Posiedzenie Komitetu

Społeczno-Politycznego
Rady Ministrów

UROCZYSTOŚĆ
W CHICAGO
W związku i 239 roczni
eq urodzin Toaeusza Koś
ciuszki konsul generalny
PRL w Chicago Jan Tabs
itoiyt wieniec pod pom
nikiem bohatera Polski I
Stanów Zjednoczonych
W uroczystości wziął rrv
In. udzksi przedstawić el
urzędu miejskiego w Chcogo Michael Heluwlńs*!.
PROTOKOŁ
O WSPÓŁPRACY
W OCHRONIE
Środowiska
MIĘDZY
ZSRR I USA
W siolicy USA Dodo.sa
no piotckoł z oaDytego
posiedzenia radziecko-amecykańskiel grupy rooo
czej dotyczqcego wpływ j
imion w środowisku na
turalnym na klimat. Gtupd ta obradowała w ra
mach radziecKO-amerykań
sfcle-go porozumienia o
współpracy w dz edz nie
ochrony środowska. Do
kument przewioujo Konty
nuowanie współpracy nau
kowej w zakresie badań
klimatycznych.
LIKWIDACJA OBOZU
ANTY JĄDROWYCH
DEMONSTRANTÓW
Wielkie połączone siły
wojska I policji zlikwido
wały w nocy z wtorku na
środę obóz demonstantow
cntyatomowvch na teren e
nieczynnej bazy brytyiskie,
sit lotniczych Molesworth,
w okręgu Cambridge W
bazie tej, w której ma,ą
być zainstalowane w rre
dalek'ej p-zyszłości omeiy
kańsKie rakiety samosteu
jące, od trzech lat znajdo
wato tlę ooozowisko dzia
toczy ooKojowych, demon
«trujących przeciwko bm
n! jądrowej w ogóle> a ro
klotom samosterującym w
siczegóhośc1.
Jednostki sapeisk'e przy
stąpiły do budowy płotu —
zasieków 2 drutu kolczaste
90, który będzie miał po
nad 11 km długości i oto
czy całą bazę Dziesiątki
ciężarówek wywiozły na
mioty
i prowizoryczne
schronienia, w których
przebywaj aemorstrancl.
SKANDAL FINANSOWY
W WYŻSZYCH
„SFERACH"
HISZPANII
Wieki skondol finanso
wy wybuchł w Hiszpan i.
Policja wpadła na t;ap
zorganizowanej szajki i udoremniła ,ej p^óbę melega'nego wywozu za gra
ncę
—
jak Dodaje
prasa sumy 3 mii ardów
peset (ok 17 mm dola
rów) Rzecznik policji po
twierdził D'erwsze donie
sienia prasowe — 18 osób już aresztowano, to
czy się śledztwo wobec
dalszych podejrzanych.
W sprawę uwkłane są
trw. „wyższe sfery" w tym
znany prawrnk, profesor
uniwersytetu I jego żona,
przedstawiciele wysoko utytułowanej
arystokraci',
w tym księżra I hr ab a
b. dyplomata I rnr.
CHINY
KUPIŁY OD BELGÓW
ZAKŁADY HUTNICZE
Wskutek niedostateczne
go popytu doszto w ostatnich miesącach do
wstrzymania produkcji w
niektórych zokładach bel
gijskich koncernu CockeriH-Sambre. Dwa z nich —
walcownia drutu 1 stalow
ała, zostały obecnie sprze
done Chińczykom za cene zaledwie 1 mid fran
ków belgijskich (16 min
doi.). Koszty budowy sa
mej wa'cowai, która ucho
dz! za najnowocześniejsza
w Europie, przekroczyły 6
mid fb. Dyrekcia koncer
nu belgijskiego stwierdz'ta,
że lepiej odzyskać część
wartość1 sto’qcvch urzą
dzeń, n’Z patrzeć jak rdze
wieją I niepotrzebnie zaj
mują miejsce.
SPISKOWCY PRZED
SĄDEM W TANZANII
W Tanzanii rozpoczął
się proces 19 osób, któ
re oskarża się o przygo
towanie spisku w celu obalenia rządu i zamordo
wania przywódców Tanza
nii.
W traKcie śleaztwa usialor.o, że w spisek za
mieszany były pewne ko
ła amerykańskie i brytyj
skie. Według zeznań je
dnego ze świadków, spis
kowcy mieli skorzystać ze
wsparcia brytyjskiego —
©Krętu, który w dniu prze
wrotu miał przybić do wy
brzeży Tanzanii. Z pomo
cą zamacnowcom miały
również pospieszyć ame
rykańskie okręty znajdu
jące się na Ocean 3 In
dyjskim.
TERRORYŚCI ZNISZCZYLI
ŚWIĄTYNIĘ BOROBUDUR
Minister oświaty Indone
iji Nugroho Notosusanto
poaał, że w por/edziałek
rano grupa terrorysłów do
konała zamachu bombo
wego w Vlll-wiecznuj świą
tyni buddyjskiej Borobudur w Jogjakarc’e w środ
kowej części Jawy. Świą
tynia została powc/nie
zniszczona Terroryści —
powiedział minister —
chcieli wywołać destab-MZOCję w kroju

Rok XVI nr 32 (12274)

PL ISSN 8117—9062
Nr eideksu J W

Gdańsk, czwartek 7 lutego 1985 r.

1

Cena ? zt

Przyjacielskie spotkani* w Warszawie doniosłość 40 rocznicy
Wczoraj w Warszawie roi
poczęło się V spo* kanie
przedstaw.cieli
bratnich
frontów narodowych, ru
chów i organizacji x państw
soejąlustycznych i zaprzyja
źnionych. Obrady odbywa
ją się w gmachu Sejmu. Uczestniczy w nich 17 dele
gacji zagranicznych.
Obrady otwurzył przewód
niczący Rady Krajowej Pa
triotycznego Ruchu Odro
dzenia
Narodowego
—
Jan Dobraczyński, sxwiei-T
dzajac, te intencją zwałama spotkania jest po-trzeb:
wymiany myśli i doświad
czeń
Rozpoczęła saę dyskusja
która w pierwszym dniu oh
rad koncentruje się wokół
tematu integracji sil spo
łecznych dla umacniania pc
litycznego i gospodarczego
poszczególnych krajów.
Głos zabierali delegaci ?
Afganistanu, Angoli Bulgz
rii, Czechosłowacji, Kampuczy. Kuby, Koreańskie
Republik
Ludowo-Demc
kratycznej, Laosu
Polski,
Nikaragui, NRD, Węgier t
ZSRR.
«

Sympozjum
historyków
w Jałcie

Wczoraj rozpoczęło się w
Jałcie sympozjum history
W larach 1980—1984 od ków poświęcone 40 rocznicy
notowano 113 ujawnionyen Konferencji Jałtańskiej.
przypadków konfliktów *
Ni* praen«jające znacze
prawem pracowników służ nie
porozumień
jałtań
by zdrowia. Są to przypad skich polega przede wszyst
ki jednostkowe.
kim na tym, że stworzyły
Komitet Społeczno-Potity one poastawy porządku
czny z dużym uznaniem od powojennego — powiedział
niósł się do inicjatyw po dy^ekiur Instytutu Gospo
dejmowanych przez Polski* darki, Światowej i StosumTowarzystwo Lekarskie
ków Międzynarodowych Acej w tych dniach w No Polskie Towarzystwo Pielęg kademii Nauk ZSRR prof.
wym Jorku organizacyjne’ marskie i związanych z Aleksandr Jakowlew. Za
sesji Rady Gospodarczo
podnoszeniem etyki zawo sady te przeniknięte były
-Społecznej (ECOSOC), by dowe, pracowników służby troską o przyszłość i opie
zastanowiła się nad najjjtp zch-owia.
ruły się na Doszanowaniu
szymi drogami i metodami
Q W kolejnym punkcie mteresów wzajemnych
i
ob.ad
Komitet
Społecznouroczystego uczczenia rorealistycznej ocemu. sytua
(PAP)
-Polityczny zaznajomił się cji.
cznicy

Lisi państw socjalistycznych
do sekretarza generalnego ONZ

Föderal spotkania.

Kremlu reprezentował wicepremier Zbiemiew Śzałajda
*
*
*
Wicepremier, orzewodni
czący Komitetu Nauki i Po
stępu Technicznego przy
Redzie Ministrów
PR]1,
Zbigniew Szałajda zakończył wczoraj rozmowy z wi
cepremie-em ZSRR, prze
wodniczącym Państwowego
Komitetu ds. Nauki i Techniki Gurljero Marczukl^m.
W podsumowaniu
rczmow minister — kierownik
Urzędu ds. Dostępu Nauko
wo-Technicznego i Wdrożeń, I zastępca przewodni
czącego Komitetu Nauki i
Postępu Technicznego, Kon
rad Todt oraz zastępca prze
wodniczącego Państwowego Komitetu ds, Nauki i Te
chniki 7SPR Michaił Krugłów podpisali protokół, w
którym nakreślono program, współdziałania obu
komitetów na najbliższy okres.
(PAP)

W Krośnie-muzeum
Władysława Gomułki
w 80 rocznicę
urodzin właaysława GOmułki otwarto w Krośnie
pie-wsi« w Polsce museuęę
jego .mienia. Jest ono filią
tutejszego Muzeum Okręgo
wpEc* ł mieści sie w do*»
8
^
mu wybudowanym w 923
«• n«ttA>T
Am 1 1
Atlt
r.
przez rodzinę Gomułków
w B.ałobrzegach — ówcze
snym przedmieściu Kros
na. Wła dysław mieszka1
tam do 1926 r.

z raportem o stanie reailza
cji ogomokrajowego pcogra
mu badań podstawowych
planowanych na lata 1981—
1985 przedłożonym przes
Polską Akademię Nauk oraz Ministerstwo NauW,
Szkolnictwa Wyższego i Te
chniki.
(PAP)
—L
— ......... . —

zwycięstwa nad faszyzmem

Współpraca państw RWPG
w dziedzinie przemysłu maszynowego
W Moskwie zakończyło
się dwudniowe inauguracyjne posiedzenie komitetu RWPG ds. współpracy
w dziedzinie przemysłu ma
szynowego.
W posiedzeniu wzięły udział delegacje wszystkich
krajów rady oraz Jugosławii. Delegacji polskiej prze
wodniczył wicepremier Zbi
gniew Srała jda
Komitet rozpatrzył projekt statutu oraz wiele Lnnych spraw organizacyjnłf ch,
•
*
•
Premier ZSRR, Nikołaj
Tichonow przyjął uczestników pierwszego posiedzęma komitetu * RWPG ds.
współpracy w dziedzinie
budowy maszyn.
N. Tichonow poruszył m
ln. problemy rozwoju gospodarki radzieckiej, dalsze
go wzrostu efektywności
produkcji oraz doskonalenia organizacji pracy.
Polske na spotkaniu na

• Komitet Sporec mo-Po
lityczny Rady Ministrów,
któremu przewodniczył wi
cepremier Mieczysław T.
Rakowski, rozpatrzył pro
blemy finansowania rorwoju aktywności kulturalne-oświatowej > w lakładach
pracy oraz warunki rozwoju aktywności kulturainaj
w środowisku robotniczym.
0 Komitet Społeczno-Pc
lityczny zaznajomił się z 0ceną występowania w służ
bie zdrowia przypadków zc
chowań niezgodnych z pra
wem, zasadami współżycia
społecznego i etyką lekar-

^ ZySZSSSL?“"*1“
; Dr«,OWfne ,ą początki ak
tywnosci jx>ütycznej władysh
pps-Lewicą w kampanii wyborczej do Sejmu.
Pamiątkowe zdjęcia l dofcumem'» przyporo nsią okres dru
^ w^jny światowej
d*ia-

łlai/ność
_
A

4. ksish fłemn
'.owarzysza_,,Wiesława
w szeregach PPR DaieJ —
historyczne zdjęci* z wiecu na
placu Defied w Warszaw ę w
patdaierniku 195« r., wybory
do Sejmu w 1957 r.
Nie brak dokumentów 0*0
Ekspozycja zawiera tdjęcia bletych, wśród nich mandat
rodzinne, fotoxople aokumen- na piąty Zjazd PZPR, rau
tów, m. in. wyciąg z aklu U- lary, szary garnitur, zdjęcia
rodzenia. Kiótkie dane bio- z pogrzebu Gomułki w 198J r.
graflczme o ukończeniu 4-klaw uroczystym otwarciu mu
sowej szkoły ludowej w 191« zeum
Władysława
Gomułki
r. 1 {»odjęciu nauki w X-kla«o
wzięła udział Jego Zona — Towej szkole wydziału męskie « (la 1 syn Ryszard Strzelecki,
go w Krośnie, którą ukończył Przybył sekretarz KC PZPR
w lsif r. ł podjął n*UK« za- Henryk Bednarski,

Szefowie
przedstawicelstw
dyplomatycznych
państw
socjalistycznych
przy siedzibie Narodów Zje
dnoczonych wystosowali list
do sekretarza reoenlnego
Javiera Pereza de Cuellara,
wskazujący na niezwykłą do
niosłość obchodów zbliżają
cej się 40 rocznicy zwycię
stwa nad hitlerowskim fa
szyzmem.
W liście podiki cślono, tś
8 i 9 maja narodv świata
obchodzą rocznicę wielkie
go zwycięstwa nad siłami
nazizmu i faszvzmu w II
wojnie światowej. Jest to
wydarzenie o historycznym
znaczeniu dla ludzkości i
Narodów
Ziednoozonych
które zrodziły się z tego
CAF-Z MatuszewsKi-telefoio
zwycięstwa
Założyciele
ONZ zobowiązali się w
przyjętej karcie do działań
służących uchronieniu nad
chodzących pokoleń przed
groźbą wojny.
WOJFWODZKI KOMITET NARODOWEGO CZY
List przypomina, il 14
NU POMOCY SZKOLE W ELBLĄGU zorganizował
grudnia 19P4 r Zgromadzę
wczoraj naradę przewodniczących terenowych komi
nie Ogólne przyjęło jednotetów pumoev szkole, z udziałem
przewodniczącego
RADY WOJEWÓDZKIEJ FRON płk RYSZARDA
mvślnie rezolucję, prokla
SZKOLNTCK1EGO. Omówi ono stan bazy oświatowej,
mującą 8 i 9 maja dniarr1
potrzeby 1 zamierzenia jej rozwoju na terenie re
40 rocznicy zwycięstwa nad
gionu oraz zapoznano się z działaniami, podejmowa nazizmem i faszyzmem i
nymi w tym zakresie przez Krajowy Komitet Naro
dniami walki
przeciwko
dowego Czynu Pomocy Szkole. Poinformowano o pra
cy komisji problemowych wojewódzkiego komitetu, tym Ideologiom.
wielkości środków ffnansowych, zebranych na kontach
Wskazując, 11 tylko tr*y
poszczególnych komitetów terenowych, formach współ
miesiące dzielą od rocznicy
pracy i współdziałania komitetów terennw-ych * Wo
autorzy listu podkreślili pił
jewódzkim Komitetem NCzPSł
ną konieczność wypełnienia
Kurator oświaty i wycho trzeb oświatowych wojewania mgr Ryszard Skot- wództwa do roku
1990. tej doniosłej decyzji. Zwró
nitki, zobrazował skalę po • Dokończenie na str. 2 ciii się także do obradują-

