A co na te] ścieżce uznułby pun *a najważniejsze?
— Ja mogę tutaj wymie
nić 50 tematów, które trze
ba Dędzie wcześniej czy póź
niej podjąć I załatwić. Ale
<Ha mnie najważniejszą spra
wq jest odbudowan.e Integra
cji molborskiej społeczności.
Powiedzmy sobie szczerze,
w ostatnich lotach, podobnie
jak w całej Polsce również
w Malborku, rudzie zaczęli
się na siebie boczyć, żeby
nie powiedzieć, te zoczęI śmy no siebie patrzeć dziw
nie I nieufnie. Powolutku, ą
mom tego pierwsze sympto
my, z okresu wyborów do
samorządu, k ędy ludzie nie

tylko sygnalizowali pewna
sprawy do załatwienia, ale
gotowość do uczestnictwa w
ich załatwieniu.
— Ciekawe, jak w świetle
nowej ustawy usytuowane
Jest prezydium miejskie] ra
dy narodowej..
— Tę kwestię nowa usta
wo ukształtowało wyjątkowo
pozytywnie W poprzednim
układzie prezydium
było
organem nie wiadomo po
co istniejącym W tej chw 'i
oprócz koordynacyjnych funk
cji, prezydium rady posiada
sporo ważnych prerogatyw
M. In, nadzoruje reaiizaoę
uchwał rady, do czego w
przeszłość zobowiązane by
ły merytoryczne komisje. Na
sze prezydium systematycz
nie spotyka się co dwa ty
godnie | ma pełne ręce robo
ty; posiedzenia każdorazowo
trwają po kilka bitych gouzYi
— Jaką więc konkluzją to
kończymy tę rozmowęT
— Nie ulega kwestii,
wszyscy w radzie, w kom.sjach rady, w prezyaium, uezymy się stosować nową ustowę o systemie rad naro
dowych 1 samorządzie tery
toriainym Codzier.no prakty
ko I stopień satysfakcji oby
wateli — mieszkańców Mal
borka, bęaą ją nieskończe
nie weryfikować. Jesteśmy
dobrej myśli., upływa dopiero
rok jej stosowania.
— Dziękuję ia rozmowę
Rozmawiał:

Henryk Drzewiecki

Czytelnicy zaproponowali

By mooły zastąpić dom
roku na rok prtyby— RoDlllśmy
wszystko,
wa
dzieci bezdom- aby ratować sytuację Jaka
nyrh.
porzuconych się wytworzyła. Niestety,
pozbawionych
rodzi nnego kontakty trójki dzieci z naciepła, zdanych na łaskę turalną matką, która opuśnie zawsze iprzy jającego ciła zakład karny, tak silnie wpłynęły n» Ich psylosu.
Państwowe domy dziec chikę, że pewne działania
ka, które powołano z myś- były bezskuteczne. Próba
1 odrodzenia
lą o nich, nie są dzisiaj, nawiązania
odosobnione.
Na terenie więzi uczuciowej z nowykraju zaczęły powstawać mi rodzicami nie powiodła
rodzinne domy dziecka. Od się.
Dotkliwy był to cios nie
wiedziłam jeden z nich w
tylko dla samych wycho
Malborku.
ale i dla dzieci.
Ponad 2.5 roku prowa wawców,
Ponieważ
jednak na własdzi go pani Ewa Micha nych błędach
się
lak Znalazło w nim sehr o najlepiej, wartouczymy
nienie 7 dzieci w wieku od z nich wnioski. wyciągnąć
Dotyczyć
11 do 18 lat. Trzech Dar
powinny zarówno pra
ków, Zosia. Ela, Urszula i one
Jarek. Pochodzą z różnych widłowej kwalifikacji dzierodzin i środowisk. Tutoj £
ludzi podejmuodnaleźli to co w życiu dyspozycji
jących się tego zadania. W
im odebrano — ciepło ro trakcie
przeprowadzonych
dzinne. miłość rodzicielską, w Malborku
nie
wartość i cel życia. Nau jedna uwaga, rozmów
niejedno
za
czyli się cenić wiedzę, od strzeżenie padło pod adre
różniać dobro od zła, po sem
Opiekł i
magać innym, troszczyć o AdopcjiOśrodka
w Elblągu, który
drugiego.
decyduje o tym jakie dzie
Spokój, opanowanie, cier ci.
biorąc pod uwagę ich
pliwość — te cechy wy sytuację
prawną, predyspo
mienia moja rozmówczyni,
jako najważniejsze dla
rodzinnych
tencjamychkandydatów PQmJh dziecka. WIe,E mó
na rodzi-ow.
wloao pr*5 tej okazji o
* k* ni# no niedoskonałości ba^ań, tę
ga »wieśó ręka nie poJakira poddak się
winna
swav olłć... Trzebad’
w eu określęinia
Syć bardzo sflnym c*ł«mie “h osobowo4cI poziomu in
kiem
mówi pan
telektualnego, wrażliwości.
— ponieważ problemów na
tury
wychowawczej ule m jednej z prasowych
brakuje.
fi publikacji z 1978 roA te nie zawsze łatwo po 11 ku o pierwszym rokonać.
Przekonały aię odzinnym domu dziecka w
tym władze oświatowe Mai Malborku
przeczytałam,
borka, kiedy przed trzema że: „wlidze elbląskie mają
laty rzeba było rozwiązać amoitny
plan tworzenia
taki sam
rodzinny dom daiszych
rodzinnych dodziecka. Dzisiaj o tej po mów dziecka, tak aby w
rażce mówi się mało i nie- przyszłości
zastąpiły one
chętnie.
państwowe
domy dziec— Nie było inneg® wyj- ka_”. Wydaje się jednak,
ścla — wspomina z-ca łn- ża zakładana wówczas respektora oświaty i wycho alizacja tego modelu wywania — Zofia Dąbrowska, chowawczo - opiekuńczego

ne rzeczowe przepisy, odno
szące się do wielu dziedzin,
z zapisami ustawy o syste
mie rad narodowych ' s-ar-crządzie terytorialnym. Skutek
tego zaś jest taki, że MRN
w Malborku nie może samo
dzielnie podjąć decyzji o ro;
budowie cmentarza, może tc
zrobić WRN w Elbiągj. Za
nim cna zoś to uczyni upły
ną prawdopodobnie cwa a!bo
trzy miesiące A sprawa jest
doprawdy pilna...
— Ustawa o radach naroaow/ch i samorządzie tery
torlalnym w sferę obligato
ryjnych zainteresowań rady
włączyła, o ile sobie przy
pominam,
koordynację
i
współdziałanie z organizacja
mł społecznymi. Jak MRN w
Malborku udeje się realizo
wać ten wymóg?
— Istotnie, u sprawach
tych mówi artykuł 6 ustawy.
W najbliższych dniach odbę
dzie się sesją MRN w cało
ść1 poświęcono zwiększeń fu
aktyv\mości i harmonizacji or
gonizac/i społecznych, w tych
sferach działania, które wią
żą się z rozwojem miasto :
zaspokajaniem szeroko polęlych potrzeb mieszkańców,
nie tylko bytowych, ale I tych
wyższego rzędu, jak kultura,
upowszechnianie oświaty Ito.
Wiele obiecujemy sobie po
tej sesji. Z jednej strony bę
dzie to okazja du złożeń a
tym organizacjom podzięko
wania za to co już uczyniły
na rzecz miusta, a z drugiej
— sposobność do złożeńf a
przez me oferty swoich mo
żliwości włączenia *ię w dc>

skiego z grupą Pod Budą.
Na długie jeszcze wieczory
pozostaje kino i knajpa...
Wchodzę
do
hotelu
„Zbyszko". Uprzejma obsługa informuje, że pokój
otrzymam od ręki, ponieważ zainteresowanie tury
styczne 'Malborkiem zima
jest nader nikle. Szkoda
też, źe sąsiedztwo zamku
zostało to centrum miasta,
te otoczeniu czystego goty-

wa Już w roku 1972.

Go
rzej było, niestety, z finau
sami
i wykonawstwem.
Brud do Nogatu płynie jed
nak nieprzerwanie i to co-

wym Stawie, oddzielonym
od Malborka
Nogatem.
Trzeba więc będzie wyko
nać przekop pod rzeką. W
tej chwili rzeczą niewątpli
wie najważniejszą jest roz
poczęcie budowy, aby moi
na było wystąpić o dota
cje z budżetu państwa,
gdyż kwoty 2,5 mld zł mai
borskie zakłady wespół z
miastem nie są w stanie
wygospodarować.
/
SZPITAL
— Czy będzie drugi szpi
tal w Malborku — spytał
nasz czytelnik, dodając że
po wojnie nie oddano w
mieście żadnego nowego
obiektu służbie zdrowia.
Naczelnik miasta Marian
na Cebula odpowiedziała

ÄSÄ Ä“1
ga ty w nie: nie ma w tej

przemysł także. Budowa no
wej oczyszczalni w mieście
stała się palącym proble
mem W jakim stadium są
więc przygotowania do tej
wielkiej inwestycji?
Z inicjatywy malborskiej
cukrowni powołano w mie
ście Spółkę Wodną; two
rzy ją 28 zakładów produk
cyjnych. Częś dokumenta
cji zdążyła się oczywiście
zdezaktualizować, projeK
tanci wprowadzają więc
poprawKi uwzględniające
najnowsze zdobycze w tej
dziedzinie. Trwają też roz
mowy z przyszłym wyxonawcą — Elbląskim Przed
siębiorstwem Budownictwa
Przemysłowego, budowni
czym podobnej inwestycji,
choć znacznie mniejszej, w
Stegnie. Oczyszczalnia zlo
kalizowańa będzie w okoli
each
Kałdowa. Roboty
przygotowawcze rozpocznie
się już w przyszłym roku,
a zakończenie budowy prze
widuje się na rok 1991.
Jest to termin niewątpli
wie odległy, ale też zakres
prac będzie ogromny. Oczyszczalnia
przyjmować
będzie nie tylxo ścieki miej
skie, . ale i przemysłowe,
także z cukrowni w No

ku, skażone bryłami wiel
kopłytowych bloków...
Obserwuję
robotników,
którzy przez kilka godzin
mojej bytności w mieście
odgarnęli śnieg ledwie na
kilku metrach chodnika. W
kasie PKS pani kasjerka
nie wie, czy najbliższy au
tobus do Gdańska, poje
chał już, czy dopiero przy
jedzie, a może w ogóle nie
kursuje? Nie wiadomo —
ta trasa „przelotowa”. Zmor
znieci ludzie czekali ponad
godziną. Autobus nie przy
jechał. Większość nie mia
ła nawet gdzie usiąść; nie
ma poczekalni.
Wyjeżdżam z Malborka.
Mijamy potężne baszty
zamku. Słońce już zacho
dzi, a zamek rzuca ogro
mny cień zakrywając nim,
niby płaszczem sporą część
miasta.

Marek Klat

...............
............... finansochwili
możliwości
WyCh buaowy szpitala,
Ale w Malborku nie' wy
budowano także ośrodka
zdrowia, a lecznictwo otwarte jest wcale w nie le
pszej, a może i gorszej sy
tuacji. Dlatego wart odno
towania jest fakt, iż rozpo
częta w końcu ub. r. budo
wa ośrodka zdrowia w Ka
łdowie ukończona zostanie
w 1986 r. W przyszłym ro
ku ma też być rozpoczęta
budowa nowej przychodni
w samym Malborku. Obec
nie mieści się ona w sta
rym baraku i z trudem mo
że podołać stawianym wy .
mogom. Dokumentacja obiektu jest już na ukończę
niu, a lokalizację ośrodka
przewidziano w osiedlu Po
ludnie. Planuje się też, że
po otrzymaniu nowego lo
kum służba zdrowia
nie
zrezygnuje ze starych po
mieszczeń. Znajdą w nich
miejsce gabinety -rehabili
tacyjne dla inwalidów i lu
dzi niepełnosprawnych.

przychylni ś Budowę no
wej księgarni przewidzia
no na lata 1986-89.
UZBROJENIE UL.
SŁUPECKIEJ
Przy ulicy Słupeckiej pow
stało już wiele domKów je
dnorodzmnych, nie mogą
być jednak zasiedlone, po
nieważ teren nadal
jest
nie uzbrojony. Zrozumiałe
jest więc zainteresowanie
przyszłych lokatorów po
stępem prac na tej ulicy.
Tymczasem poaobnych ulic, czekających na uzbro
jenie, jest w mieście kilka,
a dokładnie 9. Jeśli idzie o
dokumentację
techniczną
zaplanowanych robót, to
jest ona gotowa, są nato
miast kłopoty ze znalezie
niem wykonawców i tylko
się
zlecić specjalistycznym fir
mom. T tak np. malborska
„Organika” wykona w tym
roku prace związane z do
prowadzeniem wody
do
mieszkań przy ul. Słupec
kiej. Ona też wykona tu ka
nalizację burzową, by na
stępnie mogła być położo
na nawierzchnia jezdni.
Nadal nie można znaleźć
wykonawcy linii elektrycz
nej. „Eltor” odmawia przyj
mowania zleceń, także do
tyczących ulic: żuławskiej,
Elbląskiej, Kwidzyńskiej i
Gałczyńskiego.
'
a!