L. a •
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Jak pomóc szkole?

Po wyjazdowym posiedzeniu Biura i olilycznego
KC PZPR w Gdańsku

Od kilku dni dzisJa w Gdańsku przy ulicy Długiej nowa placówkr — pierws*a w kraju filia Domu Radzieckiej Nauki i Kultury. Następna — wkrót
ce otwarta sostanie w Katowicach.
W gdańskim DRNiK czynna jest sala wystawowa i kmowo — widowiskowa,
biblioteka * czytelnią ora* specjalne pomieszczenie de stach&nia-i nagrywanit
mmyki.
Na ldjęelni wystawa grafiki i przedmiotów deLoracyjno-niytkowych RSFRR
CAF — 1. Kraszewski

Za dania wojewódzkiej Pomyślny rozwój
organizacji partyjnej kontaktów gospodarczych
W Komitecie Wojewódzkim PZPR w Gdańsku odbyło sif wczoraj
robocze spotkanie wojewódzkiego aktywu partyjnego z Sekretariatem
KW PZPR, poświęcone przekazaniu treści obrad I omówieniu zadań,
wynikających z wyjczdowego posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR,
Jakie odbyło się w dniach 21— 2Z stycznia br. w Gdańsku.
Prowaazący naradę zasiępca członka Biura Politycznego KC, I sekretarz
KW PZPR w Gdańsku Sta
nisław Bejger zapoznał ze
branych z przygotowaniami, przebiegiem i wynika-

ml obrad wyjazdowego pc
«iedzenia Biura Politycznego KC PZPR. Posiedzenie
to — jak podkreślił — sta
nowiło dowód żywego zainteresowania centralnych
władz partyjnych kraju

Takich ferii
się nie zapomina...
W Bałtyckim
Centrum
Spotkań
Młodzieży
ZG
ZSMP w Gdańsku-Sobieszewle przebywa od 28 sty
cznia br. na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym zor

Ozy brzie więcej cytrusów?
Jednym z największych fon pomarańczy kubaAsrarytasów, pojawiających kich, przywiezionych przez
się od czasu do czasu na statek „Klementyna” i 59
rynku są owoce cytruso- ton pomarańczy ze statku
we. Ostatnio sporo sprze- „Zabrze”. Poza rozdzielnidawano w sklepach grape kiem trafił; na rynek, prze
fruitów. Rozeszły się one da wszystkim trójmiejski,
błyskawicznie, podobnie jak
niewielkie ilości cytryn i
pomarańczy. Jak duże są
dostawy cytrusów do skle
pów województwa gdańs
kiego? Czy będą jeszcze
szanse na nabycie owoców
południowych?
Przywożone owoce trafia
ją do Zakładu Obrotu Spo
żywczymi Towarami Impor
towanymi w Gdyni. Stąd
towary z kolei rozprowa
dzane są za pośrećn ctwem
Wojewódzkiego
Przedsię
biorstwa Hurtu Spożywcze
go do sklepów w miastach,
zaś Zakład Usług Eksportowo-Imnortowych kLeruje
owToce do sklepów wiejs
kich.
— W ostatnim czas>e —
mówi zastępca dj rektora
do
spraw
handlowych
ZOSTI Władysław Tolzdorf
— przybyły transporty po
marańczy, grapefruitów i
mandarynek z Kuby oraz
Tak wygiąda oustyn a *
cytryny z Grecji Wojewódz
śnieżnej, która przeszła nad
iwo gdańskie zgodnie z roz
dzielnikiem otrzymało 126

•

grapefrrlty 1 Kuby przy wiezione przez statek „Brl
ckman”, który x powodu
silnych mrozów dość długo stał aa redzie w SwiO Dokończenia na str. 2

ganizowanym przez ZW
ZSMP, pod pat] onatem
gdańskiej instancji wojewódzkiej PZPR oraz Kuratorium C światy i Wychowania — 20C oso >owa gru
pa uczniów szkó< średnich
woj. gdańskiego.
Młodzi »pędzając tegoro
czne zimowe wakacje w So
bieszewi« dzielili czas mię
dzy wyidady, spotkania i dy
skusje oraz typowo rekrea
cyjno-sportowe
rozrywki.
Swoistym podsumowaniem
obozu było wczorajsze spo
tkanie młodzieży z przed
stawicielami władz polity
czno - administracyjnych
woj. gdańskiego.
Dyskutowane równolegle
w trzech zespołach. Sekre
tarz KW PZPR w Gdańsku
Joanna Mlchałowska-Gumowrka «potkała się z uczestnikami obozu już po
raz drugi, dlatego też inte
resowała ją opima młoazieży na temat jego prze
biegu. — Co chcielibyście
zmienić gdyby raz jeszcze
dane było wam uczestniQ Dokończenie na str. 2

Pogoda

Arizonie po ostatnie, burzy
tym rejonem 5 brr.
CAF — AP — Tilefoto

Jak na» potnlorraował tlyt.ir
ny synoptyk IMiGW w Gdyni,
dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, lokalnie okresami
duże i zanikające opady śnie
gu. Temperatura minimalnf ml
nus 10 do minus 15 st. C, mak
»ymalna minus 8 do minus 10
it C,
Wiatr z
kierunków
wschodnich. »łaby, okresami
umiarkowany
Drogt nadal śliskiat

m

m iędzy Polską i NRD

W Ber Inni* odbyło
się
dwudniowe międzysesyjne
spotkanie
przewodniczą
cych Komitetu WspółpraGospoda zej i
a ikosprawami Wybrzeża fdań- cy
wo-Technicanej FRL
—
skiego, aktualnym «tanem NRD — wiceDrezesa Rady
i perspektywami rozwoju Ministrów Janusza Obodogospodarki regionu. Mów- w9kłego i zastępcy przewo
ca zaakcentował rwłaszcza dniczącego Rady Ministrów
wagę spotkań członków NRD Gerharda Weissa.
Biura Politycznego s zało
Ocenione realizację podgami zakładów pracy; prze stawowych uzgodnień. Obro
prowadzono ok. 200 roz ty handlowe między Polmów na stanowiskach prr ską ( NRD w 1985 r. pc raz
cy, w trakcie których po pierwszy
przekroczą
2
ruszono najbardziej ij*wo- mid rubŁ.
tne problemy społeczno-po
Uzgodniono
podpisanie
lityczne i gospodarcze, nui wieloletniej międzyrządotujące mieszkańców regio wej umowy o współpracy
nu. Wizyty na stanowis w budownictwie mieszkakach pracy przebiegały w niowym i towarzyszącym
rzeczowej i życzliwej atmo pizewioująccj m.iin. współ9 Dokończeni* tu itr. t ne prow-dżemie prac budoPapltt jan Pawl II powróciI
wexoro po południu do Rzymu z*
twe/ szóste/, 11-dn/owej podróży do
Ameryki ŁacióskJel. W trakcie tej
podróży papież oawiedził W enem
e/ę, Ekwador, Peru oraz TrynMadTobago. Łączna trasa fego podróży
wyniosła blisko 30 tys. km, Witano
go w 17 miastach, gdzie wygłosiI
45 hom/tff I przemówień do wier
nych, szacowanych na 10 milio
nów:
Ostatnim etapem podróży paple
ta na kontynencie latynoamerykań
skim, lamfeszkanvm przez 300 min

wlanych w krajach «raedch.
Zawarte bęaą U*±# ezże
ry porosumiemia o współoracy ministerstw przemysłowych.
•
Przewodniczący komitetu
ocenili stan piać nat wielołeUnim programem ttqzwo u współpracy gospodar> naukowej i technicxnei między PRL a NRD dc
2000 r., które — jak stv ier
dz0lTW tak nczono zostanr
końca I kwartału 1 «85
rWicepremier Obodowski
złożył wizytę członkowi
Bliura
Politycznego
KC
NSPT, zastępcy przewodniczącego Rady
Ministrów
NRD Wernerowi Krolikowskiemu.

moczenie, ‘akie Kościół katolicki
przywiązują do rozwoju sytuacji w
Am erfee Łacińskiej D od kreślą się,
że z wystąpień papieża w Wenezu
ell, Ekwadorze I Peru wynika, ii
„nowa ewangelizacja" tego konty
nentu, której potrzebę głosił, jest
w jego przekonaniu niezbędno ze
względu na gfębok/e przeobraże
nia I wstrząsy społeczne w tej cię
śd świata, zagrażające tradycyjnej
religijności I jedności Kościoła.
Agencja France Presse pisze w
związku z tym, t* od losów Ko
ścioła w Ameryce Łacińskiej żale-

Po wizycie Jana Pawła 11
w Ameryce Łacińskiej
katolików, był Trynldad-Tobnga. We
wtorek późnym wieczorem Jon Pa
weł II przybył samolotem peru
wiańskich sit powietrznych do Port
of Spain, stolicy Trynidadu-Tobago.
Papież odprawiI mszę no miejsco
wym stadionie. Swą homilię po
święcił problemom młodzieży. Prze
strzegał w n/e/ przed ,fmaterializ
mem 1 konsumpcyjnym stvlem ży
da". Nawoływał, by „budować
przyszłość na wartościach moral
nych reiigii". Po przyjęciu wyda
nym na jego cześć przez prezyden
ta republiki udał się w drogę powro
tną do Rzymu.
W pierwszych podsumowaniach
25 poaróty zagranicznej Jana Pa
wła II agencje Informacyjne I pra
so światowe zwracają uwagę r»e

żf w znacznym stopniu przyszłość
katolicyzmu, choćoy dlatego, ie w
roku 2000 będzie tam mieszkać po
łowa wszystkich katoliKĆw świata.
Wielkie napięcia w społeczeńst
wach latynoamerykańskich — dodo
je AFP — znajdują odbicie również
w postawach tamtejszego kleru. W
niektórych krajach, np. w Peru, Ist
niej1 nawet groźba rozłamu wśród
duchowieństwa.
świadomy stawki, o jaka toczy
tin gra — stwierdza AFP — Jan
Paweł II skuoił uwagę na próbie
mach ubóstwa, żądając od wier
nych, zwłaszcza od młodych ludzi,
aby ,£mienili niesprawiedliwe sfruk
tury" społeczne Jednak równocze
śnie/ przestrzegał Ich przed „pokusa
mi przemocy”, przed ideologiami,

Udana akcja
ratunkowa
saperów
WczorO w godzinach po
południowych saperzy z jed
nostki Śląskiego Okręgu
Wojskowugo
nadzorujący
sytuację nr Odrze przy ta
mie BaitoszewickieJ w re
jonie osiedla Biskupin we
Wrocławiu, gdzie gromadzi
ły się duże masy lodu —
„postrzegli dwóch chłopców
płynących na lodowej krze
na bardzo głębokiej i nie
bezpiecznej w tym miejscu
Odrze. Sytuacja z uwagi na
wartłd prąd była bardzo
groźna.
Dzięki szyDkiej i śmiałej
akcji saperów dowodzo
nych przez płk. Jana Marca
— dwóch 13-letnich chłop
ców: Andrzeja Piórkowskie
go i Romana Cybulskiego
bezpiecznie przetransporto
wano na brzeg.

które mogę do tego doprowadzić
i przed politycznymi wypaczenia
mi Interpretacji Ewangelih Watka o
sprawiedliwość społeczną powinna
być „pokojowa”.
Włoski watykanista katoncKi Accattoli, znany z ostrożnego formu
łowania ocen, napisał na łamach
„Corrierre della Sera", że papieżo
wi chodzi o to, by skup/ć cała głe*
boko podzieloną społeczność kato
licką Ameryki Łacińskiej wokćf li
nii pośredniej, która „umożliwiłaby
przezwyciężenie konserwatyzmu, wy
nikającego z tradycji, ale także uodpornieme na pokusę opowiedze
nia się po stronie biednych z uza
sadnieniem zaczerpniętym z ideolo
gif typu komunistycznego”.
Wysłannik rzymskiego dziennika
„La Repubblica" pisząc na fen sam
temat zauważył jednak, iż chociaż
masy biedoty usłyszały z ust Jana
Paw/a II potępienie wyzysku i nie
sprawiedliwości, które są źródłem
buntu i przemocy oraz wezwania
do wradz o reformy zamiast repre
s/7, „to głośn/e/szy był krzyk potę
pienia ruchów panyzanckich”.
Komentatorzy zachodni odnofowu
ją również, ie paoiei w sDcsób
pośredni, ale wyraźnie, skrytykowef
zwolenników „teologii wyzwolenia”,
którzy zabiegając o poprawę wa
runków żyda biedot* nie wahają
się uwzględniać w swei działalno
ści elementów walki klasowe/ re
welucyjnej. Cytowany już „Corrierre
della Sera” stwierdza, że papież upominat ich .mocniej." niż tych,
ktćrzv zachowuia się biernre w ob
liczu rtięsorawiediiwośd toof^rznej.
IFAPJ

DZIENNIK BAŁTYCKI
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Szansa dla zakładów pracy
Obradując» wczoraj w
Warszawie Plenum rentrolrvugu Komitetu Stron
nictwa DemoKfctyc -negu
przyjęło ucdwałę w »pro
wie rwotankf Kill Kongro
tu SD.
Kongres odbędiiJ się w
Warszaw!« w drutach 11—
13 kwietnia br. Plenum zo
akceptowało również re
ferat polityczno-t,»rawozdo vczy Centralnego Komi
tetu na korą*«*.
MIĘDZYNARODOWE
SPOTKANIE
DZIENNIKARZY
W WARSZAWIE
Od wciorai w Warsza
wie oabywa się międzyna
roaowe spoikanie dzennkarzy krajów socjadsiycznych, zorganizowane z ekazjł 40 rocznicy wyzwo
lenia etofiicy naszego kratj... Dzienni or ze z bratnich
krabów sq gośćmi worjza
wsklego Klubu Publicystów
SO PRL.
Dzień upłynął pod <nakfnrn zapoznawania tlę z
historią miasta. Goś e
odwiedzają miejsca walk
0 wyzwolenie narodowe i
społeczne — miejsca pa
mięci narodowej, tak f.
ctne w Warszawie.
Na Stexym
Mieśce
dzIennikcKze zapoznali się
1 historią odbudowy mio
tła ze zniszczeń wojen
nych.
O ROBOTNICZYCH
SPRAWACH...
Przewodniczący Ogóinoposkiego
Porozumienia
Związków
Zawodowych
Alfred Miodowicz kontynu
uje robocze rpotkania i
załogami zckioaów pracy
Wczoraj spotkał rię z gór
nlkomi i hutnfcami Legmcko-Głogowskego Ok« ęgu Miedziowego. Rozma
wiano o najbardziej palą
cych robotniczych $pro
wach. Gómxów intereso
wał przede wszystkim sto
simek OPZZ do podwyżek
cen I rosnących kosztów
utrzymania, socjalnej po
mocy państwa dia gruo
o najniższych dochodach,
sprawo przejęcia majątku
po byłych związkach za
wodowych oraz problemy
wewnątrzorganłzacyjne,
HAlNY I DfcS-cZ
W BESKIDACH
W Beskidocn — odwilż.
Wczoraj w górach zaczął
wiać halny a po
za
czął
podać
najpierw
deszcz ze śniegiem, a póż
niej deszcz. Pogor».zyły się
*vilinki narciarskie w Be
skidzie Śląskim i Żywiec
kim. Śnieg jest mokry
grząski, miejscami dok ry
ty cienką warstwą lodo
szreni.