KSIĘGARNIA
Od dłuższego czasu daw
ny, obszerny sklep „Domu
Książki” przy ul. 17 Marca
straszy pustkami. Z przy
czyn technicznych lokal za
mknięto, a księgarnię prze
niesiono do dwóch pomiesz
czeń PSS „Społem” w no
wym osiedlu. Niestety, do
biega końca termin dzier
żawy pomieszczeń, o które
„Społem” dopomina się, w
trosce o swoje obroty han
dlowe. „Dom Książki” chęt
me wróciłby do dawnego
lokalu, ale brak mu fundu
szy na remont swojej pla
cówki.
Proponuje więc
„Społem”
wyremontowa
nie swojej byłej siedziby i
pozostawienie księgarni w
jej obecnym miejscu.
Oferta tylko pozornie
jest nie do przyjęcia. „Spo
łem” bowiem w przeciwień
stwio do „Domu Książki”
dysponuje środkami na re
mont.
Wyremontowawszy
zaś lokal przy ul.17 Marca,
handel spożywczy zyskał
by znacznie większą powie
rzchnię od tej odstąpionej
księgarni i to w
samym
centrum miasta Społemow
cy wykazują w tej kwestii
duże
zainteresowanie i

Wzrok prijb^sza w sa
mym centrum Malborką
przykuwają wysoko umiesz
czone efektowna anteny te
lewiizyjne. Szkoda, że niek:o niżej widoczny zegar
jest tylko martwą atrapą
chronometru. A przecież i
w Malborku czas ucieka
permanentnie i bszprwroi
me....
(hd)
Fot. H, Drzewiecki
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DZIENNIK

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI
- POMOCNICZEJ
w Gdańsku-Wrzeszciu, ui. Fiszera 2

ZATRUDNI
4 bibliotekarką.
ZgtoaMnJa

telefoniczne,

wre, m.
K-193»

ul. Parkowa,
0 Dom Wycieczkowy — bar bistro r,Ru

ODBĘDZIE SIE
OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

ymlany • zdnózia

Trtetarg odtęazle nę w dniu i*. 8Z. ’,885 r. w
sied üble przedsiębiorstwa o godz. 9.00 1 tam też
nożna pojazd oglądać,
X-1933

V» mgr. Ini. Krr/sirtofa Srwacxyk«.
GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
INFORMATYKI PRZEMYSŁU
BUDOWLANEGO „ETOB”
Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 18

I. . ,Aiu,., kinematyczni t dynamiezsa en!*«
fowej prsekłaanl „en tej, i al.zująceJ sA,»ianr ru*
jtau obrotowego na proitollniov y I odwrotnie".
PROMOTOR: lut, dr lut. Leaaek Can tek.

0 mgr. Ini. Zenona Bonef
ft; * t tani« wnikania tkrtt prey skraplaniu
*wm tl kg - iw a-' r*_#J powiefcehnt , «ijmych rut
rtehrowanych“.
PROMOTOR: <m, dr int. AaMBi CMopeekt
Praea doktors-ta znajduje tą do wglądu w Ciy* et Mbiloteht Główne, po (Omach Główny).

K-ttM

(

914819, nr podwcsia ,18.082, rok produkcji 1918,
cena wywoławcza 388 004 tł.
— marki Zuk a-11, ni rei. GDE lTiA, ar sUn.ka
337388, nr podwozia 120J61, rok produkcji »V»,
cena wywoławcza 181 200 zł.
Pi letarg odbędzie *fę dnia 13 marca 1835 roku
• | idz. i0.00 w siedli' ie przedsiębiorstw* w sali
konferencyjnej.
Samochody można oglądać codziennie od godziny
•.0—14.00.
Wadium w wysokości lo prot ceny vywoi«. wciel
należy wpi&cać w kasie przedsiębiorstwa do dm*
lt. 03. 1985 r w goni B jy—14.00.
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu
bn podania przyczyny.
K-tOOł

„RĘKODZIEtO ARTYSTYCZNA
Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego
i Artystycznego
Gdynia, ul. Jena z Kolna 11-13
OGŁASZA

X>at«fib*i
i unrau

i Rada Wydaiaiu Praam I A«minłstracX
(fa.ńaklo

II PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAWIADAMIAJĄ.

na sprzedaż samochodu marki:

ę w dnu U rare« IBM ,r. na Wydziale fn-w
^Admlrdrtrae^i^Sooot, ul Armft Czerwonej ,i> i

ODBĘDZIE SIĘ
PUBLICZNA DYSKUSJA NAD
ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
0 mgr, Waldemara Uztaka
MA TBMIkTi
JbjHwswsŁt Awtadezet reat«wyeh du fsstews
IM t kosstów mirzy marla ’.
PROMOTE» ROZPRAWY: prof, dr bab. rititan
* aakgwłak s tin w ersyteta Gdańskiego
. • M»t* boktorską można «spoina i ng w "lblioóaea Głównej Vniweraj tetu Gdańskiego
__________
K-JS6*

PRZFOSIĘBIORSTWO HURTU
SPD2VWCZEGO
Oaazlcrt Wojewódzki w Gdańsko
ZATRUDNI ZARAZ
w Mdgrewaniiat ■ Wydziale Zatrudnianiu Prag.
4h Mlejtklecoi

— kierowr ków sklepów branży spożyw
czej,
— zastępców kierowników skl«p<v-#r
— starszych sprzedawców, sprzedawców,
— specjalistów, inspektorów branży spo
żywczej,
— pracowników księgowości,
— kierowmkd działu finansowego,
Zgłoszenia przyjn. jje Dział Spraw PraeowniSTych — Gd.ańsl ul. Świerczewskiego 3V telefon
■3-27 M W godz. 7.00—15.00.
K-763

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANO-PEMONTOWE
HANDLU I USŁUG „BUDREM”
w Gdańsku, ul. Narwicka 10
Zatrudnienia

ł

* s-eg głównego księgowego,
— t pracowników księgowości zt znajomością gespodarki materiałowej 1 kosztów,
— SDtc. cis. normowania ze znajomości* ko»,tory*
sowania,
— kierownika zakla-u ślusa.skli te,
— majstra zakładu ślusarskiego,
— majstra budowlanego,
— kierowcę,
— murarza,
— pomocnika murarza.
— mechanika samochodowego
— opera tote koparko-fpycha-kl,
— mechanika „nr..ęiu budowlanege,
— TZklarza lub pomocnika szklarza
Szczegółowych informacji udziela Dział 3p?*w
Pracowniczych, teL 43-04-;>4. wew, 2S lub A 05-83
43 17-84.
K-213J

INSTYTUT MFTEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ
Oddział Morski w Gdyni,
ul. Waszyngtona 42
OGŁASZA

0

PRZETARG NI EOG RAN ICZONY
na rozbiórkę budynku przy uf. Sędzirlciego 13 (były Hotel Kaszubski)
w Gdyni.

—•rmm

0

Ponadto posiadamy do upłynnienia na
stępujące nowe części samochodu marki
SYREnA po cenach detalicznych:
1,
3.
3.
A

plandeka (op dcza) — szt. I,
tarcze koła 'felęlł — szt. 3,
dętka — «zt. l.
prędkoiciomien, — szt. 1.

ic-mt

„SPOŁEM”
SPÓŁDZIELNIA -»RODUKCJ! PIEKARSKIEJ
I CIASTKARSKIEJ W GDYNI
81-506 Gdynia-ftedłowo, ul. Stryiska nr 13
OGŁASZA 1
PRZETARG NIEOGRANICZONY
ni wykonanie remontów
następującym zakresie:

naszych

obiektów w

— Piekarń,a nr 2, Gdansk-Wrzeszcz, uł.
Grunwaldzka 239
— Roboty malarskie w obiekcie o kubatuiza H ty>>
nt sześć.,
termin wykonania: ITr kwartał 1985
orientacyjny koszt 3 OłP tys. zł,
— Roboty dekarskie
konserwacja dachu papo^
wego wraz z naprawą obróbek Dlacharskłcb
termin wykonania: fir kw»artał 1.985 r.,
orientacvjny koszt 800 tys. zł,
— łoboty instalacyjne — przebudowa instalacji pa
liwowej oleju napędowego,
termin wykonania: II 1 III kwartał 198* r.,
orientacyjny koszt 800 tys. zł,
— Roboty murarsko-posadzkarskie,
termin wykonania: IV kwartał 1985 r^
ortentacyjny koszt 200 tys. zł,

— P«ekamia nr A, Gdańsk, ul. Własny
Ludów 4

ZATRUDNI
■e sk.erowaniam % Wydziału
Spraw Socjainycn w Gdańsku:

— a! kEHA lt*M, nr .Mmka 350491, nr podwoiła
343017, ron produncji 1874,
cena wywoławcza
44 003 Si.
Przetarg odbędzie
w dniu 2< marca 1985 roku
• godz. 10.00 w siedzibie Działu Technicznego Spół
dilelnl w Gdyni, ul. Zwycięstwa 30, tel 22-4(^88.
Pojazd ofladaó mczna przed terminem przetar
gu pod adre,>err. Jw. w godz. ł.00—15.00.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoła w.
należy wpłacić do kasy spółdzielni prze< dniem
przetargu.
Zastrzegł, sio prawo odwołania przetargu h«*
podania przyczyn.

rykonsnl* ww. prac M azari rea IMS j.

ORAZ SPRZEDAŻ
materiałów z odzysku.

Przetarg oubędzie się w 1985-03-18 o goaz. 13.09 w
siedzibie oddziału przy uL Waszyngtona 41 w sali
rr 221.
V’ przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa
państwowe, spółdzielcze, Jak również osoby pry
watnie legitymujące się Jednym z niżej wymienio
nych dokumentów:
— karu rzemieślnicza,
— zezwolenie na wykony wanta prac murarskich,
—1■ aktualne pozwolenie na budowę.
Zalakowane koperty ofertowe ^alet;, składać w
Dziale Technicznym p. 112 do 1985-43-15.
Zastrzega się dowolny wybór oferty lub unie
ważnienie przetargu be2 podania przyczyn.
K-2085

— Roboty malarskie wewnętrzne,
termin wykonania: II ku artał 19£ł r.,
orientacyjny koszt 1 300 tys. zł,
— Roboty dekarskie — remont dachu papowego t
częściową wymianą poszycia 1 obróbek blachar
skich,
termin wykonania: II ».wartał 1985 rn
orientacyjni' koszt: 1 550 tys. zł,
— Roboty :duńskie — remont średni pleców pił
karskich wyciągowych typ RR firmy Bronczewski — szt. 5,
termin wykonania: II kwartał 1985 z,
orientacyjny koszt. 800 tys. zł
— Roooty murarsko-posadzkai skle,
termin wykonania: II kwartał 1988 rH
orientacyjny koszt: 100 tys. zł,

— Piekarnia nr 15, Gdynia, ul. Hutnicza
nr 11
— Roboty malarskie w obiekcie o kubaturze 53
tys. rn sześć.,
termin wykonania II kw-rtal 1888 r.,
orientacyjny koszt: 3 000 rys. zł,
— Roboty dekarski« — remont dachu pspowege,
termin wykonania: II kwartał 1985 r,
orientacyjny koszt: 1 200 tys. zł,
— Roboty Instalacyjne — remont stacji redukeyj"o-schładzająceJ pa^y wraz z przepompownią
kond-nsu,
termin wykonania: n 1 III kwartał 1985 r,,
orientacyjny koszt" 800 rys. zł.
— Roboty murarsko-posadz.karskle,
termin wykonania: II kwartał 1885 r.,
orientacyjny koszt: 100 tys. zł,

— Piekarnia nr 34, Jastarnia, ul. Żymier
skiego 2
— Roboiy maiarskl« wewnetrzn«,
termin wykonania: 1985-05-10—03-39,
orientacyjny koszt: 350 tys. sJ,

— Fiekarnia nr 46, Kościerzyna, ul. Ro
gali 3
— Robofy malarskie wewnętrzne,
termin wykonania: 1885-05-02—03-1*.
orientacyjny koszt: 400 tys. zł,
— Roboty murarsko-posanzkaräkle
termin wy konania: 1985-05-02.—06-11,
orientacyjny koszt: 150 tys. zł,

— Piekainia nr 70, Gdynia, ul. SłryJska 13
— Roboty malarskie wewnętrzne, w pomies tczeniach socjalnych ł ciągach komunikacyjnych,
termin wykonania 1985-03-15—1985-04-30,
orientacyjny koszt: 500 tys. zł,
— Roboty dekarsko-blacharskic — konserwacja da
chu papowego, wymiana opierzeń ścian osło
nowych.
termin wykonania; II kwartał 1985 r.,
orientacyjny koszt: 1 400 tys. zł,

— Ciastkarnio nr 1, Gdańsk-Stogi, ul.
Zakole 3

RSCP „Wyorzeże"
w Gdańsku

— Roboty malarskie wewnętrzne,
termin wykonania: ’I 1 III kwartał 1888 r.,
orientacyjny koszt: 3 800 tys. zł,

— Ciastkarnia nr 5, Gaansk-Oliwla, uł.
Polanki

ZATRUDNI
m skierowaniem z Wydilnłu Zatrudnienia:
—* iBłstrza produkcji rwowo-wsrzywnęj,
— specjalistę da, produkcji pieczarek 1
stwa,
— kierownika I zastępcę kier. da. produkcji sgr«4lnlczej,
alaczy kotłów wys. pręt. 1 t «.,
ednarzy,
— spi reda- -eów,
— mechanika maszyn,
— elektryka,
— konsci watora wag.
— ip ej. ds. inwestycji,
— gh r ne-„ specjalistę ds. teehnłeznyeb,
— robotników magazynowych,
— dozorców.
Informacji udziela Dzjsi Kadr w Goańsicu-Oilwi«,
mi Orunwaldzka 469, teL 52-20-59, wew 9i,
K-19SI

— Roboty malarsk'e w< wnętrzn«,
termin wykonania: II 1 III *w»rtar 198T r,
orientacyjny koszt: 370 tys. zł,

— Ciastkarnia nr 2, Gaańsk-Brzeźno, ul.
Dworska 1
— Roooty malarskie wewnętrzne,
termin wykenama: III kwartał 16« r..
orientacyjny koszt 370 tys. zł.
Powyższe roboty zleci się do wykonania z mate
riałów powderzonveh.
Dc składania ołert zapraszamy przedsiębiorstwa
yaństwowe, spółdzielcze 4 p-ywatne w terminie 10
dni od daty' ukazania się ogłoszenia.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru ofe
renta, a także unieważnienia przetargu bet. po
dania przyczyny.
Szczegółowych Informacji udziela Dział Główne
go Mechanika pok. nr 28, teł. 22-0Ó-84
K-2294

P dom rradaj’qcy się na ośrodek wcza

sonry na 4C- 5Ü miejsc .usytuowany
w bl skiej odległości cdi morza.

—-—-

najta
niej, Żary skrytka 88.
P-851A

matrymonialne

BIOHOROSKOP
zgodności
partnerskiej
z anailzuml
biorytmów
dwóch
osób.
Biuro Obliczeniowe 69-820
Piła, skrytka 181, prześlij
dwie daty urodzenia.
P-*77

4 felgi magnezowe z opo
nami dc Mercedesa 300 —
sprzedam. Tel. 20-52-86.
______ __________
S-2217
OPONY 145 z 18 t dętki —
sprzedam. TeL 41-01-36 lub
23-15-69.
S-2299

SPRZEDAM
VIDEO VHS, Jowisza,
telewizyjną J1-95-S8.

rrę

£TURO
Matrymonialne MASZYNĘ do p.sanla, ta
WEST« lekarstwem na sa nio. TeL, 47-81-49.
G-3992
motność. 79-95?
Szczecin,
skrytka «72.
p-1071 PRALKĘ
automatyczną
RFN,
loaówkę
używaną
MAŁŻEŃSTWA
według RFN. TeL 32-28-58.
znaków zodiaku
kojarzy
0-6510
ZODIAK, Elbląg,
skrytka
68.
0-8101 ratlerki. Tei. 41-69-2«
G-8571
LI DO Gdynia 10, skrytka
S’. — Interesujące oferty, MASZYNĘ co lodów »-gło
wieczorki zaooznawcre. 1 e wicową kompletną 1 nowy
lefott 29-03-83.
G-49733 kompresor chłodniczy «‘J00
cal. TeL 41-40-35.
G-657S
PANI, lat 38, z dzleekłem,
pozna pana r mieszkaniem. KkROSLRIĘ Fiata 12l,p. Te
Oferty 3* WUP„ 8J-300 El !efor. 51-81-8?
G-66I8
bląg.
KAMERĘ
fłlmowa~dżwjękov/ą
SUPER 8 BAUER
2033 XL, projektor dżwlęko
nikri’< nnvio^n
wy panorama 1021 elektro
nlk bardzo tanio. Tczew-,
G-66SS
ODSTĄPIĘ
tanie
punkt tel. 48-64, yo 16.
iprzedafcy n wistów. Sopot, VIDEO, tanio Tel. 20-39-25
taL »1-74-23. po 18.
0-6557
3ILAHDY, nowe Video Akai 1 TV Sony (pal, 3 x
ŁOM z ogrodem, blisko secarr S x NTSC — svste
Gdańskc zorzedam Oferty my USA 1 Kanady). Tel.
6575 Biuro
Ogłoszeń 80-958 22-4-.-21, pi> 20. ______ G-6460
Gdańsk.
TOKARNIĘ do drewna
z
mechanicznym.
DOMEK jednorodzinny pU posuwem
Malbork,
Głowackiego
lob.
nie rprzeoam.
Pszczółki,
0-8622 _______________________ P 1I8
Słowackiego 16.
RAS”ONA frezlł 1 kwlatv
KUPIĘ domek jedno- lub cięte. TeL »-41-20.
G-4477
dwurodzinny
Wltomino,
Chwarzno, możliwe w roz
Uczeniu własnościowe i.t-5
KY*!/ TY
astromerle.
Wltomino. Oferty 2611 UPT
Frezie ładne. Przymo
rze, ul. Szczeciński, w
81-301 Gdynia L
stronę Ze spy.
Ogrod
DZIAŁKĘ
budowaną 546
nictwo, Edward Bucior.
m kw. oraz gry telewizyj
G-6504
ne i elektroniczne
sprze
dam. Starogard, tel 22i-20
kempingową
P-21« URŁYCZEPĘ
128 E, nową. Gdańsk, plac
NOWĄ
luksusową
willę Oruński 7B godz. 8-12.
C 6547
w Gdyni blisko morza (og
rzewanie gazowe, kanailza
słoniowe — atrukcja) sprzedam Oferty 6697 KOŁp
rzeźby
dalekiego
Biuro
Ogłoszeń,
36-958 cyjna
Wschodu. TeL
grzecznoś
Gdańsk.
ciowy 51-14-84.
G-6848
DZIAŁKĘ na terenie Trój
miasta — azorojon^ kuplę. CITARĘ Yamaha, bass Jo
Oferty W00 Biuro Ogłoszeń, lana. heblarko-piiarkę. Tel.
51-79 31.
G-O590
80-958 Gaańsk.
DZIAŁKĘ
budowaną W
Trcjmleśce
zdecydowanie
kuplę Oferty S4SJ P4uro O
głoszeń, 80-958 Gdańsk,
2 na ziemi koło Kolbud —
sprzedam. Oferty 6546 Biu
ro Ogłoszeń, 8C-95» Gdańsk.

OWCZAFKI
rodowodowe.
LODÓWKĘ
31-06-98.

niemieckie,
TeL 52-23-54.
G-6633
Silesia.

TeL
0-6634

ATRAKCYJNĄ
kurtkę z
tchórzofretek. TeL 41-02-62.
G-4838
MIKSZKAN1L
dvmpokojo
we, komfortowe zamienię
na pół bliźniaka luo do DYWAN 3*8. Telefon
G-44I7
me1' do rozbudowy.
W 53-17-52.
rezilezeniv może być Po
WTF.YSKARKE
pionową
lonez. TeL 34-05-16.
S-1204 (60 g) + polietylen wysoko
ciśnieniowy.
TeL 52-48-85,
C -6845
PĆ>? bliźniaka w rtani< ru godz. 14-18.
rowym sprzeasm
Telefon
Kooernik 4,20
23-1} 55.
S-2206 SEGMENT
m. Oferty 669C Biuro Ogło
sz»ń, to-958 Gdańsk.

MOTORYZACYJNE

NADWOZI B5
uzbrojone lub
nie UŁbrojon* do Fiata lłBp
kuplę.
Z
Tublelewiez,
Elbląg. uL Grunwaldzka 93

m i.

0-6303

MERCEDESA
kuplę eweh
tualnle za» merit« nfc Fiala
12? p. Tel. w dni robocze
3f -74-/8.
G-6509
ŁADĘ lt-10, 183» sprzeaam.
TeL S7-13-34, w godz. 7-10.
G-655«
6- etniego Opla ReKorda S3
D sprzedan
Tei. 51-31-35.
0-6573

PIEC c.a na gaz 7< m kw.
bez atestu. TeL 41-23-84.
0-6681
SEGMENT
Antwerpia. Te
lafon 51-48-39.
G-6712
KALORYFERY,
Tal. 39-US-37.