„STEFAN BATORY"
NA KURACJI
Wczoraj do Gduńskiej
Stoczni Remontowej doholowany został transatlan
tyk PLO „Stefan Batory".
Przejazie on pionowany
doroczny remont. Po jego
zakończeniu 2 marca br.
fkjgowie PLO uda się w
dwa rejsy wycieczkowe
po Morzu śródziemnym
BAŁTYCKA ŻEGLUGA
WŚRÓD LODÓW
Trudny okres nastał dla
żegiugi na BałlyKu, gazie
po silnych styczn.owych
mrozach powodujących oblodzenie statków, nodesnły silne sztormy. War jn
ki nawigacji są c ężkie.
Kapitcnowie statków po
wracających z póinocno-wschodnich portów bałty
ckich skaiżą się na %,!n«
zalodzenie tej części mo
rza. W Zatokach: Botnickiej I Fińskiej pokrywa
lodowa sięga
niekiedy
metro gruDości. W tych
worjnkuch statki poiuszać
się mogą wyłącznie prze
tartymi przez silne ioaołamacze wąskimi rynna
mi.
Polska Żegruga Morska
w Szczecinie dysponuje
czterema masowcomi po
siadającymi
tzw. fińską
klasę lodową: Są to: ms.
„Nowy Sącz*1 ms. „Tar
nów", ms. „Kędzierzyn" i
ns.
„Eugenie Cotton".
Tylko one mogą pływa;
w tak trudnych worunkoch Umożiiwia to utrzy
manie stałej łączności por
tów polskich z portami f!ń
skimi. Głównymi towarami
przewożonymi na tym sz a
ku są: polski węgiel eks
portowy 1 importowana z
Finlandii ruda

»rm Ant°łi

&iiS

# *_n«_ menie se ib; 1
sierre, i potkał: się t du
żym zainteresowaniem kia
sy robotniczej,
W dalszej części wystą
pienia S. Bejger przedsta
wił zaaamj wojewóazkiej
mstanc» partyjnej, wynikające z posunr vied wyjardowego posieuze-ia Biu
ra Politycznego. Podkreś
lił
upowszechni:.m potrzebą
puLxzcxnj upuwsicvmu«-

O iyfco, gdzie w ekresk tegorocznej wkcji UtuleJ utiP bidzie pracować
młodzież, jakich pioyoz/eji KW OH. oczekuje ed jakiwdów pi«/ I piz^d»iębiorstw przemysłowych, które i nich będą zak, «tifllkowaue w pierwszej
kolejności, dyskutowano wczoraj i*a konferencji prasowej w KOMENDZIE
WOJEWÓDZKIEJ OHP w GDAŃSKU.
pizy
Zorganizowana
współudziale Wydziaiu iiatrudnienia | Spraw Socjairych oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania UW
v całości poświęcona była
sprawie organizacji pracy
młodzie$y szkolnej i studenćkiej w ramach wakacy jnych hufców pracy
W ub. roku tą formą
działania objęto ponad 8 ty
sięc/ uczestników OHP: w
akcji „lato T5* planuje
się, że ponad 10 tys. młodzieży skorzysta z ofert pra
cy różnych Drzedsiębiorstw
produkcyjnych Od wielu
już lat w okresie urlopów
młodzież pomaga zakładom
pracy w utrzymaniu odpo
wiedniego poziomu produk
eji, zastępuje brakujące rę
ce do pracy. Stale współ
pracujące z OHP: Miejskie
Przedsiębiorstwo Zieleni,
Morski Port Handlowy w
Gdańska, Stocznia Gdańs
ka im. Lenina, Starogardz
kie Zakiady Farmaceutycz
ne „Polfa"... korzystają z
pomocy junaków. Na ich
oferty w dalszym ciągu li
czy OHP.
Do ponad 500 przedsię
biorstw wysłano już zapy
tania, związane z propozy
cjami pracy, wiele z nich
na pewno nadejdzie do 15
lutego br. do Komendy Wo
jewódzkiej OHP. Nie wszy
stkie zostaną jednak za
kwalifikowane.
Zakłady
pracy muszą bowiem speł
nić określone warunki,
gwarantujące młodzieży od
powiedmą płacę, warunki
pracy, dodatkowe zajęcia

kulturalno - wychowawcze,
Praca młodzieży w okrtsie wakacji musi być zwią
zana z pewnym procesem
wychowawczym, stąd organizatorzy akcji letniej będą preferować te zakłady,
które zorganizaują hufce z
zakwaterowaniem i zgrupo
wania. W pierwszej kolejności przyjmowane będą
również oferty, związane z
pracą na rwecz Naroaowego Funduszu Pomocy Szko
le.
Wieie zakładów
pracy
roa możliwości «tworzenia

sezonowych hufców z zakwaterowaniem. Na przykład przedsiębiorstwa, bu
dujące Elektrownię JąJrową w lamowe u dyspc nują
hotelami robotniczymi, któ
re można byłoby wykorzystać w ckresie urlopów na
bazę OHF. Korzyści płyną
ce z takiego rozwiązania —
podwójne: poza niekwestio
nowaną pomocą przy pi aeach budowlanych, zwolnienie oa obciążeń FAZ i
podatku dochodowego.

Spodziewane są dalsze
dostawy owoców cytruso
wych. Jeszczt w tym kwar
tale do Gdyni powinny do
trzeć statki z pomarańcza
mi, grapefruitami i cytry
nami oiaz mandarynkami
Ilość tycn owoców sklero
wana na rynek zależeć bę
dzie od wieliiości transpor
tów. Z pewnością jednak
nie starczy owoców połu
dniowych dla wszystkich
chętnych.
*

«

•

wstwa, jajcie miało miejs
ce kilka lat temu, kiedy to
cały transport owoców po

Rzecznik prasowy Sadu
Wojewódzkiego w Gdańsku
tnformuje:
27 maja 1984 r. Rejono
wy Urząd Spraw Wewnęt
rznych w Wejherowie po
wiadomiony został o przy
jęciu do szpitala ciężko ran
nej kobiety, która została
wyizucona z będącego w
ruchu pociągu. Przeprowa
dzona czynności śledcze do
prowadziły do zatrzymania
sprawcy, którym okazał się
konduktor PKP
Finał tej sprawy miał
miejsce w Sądzie Wojewó
dzkjm w GdańsKU dnia 5
lutego 1985 roku. Oskarżo
ny Zbigniew Sadłej uzna
ny winnym tego, że w za
miarze pozbawienia życia i
obrabowania Bożeny P.
przy użyciu podstępu dop
rowadził ją do przedriału
służbowego, gdzie zadzierz
gnął jej na szyi pętlę, spo
rządzoną ze sznura, skut
kiem czego doprowadził ją
do i. ta nu nieprzytomności,
po czym zabrał, w
celu
nrzywłaszczenia mienie w
postaci złotej biżuterii i kur
tki skóirzsnej, łącznej war
tości 136 00C złotych, a nas
tępnie wyrzuci! Bożenę P
z będącego w biegu pocią
gu.

A może na Maltę?
organizowane są 14-dnlowe wy
Jazdy wypoczynkowe. W ub.
roku zorganizowano T takich
wycieczek samolotami czartero
wyml PL.L „Lot” W br. od ma
Js ao października wyjedzie
na M iltę 800 turystów w 20
grupach. Orientacyjny
koszt
wycieczki wynosi 2*0 dolarów
oraz 40 tys. zł. Sprzedaż miejsc
wycieczkowych rozpocznie się
w gdańskim „Orb'sie za S—4
tvgodnle. W przyszłości oprócz
„Orbisu”, wycieczki na Maltę
zamierzają organizować tauże
.Sport-Tourist” era* „Groma
da”.
(as)

Wyższy ryczałt dla używających
własnych pojazdów lio celów służbowych
W Monitorze Polskim nr S0
X 30 grudnia ub.r. uk&załp się
"»rządzenie min.stia
komunl
kacji z 28 grudnia 984
r„
które -tmenia
dotychczasowe
przepisy dotyczące używania
prywatnych rajrochodAv oso
bowych oraz motocykli do celó' służbowych.
Zgodnie z tą decyzją ©sony
wykorzystujące stał'- s voje po
jez<dy w 1 prawach
zawodo
wych w granicach adnamistra
cy Jnych miast i gmin
mogą
ftrzymywać ze swojego zak*;
du pracy więUazy niż
dotąd
■n'eeięczny ryczałt pieniężny.
Maksyma Ina, dopuszczalna W”
SoLakld tej kwoty w 'przypad

łudniowych,
przywiezio
nych do Gdyni uległ zni
szczeniu.
(k)

Kara śmierci
za zbrodnię w pociągu

Otrzj maliśmy sygnał od
jednego z naszych czytel
ników, iż na wysypisku
śmieci w Szadółkach leżą
sterty grapefruitów, które
— jak twierdził — nadają
się na przykład na kom
pot, Udaliśmy się do Szadółek, gdzie stwierdziliśmy,
że owoce istotnie wyrzuco
no, była ich jednak zniko
ma ilość. Cala partia była
zepsuta, nie nadająca się
do spożycia. Nie udało
nam »ię wprawdzie ustalić,
które z przedsiębiorstw
przy wiozło tutaj zgniłe owoce, jednak z pewnością
pochodzą one ze statku
Wśród OKOlIcznosci mają
„Brickman”. Nie było bo
wiem w tym czask żadnej cych wpływ na wymiar ka
ry podkreślić należy znacz
innej dostawy cytrusów.
n# nasilenie złej woli spta
W!ększoSC przeti zymywa wcy, który przystąpił do pra
nych na statku owoców cy w dniu krytycznym z
natychmiast skierowano do zamia em dokonania napa
najbliższych sklepów. Nie du. W tym celu zabrał x
doszło więc do marnotra sobą sznurek, a w czasie

W hotelu „Heveliu*” w Crdnń
•ku
odbyło się spotkanie z
Paulem Agiusera, szefem mal
tańskiego bluri turystycznego
Progressiv* Tours, które zawai
ło kolejną umowę z Biurem
Zagranicznej Turystyki Wyjaz
dowej PBP „Orbis” na wyja
zdy polskich turvstöw na Mai
tę. Poprzednie tego typu akcje
promocyjne, mające na celu
propagowanie turystyki na Mai
tę, odbyły się w Krakowie ł
Warszawie.
Wycieczki na Maltę z „Orbi
sem” mają Już 20-1 et nią trądy
cję, ale dopiero od kilku lat

partyjnej era. d» icuhmia

“

„w,g"ęd:lienle

kierowniczej i przewodniej bI1ŻKfg0 *£nl 5-letniego.
...... m.
_ in. poprzez
--- KW
roli partii,
Wir°.Sl^kiy^Ci fi“/ MÜtTydw ChVoowsiro“
czn^j POP i OOP, właioiaktualne zadania oc
ganwacji partyjnych, jakie
wiążą się z trwającą w
partii kampanią sprawozdawcą. Nakreśli! też g»w
n, kierunki pracy poi,tycznej wojewódzkiej organ!
zacji partyjnej w bieżą
cym roku,
Sekretarz RW PRON
Piotr Rajca przedstawił

ku samochodu osobowego wzro
sŁa od 1 stycznia br
* 1500
1 do *200 zł, Zn motocykl mo
żna przyznać mleeięezny ry
czałt do wysokości 1070
(du
tąd ”20 ad).
Podwyższono również donn
szcŁalną łączną kwotę
Jaką
pracownik moł‘> otrzymać mit
ślęcz 4« % tytułu stałeso ry
czałtu oraz delegacji iużbowych. iu które udaje się wła
snym po^tezdein.
Maksymalna
kwoti wymoel teraz 4600 zł.
etyli je« o 1200 zl większa niż
-.oprz- inla Za specjalną zkodą JednoeCt nadrzędne-* kwo
te ta może być jod wytężona,
ale nie więcej niż o M proc.

wykonywania czynności *łu
żbowych szukał kobiety, na
dającej się na ofiarę zbrod
niczego planu.
Mając na względzie faKt,
iż oskarżony był już upi zed
nio
trzykrotnie
karany
(dtro razy za przestępstwa
p-ko mieniu) a obrażenia,
jakich doznała poszkodo
wana, są tak poważne, że
kwalifikują Ją do renty in
walidzkiej, — Sąd Wojewó
dzki nie znalazł okolicznoś
ci łagodzących i wymierzył
Zbigniewowi Sadlejowi ka
rę śmiercL
Wyrok nie Jest prawomor
ny.

służby zdrowia, fii.ansowanych w całości łub w częś
ci ze społecznych środków,
Terenowe komitety NFOZ
organizują zbiórki pieniężne licząc w bieżącym roku
na nie mniejszą niż w poprzednich latach społeczną
aktywność,
Pomimo tycn optymistycz
nych danych, fundusz cent
rainy NFOZ ooryka się od
dawna z poważnymi problemami Przewiduje się, że
w roku bieżącym jego bilans płatniczy zamknie się
deticytem wielkości ok. 450
min zł. Rozważana jest ko
nieezność odroczenia realiza
cji niektórych aktualnych
zobowiązań na lata nastepne. Dotyczy to zwłaszcza
budownictwa
szpitalnego.
Aby poprawić istniejący
stan, Prezydium Krajowe
go Komitetu NFOZ zamie
rza zwrócić się do swych
wojewódzkich
oddziałów
ora* przewodniczących wo
jewćdzkich
rad narodo
wych z propozycją uzupeł
nienia funduszy przyzna
nych na finansowanie w
bieżącym roku obiektów
szpitalnych Środkami woje
wódzkich komitetów NFOZ
i nadwyżkami budżetowy
mi województw.
Sprawy te rozpatrywane
były w Warszawie podczas
obrad1 Prezydium Krajowe
go Komitetu NFOZ.
(FAP)