0

STUDENT
poszukuje po
Koju , Gdynia — Łopot. Tel.
2“ 04-22, po »I,
G-9311
STAROGARD Ga. — lkl-3
spółdzielcze,
centrum, za
mienię na podobne w rrój
mieście. Tel. 51-17-41. C-fr.

keramsyt.
S-2J1

PIEc co. 1 m. Akordeon
126 basów. Tel. 23-11-56.
S-2U05

KUPkĘ
TERMOSY do lodów W l 15
Kg Gdynia, teL 2.-73-91.
S-2181

©dbędq się sen unia grup członków oczekujących ihi
mieszkania w sali UMiG, ul. Buczka 1 w Kartuzacż a go
dzinie 16 30 w dniach jn.x

•mit I «■* nr 833—2838 lnie |. •», 1955 f,
grupa XI od nr 20*.—3474 dnia 12. 83. 198 y.
grupa 1XX od ar z47ł-~K98. dni, 18. >3. 198,' f.
___ __________ __________________________

STUDENT
obcokrajowiec
poszukuje mieszkania s 1»
lefonem na trasie Gdynia
— Orłowo — Sopot — oli
wa. Tel M-i 1-77.
G-8684

PRZYJMUJE ZAPISY
óo klns pierwszych młodzieży mesklej na rok »zkolny 1^S5^e
w zawodach;
—
—
—
—
~
—
—
—
—

PÓŁ domku o powiftrzclmt
75 m kw„ wlatnoścluwe —
zamienię na M-3 własnoś
ciowe w okolił] Gd.-Wrze
szcza, piętro 1 lub II. Su
chaninu, Beethoven» n.
G-8599

K( -S5£ Gdańsk

KOMFORTOWE
mltszkanłe spółdzielcze
dwupoko
jowe, 48 m lew., JV
p..
Przymorze, — zamienię na
Większe. TeL 41-29-85 <.-«531
„TWÖRCZOSC
Architek
toniczna”
Spółdzielnia
Pracy
poszukuje pomiesz
czeń z teleionem c powie
rzchni około W m kw., s
przeznaczeniem na siedzi
bę zarządu 1 pracownie ar
chltektów. Wiadomość
w
godzinach
»-15,
tciefon
52-10-08.
o-tóa:
M-S — »rzymorz«, ccętnle
z telefonem Kupię.
Tele
fon 58-37-32.
0-6052
MAL2ENST1VO
bezdzietne
poszukuje
sam odzieinegc
nleszkanla.
TeL 43-9Ł-92,
do 15.
«-«628
WŁASNOŚCIOWE M-3, 60
m kw., Gdansk — Chełm,
zamienię na równorzędt e,
Sopot — Gdynia. Telefon
23-38-17.
S-2194
M-2
własnościowe, cent
rum Gdyni, z telefonem -•
sprzedam. Teł, 30-42-44 wie
czorem lub
oferty
»16«
UPT, *1-301 Gdynia L
DWA mieszkania — 8-po
kojowe w Gdańsku stare
budownictwo E.C. t »-poko
jówe na Przymorzu, nowre
budownictwo, zamienię ua
jedno mieszkanie 3-4-DOK3
owe lub regment w no
wym budownictwie na tra
»ie Gdańsk — Oliwa. Ofer
ty «844 Biuro ogłowzeń, 89958 Gdańsk.
M-4
własnościowe — Zr
blankr, ziunienlt na
w Gi .nsku. Tel Vi-88-ie.
G-6853

PBACA
KOBIETY, mętczytiL. Pra
ca w ogiodmc.wie. Olszynka. Miedza, końcowy 133,

, 121. j.

5 t

.SAMOTNĄ
łtarsza; panią
przyjmę do
prowadzenia
aumu. Oferty 636S Biuro O
głoszeń, 89-95C Gdpńsk.
W warsztacie
zabawkarsklm zatrudnię
mężczyznę
na wcześniejszej emerytu
rze. Oferty 65o9 Siuro Og
łoszeń, 80-956 Gaańsk.
TECHNIK
technolog ży
wienia zbiorowego poszuxu
je pracy. TeL 41-35-26, po
godz. 17.
G-8S23
GDAŃSKI Dom Nauczycie
la zatrudni zaraz Kucha
rza i pomoc kucnenną. Te
lefon 41-81-1«.
K-2050
MĘŻCZYZNĘ l kobietę w
ogrodnictwie
zatrudnię
Możliwość zamieszkania. Ol
szynka, Łanowa eo.
0-6552
PRZY; MĘ
(bez szyc»ak

chałupnictwo
Tei. ’2-04-59.
0-6582

NAUKA
LINGWISTA — „Oświata"
posiada worn* miejsca na la
boratoryjnym
popołudmo
wym kursie języka anglels
kiego dlJ,
początkujących
w Gdyni, ora: w Gdańsku
na IV semeat'ze
języka
niemieckiego i IV, V VI
języka angielskiego. Infor
macje. teL »2-49-71 od 7.30
—15.30
K-*889
FRANCUSKI — t-miwftęaz
ny audiowizualny kur# or
ganlzuje Lingwista — CC
wiata w Sopocie, T ipley:
Sopot, Kazimierza Wielkie
go 14, poniedziałki, wtcrkl,
piątki 1« — 18. '
K-He3

OŚRODEK ZDZ w« Wrze
szczu
ogranizuja
kursy
kwahtłkacyjne:
stolarz,
NOWEGO
Mercedesa 190
fiancnski.
TeL cieśla, tapicer, kucharz —
D kupię, mogę dat w roz WÓZEK
0-6721 kelner.
W
najbliższych
liczeniu Opla Rekords 13 33-10-18.
dniach uruchamiamy rów
D- Oferty fl573 Biuro Ogło
KUCHENKĘ
gazową
8- nież Kursy palaczy e.o. 1
tzzń, 80-958 Gdańsk
nalnlkową Gdańsk. Raduń kotłów
-'ysokoprężnych.
KAROSERIĘ
I lata «6 p Skl 34 m U.
G-6525 Zgłoszenia:
Wrzeszcz,
sprzedam. TeL 31-35-09, po
Lrlerżyitekiego 7. telefon
Telefon 41-20-81,
1?
G-6535 ELEKTROLUKS.
K 1868
G-5570
32-11-93.
CIĄGNIK C-339 atan dob
ry sprzedam. Antoni Kula. BONY PKC. Teł. 41-92-33
USŁUGI
G -3655
Nowa Kościelna .(mina Os
taszewo, WqJ- elbląskie.
dywanów
G-6350 BONY PKO. Teł. 51-31-2? CZYSZCZENI*
G-5177 Tel. 52-23-19.
G 1217
WARTBURG *W i Flat SS0
łakiero
niedrogo sprzedam. O’iw®, BONY PKO TeL S*»26-«4. CYKLiNO WANIĘ.
C-57 wanie. TeL 24-35-19, 16-29.
Czyżewskiego 14 a rr. a
0-6580
C-2758
BONY PKO. Tel. 31-73-OL
G-5637 CYKLINO WANIĘ,
TeleMERCEDESA
300 D, 1979
0-4153
sprzedam. Teł.
grzecznoś
fon 52-13-85.
ciowy 43.-87-17.
G-6584 BONY PKO. Teł, 32-23-04.
G-629S UKŁADANIE
parł;leł6ur.
SYRENĘ 105 L, 1986 r. —
mozaiki, cykllncwwnle, la
WKRĘTY do drewni 4 x kierowanie TeL 31-75 73.
•przedam. T«L »7-49-54
G-8681 45 mosiężne lub niklowane.
G-662i
TeL 62-77-59
G-6530
MERCEDESA
200D,
rok
DRZWI
dodrł *owe, har
1971, pilnie aprzedam. Przy MEBLE gdańskie. Teł. gize monijkowe, tapicerka, za
morze, uL Rokossowskiego cznościowv 41-84 34, w go- bezpieczenie drzwi, karnlG-6585 sze, żaluzje, zamki „ski r1 A m 31.
G-66-,7 dzinrnh 15-19.
blec”. Warsztat — Politech
MERCEDESA 266 P do re
nlczna 9, tel. 41-45-83.
montu sprzedam.
Oferty
G-358f
LOKALE
6641 Biuro Ogłoszeń, 80-958
dywanów.
Gdańsk
CZYS3 OZENIE
POSZUKUJĘ niedużego lo TeL 31-80-8«.
0-4S57P
VW 366v TL w całości _ kału na warsztat. Telefon
0-6459 CYKLINOW-oNIE,
na czętcl sprzedam.
Tel 31-46-15.
lakierc
41-43-71.
G-6739
wanie. TeL 16-90-9« Od 13
DWA mieszkania: dwupo- do 18
3-1269
NCWY silnik Fiata 125 p kolowt — piece, kwaterun
1500 na gwarancji
sprże- kowe, Gdańsk i trzvpoko- CZYSZCZENIE
dywanów
G-SŻ6C
dam. Teł. 33-57-35 od 16. jove — c.o., gazowe, włas Tel. 32-54-70.
G-6716 nościowe, centrum Wrzesz
cza, zamienię na jedno mle PRZEPROWADZKI.
TeleFIATA 125 p, 1971, płaskie sakanle pięciopokojowe
z fon 41-69-53.
G-2923
tłoki
sprzedam.
Telefon wygodami lub domek. Ofer
26-79-36
S-2193 ty 6514 Biuro Ogłoszeń, 80- INSTALACJE elektryczne.
958 Gdansk.
Tel. 41-60-94.
G-5741
SILNIK Peugeot 564 — die
sel sprzedam, Tel 20-78-64 KAW ALERKĘ
kuplę. Te PRZEPROWADZKL
Tele8-218* lefon 71-13-67.
G-8323 fon 31-21-20.
G-3'ud

K-»34

ISSRÓŁ SZKrt» BUDOWLANYCH
Gdan$k>OIiwar ul. Dąbrowszczaków 33

LOKATORSKIE M-4. 60 m
kw., Jai-cwo zamienię ru
1-, »-pokojowe w Trójmieś
cie. Budownictwo obojętne.
Oferty 6532 B<uro Ogłoszeń,

Oferty prosimy składać pod ww. adresem.
K-1855

MATKVMONIALNC

INFORMUJE.

M-2 — Zablanka, I p., »pr*i
dam. Oferty 5491 Biuro Og
łoszeń, 50-954 Gdańsk.

KUPI
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ZARZĄD SM „KASZUBY»» W KARTUZACH

BYDGOSZCZ — mieszkanie
typ M-3 o powiększonym
metrażu,
anółdzl rlcze
W
b'oku \osiedle Wyżyny) —
zamienię na podobne
w
Trójmieście.
TeL 23-41-28
lub 32-15-9».
K-KUS

PEKAES AUTO-TRaNSPORT S.A.
Warszawa, ul. Świętokrzyska 30

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż -samochodów:
— marki tvX A 0f, n: rej UD r S74B, ur silnika

K-92M

ODBĘDZIE SIĘ
OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

WYMAOANK WARUNKI!
— uprawnienia do prowadzenia zakłada gzrtrououiczncgo,
— odpowiednia praktyka,
— äaiwlrdcrtni« o przebiega pracy zawodowej,
Zgłoszenia wraz z okazaniem nokumentow przyj
muje do dnia 12. OJ 198“ r. MPT „Gaańsk-Tourist”
w Ci( ańsku-Brztżnle, uh Karola Marasa 234, tel.
S8-63-31.
K-UU

OGŁASZA

Piaca dol-tó-ekr znajduje alg do wglądu w Cry*
♦elm Biblioteki Głównej PO
(Gmach Główny),

Podaje Mg M wiadomości, ta w dniu 13 mi. ca
ItM roku o gods. li.Oi w sali nr KV) Gmachu
Oiownego Politechniki GdaAaklej, ul, Majakow
skiego 11 LI

gan" w Kartuzach, ul. 1 Maja,
0 Restauracja „Nadwiślańsko.” w Tcze
w.e, ul. Dąbrowskiego,
0 camping kat. I w Borowo. gm. Kar
tuzy.

— «AT HJMłll, nr u). OUK-KU, rok produkcji
1913, stopień sulycia 4» proc., cena wrywoławci*
Ł/6 %• zł.

BUM«
Tolcfoc
R-2113

WŁASNOŚCIOWI U~4 za
mienię na większo lua do
kuak, w Gdańsku, Telefon
32-52-89.
0-M3T

0 Bor Szybkiej Obsługi w Kartuzach,

na sprzedaż samochodu marki:

Pojasd posiada przyznane dc

&AMODZUCJLNXOO
kenia penukują.
22-31 -33

Ba agencyjne prowadzeni« obiektowi

PRZFTaRG NIEOGRANICZONY

1 -aje się do ui*d, m lości,
« dniu 19 ne
!.Mt roku o godz. ..00 w Mli nr 300 Gmachu
Głównego Politechnutl Gdańskiej, ul. Maiaizow•kiego 11/11

9

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
TURYSTYCZNE „GDANSK TOURIST^
OGŁASZA PRZETARG

OGŁASZA
teL 41-13-75,

I A Ł T ¥ C X I

tnehnolog robót wykończeniowych w budownictwie,
s&rojant-betoniarz,
murait,
cieśla,
monter Instalacji budowlanych (hydraulik),
monter nawierzchni drogowych,
elektromonter,
mechai.ik maszyn budowlanych,
mechanik — kierowca pouizdów samochodowych.

Nauk i trwa trzy lataUczniowie otrzymują wynagrodzenie w zaieznoścl od zawodu 1 roku
materUlne!i d< 8500
+ r‘a8rody miesięczne do 29 proc.,
wVne przy
Zamiejscowym zapewnia się zakwaterowanie w Internacie szkolnym.
W zawodach murarz, cieśla, sbrojarz-betoniarz — zakwaterowano
Pracującym proponujemy 3-letnle Tecunlhum Budowlar- dli Piacrią^fakiT'
n neli ego nobudowdany (po Zasadniczej üzkoie Zaw'odowtj). .
3l
« a
Obowi (żuje gza min wstępny z matematyki 1 J. polskiego. *
Zapisy pizyjmuje sekretartai szkoły pok. 31, tel. 83-65-14,Ji w. «
- _______________
K-1866

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA STOCZNI ,»WISLA"
w Gdańsku
PRZYJMUJE ZAPISY DO KLASY I
w zawcdüchi
1» monter ślugarsiaego wyposażenia okrętowego,

0 monter maszyn i urzqdzeri okrętowych.
UCZNIOWIE W CZASIE NAUKI W SZKOIX OTRZYMUJĄ MSOTŁATmSi
— umundurow-nte t vs razy w ciągu trzech lał,
komplet podręczników szkolnycb do klaar, 1 n 1 tli,
— Jed - poeiłek dziennie,
\
— zamiejscowi — zakwaterowanie.
Ucsnlov e V' .-zystają t upra wileń pracowniczy-:! jak Inni człotikwim załogi
Uczniowie, którzy maja trudną sytuację materialną ot~z; mule tmpt log do
8506 zł kwartalnie.
WYNAGRODZENI! MIESIĘCZNE UCZNIA WYNOSI:
Klasą 1 — 2^ zt
,
Klasa U — 2700 ri + R proc. nremii.
Klasi III — przy bardzo dubryeb wynikać! w n«uc< do 8666 al.
Ou chwili wsti i leria do Bekały Uczy się ucrnluwi Jata nauk' eg pc*rwSle«ów
wynikających z Karty Stoczniowca.
K/.MDYDACI WINNI Z^uZYC N STOCZNI: Dodanie, tyclorys, «wiadectwo
ukończenia kiasy VII l VIII, świadectwo zarowla, wynik badań lekarskich
• zdjęć.
ADRES STOCZNI „WISŁA** — 88-643 Gdańsk-Stogi, n! Przełom 2, teł 81-42-Tt.
DoJazu autobusem nr 111 od Dworca Głównego PKP o« przystanku końco
wego.
SL-1493

SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W STAROGARDZIE GD.
83*200 Starogard Gd., ul. Bolesława Prusa 43, te(. 230-61
OGŁASZA PRZETARG N.EOG RAN ICZONY
na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu!
Ł
t.
3.
4
8.
4.
7.
8
L
. j.
V
12
13
14.
15.
W.

Stak 5 9-3, «cna wywoławcza 48 558 zł,
Nvfc-i 122, cena wywoławcza 93 300 złRówniarki* drogowa SHM 4-120, cenr wywoławcza 788 878 mL
Syrena R-29, c >na wyw oławcza 105 000 zł,
f r_/'zepe D 47A cena wywoławcza 7f 230 zt,
*o ui eraei pokosów Z-M0, cena wywoławcza 82 471 sl,
Myjnia łojlerowa, cer 3 .rywoiawcza 23 544 zł,
Sprężarka powietrza 3JW60 cena wywoławcz 28 474 zł,
Siiosokomba ja KS ir, cena wywoławcza 56 Ó00 zł,
Brona wau«dłow< U-2JS.. cena w>vwoławcza 32 200 ał,
Rozdrabniać: ‘“"in Z-364, cena wvwofaw-tza 20 630 tŁ,
Rozslewacz N-011, cena wywoławcza 36 430 zł,
Rozsiewa» N '611 cena \/yv,’oławcza 34 560 zb
Boztrząsacs ooornifea RT I1H, cena wywolar.cza 34 874 zł,
Roz irząsao* obornik; PTW-4, cena wywoławci a 5C 13t zł,
Betoniarki BL-2-500B, cena wywoławcza 70 764 zk.

Wymlenlon« n.aszyny cnożn^ oglądać codziennie w godzinach od 7.66 do ifl.nn
pod vw adreoen Frzetarg odbędzie się 1935-03-(b s godz 1l0^ w świr ilc« SUR.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej ralezy wpiacić dc kasy SUI,
Starogard Od. nejpóżniej do godz. 9.00 w dniu przetargu.
W przypadku niedolścia do skutku I przetargu, wyznacza się II przetarg w
tym samym dniu o godz, 13.00.
SUR Starogara zastrzeli sobie prawo unieważnienie przetargu be* podania
»fzyczyny.

___________________
UKŁADANIE
parkietów,
mozaiki (własne, powierzone). Tel. 51-26- 04.
3-2682
CZYSZCZENIE
dywanów,
.„picerki. TeL 46-83-63 od
1C ÓO 18 .
G-5852
DODATKOWE
drzw (fu,
ryny stalowe i. Tel, 20-55-48.
2 -38-u . kodi 13-18.
S-98
TELEWIZYJNE.
Telefon
47-73-65.
G-324
PRZEPROWADZKI
meulo
wozem. TeL 56-62-76.
G-5136
CZYSZCZENIE
dywanów.
TeL 3.-02-03
G-3647
DRUGIE drzwi, tapicerka
zabezpieczenia,
uszczelnij
ni*. Tel. 41-31-19.
Cr-1788
CYKUNOWANIE.
Telefon
25-95-1».
G-3152
Ż ALUZJE,
drzwi harmo
nijkowe.
iodatkowe, wyg
łuseanie, blacha.
Telelon
ri^-58;_______________ G-5118
INSTALOWANIE
cutoalar
mów, radioodbiorników sa
mochodowych. Sopot, Ar
ndt CaerwonaJ, tel 51-76-97.
______________________ G 3251
ŻALU2 J! —
estetyczne,
praktyczne. TeL 32-50-12.
G-884
PRZEPROWADZKĘ
Telefon 32-36-0*.
C--3804
NAGROBKI
z kamieni l
polerowanęgo
różnobarw
nego lastriko. Zakład Kam enierskl int. P. Kinkel,
Różyny — dujazd autobu
sem „P”, ,.T". Gwaranto
wana wysoka jakość 1 soli
dność oraz do 31.03 rabat
10 proc.____________ G-1062
TELEWIZYJNE.
Telefor
41-50-28,
G-2888
TĘPIENIE robactwa. Teiefon 53- <3-0?
G-2764
LKŁADAN1E,
cyklincwar.le
parkietów.
Telefon
tl-31-27 lub M-ęg-gg. G-5596
SOLJDNE
zabezpieczenia
przeclwwlamaniowe,
tapi:erskie wyetezanie
drzwi.
TaL 41-65-_ _ 0-4268
PHALK,
automatyczne,
programatory, naprawa Te
lefon 43-06-5S
0-4844
TOKARSTWO w drewnie.
Tralkl — słupki balustrado
we. Gd, — Wysoka, Kielr .fiń», « 47.
G-49040
FILIA
firmy „Faber" —
okapy iiadkuchenne,
su
sz? “kl łazienkowe. Telefon
t 08-22. ____________ 0-4917
AtfrÖALARM
mdło
'
montaż. Tol. 41-34-67 godz.
16-36.
C-3345

K-2125

BfURO TERENOWE ZRZESZEN.A
TRANSPORTU PR\WATNEGO
w Gdańsku
ZAWIADAMIA
0 ie w dniu 04. 03. 1985 r. odbędzl«
się zebranie środowiskowe dla cziórt
ków od nr bocznego 1—1200, dla
pozostałych w dniu 05. 03. 1935 r.
Zebranie: odbędzie się w Morskim Domu Kultury
Nowy port o godz. 10.00.
CL6071

TCZEWSKA STOCZNIA RZFCZNA
w Tczewie, Tczew, ul. Czatkowsko 2A
ZATRUDNI
** sfcierowLnlam x Wydziału Zatrudnienie l Roraw
Socjalnych UM w Tczewie

następujęcych pracownikowi
— spawaczy

—
—
—
—
—

ślusarzy
monterów kadłubów okrętowych
technologa
konstruktora
wartowników.

BllższTb Ir.formacjl udziela Dział Służby Pra
cowniczej, telefon 45-31, wewr. 43.
K-I731

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
GRUNTAMI URZĘDU MIEJSKIEGO
w Gdańsku
ZAWIADAMIA
0 o wyłożeniu do wglądu na okres od

dnia 1 marca do 23 marca doku
mentnej’
odnowionej
ewidencji
gruntów obejmującej następujące
obszary:
— Obren ewidencyjny Nr 113 ograniczony Jest ed
zachodu rzeką Motiawą, od północy 'Opływem
Motławy, od wschodu i południa uL Etxätki 1
bocznicą kolejową Gdaósk-Prze.óbki
— Obręb ewidencyjny Nr 116 oąrankzony Jes. od
północy ul. Gtuc’m, bocznicą Kolejową GdańskFrzeróbka, ulica Rówr.ą 1 Wschodnią, od wscho
du i owesa publicznym biegnącym równolegle do
uUüy Żuławskiej, cd południ: ulicą Żuławską i
od zachodu linia kolejową Tczew — Gdańsk.

RÓŻNE
ZLECĘ wykonani» sztyw
nych, trwałych,
eleganc
kich opakowań o wymia
rach 70 x 60 x 30
oraz
145 * 60 x «5. Tel. 23-64-87.
______________________ G-5418
PAWILON
handlowy
w
Tczewie sprzedam lub in
ne propozycje. Tel.
20-34
lub Prus-ct Gdański. Mo
niuszki 4.
G 651»

W okresie wvlożenla należy zgłaszać wszelkie
uwagi dotyczące prrw własności, użytkowani?.
k'csvflkacjl gruntów i poviprzchni nieruchomości.
Dokumentacja będrie udostępniona w p. 422
Urzędu Miejskiego w Gdańsku w każdy poniedzia
łek. środę i piątek w godzinach oa 9 do 14.
Po dniu 28 marca stan zawarty w dokumentacji
ulegającej ogłuszeniu ulegnte uprawomocnieniu
skargi oraz zastrzeżenia zgłoszone po tym termi
nie nie będi, rozpatrywane
K-2ŻW

6 M

DZIENNIK BAtTYCKI

Na warzywnym * przednówku

,,Łowiectwo i pejzaz
tu malarstwie
Galerii GTPS przy
« ul. Chlebnickibj trwa
wystawa malarstwa
Stanisława
Dobrskiego,
twórcy amatora, którego
prace prezentowane juz
były na hcznych ekspozy
cjach indywid ualnych i
zbiorowych Tym razem aa
tor znany w kręgu plasty
ków amatorów (S. Ddhrskt
jest,
notabene
prezesem Stov'arzyszenia Pla
styków Nieprofesjonalnych)
z. dwóch pasji — myśli
stwa i malarstwa przed
stawia ponad 30 obrazów
pouistałych na polowaniach
* iu plenerach. Ich tytuły
są proste i oczywiste —
„Kuropatwy przy paśniku'*
„Ryś”, „Wyjazd na połowa
nic”, „Zachód słońca na
Zalewie" — w pełni od powładają utrwalonym na
płótnach wizjom. S. Dobrski uprawia malarstwo tra
dycyjne, realistyczne. Wni
kliwą obsenuację przyrody
łączy z ogromnym umiło
waniem barw, nadając kaz
demu z obrazów pastelo
wa, pogodną tonację. Ten
swoisty
koloryt
nadaje
pracom S Dobrskiego ory
ginalny, indywidualny cha
rakter i jakkolwiek malo
wane przezeń krajobrazy
mogą wydać się komuś
zbyt ,,cukierkowe” czy siel
skie, trudno odmówić im
szczególnego uroku Z ma
larstwa tego autora ema
nuje radość i spokój. Być
może dlatego też S. Dobr-

lim myte...
...można ponosić odpowie
dzialność tylko za swoje
grzechy. Tymczasem Spół
dzielnia Inwalidów im. Ob
rońców Helu przy ul Sza
rej 41 w Gdańsku, syste
matycznie nagabywana jest
przez Miejską Służbę Po
rządkową ta bałagan, jaki
robi przepełniony śmietnik,
należący do administracji
tego rejonu. I gdyby nie
przytomność umvslu pra
cownika
gosnodarczeeo
spółdzielni,
nie raz, nie
dwa, musiałaby ona płacić
wvsokie
mandaty. Skoro
Więc ustawiono już konte
ner na śmieci na terenie
tego zakładtf pracy, może

ski tak chętnie przenosi na
płótna nie skażone cywili
zacją krajobrazy, portretu
je dzieci oddaje pędzlem
urodę i bogactwo kwiatów,
chociaż nie unika także in
nej tematyki. Dowodem te
go były poprzednie wysta
wy jego p-ac Ekspozycja
zorganizowana w galerii
„Punkt" przez Sekcję Mi
łośników Plastyki i Archi
tektury GTPS jest 15 pre
zentacją indywidualną ma
larstwa S. Dobrskiego. Ty
tuł jej brzmi: „Łowiectuw
i pejzaz w malarstwie".
(a.i)