Hównleź prz d Sądem Woje
wódzkim w Kielcach zapadł
wyrok w sprawie Vra!demara
Stanisława Maki, (lat 24) oskar
żonego o dokonani« 8 poważ
nych przestępstw — w tym ca
bójsrwa, rozbojów 1 gws łww.
Sąd uznał
Waldemara Mąkę
winnym
wszystkich zarzuca
nych mu czynów 1 skazał fo
n karę śmiercL
Wymarzając naJwyjazej wy
miar kary sad wziął nod uwa
gę absolutne zdeineralizowhnle
oskarżonego, popełnienie tzynów w warunkach recydywy
ora* wyjątkowo ok.utns 1 bru
talne
p< stępowanie
wobec
swych ofiar.
oskarż*’” y nlgazl* nt* pracował (był na utrzyr ,anlu rc
dzłców), a eryn/w, 1 które *0
stal skazany, dokona! w ciągu
dwóch miesięcy od wvifecli t
więzienia, w Którym oobył peł
ną kferą
za poprzednie prze
stępstwa.
Pieniądze zdobyte w o*b>Jac,» 8. Mi t- natyehmlasl prze
oljal. Napadał bc/ wyjątlr na
kahdego:
na kobtetv niele
tnich — aby tylko zdobyć ple
nlądze na wódKę.
Byl bez
względny 1 *;Krutny. Brutalnie
oosiąyll w Ostrów u, napada ■
Jąe na kobietę.
któn, pobił,
zgwałcił,
a następnie zatmeł
je1 zegarek.
Kabli 1 pełną premedytacją
taksówkarza, Rvszard« P 1»1
45, oler dwr ga dzieci, u któ
rego zamówił kura ze Stara
chowic do Ostrowci Święto
krzyskiego.
Wyrok nie Jeet prawomocny.
(PAP)

Sprostowanie
Autor publikacji et „Depo
zytowe bony
możni wymie
niać”.
zamieszczonej ^ dniu
-9 stycznia br. omyłkowo potnfo-mował, te „akcją z*Jmować się będą także cztery ka
sy gotówkowe w Oddziale Wo
jewó^zkim r^BP
w Gdańsku
prz” 'Targu Drzewnvm '. o. Wo
lewóozkl NBP nie zajmuje się
bezpr irednlo obsługa klientów
w zakresie obrotu oszczędno
ściowego, Jak równie* nie po
siana ‘rag. Przepraszamy czy
telników 1 zainteresowanych,

Kierunkowy
do Sofii: 0-03592
Dyrekcja Okręgu Poczty
i Telekomunikacji informu
je, i« z dniem 8 bm. zosta
nie zmieniony numer kie
runkowy w ruchu automa
ty eznjm do Sofii. Dotych
czasowy numer kierunko
wy z Gdańska 500-35-2 1
Gdyni
700-35-2 zostanie
zmieniony na 0-03592,
Opłata za 1 minute roz
mowy z Sofią wynosi 52 zł.

Wydawnictwo Prasowe «c-s* i Odartsk

Ä. ’TiSg?!SXSSg?3Z^F*

T»rg Drzewny 3/T

“

“■

Współpraca
Gdyni z Klei
W dniu 5 lutego 1985 r.
w godzinach wieczornych
na zaproszenie prezydenta
miasta przybyła dc Gdyni
3-esobowa delegacja miasta
Klei iRFN) z nadburmist
rzem p. Karl Heinz Luctthardtem na czele. W skład
delegacji wchodzą ponadto
p. prof. Jörgen Spickhoff
ruferent odpowiedzialny za
stosunki z zagranicą i sto
sunki międzyludzkie oraz
kierownik Urzędu Prasowe
go p. Werner IsteL
W trakcie pooytu deiegecji prowadzone będą roz
mowy. zmierzające do pod
pisania umowy o współpra
cy między Gdynią a Kiel.
Goście zwiedzą miastu i za
poznają się z jego aktual
nymi problemami.

9 Dokończenie ze tir. £
Podkreślił, że do zapewnie
nia normalnych warunków
funkcjonowania szkolnic
twa — w sytuacji narasta
nia wryżu demograficznego
— niezbędna jest budowa
32 nowych szkół podsta
wowych, 4P przedszkoli, 3
szkół zawodowych, 3 bu
dynków warsztatów szkol
nych, 6 internatów, szkoły
i zakładu specjalnego oraz
znacznej liczby domów na
uczvciela. Szacowane na
kłady finansowe na te ce
le są daleko wyższe od
planowanych dotacji Bu
dżetowych, na 5-latkę, wy
noszących 1,8 min zł.
Tym godniejsze uwagi i
uznania są wszelkie imeja
ty wy społeczne, mogące,
wesprzeć zadania Inwesty
cyjne szkolnictwa. Dotych
czas — jak wynika z in
formacji sekretarza Wojewódzkiegc
Komitetu
NGzPSz wicekuratora ośwlity i wychowania, mgr
Heleny Czop — wpłynęło
na kont^ komitetów tere
nowych blisko 17 mm zł.
Deklaracje, złożone przez
zakłady pracy, instytucje i
osoby prywatne opiewają
na kwotę ogólną około 100

Pra*K>w* Zakład-. Graficzn^

"■1
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äawuu
szone w
w trakcie
czzvvxU auaiui
rozmów
/w a
z
przedstawicielami najwyższych władz party jnych.
Podkreślano znaczenie te-

wydarzenia, które *ianowi .podstaw« do dalszej

konsoliaacji społeczno-poli
tycznej ludzi pracy Wy
brzeża.
Na zakończenie spo'kania
Stanisław Bejger. ustosun
kował się do spraw, poru
szonych w dyskusji oraz
udzielił odpowiedzi na kilkadrieslat t,vS ż^acotr&de ’ narady.
Do tyczyły one wielu róż
nych spraw, nurtujących
ludzi pracy Wybrzeża.
M.T.

Wicewojewoda
gdański
Stei a u Milewski i przewo
dniczący ZW ZSMP Jerzy
Wieliński mówili m.in. o
budownictwie mieszkanio
wym woj. gdańskiego, p-obłemach związanych z re
alizacją zasad socjalisty
cznego wychowania w szko
łach i preierencjach zawo
dowych.
W godzinach wieczornych
uczestnicy obozu spotkali
się także z przedstawicie
lami Z W ZSMP w GdaASKU.

Dzisiaj młodzii opuści
Sobleszewc 1 wyjedzió do
domów Dla wielu z nich
dziesięć dni spędzonych w
BCSM było czymś więcej,
niż tylko wakacyjną przy
godą
(asch)

Jak pomóc szkole?

Jak biormuf* etcchostowcrcto apencja
oratowa C7X, w Klasztorze iw. Konrada w
nttostinę w Niemczech zachodnich urządzo
no n/oduamo **afę parniącl* księdza Józela
T/so, ideologa parW klervkafna-faszystowsk/el,
prezydenta nanonetkowsgc państwa słowac
kiego, sdłls współpracującego w latach 11
wojny kwiatowej s Hitlerem. Agencja Inform<tjt także, /i w n/ektóych kołach na Za
chodzie prowadzi się akcję na rzecz zali
czenia Józeia Ti to w poczet świętych.
Przypominając sylwetkę Józefa T/so agen
cja pisze: zbrodnia stała sią treiclą jegc ży
da. Jako prezydent, „państwa słowodoege",
wódz kterykalnej tfowacltfef pert/i ludowej I
zwolennik autonomii Słowacji, T/so kierował
sie zasadami anty komunizmu, antysemityzmu
I omy czeskiego szowinizmu. Pod jego kierów
nictwem aokonała stę raszyracja całego ży
da politycznego i społecznego kraju Z je
go winy coraz bardziej zaostrzały się sto
sunki między Słowacją a rządem w Pradze.
Taka sytuacjo trwała aż do rozpadu Czecho
słowacji. 13 marca 1939 r. no zaproszenie
Hitlera Tiso udał się samolotem do Berlina
Na polecenie Hitlera dzień oóiniej proklamo
wał „Republikę Słowacką", Platformę Ideolo
giczną władz, na których czele stał Tiso two
rzyły hasła nacionallstyczne i faszystowskie
zasady przeplatane klerykalizmem, antykomunizmem f amysowietyzmem (sam Tiso uzasad
rtkrł wola boską nieuchronność eksterminacji
ludności żyoowsklej).
Pozostając nc służbit hitlerowskiego faszy
zmu władze kierowanej przez. Tiso pa,Hi „ludaków* należały do najaktywniejszych graba
rzy państwa czechosłowackiego. Luda cy zor
ganizowali republikę słowacką z „wodzem I
prezydentem" na czele jako państwo klerykalrto-faszystowskie.
W aoństwia tym Józef Tłsc skoncentrował
w swych rękach całą władzę. To on był cal
kowlcfe odpowieazininy za podporządkowa
nie Słowacji faszystowskim Niemcom, które
decydowały a wszystkich zasadniczych sprc
wach dotyczących polityk! zagranicznej l we
wnęirznej, o także wykorzystywały potencjał

w

cznego KC .w zakładach
pracy oraz pvzebiegu spot^

iakich ferii sie nie zapomina...

9 Dokończenie ze str. 1
cz>ć w tego rodzaju obo
zie — spytała
sekretarz
KW Młodzież wysoko oce
niła iaeę
zorganizowania
tegc rodzaju formy spędze
nia ferii, akcentując m.in.
potrzebę właściwego dobo
ru niektórych tematów wy
kładów.
Natomiast do sekretarza
KW PZPR Leona Brancęwłcza. uczniowie zwrócili
się z pytaniami dotyczący
mi m.in.: stosunku państwo
a Kościół, roli i znaczenia
u/oj. gdańskiego w skali go
spodarczej PRL Młodzież
interesowały także sprawy
związane m.in. z ulepsze
niem komunikacji aglome
racji trójmiejskiej 1 per
spektyw rozwoju przemy-’
słu okrętowego.

Agencja prasowa CrK

DRUK

zebranym informację ni.
przebiegu w woj gdańskim konsultacji n*d załoieniami do p.ojektu u»tawy „Ordynacja Vr yboresn
de dejmu PRj* oraz roz
poczynającej sią kampanii
sprawozdawczo - wyborczej
w radacn 1 ogniwach te
renowych PRON.
W
dyskurjł dzielono się
*7 ,w’
reiiexsjami
iia ei* i wi-

2i.^r*2L!S?S

własnych zakładowych, śro
członków partii i społeczeń dowiskowych i wojewńdz
stwa, Informowania załóg kich problemów. Jednym.
zakładów pracy i środo naczelnycn
naerelnvch zadań
iadań jest
lest taktakWlaK
eVdilic realizacji
itidUAaujT
i
U
nryny ma
wisk Uo stanie
wniosków zgłoszonych pod
j £„ d
. u?v*
czas spotkań. Zwrócił u wy KW zespół, programu
wagę
na konieczność «doc
w?gę na
u_- ł0zw^;u
woj> gdańskiego
konalenia
r-ku 200u
200ü * szczee6lftuimiöiim pracy
yxav-jr wewnątrz
wcwiiqiii j, role«
s> czesńl-

135 nowych obiektów służby zdrowia
ze składek na Ni:C‘Z

Czy będzie więcej cytrusów?
9 Dokończenie te *tr 1
noujściu i w Szczecinie, a
następnie przybył do Gdy
ni. W trudnych warunkach
atmosferycznych transport
został rozładowany. Część
Zbrt długo przetrzymywa
nymi owoców natychmiast
skierowano ao sprzedaży.
W sumie z ,,Brickmana"
sprzedano w Gdańsku, Gdy
ni l Sopocie około 465 ton
owoców, głównie grapelxuf
tów.

we kształtowanie polityki
kadrowej,
uaktywzatnie
środowisk —» zwłaszcza na
uai, oświaty i kultury —
w działalności koncepcjino-reanzacyjnej, wynikają
cej z uchwał partii.
Ważne jest — podkreśm
wzmożeriie pracy i_
towawaej
czlonkt ir partii
partii i
młodzieży
oraz
wyzwalał
, .
^ i-;. tvw 41'e

»L'fcSL^tSä

(gaya)

#Dane z ub. roku wskasu d« wszystkim niieszkańcy
ją, żt rośnie społeczne zain województw: katowickiego,
teresowame zbiórką pienię- bielskiego, wałbrzyskiego i
dzy na Narodowy Fundusz poznańskiego
Ochrony Zdrowia. Zebrano
Zgromadzone dzięki spe
wówczas ponad 6 min zł, łecznej ofiarności środki fi
tj. o pół miliona złotych nansowe pozwoliły w ub.
więctj niż w 1983 r. Naj- roku na oddanie do użytku
większo wpłaty pochodziły 135 obiektów służby zdrood pracowników jednostek wia, Nowe szpitale otrzyma
gospodarki uspołecznionej i li mieszkańcy Wrocławia,
rolników
indywidual- Lipska w woj. radomskim,,
nych.
Nieco
mniej Suwałk i Gdańska. Wybuprzekazali
rzemieślnicy, dowano bądź zmodernizowa
spółdzielcy,
młodzież no na terenie kraju
21
szkolna. Wysokości sum pie przychodni, 57 ośrodków
mężnycn zebranych w po- zdrowia, a także wiele żioo
szczególnych
wojewidz- ków, domów pomocy «pole
twach były bardzo zróżni- cznej itp. Obecnie w budo
cowane. ‘Wyróżnili się prze wie jest ok. 500 obiektów
_____________________________________ ______ _________

(i2274)

7 lutego 1989 f.

Po wjazdowym posiedzeniu t-I,C*l:Yr

W OHP - zimą o lecih

W KWIETNIU
X1U KONGRES SD

Sz

Amerykanka przerwała psssę
szwajcarskich alpejczyków
We * torelr oa narcUri Ich
mistrzostwach świata w Bormio odbył się shuom gigant
kobiet.
Wyniki: 1. Diann Roffe (USA)
2.18,S3 (1.08,18 + 1.09,33);
Elisabeth
Klrchler
(Austria)
2.19,13 (1.09,01 4- 1.10*12); *. Eva
Twardokens
(USA)
2,19,21
(1.08,91 + 1.10,30); 4. Debbie Arm
Strong (USA) 2.19,26 (1.38,11 +
1.10,15); 8. Marina Kiehl (RFN)

Klęska naszych piłkarzy

M ^ksyk- Polska 5:0
W Meksyku -oryocz^ł le tu
Wy; Lig byl wielką
.i^ewpom.ej pLłkarsk' z udziałem re OzJeer ka n-wet dla gos^oda«j*
prezentacji
4 państw — Buł E otych :zw reprezentac ji* obu
garii, Polski, ü-wajcarll i Me pańa.w spotkały się trzykrot
ksykn.
Turniej
rozgrywany nie i w* wszystkleh mocaach
Polacy
Ostamlo
Jet-t, w mlejkcowośui Quvreta.o zrj.yrcięial'
oddalonej c 220 km na północ Polska tokowała V.,ksyk pod
od stolicy Kraju, r mecz# od czai
piikarsKich
mistrsost e
bywają sie na nowym su,dło świata w Argentynie 2:1, Jak
nie — jedynym wyoudowaryn informują agencje reprezenta
w Meksyau specjalnie na zbli cja Polski przeć całe 80 mir*
żujące się w tyn. kraju Fnały ogramczaia się do gry defensy
piłkarskich mistrzostw świata. wnej i miata sporadyczne oka
zdobycia bramk*. Ocenie
Pierwszy
wy~tęp
polskich
piłkarzy zakończył się ich wy sią, it zespvk' polskf grał bar
dzo
słabo,
wobec dobrze uspo
soką porażką z drużyną Meksy
ku 0:5 (0:3) Bramki zdobyli: sobionych gospodarzy.
W
drugim
mecz” te*jo tamie
Negrete — 2 <13 i
TO min.).
Boy (8 min), Cruz (27 min.; 1 ju rtvrezeiitscja Bułgarii rwy
ciężyła
Szwajcarię
*6 (1:0).
Florer- — (60 min.). Mecz oglą
Bramkę dna Bułg.rll
adobyt
dało ok. 40 tys. widzów
Radosław .^drawkow
w
M
Polska: Kazimierski - W<So- mla.
wvzyk, Łukasik. Wójcicki, Pa
Tak więc w finale turnieju
wlak Ostrowski’, Matysdk. Ko grać będzie Meksyk % Bułga
mornicki, Pałasz, Dziekai.ow- rią, a w meczu o 3 miej-ca
skl. Onońskl
spotka-Ją się Polska 1 SzwajiaPierw'szy mecz turnieju mię ria.
W. towarzyskim, mlądzypsiidzy jego gospodarkami 1 Pol
ską, u"zbudził duże zaintereso
stwowym meczu
piłkarsKim,
wanie gromadząc komplet wi Irlandia przegrała w Dublinie
dzów. Oficjalnie
zainauguro z mistrzami świata Wiochami
wał on działalitość nowo wy 1:2 (0:2). Bramki zooUyll: 4.«
budowanego stadionu, na któ Włoch — • Bossi (w 1 min z
(i*
rego trybunach zasiedli m^n. karnego) oiaz Altobelll
przewód liczący FIFA — Joao mlii.), a dla Irlandii — WadHavelang« o.«.z prezydent Me dock (51 mm.). Mt-cr observ wa
ksyku Miguel de la Madrid.
ło 40 tys, widzów.

Ring wolny, pierwsze starcie...!

Stoczn i owiec - Carbo

Wisła TczbYf-Szomblerki

W najbliższych dniach inau
guruj? rozgrywki bokserski!
lig”, W ramach tych pierwszyct spotkań roepoczym Jąceg
się sezonu, na Wybrzeit
odbędą się dwa mecze.
W niedzielę. 10 bm,, o godŁ
li.30 w pojedynku o mistrzostwc.
U
ligi
Stoczniowiec
Gdansk podejmować bęazie w
rwojej hali przi ul. Jana s
Kolna wespół Ca. bo Gliwice
Zapowiada
się
Interest5 ląc-*
T-otKanle. Jak -uż lnformowi
liśmy, gdańszczanie przebywa
li na zgrupowaniach w Polanlc> i Cetniewie. W ich bar
wach wystąpią m. In.: Szamp,
K, Gęsiak, T. Rychlowskl, W
Światłowski, Misiak, Cichocki.
Buczkowski, który w ub. so
zonie zanc >wał spory sukces
w postaci reads* z Łakomcen:, no 1 przed« wszystkim
Leszek Kosedowskl. Ter »stat
ui, znakomicie zresztą wyszko
lony pięiciarz w-erprzv koiegöv, w boju o jak najlepsz..
pozycję w II lidze; nie wyklti
czone, te o pćei wssą, gdy:. kle
równic two kiiiubu wytyczyło se
kcji bokserskiej Stoczniowca
zad.nl« wejścia do ekstrakla

min zł. Równolegle propo
nowane są społeczne czy
ny przy robotach nielacho
wych, związanych s inwe
stycjami.
Dyskutanci akcentowali
konieczność
racjonalnego
umiejscawiania inwestycji
zgodnie z potrzebami śro
dowiska, rozwijania akcji
pomocy szkole w sposób
powszechny i różnorodny.
Nie może ona —- podłereślano — ograniczać się wy
łącznie do „zbierania gotówk”’.
Potrzebna
jest sy.
wszechstronna współpraca
Carbo ma wyrównany skład,
kom: tetów tereno wych x ko z tym te wybdjająrjTn tię plę
śda^zem
jeit w tej drużynie
mitetamr rodzicielskimi i mistrz Rolksu
Piwowarski. Po
władzami
oświatowymi. nadto w śląskim zespole wal
Wspólnie można by uru czą m. ,n.: Kluba, B.zarewicz,
1 GlowackL
chamiać działania w ra Maj
D ugi gdański n-llgowy ze
mach akcji „szklanka mle spół
GKS TPyb-zeża stoczy
ka”, przygotowania progra
mow wychowawczych i wy
poczynku wakacyjnego uczniow, wspomagania azkół
w zakresie sprzętu i wy
posażenia
technicznego,
zbiórek książek dla biblio
Na tpoücttü* I-Łgowe t ko
tek szkolnych. Przykłaay Siij'kar Kami Spójni przy'etdti.
takich działań pojawiają dc Gdańska czolaw* drożyna
aKtT akile trzecia w ta
się już w niektórych śro knju,
beli. Jest nią ŁKS Łódź. By
dowiskach i zyskują spoić nrwlązać
Wyrównaną walkę z
czną aprobatę np. w Sta mającyms jeszczt szanse na
mistrzostwo
Potoki łódzkimi ko
rym Polu. SadlinJunJi, Lel
rykarkac ' fdańszczanict nc ukowie, Płoskini
(cyk.*
kTt, wznleśl się na wyżyny

Koszykarki Spójni
grojq z ŁKS

gospodarczy ł ludzki Słowacji do realizacji
Imperialistycznych celów wojennych. On po
noś' odpow,edzioiność za łamanie przez re
żim kierykc'no-laszYttowskl wszystkich demokraiycznych Draw t swobód o także za io,
że Słowacja wciągnięta zosiałc do bratobój
czej wojny przeciwko Polsce I Związkowi Ra
dzieckiemu, za przepędzenie x> Słowacji lud
ności czeskiej ł wysyłanie ludności czeskiej
I życowskiej da hitlerowskich obozów kon
centracyjnych, zc prześladowania l wtrącania
do więzień komunistów. W 1943 *■. hitlerowcy
nagrodził* po za Kolaborację złotym krzyżem
orderu niemieckiego orfa. Za wiedzą ołbo
ra bezpośredni rozkaz Tiso podczas II wojny
światowej w Słowacji dokonywano maso-

o dziwnej „sali pamięci’'

80-958 Gdańsk. Targ Drzewc

swoicn umiejętność.. Ep>odj:ewam; się dobrego »potkan'e.
Bozofran# ono zostanie w so
notę, • bm., o ^odz. 16 w ha
ll Spójn. przy uL Słowackiego.
Gdy yui Jesrtecmj przy bas
ked toto..nu Jemy, te w U
iidz« k*^«zykarze GKS W ybrzett Gdańsl ztmeizą aię w aobo
tę, t bm., o godz. 17 w hal* G-e
oi -nil z niezłym zespołem AZS
Koszalin, na Łom last wśród ko
biet AZS Cdańsk gościć bę
dzie w swojej haJj w Oliwie
•ównlet w sobotę, ai* o godz,
16, Olimpię Poznań.
I Jeszcze l llka słów o irmej
aossykarsklej Imprezie. Miano
wide w dniach 8 19 bm., w
hall Spójni przy uL Słowack -gr> rozegrany mstanie tur
niej w ml nl -ko«,z yk ówc e ozie w
cząt
(ko)

Wierzyć, me wierzyć...

wych a^eszlowoń, stosowano represje f mor
dowano ludzi o postępowych poglądach. W
wyniku działalności klerykakio-faszystowskiei
kliki Tiso, która dorwała się do władzy po
14 marca 1939 r., w Słowacji znajduje się
ponoer. 20C zbiorowych mogił, w których spo
czywa ponad 4 tys. offat, w tym 2111 dzie
ci. W wyniKU tej działalności SDaiono 60 wio
sek oraz zesłano do obozów koncentracyj
nych 30 tys. bojowników słowackiego pow
stania narodowego. Tiso zgadzał sie na bez
litosną eksploatacją Słowacji w interesie fa
szystowskiej armii I przemysłu. Jest odpo
wiedzialny za wywiezienie 120 tys. Słowa
ków na roooty przymusowe dc hitlerowskich
Niemiec oraz zo straty gospodarcze Słowacji
szacowane w przybliżeniu na 2P mtd koro«.
W końcu sierpnia 1944 r. T/se próbował
ocalić reżim klerykalno-faszysiowskl I w rym
ce/u wezwał hitlerowskie wojska okuoacyine,
we wspótazJafonlu z którymi zorganizował
watkę przec’wko słowackiemu powstaniu na
rodowemu. Po wycofaniu się powstańców w
góry, Tiso odznaczył w Bańskiej Bystrzycy
hitlerowskich morderców oraz otwarcie po
dziękował wojskom hitlerowskim. Duchowny
katolicki, dr Józef Tiso zbiegł do Austrii
przed nacierającą Armią Radziecką. Wojska
soluszn/cze wydały go Czechosłowacji, gdzie
został skazany na karę śmierci ł w 1947 r.
stracony.
(PAP)

We WTło»zecb od kilku tygo
drtl w piasde pojawiają się in
formacje o tym, te znakomity
naipastnik
Liverpoolu
lau
Rush podjął poważne pertrak
ta~Je e jednym z
włoskich
Klubów. Najczęściej wymienia
elę Juvenłus, Inte' Mediolan
1 Gez.oę Przewidywana wy so
kość Kontraktu ma
przekro
czyć 4 min funtów. Podobno z
wyścigu o Rushs nie zrezygno
wül i także Barcelona. W Liver
pooiu wszyscy zachowują jed
nałr zinmą krew, prezes do
spraw sportowych Peter Robir.
eon stwierdzi! „żadne oficjał
ne pertraktacje nie aą w spra
wi# Busha prowadzone, łan
Jest dla nar bezcenny. Nie za
mierzimy z a ładne pieniądze
odsprzedawać r aszegnajle
pszego Strzelca”.

Walne zebranie GOZPN

- W sobotę 9 bm., o »odz 10
w Sali Herbowej ’Urzęau Wo
jewódzkiego w Gdańsku (ul.
Okopowa 26i odoędzie rię wal
ne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Gdańskiego Ok_ęgo
wego
Związku Piłki Nolna.i.
Porządek zebrania przewiduje;
wygłoszenie referatu sprawo
zdawczego, dyskusję, wręcze
nie wyróżnlcJ
wvbory nowe
go zarzadu OZPN 1 delegatów
na walny z jaz i PZPN oraz
podjęcie uchwały.
(ko)

fl/n. BIŁ RO OGŁOSZEŃ Gdańsk

• « - **—«• -• °^r*u>*** m «-«.

B.19,90 (1.02,02 +' 1.10.92)) 1 TW
dul
Hcns.hr.
(RT.'O
(1.09,44 + 1.10,70); 7. Maila Baek
Eppla (BFN) 1,20,34; 2 «iarLi
Walliser 'Szwajcaria)‘2.20,sit i.
Bianca Fernandez-Ochos (Bmpanla) i.20,99: 10. LUsa Savlji*»
.T (Kanada; 2.20,87.
Małgorzata Tlałkówna byte J*r
— 2.24,52, a jej siostra Doroti.
8« — 1.27,71. blatom alu./.__yL
46 narciarek.

«-«» «

swój pierwszy mecz tegorocz
nych rozgrywek w Kr. kowi*
z V Halą.
We wstępie informowaliśmy,
te na Wybrzeżu odbędą się
dwa pojedynki, Otóż obok SU
cczrowca gospodarzom spotka
ni! będzie także w niedzielę
16 bm.,
godz, U w holi spor
tov/ęj „Pilaw«” przj ul. Gaań
sk lej w Tece wie tamtejsza Wi
sla, która w ramech spotkań
e wejś ie do II Mgi zmierzy
sli, z s ’jnym zespołem Szom
bierek Bytom.
(ko)

Gedai.ia na utalentowany
narybek piłkarski
Gdański -nOSiR był e^.tantearto
rera halowego turnieju piłki
nożnej młodzików o Puchar
prezydenta
Gdańska.
Im
prezr odbyła się w nall ŁechU,
gromadząc 12 zespołów.
Zwyciężyła Oedonla II, wy
przedzając Gedanlę I i Stoczriowca I, N JskuteczrileJszyr^
.irzelcerr okazał się
Macie)
Łewna z ŁechU — zdobywca
6 lramek, najiepszyn. zr-vodn kiera turnieju uznanu Jaro
sława Grebim (Cb°mplon I),
a
najlęjłszym
bramkarzem
Adama Surmę (Gedanla II)
Zwy cięski »spćł wystąpi* w
•Ki; iołlc M. Bobowski M For
mela, P. Piątek. M Wtociucżyk. A, Surma 1 R.
Ługin.
Drużyny Gc ianil piowao_il;
trener * y K. Iwański l H. P^*
kaaczyk.
(ko)

Kręglarstwo
Turniejem w S: Jbtnle sakoń
czyli się I nmda rozg-ywek
U ligi kr-giarsklej.
Wy nikł
turr leju: 1 Gry: Wejr ?ra\ rę
13 pkt., 2. Czame Kula II Po
znan 12 pkt, ł. Lech II Poiruu I pkt, 4 Kolejarz Tczew
Ł pkt Taoelk* po sakohcc«nlu I rundy;
l. Czarna Kula n
46
S. Gryf
|l
». Lech U
U
.4 Kole jars
I

rr

7“' Startu E.
jzoścf Skrę

Jak wiemy, ni« powiodły *f t
plłkatioom ręcznym Startu El
bląg wyjazdowe mecze
we
Wrocławiu te Slęzą, lnauguru
jąc* rewanżową i jiidę spot
kań ekstraklasy „i" kobiet
Również
kol*1ne
występy
nie będą dla eiblążanek łatwe Wprawdzie grać one będą
tym razem w Elblągu, ale z
nie byle l im, bo % wicellderen
tabel, stołeczną Skrą, która
goni
Craco^lę. Wspomniane
mecze rozegrane zostaną w el
bląskJej hPll w sobotę, 9 bm.,
> godz. 17 i w niedzielę,
1«
bn , o godz, U.30.
(ko)

TKKF proponuje...
V. nletirielę 16 bnr„ Ognisnc
TkKj „aaityk'' w Gdańsku or
ganizuje drugi turniej ringo z
cyklu rozgrywek Grand Prix.
Turniej odfc ędzit się o gode.
9 w Zespole Szkół Budowla
nych na Przymorzu, ul
Dą
browszczaków 35.
To n&tno ognisko informuje,
2« dy-oonuje Jeszcze wolnymi
miejscami nr basenie pływac
kim dla dorosłych 1 dsiec). Za
pi*> będą przyjmowane w nie
dzielę 10 bm. o godz. « ra ba
Benie ZSE przy uL Dąbrow
szczaków 3!
Ognisko TKKF
„Elektroc”
Gniew zaprasza na ogólnodo
stępny UwnieJ brydża sporto
wego jaki rozegrany zostanie
w sobotę 9 Dm o godz. 11 w
.wietlicy Zaklaaów elementów
Wtykowych, ul. Sobieskiego 11.
oczywiście w Gmewie.
(ko)