Uwaga

ośmioklasiści!
Uniwersytet
Robotn czy
ZSMP w Gdyni
organizuje
3-an esięczny kurs, który
ma
być pomocą w powtórzeń.u i
usystematyzowan u
materiału
z kL V-VBI i przygotowaniu
do ezgarrinu wstęonego
do
szkół średnich z jęz polskiego,
matematyki, fizyki 1 chem i do
wyboru. Zadęcia odbywać się
będą w godzinach popołudn o
wych.
Zgłoszerya przyjmuje i ćnfor
macji udziela secretariat UR
w Gdym przy ul 10 Lute-io 26
(w gmachu Szä. Podst. Nr 1)
pokój nr 10 w godz. od 14 do
19, tel 20-74 63
Uniwersytet przyjmuje Jesz
cze dodatkowe zapisy na kur
sy przygotowawcza do matury
i na wyżaze uczeln.e.

i Z

Z relacji pracownikom Wojewódzkiej Spółdzielni
Ogrodniczo - Pszczelarskiej można wnioskować, że
na brak witamin w prz edwiosennych
tygodniach
nie powinniśmy narzekać. W dziale handlowym
gdańskiej WSOP powiadają: mamy duże zapasy
wszvstkich warzyw, zke mniaków. merchwi, pietru
szki, buraków, są także jabłka Jeśli idzie o kapu
stę i selery to są nawet poważne nadwyżki i trze
ba się starać o klientów spoza województwa.
Ą to bardzo krzepią

ś. t o.

LEOKADiA 3UD2JCHOWSKA
Msza św. tałobna odprawiona zostanie dnia 1.03.
1981 r. o godz. 11.00 w kościele Przemienienia Pań
skiego V/* Gdyni-Clsowej.
Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po mszy św.
na cmentarzu Kutollckim w Gdynl-Cisowej.
Rodzina.
S-2324

Pod względem zaopatrze
nia w warzywa nieco lepiej
prezentują się sklepy gdyń
skie. Może dlatego już 20
lutego tutejsza WSOP wy
konała miesięczny plan
sprzedaży A sprzedaż tego
rmesiąca
była
znacznie
wyższa niz w lut>m ubie
głego roku, jeśli idzie np
o ziemniaki to nawet dwu
krotnie. W Gdyni, podob
nie jak w całym Trójmic-

S

ce informacje, tyle
że tej obfitości nie
zawsze można się dopatrzeć
w naszjen sklepach. Szcze
gólnie w dużych osiedlo
wych samach warzywa
wciąż traktowane są po
macoszemu, towar jest tu
nie najlepszy i nie wyekspo
nowany. Popołudniową po
rą trudno czasem z ofero
wanego asortymentu skom
pletować włoszczyznę, W
rozmowie z pracownica
działu handlowego gdań
skiej WSOP, wymieniam
dla przykładu sam na
Zaspie przy ul Żwirki i
Wigury — Ja mieszkam
na Zabiance — słyszę w
odpowiedzi — i jest tak
samo Ubolewam z tego
powodu tym bardziej, że
widzę ile towaru marnuje
się w naszych kopeach
No cóż, kiedy były mro
zy, a śnieg zasypał dojaz
dy do magazynów i kop
ców’ można było braki skle
powe zwalać na zimę. Ale
teraz? Wygląda na to, że
część zimowych zapasów
zmarnuje się po prostu z
winy mało operatywnego
handlu

ście, jest też z każdym
dniem więcej nowalijek

Można więc codziennie zao
patrzeć się w sałatę, cyko
rię, nać pietruszki, szczy
piorek, a ogórki już od
piątku będą nieco tańsze
węże po 500 zł, a krótkie
po 600 zł za kilogram
W początku marca nale
ży się też spodziewać
pierwszych dostaw szklar
niowych pomidorów, Ooec
nie producenci z głębi kra
ju oferują je jeszcze po
zbyt wysokich cenach —
2000 zł za kilogram. Alf
już wkrótce. gdv cena ich
spadnie do 1500 — 1200 zł
znajdą się na naszym ryn
ku.

my Kto i dlaczego w skle
pie z częściami zamienny
mi RTV przy ul. Rajskiej
w Gdańsku, umieścił stois
ko z artykułami wedxarskimi.
Obok więc lamp,
układów scalonych można
kupić spławiła i blaszki
Zaiste dziwne to skojarze
nie. Zawsze wydawało nam
się, że łowienie ryb nie ma
nic wspólnego z elektroni
ką.
*

Dma 1 marca 1985 r. o godz 17.00 w kościele św.
Stanisława Biskupa Gdańsk-Wrżeszcz ul. Dzierżyń
skiego 11 odprawiona zostanie msza św w pierw
szą rocznicę tragicznej śmierci

ANDRZEJA WIELGOSIŃSKIEGO
o czym zawiadamia
rodzina.
G-6731
W pierwszą rocznicę śmierci drogiej żony. matki,
teściowej babci 1 prababci

ANASTAZJUANGOWSKIEJ
odprawiona zostanie w dniu 2 marca 1985 r. o
godz. 7.30 msza święta w kościele św. Krzyża we
Wrzeszczu, przy ul. Mickiewicza, o czym życzli
wych Jej pamięci zawiadamia
rodzina
G-5845
ł
głębokim
Kalem
zawiadamiamy,
te dnia
76.02.1S8S r zmarł w wieku 78 lat ukochany mąż
ojciec teść i dziaoek

ś. t p

Z

głębokim
talem
zawiadamiamy,
że dnia
28 ’utego 1935 r zmarł nglc mój kochany mąz
nasz kochany tatuś, syn, brat i szwagier

ZBIGNIEW STENCEl
Msza św żałobna odprawiona zostanie dni* 1
marca 1985 r. o godz. ’2 00 w kościele św. Andrze
ja Boboli w Gdyni-Obłużu.
Pogrzeb odbędzie się po mszy św na cmenta
rzu miejscowym.
Rodzina.
S-2323
3 głębokim
żalem zawiadamiamy,
te dnia
» lutego 1985 r. po ciężkiej chorobie zmarł

LEON GALIŃSKI
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 1.03
1985 r o godz. 11.00 w kaplicy
cmentarnej przy
ul. Dzierżyńskiego w Tczew.e, po czym nastapi
wyprowadzenie zwłok na stary cmentarz.
Pogrążona w smutku
rodzina.
G-6841
Z głębokim bólem 1 smutkiem zawiadamiamy, że
dnia 21 lutego 1985 r. zmarł nagie w yyieku 73 lat
mOj najukochańszy 1 najwspanialszy mąż, nasz
olciec teść i dziadek, człowiek prawy 1 szlachet
ny

głębolnn
żaleijri zawi&aamismy,
że dnia
żó lutego 19W r. zmarfa kochana zona. mama 1
babciu

fcatn* ] fSipitele |
■ 29 bm. o godz. 17 w Pań
stwowej
Szkole
Muzycznej
przy ul Gnilnej 2 w Gdańsk i
odbędzie się koncert chopinow
skł
w
wykonaniu uczniów
PSM stopnia podst. i liceal
nego w Gdańsku. 1 marca
natomiast wystąpią studenci
Akademii Muzycznej.
■ Dziś o godz. 18 w sali ka
meralnej Tow. Przyjaciół .So
potu przy ul. Czyżewskiego
12 odbędzie się recital wokal
ny w wykonaniu Bożeny Ha
rasimowicz (sopran) 1 Grażyny
Troć (fortepian).
■ Dziś o godz. 17 w klubie
osiedlowym ,.Remus” w Gdvni przy ul. Chylońskiej 141
odbędzie się popis uczniów
Ogniska Muzycznego nr 15 i
Gdyni-Cisowe^
■ Spotkanie w klubie Se
niora przy i,KO „Gedania” w
Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2
odbędzie się dziś o godz. 17.
W programie wystęf kolejo
wego chóru .Moniuszko”.
■ Spotkanie z cyklu Studium
Wiedzy o Sztuce pt. „Sztuka
i wychowanie’', odbędzie »ię
dziś o godz. 17 w Sali Mieś: czańskiej Ratusza Staromiej
skiego przy ul. Korzennej.
■ Teatr „Wybrzeże” infor
muje, że bilety sprzedane na
odwołane w lutym przedstfc
wienia sztuki Eliota „Cocktail
Paęty” w Ratuszu Staromiej
skim zachowują ważność
w
■’astępujących terminach: z 19
bm. _ na 19 III. godz. 18. >
20 im. - na 2 III godz. 15,
z 21 bm — na 20 III godz 18
z 22 bm. — na 1. III godz 18,
z 23 bm. godz. 13 - na 21
III godz. 18. z 23 brr godz. 19
- na 2 III godz 18 30. z 24
nm. godz. 15 - na 3 III. godz,
15. z 24 hm godz. 19 — oa
3. III godz 18.30

ELŻBIETA JODŁOWSKA
recital S i 9 marca 1985 godz. 17.30 i 19.30
Dom Rzemiosła w Gdyni
Biłety do nabycia w kasach BART i ORBIS
terenie Trójmiasta.
Bałtycka Agenda Artystyczna zaprasza.

EWA BEM, ANDRZEJ ZAUCHA
w proyramie „Wciąż OD — NOWA czyli pogoda nie
tvlko dla bogaczy'* z udziałem kabaretów „Długi”
i „Pod Spoaem”
Gdańsk Sala NOT w dniach 9—10. 03. 85
godz. 14, 16, 18
Gdynia Dom Kuttury ul. Polska dnia 8. 03. 85
godz 18 i 20
Bilety oo nabycia w kasach BART i ORBIS na
teranie Trójmiasta,
Bałtycka Agencja Artystyczna zaprasza.

Przewielebnemu księdzu, kanonikom z parafii
św. Krzyża w Gdyni-Witominie, duchowieństwu,
za serdeczność, współczucie i uświetnienie uro
czystości pogrzebowych

serdeczne Bóg zapłać składa

Dnia 36 lutego 1985 r.
pieniach przestało bić
męża, naszego tatusia i
ś.

Cechowi Rzemiosł Różnych w Gdyni l delegacji,
kamieniarzom
znajomym, przyjaciołom, rodzinis.
za okazaną pomoc, serdeczność oraz uczestnicze
nie w uroczystościach pogrzebowych.

po długich i ciężkich cier
serce mojego ukochanego
dziadka
t p.

JANA ŁĘCKIEGO
lat 65
Pozostawił nas w ogromnym talu i głębokim
smutku.
Ms„a za spckćd Tiigo duszy odprawiona zosta
nie dnia 1 marca '985 r. o god*.. 9.00 w kościec
NMP „Gwihzda Morza” w Sopocie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
13.00 na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Prosimy o nieskładanie kondolencjl.
Zona. dzieci z rodzinami.
G-6983
_Z głębokim
żalem zawiadamiamy,
że dnia
25 lutego 1985 r. odeszła od nas na zawsze, pozo
stawiając najczulsze wspomnienia, naszi
naj
ukochańsza mama, teściowa i babcia

KONSTANCJA FUCHS BARANIECKA
przeżywszy 80 lat
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 1
marca 1985 r. w kościele św. Franciszka z Asyżu
przy ul Kartuskiej o godz. 8.00.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
14.00 na cmentarzu Srebrzysko.
Rodzina.
G-7089

kapitan żeglugi wlelkief PMH

Mszs św
żałobna odpruwnona zostanie dnia 1
marca 1985 r. o godz. 11.39 w kościele jw Rodzi
ny — Gdynia-GrabówekPogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
13.90 na cmentarzu w Małvm Kac ku.
Pogrążona w smutsu
rodzina.
S-220C

Kaleicmca

MtosIowi#

WŁADYSŁAWA BANDROWSKIEGO
serdeczne podziękowanie składa
żona z dziećmi.