Totek
Eypre* Latek
19, 22, 2e, 30, 31
Mały Lotek
I losowanie
6, 15, 25, 31, 35
II losowanie
I, 6, 7, 12, 32

Targ Drzewny 12-14 tei 3135-80 l H 43-2]

i3SÄ,ir,i iS^."5,U?Ä

DZIENNIK

32 (12274) 7 lutego 1985 r.

wej gazetki,
którą mło
dzież tutaj tałoiyta — mó
wi. — Właśnie jest pora obiadu więc w stołówce za
staniemy członków reda
kcyjnego kolegium.
Udajemy się
więc do
stołówki. Tu, wśród sym
patycznego gwaru, przy
stolikach nakrytych różno
kolorowymi obi usami zasta
ję m.in. Marię lindenau z
ogólniaka w Starogardzie
Gd., Barbarę Kleczkowską
z tego samego LO oraz Se
weryna Bojanowskiego z
III TX> (inaczej „Topolówka”) w Gdańsku. Umawia
my się w pokoju dziew
czyn, nr 116, gdzie spotyita
my się po kwadransie.
— Jak tutaj jast? Nie
nudzicie się? — pytam
— Tematy wykładów są
bardzo ciekawe. Aczkol
wiek niektóre są trudne
ale może przede wszystkim
dlatego, że w szkoie nigdy
nie mieliśmy z takimi za
gadnieniami dó czynienia
— stwierdza Basia. — Naj
bardziej podobały mi się
wykłady dr. Stefana Zabie-

Abyśmy o ojczyźnie

naszej

cziuwłok, który nw podług dobrowolnej wtaśdcjelów woli, ale jedynie po
dług „wojej woli życiem \ majątkiem Innych ludzi zarządza, jest tyranem. Ten zaś,
kto tak aaynlć I tyć przymuszony, jak się komu Innemu podoba, jest niewolni
kiem. A tylko len, kto być m„s| posłusznym prawu, to jest woli powszechna}, której
cząstką bywa wola jego, tyje wolnym człowiekiem. (...) Cechę kaidego pława dob
rego )ost pow.zech»oić. W wszystkich towarzystwach ludikich tyko je*t jedno
prawdziwe dolxot to jest dobro powszechno'.
AK pisał 200 iot
twfrj Stanisław
Staszic — uży
wając
dzisiej
szych określeń

T

— C20T0W/ PJ-

bfccysto oKresu stan^ławowsktego, przedstawiciel uboż a
reform społecznych w acre* a'
Sejmu
Czteroletniego. Na
czasy smrwstcrwowskte, czy
ostatnie trzyaz’es.oleci« I Rza
*xy pospolitej, przypada niem/yfełe zjawisku rozkwitu no
woczesnej publicystyki. Obok
Staełco pubukują wówczas
m. trvt «Etonrsfaw Konarski,
Ntigo Kołłątaj, Franciszek
Satezy Jezierski, Piotr Swlt»owski, Orzegore Płro-mowier,
Pellt« Łoyko, !gnący Krasicki
FroHCiezek Bohomolec. Ostat
nio puuacyetykę doby stenietawowekiej przypomniał Pań
etwowy Instytut Wydawniczy,
pubfaujjąe obszerni* ponad
śOO-stronteową antologię edy
morsko wzorowo przygoftowu
».ą, zawierającą wypowiedzi
no temat reformy państwa,
rozwiązania sprawy chłopsktej, miast | mieszczan,
praw Jta Żydów, eauKocji :
wychowania. KoieJne rozazialy grupują teksty iraktujące
o potrzeoie posiaaania silnej
<rmH, coinie nu temat auch owierVsrva, róinowlerców ! to
ter uncji, cbyczrfjów a także
szeroko po je tej kultury.
Cechą
charakterystyczną
pubi'cystykl sprzed 2 wieków
oprócz ogromnej rozległości
tematycznej 1 usilnego upomlrronia się o naprawę Rze
czypospolitej, była anonimo
wość. Hub: koc je najczęściej
nie tylko nie ujawniały naz
wisk outorow, ale oodotkowo
zatajały rrtejsce ł aatę dru
ku. Nie wynikało to oynajmntej x braku odwag» auto
rów, a raczej z chęci uniknę
cła zarzutów przynależności
do tego czy innego obozu po
etycznego, podkreślenia ob:ek
tywnoścł wywodów.
^O/spononcł polityczni —
pisze we wstępie do c«>toloyfl Zbigniew Gołiński — iaBiegali o rozpoznanie outorstVfO krq2ącycn pism za
wrgslę iu na ukrod sił: chcieli
znoc piszących 1 Inspiratorów,
cby może się im skuteczniej
przeciwstawić, ugodzić w po
lemice Drze z oluzyhe łub bez
pośrednie wskazanie kompro
mitujących autora spraw,
czasem ściągnąć piszącemu
do swojego ©śroaka".
Zastanawiać może czytelń:
kAw w jaki sposób rozpow
szechnione było plśmteor ctwo publicystyczne? W cza
sach skmisfowowskich me ist

nlało przecież rorwwvlętof re
gularnie tikorująco się praso.
Wyjątek stanowił Monitor —
wydawany dwa rozy w 1ygoaniu w łatach 1765—1785,
o objętości 8 stron mc te go
formatu. Rozpowszechnienie
publicystyki odbywała się. oprócz prasy, poprzez druki
(dziś powiedzielibyśmy bro
szury łub druki ulotne) oroz

Roman Dębecki
wpisy wyCionywor.e ręcznie
Praktycznie wszystKte druki
ogłaszsiny .umptem outorow
tub ich mocodawców.
koi ostaje jeszcze pytanie
ao kogo otdresuwona pyta ogromna tlościowe- I Dogoto
w siei owo ptuh icystyKO? Prze
cież tyko ntelłczot przedsta
wiciele szlachty I mieszczań
stwa mogli zapoznać się z
len treścią, przeważająca
większość czytać niestety mó
umiała. Najliczniejszą grupę
ttcnowfti urzędc.icy grodzcy I
ziemscy, starostowie, sędz.owle, komornicy, podkomorzo
wie, miecznicy, podstolowie.
Kolejną yrupę stanowili ducho

W iespodziaiÄ ka
wyobrazić
sobie z<Tskaczeme spo
kojnych obywo;eii, któ
rych pewnego dnia odwiedza
funkcjonariusz milicji
oś
wiadczając, że ao ich miesz
kanki dokonane zostaro nieaa\vno włamar fe, prosi o zło
żenie wteyty w kamisartcc e
celem oaeferania skradzionej
b’żv teff.
A było to tak. W Hpcu ub
roku skorźysicfwszy x dobro
dziejstwu amnestii opuścii
mury więzienia 20-ietni W!esław R.*) odsiadujący kurą
pozbaw ren ia wolności wymię:
rzoną mu za kradzieże I wiOmanla. W tym samym czusie,
rówideż rra mocy mnnestii
umorzono toczące się akurut
postępowanie przeciwko jecjo
rówieśnikowi i koledze An
drzejowi M Obaj młodzi luazie w różnoraki soosób
przystąpi! do gospodarzenia
odzyskaną nog'e wolrtoic'q.
W jecnym wszelako szczególe
roioteresowanio ich oyty rgo
dne Otxiarzaiü sympatią i
chętnie adwieazatl pewno
panienkę, posiadającą owoc?
naarrainego wdzięku dość
dobrze sytuowanych rodzi1 ców.
ietrudno

N

Na lodz ę i na morzu
rtAOOWIRC
fSm REMONTEM
Se swojej .rugiej w tym ro
ku wycier “ilti „na południe”
powrócił flagowy ntatek PLO
„Stelan Batory”, przywożąc du
Ćidynł JO) oacb. Pasa^erovue
łłgranlczr.i gościmy pokład
.Stefana Batorego” opuściU w
Londyrle. Mimo nde najlepszej
pogody - chłoauo bytu nawet
u brzegów Afryl i — pasażer«
arte opuszczali .Stefan« SniOrego” zadowoleni 1 w dobrych
humorach. Je*t to zasługą za
łogi transatlaat>»a i zaang«io
wanych przez PLC specjalnie
na ten rejs artystów, którzy
rjysoorzyl atrakcji i stw-^rry
pc ’ozas tej podróży ba-dzo
dobra, swojską atmcfsferę. Za
nim flagowiec PLO uda śłą w
fiv't kolejne re.sv wycieczko
wo na Morze Śródziemne, i
których pierwszy rozpocznie
cię S marca br-, pod lany zor nie planowanemu tiu >czneirm remontowi w GdaóskieJ
,6to«znl Remontowej.
(t)

e

AMTARKTU CZNB MR02T
I HOBin A
„Antoni Oarnuszewskł** sta
tek
szkolno- towarowy
PLO,
zatrunnlony
w
czarterze
.Transoceanu” i o»t ario wy
najęty przez Polską Akademią
£Xauk no powrocie z antarkrejsu wyładowuje ry
by l mączką rybnę w Szczeci
ljie. Ładunek ten edebrano od
Jednostek dalekomorskiej flo'■? łowczej, przebywających na
łowiskach poiudnlowcgo Atlan

tyku
Celem rejsu był. Jeiató ko
lejna .zmiana wachty” ?auko
wców-badłczy
Antarktydy.
.Ulntonl Garauszewski’’ ztstailł y polskiej bazie na V* j-spłe św. Jerzego nową ekipę,
zzbrai
natomiast
na
p>kład \łlkun-itoo6obową grupę
ZtaUk.owców, którzy
i nędzl'l
tam antarktyezną zimą. Wśród
powracających znalazła sią ta
kie doc. Anna Kułakowska ze
szczecińskiej Akadem ! P.oln czej — jeden s .lellcznych
naukowców w spódnicy, któr*y prowadzili br dania u * An
tarktydizi«.
I*»)
KWIĄZKI Z jRODEM
PRZEMYSŁAWA
Nowoczesny
statek
* »-/o
„Poznań” obsługujący
L nią
Asciralljską PUO Jest bardzo

wni, wyżsi urzędnicy państwo
wi oraz urzędnicy królewscy
I państwowi mzszego szcze
bla.
W antciogłi obok fragmen
tów azieł autorów wybi;nycn,
jak Staszic czy Kołłątaj, zpjkrzty się także wypowiedzi
mato znane lub wręcz zupemię
nieznane. Czasem niesprawne
pisarsko, przesiąknięte party
kularyzmem — oddają tednak klimat epoki, są wyra
zem świadomości ich auto
rów, obrazem
szkicne-cktej
prowincji.
„Abyśmy a ojczyźnie na
szej radzMi” jest trzecią po
zycją w serii zav,»ierajqcej orygłnane teksiy z epoki. Ja
ko pierwsza ukazała s:ę kil
ka lał iemu antologia. „By
czas nie zoćmił I ntepamięć”
będąca wyborem polskich kro
nfc średniowtecznych. Następ
ne to: „świat poprawić — zu
chwałę rzemiosło'* — antolo
gio notuj poiskiago Ośwtei.3
ula oraz „Pobząc na rozmai
te świata tego sprawy" —
wybór po!skiej poezji reresan
sowej. Kolejną pozycją bęazie antologia literatury pol
skiego śi^dniowecza — „Toć
jest -dziwne a nowe”.

rzsaiKim gośclerr w swoim nu
cierzystym porcie Gdyni, Mi
mo to, .Jeg< załóg- utrzymuje
bardzo żywe kontakty ze spra
wijącymi patronat nad Bhlow
cem władz imi grodu Przemy
sława, Międzynarodowymi Tar
gami Poznańskimi i Pozn. ńskłm Stowarzyszenie«. Miłoś
ników Morza. Cuzą rolę w Ce
roentowanlu tych związków od
grywa matka cnrzestna statku
Aleksandra Pa nasi t
na cc
dzień- przełożona pielęgniarek
ze Sdoitala łm. p’-oi
taszei
w poznaniu. Dzięki nie! oraz
aktywności Zarządu PSMM .ta
żdorazowy pobjrt delegacji zr
logi statku w grodzie Przemy
sława jest d) a obu stron nie
tylko s-raitcyjny, i it nie;
wyjątkowo pożyteczny. W paź
dziermku ub. roku podpisano
umowę
patronacką
między
PLO. załogą statku a dyrek
cją Miedzynkroaowych, Targów
Poznańskich.
Wizyta aeiegrcjl statku 1 je
go armatora w Pozn nlu odby
ła s.ą m. ln. w ub. tygodniu.
Przepi owadzono rormowy z
kierownictwem targów i wła
dzami miasta dotyczące wiel
kopolskich .akcentów w wy
stroju statku 1 udziału armato
raw tegoroczn/cn MTP. Pr»ed
6ta wid cle PLO zwiedzili w
Bibliotece im, E. Paczyńskie
go Interesującą wystawą „Z
Wie’Jkopolski w śwla
a tak
te wzięli udział w k< ncerc.e
jurtll*uszówveu x okazji łfl-l*scia działalności Zespołu Folklorystyrzncgo „Szamotuły”. Po
nadto kpt. Łw. Rysszrd Kor
nacki, dowódca nas. „Poznań”
spotka! się w osiedlowym kia
bic „Trójka” SpćiidzAelmi Mie
szkaniowej „Osiedle Młodych”
z grupą 70 dzieci, którym opo
wiedział c sUtku i o ostatniej
pooróty do Australii. Wśród
dz.eci była m. ln. Ala Nowak,
główna iau~eatka „głoszonego
l łata temu prŁ« .«lewlzję i
PLO konktnxa na pr :e pla
styczne, które stanowić miały
wystrój statku .jPoznań”.
Pctobay charakter miała ró
walet prełekcją
“ ol ana R
Kornackiego w Zakładzie Po
prawczym w Poznaniu e<?zl*
trwa gaośny w cal sj Pclsce
eksperyment
wychowawczy
„Błyska**!«" polegający na
wykorzystaniu
problematyki
morskiej
(wystrótf
wnętrz,
mundury I stopru* marynar
skie, spotkania z Judźml mc
rza) w systemie r^soctalizacji
młodzieży sprawiającej trudno
ści w/cłiowawcze

statnio obra
dował w War
szawie II Zjazd
Fł deratej.i Zwią
zków Za. wodo
wych Pracow
ników „Spdłem” w PRL.
Uc'ze&iniczyli w nim m,in.
przedstawiciele sześciu za
kładowych organizacji *wią
zkowych „Społem” z O dań
ska, Gdyni Tczewa, Wejhe
iwa, z Zakładu Handlu
i Oddziąiu Wojewódzkiego
CZSS w Gdańsku. Obec
ny był taki- Jerzy Sosnow
ski, przewodniczący zarzą
du Zw. Zaw. Prac. „Spo*
kmr w Gdańsku, jzłotnek
Komitetu
Wykonawczego
Federacji Oto jego relac
je i odczucia ze zjazdu,
— Zjazd miał charakter
sprawozdawczy i dokonał
podsumowania rocznej dzia
łalności federacji. Miniony
rok był udany, do federa
cji przystąpiło
dalszvch
100 < rganizacjd
związko
wych i obeer*« skupia
ona 412 zakładowych orga
-Ltóacji związkowych
do
których należy ponad 165
tys. osob. W wielu woje
wództwach zorganizowanie
społemowoów w związkach
przekroczyło już 50 pnoc.