. s-um

Przyjaciołom, sąsiadom, znajomym i wszystkim,
którzy v ciężkich dla nas chwilach okazali wiele
ż cz’iwoścl 1 serca służyli pomocą oraz wzięła
udział w uroczystościach pogrzebowych

HELENY WICKIEJ
naszej najdroższej mamusi, babci
serdeczne podziękowania składu

Dnia 25 lutego 1985 r. zmarł nagle na«z kolega

Wszystkim życzliwym którzy uazieiiłi mi serdecz
nej podbcy przy załatwianiu wszystkich spraw
oraz uczestniczyli w pogrzebie mego męża

JAN KOMOROWSKI

OJCA
składają:
koit tanki 1 koledzy ■ Dziełu Zaopatrzenia
Fdlitecbniid Gdańskiej.
G-6596

Rodzinie Zmarłego

S-2278
Dnia 35.02.15*8 r. zmarł opatrzony sakramentami
św mój ukochany mąt. nasz syn. ojciec, brat
szwagier i wujek

EDMUND CHOJNACKI

głębokiego

współcaueia

Wyrazy szczerego współczucia z powodu zgonu

OJCA

składają:

dyrekcja 1 pracownicy
Przedsiębiorstwa
Konserwacji Urządzeń Wodnych 1 Melio
racyjnych w Pruszczu Od.
K-2270

STANISŁAWA BEZKOWSKIEGO
składam serdeczne podziękowań:e nogrążora w głę
bokim smutku.
.
Żona z córka.
G-R675

kol. Jadwidze Kosińskiej
składaj*

prababci

córka 1 syn
G-6334

Alfredzie Wojciechowskiej
wicedyrektor Przedszkola nr 41 w Gdańsku
wyrazy głęooaiego współczucia z yywodu śmierci
składają:

współpracownicy.
G-6898

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

współpracownica z kasyna.
G- 6626

składają:

TEŚCIOWEJ I MATKI
pracownicy „Geopro. ekM ” w Gdańsku.
G-6683

Z głębo1’ Ai
żalem zawiadamiamy.
że dnia
26 lutego I19&0 r. zmarł nagle opatrzony sakramen
tami św. najukochańszy 1 najlepszy mąż i tatuś,
jedyny syn 1 brat

BRONISŁAW RE5ZKOWSKI
lat 51
Msza św żałobna oar" awiona sos tanie w koś
ciele Chrystusa Króla w Gdańsku-Siedlcach, w dniu
1 marca 1985 r. o godz. 11.15.
r^grzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
12.30 na cmentarzu Uostowice.
Rodzina.
G-7164

I Radio T
PROGRAM LOKALNI
Rybacka prognoza pogody w
PT. Ti 0.53, 6.28, 13.00, 21.00.
6.05 - Poranne takty 6.30 —
Studio Bałtyk, 13.05 - Zespo
ły instrumentalne, 17.05 — Aud.
Krystyny Rejnowicz „Z jednej
Płyty”, i7.25 — Radiowa skrzyń
ka PZU 17.3C — Przegląd ak
tualności Wybrzeża, 17.4C — Fe
neton muzyczny Konrada Miti
nlka, 17.15 — Magazyn Bałtyc
kiej Agencji Artystycznej w
opr. Mariusza Rosińskiego, ,8.03
— Aud. Marli Kańskiej „Pierw
sze prawo marynarskiego koieksu”, 18.25 — Omówienie
programu.

PROGRAM I
11.40 — DT — wiadomości
16.25 — Progrcmn dnia — DT
— wiadomości
16.30 — „O mnie o tobie o
rvas"
16.55 — „Gruby” ode. 1 „Ta
jemnica biblioteki* — pol
ski fi'm fab.
17.20 — DT — wiadomości
i 7.30 — Interstudio
17.55 — °ZU informuje
18.05 — Poligon
'8.30 — Sonda
1V.0U — „Latający zajączek”
19.10 — Mieszkać — Wszech
nica Budowlana
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Publicystyka
20 15 — „Morderstwo o świ
cie” — film prod, francu
skiej
71.45 — DT — komentarze
22.05 — Mistrzostwa Świata
— piłka ręczna mężczyzn
22.45 — Wieczór filmowy
23.50 — DT — wiadomości
PROGRAM t>
17.00 — Program dnia
17-05 — Spróbuj sam
17.35 — Program rozrywko
wy „Cd czegoś trzeba za
cząć”
18.00 — Krajobrazy ku(tury
18.30 — PANORAMA
19.00 — Klub Antoniego Piechniczka
19.20 — Przeboje „Dwójki"
19.30 — Dziennik TV
20 00 — Gorąca lina
20.15 — Baityckie Spotkania
Operowe '84 —
gaiowy
koncert gwiazd
21.15 — DT — wy denen ia
21.30 — Rozmowy o „Gorą
cej linii”
21.45 — „Alicjo już tu nie
mieszka" film prod. USA
2340 — DT — wiadomości

NATYCHMIAST

ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia 1
Spr«w Socjalnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku
niżej wymienionych pracowników:

— i-cę głównego ks.ęgowego — kierow
nika aziału księg.
— samodzielnego księgowego ds. rozli
czeń ośrodków.
Warunki płacy 1 pracy do uzgodnienia na miej
scu.
Informacji ydzlęla Dział Kadr.
Tel. 53-17-07,
wew. 39 lub 53-08-18.
K-1939

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
w Gdyni, ul. Władysława IV 2-4
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

O na roboty dekarsko-blacharskie na
budynku przy ul. Szenwalda 3-21 w
Gdyni.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa
pańytwowa, spółdzielcze i prywatne.
Materiały 1 warunki przetargu znajdują się w
Dziale Planowania, gdzie należy składać oferty.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w terminie 14
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Zastrzegamy prawo wyboru oferenta lub unie
ważnienia przetargu bez podania przyczyn.
K-1922

CZSS „SPOŁEM”
O. Wojewódzki Gdańsk

Zakład Remontowo-Budowlany
Gdańsk-Letnica, ul. Starowmjska 65/67

Koleżance Liliannie Kubiak
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
*
składają:

oflcerów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w
Gc ~ńsku, telefon 31-19-40 lub
37-03-33 (całą dobę).

OJCA

MATKI

koleżanki 1 koledzy s I LO w Gdańska.
G-6874

ZATRUDNI

ZARAZ

z« skierowaniem i Wydziału
Zatrudnienia
1
Sprali Socjalnych Urzędu .Miejskiego w Gdańsku,
ul. Piwna 36'39

— zastępcę kierownika magazynu mat.
ogólnobudowlanych,
— techników technolog i drewna,
— specjalistów ds. przygotowania pro
dukcji.

Anieli Lisińskiej
z powodu śmierci ukochanego męża
ś. f p.

PIOTRA LtSIŃSKIEGO
wyrazy żaku 1 współczucia śniadają:
koledzy.
■1-6933

Dyrektorowi

mgr. mi. Grzegorzowi Grocie
i jego żonie Ewie

przeżywszy lat 49
Msza św. żałobna odprawiona ’ostanie w kapli
cy cmentarnej w Tczewie dnia 1.03,1985 r. o godz.
9.30, po c: ym nastąpi wyprowadzenie zwłok na
cmentarz Komunalny
Różaniec — 28 02. 1985 r. o godz. 17 00, o czym za
wiadamia pogrążona w smutku
rodzina.
G-7050

KAROLA SOKOŁA
Wj r»*T

ś. t p.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczu
cia składają:
najbliżsi koledzy z 7R „Radmor” w Gdyni.

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

i

JANUSZA STALIŃSKIEGO
profesora Politechniki Gdańskiej
składam rektorowi, prorektorom. Senatowi Politepnniki, przedstawicielom instytucji oraz naszym
przyjaciołom i znajomym słowa serdecznego po
dziękowania.
Żona z rodziną.
S-227

Chuchik

żona z rodzina.
S-2120

»_________

l vskä 34 — lekarz ogólny, pe»
dla tra i gabinet zabiógowj) tr
soboty, niedziele 1 święta w g
9—16. Poradnia stomatologie!
•na, uL WaryńsKlego 30 — w
soboty w g. 10—15
PORADNIA OKULISTYCZNA
w Gdańsku, uL Świerczewskie
go 6 czynna w wolna sobot,
w godz *—14

WZSP ZUS „SPÓŁDZIELCA”
Gdansk-Przvmorzt, ul. Chłopska 44A
ZATRUDNI

ś. t p.

WŁADYSŁAWA BANDROWSKIEGO

Z

z d. Duda

Gdańsk
■ apteka przy ul
Sta lennej 3 i przy ul Jaskół
czej 16, Gdańsk-Wrzeszcz przy
ul Grunwaldzkiej 83, GdańskZaspa przy ul Pilotów 3, Gd.Przymorze przy ul. Lumumby
34, Soil ot — przy ul. Bohate
rów Monte Cassino 21, Gdynia
— przy ul. 22 Lipca 42 1 p rzy
al. Zwycięstwa 1.

OSTRE DYŻURY PEŁNIĄ:
Oddział Chirurgiczny wraz z
Oddziałem Chorób Oczu Szpi
tala Wojewódzkiego w Gdań
sku ul Świerczewskiego 1/6 i
instytut Chorób Wewnętrznych
AM w Gdańsku ul. Dębinki 7
POGOTOWIE RATUNKOWE
Gdańsk-Wrzeszcz, a . Zwycię
stwa 49 — czynne całą dobę
— wypadki 999
— nagłe zachorowania i prze
wozy chorych,
tel. 41-10-00,
32-29-29, 32-36-14, 32-39-24
Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie v. g 20—7.30; w
soboty pracujące w g. 17.30—7,
w wolne soboty,
niedziele i
święta — cała dobę
Gdańsk-Ollwa, uL Grunwaldz
ka 571,
w dni powszednie
czynne od godz. 14.30 do 7.30
— w wolne Sopoty, niedziele
i święta całą dobę — dla miesz
kanców Oliwy 1 Przymorza.
teL 52-32-32
Sopot, tfl. Niepodległości 779
czynne CŁią dobę
— wypadki 999
— inne tel. 51-24-5:
Gdynia, uL Żwirki 1 Wigu
ry 14 — czynne całą dobę
— wypadki 999
— nagłe zachorowania 1 prze
wozv chorych telefon 20-00-01,
20-00-02.
Ampulatorlum stomatologicz
ne — we wszystkie
soboty,
lltdziele 1 święta w g. 10—7
(dla mieszkańców Gdyni)
Dyżury lekarzy w przychod
niach wg rejonizacji!
■ Gdańsk, ul. Jaskółcza 1
(wejście od uL Łąkowej) — le
karz ogólny i gabinet zabiego
wy w wolne soboty, niedziele
i święta — całą d^bę stomatolu" w g. 10—16, w pozostałe
dni lekarz ogólny gabinet za
biegowy w g. 19—7.30;
■ Gdańsk, uL Aksamitna gabinet zabiegowy 1 poradnia
dla dzieci chorych w wolne so
boty niedziele i święta — całą
dobę a w pozostałe dni w g
19-7.30;
* Gozash Morena, uŁ Warneńska 7. pediatra i gabinet za
biegowi w wolne soboty, nie
dziele i święta w godz. 8—20:
■ Guańsk-Wrzeszcz, ul Jesio
nowa 5 — lekarz ogólny 1 ga
binet zabiegowy w wome so
boty,- niedziele i święta — całą
dobę. stomatolog w g. 10—7.30,
w pozostałe dni lekarz ogólny
1 gnbinet zabiegowy w g. 19—
7.30, stomatolog w g. 20—7.30, w
soboty pracujące — lekarz ogól
ny 1 gabinet zabiegowy w g.
16—7.30 stomatolog w g. 17—
7.30;
■ Gdańsk-Zaspa, Startowa 1
lekarz ogólny 1 gabinet zabie
gowy, w vrolne soboty, niedzie
le
święta w g. 8—20;
■ Gdańsk-Oliwa, uL Lumumby 2 — lekarr ogólny, pediatra
i gabinet zabiegowy dla dzieci
w wolne soboty, niedziele 1
święta czynne cał, dobę. gabi
net zabiegowy dla dorosłych w
!. 8—16, stomatolog w g. 10—18
W pozostałe dni — lekarz ogól
ny, pediatra, gabinet zabiego
wy dla dorosłych 1 dla dzieci
w g. 19—7.30, a w soboty pracu
ace w g. 17—22;
■ Gdynia, ul. Warszawska
34—3R lekarz ogólny, pediatra
i gabinet zabiegowy w soboty
w g. 9—18;
■ Gdynia-Grabówek. uL Ramułta 45 — lekarz ogólny, pe
diatra i gabinet zabiegowy w
soboty, niedziele i święta w
g. 10-15:
■ Gdynia-Obłuże, ul: Boisko 4
— lekarz ogólny, pediatra 1
gabinet j„biego’vy w soboty,
niedziela 1 święta w g. iO—li,;
■ Gdynia-Orłowo, ul. Wroc-

żył lat 48
Msza św. żatobna odprawiona zostanie dnia 1
marca
r. o godz. 12.30 w kościele św. Miko
łaja w Chyloni
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
14.30 na cmentarzu przy ul. Spokojnej w Gdym
Rodzina.
G-5553

Msza św. odprawiona zostanie dnia 4 marca
985 r. o godz. 9.00 w kościele parafialnym św.
Michała w Sopocie.
"Vygrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
13 00 na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Zrozpaczona
żona z rodziną.
S-2168

STEFANIA GARBARSKA

I Apteki 1

my, jest doprawdy godna roz
ważenia.
Zgłoszenia można dokonać
osobiście lub telefonicznie: w
poniedziałki w godzinach od
15 do 19, a we wtorki, środy
i piatKi — w godzinach przed
południowych Numer telefo
nu klubu: 31-7U-31 wew 150.
(hü)

W dniu 25 lutego 1985 r. przestało bić serce mo
jego ukochanego męża i naszego ojca

GDANSK, Leningrad, Powrót
Jedi, USA, od 12 L, g. 10, 12.30,
15; Czuję Się świetnie, poi., od
12 1., g. 17.30;
Stai 80, USA,
od 18 1., g. 20.
Studyjne - Helikon,
Psy
wojny USń od 18 1., g. 17, 19
(seanse zamknięte)
Kameraine-2ak Superpotwór
Jap., g. 15.30; Projekcje DKF,
g. 18
Gedania, Samosąd, bułg., od
18 J , g. 16, 18.30.
Watra - nom Harcersa. Na
tropach
Bartka, pol., g. 1«;
Tootsie. USA,, od 13 1.. g. 18
ORUNIA, Kosmos, Imperium
kontratakuje, USA, g. 16- Wej
ście smoka, Hongkong-USA, od
18 1., g 18.15, 20
NOWY PORT, 1 Maja, Czuję
się świetnie, poi., od 12 L, g.
16, 18. 20
WRZESZCZ, Bajka. Rok spo
kojnegc słońca, poi., od 15 l.,
g. 10, 20; Poszukiwacze zagi
nionej arki, USA. od 12 L, g.
12 30. 15, 17.30
Znicz, Przeklęte oko proroka,
poi., od 12 1., g. 15.30; Siar 80.
USA. od 18 1. g. 17 30. 20
Zaspa,
Piękna
1
potwór,
czech., od 12 I., g. 17, 18.30
Zawisza,
Błękitny
Grom,
USA, od 15 1., g. 17, 19.15
SOPOT, Bałtyk. Rok spokoj
nego słońca, poi., od 13 L, B
16. 18 20
Polonia. Powrót Jeai, USA
od 12 1. *. 15, 17 3f Dziecko
Rosemary, USA, od 18 L, g. 20
GDYNI A, Atlantic, Seksmisja.
poL. od 15 1. g 15; Dziecko Ro
semary, USA od 18 1.. g. 17.
IŁ. 30 (seanse zamknięte)
Warszawa, Powrót Jedi, USA,
a 12 L, g. 10. 12.30, 15, 17.30:
Vabank„ ooL, od IS L, g. 20
Goplana, Najlepszy kumpel
USA, od ił 1. g. 15, 17, 19
OBŁUZE, Mar ia ż, Oko pro
roka, poi., od 12 L, g. 15.30;
O-bi, O-ba, poi., od 15 L, g.
17.15, 19
ORŁOWO, Neptun, Błękitny
Grom, USA, od 15 L, g. 16, 18
GRABÓWEK Fala, Ucieczka
z Nowego Jorku, USA, od 18
l.. g. 16.30, 18.30.
RUMIA, Aurora, Czy leci z
nami pilot. USA, od 12 L. g.
16, 18, 20

Wieczór ballad 1 romansów
rosyjskich, ę. 17

SAKF „X Muzo ' zaprasza...
Dowiadujemy się, że Spół
dzielczy Amatorski Klub Fil
mowy „X Muza” w Gdańsku,
ogłasza koleiny nabór człon
ków w swoje szeregi. Oferta
tego niezwykle zasłużonego w
rozwoju amatorskiej twórczo
ści filmowej klubu, dla wszy
stkich miłośników wąskiej taś

GDANSK Teatr „Wybrzeża”,
Króluwns Śnieżka, %. 11, 1S.
GDYNIA, Dramatyczny, Ro"na g. 15,30, IB, Muzyczny,
Skrzypek na dachu, g. 19.

DRNmH lauraszm

“’-**400

Za okazane mi współczucie, za uaział w uro
czystościach pogrzebowych i przesłane wyrazy ża
lu w ciężkich dla mnie chwilach po zgonie me
go męża

JERZY NIEROJEWSK!

WŁADYSŁAW SAS
Msza żałobna odprawiana zostanie dnia 1 marca
1985 r. o godz. 8 39 w kościele „Gwiazdo Morza” w
Sopocie,
Pogrzeb odbęazie się tego samego dnia o godz.
13.39 na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Pogrążeni w smutKU
żona, synowie, synowa, wnuk ! wnuczka.
0-67*50

W świetle tych informa
cji zastanawiać musi fakt,
że nasz handel tak mało
robi,
by zaktywizować
sprzedaż towarów których
jest dużo i które po prosta
psują się. A tymczasem
stoiska warzyw ne w sa
mach wieczorową porą al
bo są oblężone, bo jedni
ekspedientka nie może io
bit poradzić i szybciej ob
sługiwać, albo me ma przi
nich nikogo — bo brak to
waru.
al

uiartoi

JANA KOMOROWSKIEGO

głębc., km
żal-m
zawiadamiamy,
że dnia
98 lutego I<ł35 r. zmarła najukochańsza żona. mat
ka, teściowa

Msza ś
żałobr \ odpriwiona zostanie dni a J
marca ItsiS r. o godz. 16,00 w kościele św tndrzeJa Bo bo li w Gavni-Ob>użu.
Pogrzeo po mszy św. na ementarzu miejsco
wym.
Pogrążona w amutku
rodzina.
S-2308

*

Sygnały do tej rubryki
redaktor dyżurny przyjmu
je codziennie w godzinach
od 10 do 13.

1

WANDA ZIÓŁKOWSKA

*

...pękające rury i przewo
ay kanalizacyjne są zmorą
tegorocznej zimy. O zala
nych piwnicach pisaliśmy
już niejednokrotnie f pew
nie będziemy jeszcze nie
raz. Dzisiaj polecamy uwa
dze ROM nr 1 przy ul. Na
Zaspę
w Nowym Porcie
„potop” w piwnicach bu
dynku przy ul. Wyzwole
nia 24 A i B.
(gaya)

Handlowcy z Gdyni po
dobnie jak gdańscy, nie
Obawiają się, że zabraknie
warzyw do czasu nowych
zbiorów. Więcej martwić
się trzeba o transport, jako
że racje benzyny nie zaw
sze wystarczają. Niepoko
jem napawa też fakt psu
cia się wielu warzyw w
kopcach. Cebula np. i pie
tr uszka były bardzo zawil
gocone i to niewątpliwie
odbija się na ich stanie w
miejscach obecnego składo
wania. Podobnie jest i z
innymi warzywami.

Co.gdzie,kiedy t

■tym

Witamin nie powinna brakować...

gospodarze tego rejonu za 0 dostęp ł oczyszczenie stu
interesują się utrzymaniem dzienek ściekowych.
tam porządku i czystości
•
•
*
Gościnność tego chyba wy
...szczególnie zimą przyda
maga.
łaby się przy przystanku
autobusowym przy ul. Cac
zbyt dużo czasu poświę kowskiego w Tczewie so
ciła nasza czytelniczka na lidna wiata autobusowa Ta
wy jaśnienie sprawv, która kimi opiniami podzielili się
z pozoru wydaje się taka z nami mieszkańcy sąsia
prosta. Któż bowiem inny dującego z tą ulicą osiedla
jak
me Przedsiębiorstwo Działki Staszica, którzy
marzną i mokną
Dróg i Zieleni opiekuje się często
od strony eksploatacyjnej czekając na przyjazd auto
Wiaduktem
Pokoju przy busu nr 6 i 20. Prowizo
dworcu głównym w Gdyni ryczny dach nie osłania bo
Pod ten adies kierujemy wiem skutecznie od wiatru
Z przystanku
więc uwagi dotyczące ol 1 deszczu,
brzymich rozlewisk wody, prowadzącego w stronę
często korzystają
jakie zalewają ulicę i chód miasta
niki pod wiaduktem. Wy dzieci, które również nara
daje nam się, że tą spra żone są na te niedogodnoś
wą powinny zaintereso ci.
•
*
*
wać się również indagowa
ne — bez rezultatu
—
...kojarzenie stoisk o róż
przez czytelniczkę przedsię nych branżach w ramach
biorstwa: Robót Sanitarno- jednego sklepu jest tylko
-Porządkowyeh, Wodocią wtedy uzasadnione, kiedy
gów i Kanalizacji, w któ robione jest to z płowa
rych gestii leży zadbanie Tymczasem, ciekawi jesteś

Z głębokim
żnlem xrwiadaTnlamy.
że dnia
2L02.’iW5 r. odeszła ok na* na zawsze orzeżvwszy
lat 88 nasza mama, teściowa, babcia i prababcia

30 (12292) 2S lutego 1983 P

Koiedze Tadeuszowi Gkrojowi
wyrazy głęjx>kiego współczucia i żalu z powodu
nagłej śmierci

MATKI

Waru iki pracy 1 płacy do omówienia na miej
scu lub telefonicznie w Dziale Służb Pracowni
czych. Tel. 43-22-31, 43-22-32, w. 6.
K-19I0

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
MALARSKICH I IZOLACYJNYCH
„MALMOR”
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59
ZATRUDNI

składają:
współpracownicy z Warsztatów Szkolnych
ZSZ CZSP w Gdańsku.
G-704»

Koleżance Genowefie Damps
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają:
koleżanki 1 koledzy z Państwowej Rzkoły Muzycznej st. Podstawowego i Liceal
nego w Gdańsku.
G-6549

NATYCHMIAST

re skierowaniem i Wydziału Zatrudnienia
1
Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku

— maszynistkę,
— pracownika ds. wynagrodzeń,
— pracownika ds. finansowych.
Dojazd do przedsiębiorstwa tramwajami linii 4 1
5 w stronę Nowego Portu.
Wszystkich informacji udziela I zgłoszenia przyj
muje Dział Spraw Pracowniczych, tel. 43-20-44.
K-1802