O

Działacie związkowi mu
szą być bardziej aktywni w
realizacji zadań i rozwią
zywaniu nrofclomów co
dziennego życia. Od tych
struktur wojewódzkich oczekuje
się . większego
współdziałania z władzami
terenowymi na zasadach
partnerskich.
Bfiorący udział w zjaź
dzie prezes CZSS „Społem”
Bogdan Augustyn — wyra

to ciekawy pomysł. Pomo
że nam chociażby w roz
ruszaniu
naszego
koła
ZSMP w szKOle,
— Tak naprawdę to nie
zbyt wiedziałyśmy co ma
my jako organizacja ZSMP
w szkole robić — akcentu
je Basia. — Byłyśmy bo
by łyśmy. Tutaj spotkaliś
my się w gronie naszych
rówieśników, którzy prze
żywają podobne rozterki.
A po powrocie z odozu za
łożymy u nas w szkole cho
ciażby taką gazetkę. Współ
nie na obozie możemy wię
cej zrobić, pomyśleć i pó
źniej . realizować w na
szych szkołach.
Seweryn nie naieży do
ZSMP, ale twierdzi: może
u nas w szkole także po
wstanie koło ZSMP.
Z Marysią i Basią rozn.a
włam jeszcze na temat ich
rodzinnego miasta, Wpraw
dzie jest ono dla nich naj
piękniejszym miejscem pod
słońcem, ale jak same przy
znają, ma swoje „cienie”.
— Zal będzie z SoDieszew8 wyjeżdżać — siyszę je-

RZED opuszczeniem
BCSM stukam jesz
cze do drzwi pokoju
Zenona Czerskiego, który
właśnie zakończył przepi
sywanie na maszynie te
kstów do „Sobieszewskich
Akcentów". Okazuje się, że
od dawna świetnie się ba
wi sprawując „patronat”
nad szkolnymi gazetkami.
Ostatnio w „Topolówce* udało mu się wspólnie z uczniami ^reanimować byłą
gazetkę III LO — o nazwie
„Kadueeusz”. Obecnie uka
zało się już kilka nume
rów „Nowego Kaduceusza”,
stanowiącego
swoiste fo
rum szkolnej społeczności
Przeglądając cztery kolu
mny „Sobieszewskich Akcentow” spotykam cieka
wy artykuł powstaiy z fra
gmentów
wypowiedzi uczestników obozu na ano
nimową ankietę: „MÓJ naj
ważniejszy problem”.
— Proszę so Die wyobra-

P

f'dki obóz to ciekawy pontysl
RWAJĄ zimowe ferie. Jest to czas zasłu

T

żonego wrtłoczynku dla dzieci I młodzie
ży. Zarząd Wojewódzki ZSMP w Gdań
sku

przygotował

kilka

obozów

młodzieży szkolnej 1 pracującej,

Sposób na nudę

dłut

i któ

rych koizysta około 900 osób. Jednjm z ośrodków

Adam Schmidt

zimowego wypoczynku jest Bałtyckie Centrum Spo

ubiegłą sobotę wy
brałem sią do BCSM,
aby zapoznać się z
sobieszewskim
sposobem
na... wakacyjną nudę,
Trwały tam właśnie spo
tkania młodzieży z wice
kuratorem Alfonsem Ma
chalicą. Kumendant obozu
Zbigniew Węsłerski — w
cywilu pracownik Stoczni
„Wisła”
przedstawia mi
treść obozowego życia
— Pobudka jest zawsze
o godz. 7 30. Budzenie od
bywa się w chyba przyje
mny sposób — radiowęzeł
BCSM nadaje wtedy zaw
sze jakąś miłą melodię. My
cie, śmaaanie, a potom ąy
kłady. Tematy wykładów
są moim zdaniem oczywi
ście bardzo ciekawe Zre
sztą jak tutaj jest napmwdę powie panu sama mło
dzież... Cała obozowa spo
łeczność tc, jak wspomnia
łem, uczniowie szkół Śiednich,
większość, ok. 73
proc. należy do ZSMP, rozta nie jest zrzeszona w
jakiejkolwiek
organizacji
społeczno-politycznej. Mło
dzież trafiła tutaj prawie
ze wszystkich
zakątków
woj. gdańskiego. Są tu
więc młodzi mieszkańcy So
potu, Tczewa. Pelnlina, Sta
rogaidu Gd., Wejherowa,
Kartuz, Kościerzyny, Puc
ka, Rumi, Huszcza Gd.
oraz gdańszczanie i gdynianie. Jednym z warun
ków, jaki musieli spełnić
uczestnicy tego obozu szko
leniowo - wy poczynkowtego,
to m.in. średnia ocen nowy
żej 3.5.
YJAŚNIENIOM ko
mendanta przysłuchu
je się jeden z opie
kunów — pedagog — polo
nista z tzw Topolowki
Zenon Czerski.

giika. Pan ten tak bardzo
interesująco mówił aa te
mat filozofii, ża aż popro
siliśmy go o jeszcze jedno
spodka nie.
— Duże
wrażenie na
mnie wywarł wykład wy
głaszany przez naszego ko
legę, trochę starszego od
nas. Wykład ten nosił ty
tuł: Miłość i małżeństwo w
świetle prac Engelsa, a te
mat referował uczeń z IX
LO vi Gdańsku Marcin Mar
cintak — aodaje Seweryn.
— Każdy coś dla siebie
interesującego znajdzie...
— A dzisiaj przed spotkaniem z wicekuratorem
były biegi przełajowe —
opowiada Marysia. — Bo,
moim zdaniem, rekreacja
jest także ważna. Na rów
ni z wiedzą...
YTAM o gazetkę obozowq. Okazuje się,
iż gazetka powstała
dzięki tzw. warsztatom li
terackim. Pan Zenon Czer
ski zaprezentował na nich
genezę czasopism szkol
nych oraz m.in, warunki
do założenia szkolnego pi
sma. Pomysł ów „kupiło”
przeszło 30 osób Obecnie
w kolegium redakcyjnym
gazetki pracuje
10 osób.
Moi rozmówcy z zapałem
prezentują mi swoje dzie
ła. Gazetka obozowa nosi
nazwę: „Sofoieszewskie Akcenty”. Marysia i Basia
przygotowały w niej kro
nikę wydarzeń ooozowych.
Natomiast Seweryn okazał
się uzdolnionym felietoni
stą. Jego felieton pt. „,Z pa
miętnika nerwowca”, opisu
jący życie obozowe czytać
można jednym tchem. Trze
ba także wspomnieć i o
tym,
ii nasze rozmówki
były często przerywane
przez wpadające do poko
ju niczym burza koleżanki
głównych lokatorek. Chwi
lami czułem się niczym w
akademiku — ktoś przy
biegł, coś pożyczał...
— Najpierw niezbyt chcia
łyśmy Jechać na ten obóz
— przyznaje się Marysia.
— A1« teraz razem z Ba
sią nie żałujemy, te przy
byłyśmy do Sobieszewa.
Jest po prostu fajnie. Ty
le, że nie ma zbyt dużo

ku decyzji rządowych po
prawiła się sytuacja w piekacrwctwte i przewiduje
sdę dalszą jej noprawę, oo
dotyczy również wajew'6dz
twa gddńskiegot Odnosząc
się do wielu krytycznych
głosów w dyskusji podkre
ślił, te w niektórych dzledzdńach handlu wciąż jeszcze jest sporo do poprawie
n< a. Np. nde można pogo
dzić się z frktem, że w nie
których zakładach gastro
nomicznych brakuje
dań
podstawowych. Na to stwae
rdzenie wiceminister przyto
czył kilka przykładów.
Oceniając wypowiedzą, de
legatów można stwierdzić

r»l państwowymi grupę
działaczy związkowych.
W Kanazach po dwóch
latach
W dniu 2 bm. odbyło «Łę
Łebrausie
sprawO'Zdawczowyborcze Związku Zaw odo
wego Pracowników Gmiń* nej Spółdzielni „Samopo
mac Chłopska" w Kartu
zach. Spółdzielnia ta obwj
miuje swym zasięgiejn gml
ny Kartuzy Przodkowo
Stężyca, Chrmeino i Somo
ninc i w tych też oddzia
łach związek
zawodowy,
Którego szeregi wzrosły o
becnie do 508 osób działa
już dwa lata (od 20 gruid-

że nowe, ^rodzone związ
ki zawodowe dobrze rozu
mieją swe zadania i otoc
wiązki Niezbędna jest mato
miast, co jeszcze wykazuje
codzienne
życie,
lepsza
współpraca ze związkami
ze strony kierownictw potz
czegóanych spółdzielni spo
łemowskuch.
Zjazd przyjął kilka uch
wał dotyczących m.in. ko
nieczności polepszenia pra
cy handlu a tym samym
jej rangi oraz dokonał wy
boru
wiceprze\-odnlczące
go federacji Został nim
Stanisław Bargiel z Zielo
nej Góry. W drugim dniu
Obrad odbyła się uroczysta
aka demia z okazji Darda
Prace, wnika Handlu. Przy
był na nią minister Stanis
ław Ciosek, który udekoco
wał wysokimi odznaczenia-

nia 82 r., od momentu jego
rejestracji). Stanowi ta pe
nad 73 proc. wszystkich
oracowuików spółdzielni.
Przea walnym zebraniem
przeprowadzono
wybór
związkowych rad oddziało
wych (rad takten nie powo
ływano dotychczas jeszcze
w Chmielnie i oornonimie)
we wszystkich gmiiracn.
W czasie zebrania spra
woffldawczo-wvboTcaego oce
mano działalność związku
zawodowego w rumianej
kadencji. Zabiera jąc głos
w dyskusji związkowcy pod
kreśiali, że działalność ta
przyniosła już zasadniczą
poprawę w wielu dziedza
nach
pracy
spółdzielni.
Chodzi tu zarówno o spra
wy sacjalno-bytowe załogi,
w tym i mieszkaniowe,
a
także dotyczące wczasów
wypoczynkowych oraz pro.

tkań Młodzieży ZG ZSMP w GdańsKU-Sobieszowie,
gazie po raz pierwszy zorganizowano obó* szkole
niowo-wypoczynkowy dla 200 uczniów z liceów ogólnokbztałcącycn I techników woj. gdańskiego.
Zgrupowaniu temn patronuje ZW 7SMP, Kurato
rium Oświaty i Wychowania w Gdańsku oraz KW
PZPR.

Kto wte też, kiedy cało
oferu w/szłaby na jow, gdy
by Vvkrótce pn tym zdarzeniu
funkcjonariusze III Komisa
riatu MO we Wrzeszczu r.Ie
ootfjęH działań mających na
cew ujawnienie sprawców
rożnych dokonanych w dziel
nicy przestępstw. I tak się
zrożyTO, że pośród zatrzyma
nych znaieźlj się Anarzei M.
i Wiesław R. Zadecydowało
o tym dobra znajomość ele
mentu przestępczego ze stro
ny pracowników komisariatu
Znajomość, która wielokrot
nie już przyczyniła się ao uję
cśa groźnych przestępców
Podobnie zresztą stało się I
tym razem. Bo oto w toku
przeszukania przeprowadzone
go w miejscach zamieszkania
podejrzanych natrafiono na
biżuterię niewiadomego odchoozenio. Zagadka wyjaśni
ła się, nawiasem mówiąc,
bardzo szybko. Ptzyptud do
moru obaj dżentelmen* wyznaiil bowiem szczerze w jaki
sposób weszń y, postodan i
Zcacwesfionowanych przedm ą
łów, co pozwoliło milicji na
sprawienie poszkodowanym
miłej, uhoć niewątpliwie zas
liakbiącej niespodzianki.
Wobec
,romantycznych"
wtamyi raczy prokurator rejo
nowy w Gdańsku zastosował
areszt tymcr.asowy. Eeaą om
teraz musieli, nienależnie od
czekrięcej len kary za ostat
nie przestępstwo, odsiedzieć
również poprzednie wyrok*,
Jakie natomiast • sankcje
wobec
,ekkomyś!nej córk;
zastosowali rodzice, tego
niestety nie wiemy.

PonfenKo owa pragnąc w
swej dziewczęcej płocnosci
zaknponować c-dorolororn po
karcrtu Im kieoyś coś niecoś
z rodzicielskich skarbów, rue
podaj, zewując nawet, to widek mfenk^cych się złotym
bkisktetTi pierścionków wzbu
dzi! w oriTHjntach rgoia inno
cd przewidywanych reakcja
Zoriiost mianowicie zapalać
gorętszym afekiem do dziew
czyny — ’opragnęl? posiąść
rodzinne klejnoty. Okazja ku
tema naaarryła s:ę przednia
w noc sylwestrową W ten tc
właśnie uroczysty wieczór
orzyjociete urządzili xzw. pry
watkę w mieszkaniu jeanego
ze swych znajomych I zapro
sili na nłą, a jakże, wspólną
sympatię. W trakcie szampań
si tej zabaw y, wykorzystaw
szy ogólne zamieszanie, wyteaefi dziewczynie z torebki
krucze od do.nu, pokonał
biegiem niewieką odległość
dzielącą ich od 'wymarzonego
bogactwa, po czym upewmw
szy się, że mieszkonte jest
puste, sięgnęli do znanej sob:e skrytki w segmencie, a
następnie nie pozostawiając
najmniejszych śladów vwóc;’i
Wn, skąd przyszli I bogatsi
o precjoza wartości 160 tys
złotych hutaS do rar a, podrzudwszy rzecz jasra w do
godnym momencie krucr ora
*) imłona zmienione
wo witej jego wToicde'ce.

Pozjaztfowe refleksja

pm

Chcemy
— Najlepiej ty było gdy ćhsopców i na ajrskotekach obós vegfl \, pu
by pan trał ił do jcoiegów .. są kłopoty. Zżyliśmy się żeby następne były jeszcze
po fachu” z naszej obozo już ze sobą. Cały ten obóz lepsze...

Publicystyka sprzed dwóch wieków
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BAŁTYCKI

(kwd)

aił -tznanie organizacji spe
łemewskiej za wykonanie'
zadań ra wszystkich waż
niejszych
odcinkach
w
1984 r. Oeeniä toż działal
ność samodzielnych spół
dzielni „Społem” uwypu
klając fakt, że coraz le
piej spełniają one swe zads*
nia i obowiązki w warun
kach reformy gospodarczej.
Mimo ŁStmlających irudnoś
ci nakłady inwestycyjne
„Społem” wyniofsły w uhie
głyra roku 10 mld zŁ Koń
cząc swe wystąpienie zaz
nasczył. że jednak
ciągle
jeszcze zbyt ostrożnie awan
suje się ludzi młodych, a
są oni przecież przyszłością
„Społem”.
— Jakie sprawy %r dy
skusji poruszali delegaci,
w tym i niszegf wojewótwa?
— Zarów no dotyczące bie
żącej pracy związkowej jak
i profolemów gospodar
czych. Mówiono nun. o tx>
trzebie poprawy działalnośoi gastronomie mej. Pod
niesiono tez potrzebę pilne
go opracowania, nowych ta
ryfikatorów, i układów
zbiorowych pracy, czy stwo
rżenia lepszego systemu in
formacyjnego
federacji
Stąd też pokuscidm się o
pi zekazan ie zwi ązkowcom
raszego województwa czy
telnikom rubryki „ZwtąZKO
we spraw” relacji i mooch
odcauć ze zjazdu federa
cji. Mówiono również o ko
nieć znoś ci przyjścia z pomcjcą emerytom i rencis
tom pobierającym najtęż
sze emerytury czy renty.
Znaczący głos w dyskus
ji miał też wiceminMer
handlu wewnętrznego i usług Maincan
N'urorvvski.
St.widtdzlł on, ie w wyni-

W

W

P

szcza na

Kończenie mo
jej wizyty w pokoju m
118. — tworzymy zgraną
«rupę.
Ru zwija się życie
towax zyski«. Będę to na
prawdę niezapomniane xerie.
RAFiAM z powro
tem do pokoju ko
mendanta. Zbigniew
Węsierski zaznajamia mnie
z tematami wykładów pro
wadzonych przez lektorów
instancji
wojewódzkiej
PZPR. Są tam m.in. i ta
kie zagadnienia, jak np.:
„•Socjalizm w PRL a Ko
ściół” czy
„Socjalizm —
dzieje idei”. Młodzież spo
tkała się Już z byłymi dzia
łaczami młodzieżowymi, z
kuratorem uświaty i wy
chowania. Kolejny cykl —
to spotkania z młodzieżą
wojskową, a także — wczo
raj odbyte spotkanie z
przedstawicielami Egzeku
tywy KW PZPR w Gdań
sku. Odbyło »się już też spo
.kanie z członkami KC
PZPR z woj. gdańskiego— Jeszcze sami do koń
ca nie mamy wypracowa
nych form pracy obozowej
— powiada komendant obozu. — Jest to pierwszy

I

dc. ia młodzież ma poważ
ne prODiemy, którym cza
rem nie podołałby i doro
sły — epowiada %. Czer
ski. — Jeden s responden
tów tej ankiety opisał swo
Ją S3'tuacją życiową
Nie
ma on matki
gdyt trzy'
lata temu
wyjechał? za
granicę 1 nie wróciła. Oj
ciec pije ziałoguwo 1 osta
tnio sprowadził sobie do
Hornu towarzyszkę tycia —
także aikoholiczkę. Chło
piec nie może znaleźć miej
sca dl? siebie w realiach
domu. Ojciec zakazał mu
wstępować do organizacji
młodzieżowej. Responaent
Jest członkiem ZSMP co
ukrywa przed ojcem.

PrtAWG LEKCEWAŻONE
Publikacja pod takim tjr
tułem «.wróciła uwagę Mi»
nisteistwa Administracji i
Gospodarki Pi zestrzennej,
czego dowodem jest pismo
Departamentu Gospodarki
Mieszkaniowej, skierowano
da prezydenta m.astaGaań
ka, a którego kopię otrzy
mała również nasza redak
cja. Oto co istotniejsze fra
gmenty tej korespondencji,
W zuiązkn z artykułem,
jaki ukazał się w „Dzienuf
ku Bałtyckim” pt „Prawo
lekceważone”
dotyczącym
bezczynności org&au admi
nistracji państwowej sto
pnia
podstawowego
w
Guamku, Ministerstwo Ad
ministr&cji i Gospodarki
Przestrzennej prosi obywa
teia prezydenta o spowo
dowanie bezzwłocznego ro«
patrzenią sprawy prze« kie
równika’ Wydziału Spraw
Lokalowych i podjęcia sto
sownych decyzji.
Jak ustalono, sprawa «
której mowa dotyczy og. j»
niczenia o» I,iŁ, najemcy
lokalu w domu przy ot
Niemcewicza 15, stanowiącyn: własność ob. A.S„ na
jego rzeos nadwyżici powierzchni mieszkalnej oraj
wyKwaterowame łokaton
na ezasi trw mis remontu
tego domu. % wnioskiem ta
kim pełnomocnik właścinłs
!a wystąpił w 1983 roku,
który dotychczas nie «osła!
rozpatrzony. Zaznaczyć tu
leży, li toczące' się w tej
sprawie
postępowań!«
przed sądem powszechnym
zostaio zawieszeń do eza
su zakończenia postępowa
nia administracyjnego”.
Miejmy nadzieję, że tym
razem ministerialne suge
stie spowodują, że sprawa
przestanie zalegać urzędni
cze biurko.
(hd)

URATOWAĆ
LIPOWĄ ALEJĘ!

Jeszcze w grudniu ub. r.
opublikowaliśmy
artykuł
P. Cackowskiego pt. „Ostat
nie dni 60-Ietnich drzew.
Uratować lipową aleję”, w
którym autor z troską i nie
pokojem odniósł się do za
miarów przyszłych buaowniczych przystanku SKM
Gdansk-Sródmieście. Przed
kilkoma dniami otrzymali
ZYBKO
zapada śmy list podpisany prz«t
zmieizcn. Pora n? ko rzecznika prasowego Urzę
lację,
która będzie du Ochrony Środowiska i
wcześmej, ze względu na Gospodarki Wodnej. Pre
projekcję
filmu —„Go
istotniejsze frag
dność”. Na dworze padają zentujemy
.tej korespondencji,
duże płaty śniegu. Opusz meniy
«Urząd Ochrony środowfcczam sobieszewskie BCSM
I GosjjodarW Wodnej stół
I trochę sam żałuję, że ni ku
stanowisku, że — Jak wy
gdy nie byłem
uczestni na
n/ka z artyKUfu — mamy tu
kiem ta Kiego obozu.
Je do
czynienia z jeszcze jed
dnym z tych, który może
poznać sobieszewski sposób nym przejawem niepokoją
cego zjawiska, wręcz beztro
na wakacyjną nudę^
skiego podejściu do zieleriL
Tymczasem, należy przypusz
czać, że część usuniętych
już drzew można było uraio
wat, ptzesodzajqc je, cho
■3Ł
ciaż wiąże się z tvm konie
czność przeprowaazen/a od\ * • - * • ’ »
r-j-5 •
powieanich prac przygodowa
wczych, trwojących zazwy
czaj 2— 3 lata. Jednak zabie
gi takie w celu ratowania
drzew — stosuje się na ca
łym św/fc?ae, tylko nie u nos.
Przykładem mogą być nowo
budowane osiedla moskiew
skie, czy wcześnie/ — budo
wa wioski olimpijskiej w ho
skwfe, przy budowie której
użyto, dla poprawy jej este
tyki, okazów 25—r30-letnich
arzew.
jBŁjl£NSIIŁGlsL /hbdł
mamSSCmm
W przypadku 60-letnich i/p
rozwiązanie faktu nie wcho
dźr w rachubę, gdyż są one
już za stare dc przesadźnia. Jędrek należałooy wnik
fiwie rozpatrzyć sugestie red.
Cackowskiego proponujące*
Poza kilkoma domkami go rezygr.acię z żelbetono
Llaktyoznych całej załogi.
BrzewoiroK-zącą związków kempingowymi w Łebie wej konstrukcji i zastąpienie
zawodowych wybrano po pracownicy „Baltony” z te [ej muren oporowym z ce
nownie,
je dnogłośnde, renu Trójmiasta nie1 mając gły. Nawet jeśli podniosłoby
Bożenę Gojtowską, która własnej bazy "/ypoczy^o- to bezpośrednie koszty reali
jest równocześnie wice wej, korzystają wyrącz zacji Inwestycji, w o$tałecz~
przewodniczącą Wojewódz nde z ofert wczasowych w nym rachunku — po odję
kiej Federacji Zakłado głębi kraju.
opłat karnych za wycię
W działalności związko ciu
wych Organizacji. Związkoicie drzew — prawdopodob
wy Spółdzielczości „Samo wej uwzględniane są m. in nie opłaciłoby się
pomoc Chłopska” w Gdań poć^zeby mieszkaniowe za
Naieży wyrazić nadzieję, ie
dcu. W skład rady zakła łogl OsitaLuo powstała
takiego rozwiązania
dowej weszli reprezentanci-' choć jeszcze ni« zdołano za przylęcie
o ile tylko jest ta moiliwszystkich oddziałów. Li- łatwuć wszystkich formalno —
we — pozwoli uratować li
czj ora obecnie 13 osób, ścC z rejestracją, spółdztel pową aleję oo zagłady1'.
zaś ao kouóiisji rewizyjnej nia mteszkaniowa „Balto
My także żywimy nieod
wybrano 5 związkowców. ny”, w skład zarządu któ partą
nadzieję, ie inwesto
W czasie sobotniego walne rej wszedł przedstawiciel rry z pożytkiem
dla siebie
związkowej i gdańskiego krajobrazu
go zebrania r>odjęto szereg organizacji
uchwał w tym dotyczącą Związkowcy ’liczą, że
tą (chociaż nie tylko), wezmą
drogą mocżnz będzie zaspo
uwagę zacytowane wy
koić najpilniejsze potrzeby pod
sugestie Urzędu (Jchro
pracowaików
oczekują żej
ny Środowiska I Gosyodar
cych na mieszkanie.
ki Wodnej I rozważa mo
W br. „Baltona” zamie żliwość ocalenia alei Hp.
rza znaczMe -azszerzyć
fhed)
śwe
usługi
i
sieć
PSS
„SPOŁEM”
przedłużenia kadencji no sklepową. Aktyw związko
wyjaśnia
wo wybranej rady zaKłado wy czekają więc nowe pro
wej z 2 do 3 lat. Realizac bierny i związane zv nimi
Remont restauracji „Myśiiw
ją tycn postulatów zajmie sprawy polityki kadrowej skier* przy u!. Gpolsfktej na
Przymorzu, mieszkańcom tej
się Komisja uchwał i wmiio av\ iurnsów dtp.
Miększą siłę przebicia w dcietniicy kojia-zył s4ę « grasków.
ł*d)
sałatwianiu prótolemow do rwczqcyrr z merrvotrawstwerr
Zvylqzkowry z „Baftony” tyczących rzeszy praco w- — tiuicceimern o'brryirmch
Sposroa 850 pracowni ników handlu zagranicznego sizyo wystawowych Po nota
ków „Baltony” w Trójmie ma Federacja Zw. Zaw tce płowej, w której skry
śde oomad 35 proc załogi PiTacowmiików Handlu Za tykowaliśmy takie postępowa
naieży do NSZ7 Pracowni- granicznego, do której za nie pracowników ekipy rekóv PHZ „Baltona
Jak mierzą.ją przystąpić związ momtawej, oTzyme’ismy od
informuje itas sekretarz te kowcy z „Bałtemy”, oov-’iem powiedź z Zrkładsj G astrona
gc związku, Maria Waiss, dotychczas biorą 'udział w mii PSS „Społem” we Wrze
w październiku ob roku działalność federacji tylko szczu. Czvtamy w niej m. In.t
związek był sygnatariu w charakterze członków Ifw trakcie wyim'ony orfo wy
szem umowy społecznej obserwatorów. Sprawa for stawowych o 2,50 x 1,70 m
dotyczącej spraw place* malnego przystąpienia do 2,50x 1,70 m stłuczeń u uteg
wych, które od dluirzego federacji — mówi Mana ty przeao wsizystkim sz^by
czasu buaziły nie za do wole Waiiss — powinna się roz popękane i te, które pękły
me. Obecnie opracowywany strzygnąć podezss naszego w czasie wy;mowania. Wyko
jest. nowy regulamin wew związkowego ze brama spra nówce tych pras — sipecjoN
nętrzny porządkujący m ln. wczdawozego, jakie odbę stvczna sipółdcitonia „Sziklcnrz”
—- od.zyskiwaf szkło które moi
pro/blemy świadczeń socjal dąsie się w marcu ba.
na było wyjąć.
(gaya)
tes)
nych.
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samorządność i odpowiedzialność

Przypominam a ’kul
pierwszy ustawy
Trwa dyskusja nad nrojektem nsiawy o szkoIoictwie wyższym. Zamieszczamy dzisiaj kolejną wy
powiedź na ten temat. Tym razem jest to glos dr
inż. EDMUNDA WACH A z Politechniki Gdańskiej
Niektóre z poniższych tez przedstawił on podczas
wyjazdowego posiedzenia Biura Politycznego w
Gdańsku, na spotkaniu środowiskowym z pracowni
kami nauki, oświaty i szkolnictwa wyższego.
STAWA o szkol
nictwio
wyż
szym powstała
w trudnym o
kresie, gdy ście
rały się różne
poglądy ł koncepcje polity
czne. Stanowi więc kompli
kację
wielu stanowisk i
jest efektem kompromisu.
Dlatego też nie w pemi
gwarantuje
prawidłowe
funkcjonowanie uczelni.
Już w fezie jej przygoto
wywania zarzucano usta
wie przede wszystkim to,
te jest „profesorska” 1 „uniwersytecka”, podkreśla
jąc w ten sposób,"iż niewy
starczająco uwzględnia po
trzeby i interesy tzw. po
mocniczych
pracowników
nauki: adiunktów i asysien
tów. Ten mankament szcze
gólnie odczuwa się w szko
łach technicznych, w któ
rych aby uczyć studentów
trzeba być me tylko do
brym naukowcem i bardzo
dobrym
inżynierem, a:t
także — nauczycielem i wy
chowawcą.
Ustawa nie
uwzględnia specyfiki tych
szkół, bowiem wyznacza identyczne normy czasowe
na uzyskiwanie kOiejnych
stopm naukowych, które są
zaiazem jedynymi kryteria
mi awansów.
Taki zapis powoduje obni
źenie poziomu kształcenia
l zaniechanie działalności
wychowawczej, która jawi
się jako praca m©oceniana
i niedoceniana. Dlatego,
podkreślam konieczność do
konania takich zmian, kti
re konkretnie sprecyzują
sposoby oceniania i wartos
ciowama całokształtu pracy

nauczycieli akademickich 1
ich zatrudniania na czas
określony w zależności od
potrzeb uczelni.
Ustawa daje szkołom bar
dzo duże uprawnienia sa
morządowe.
Decydujący
głos we wszystkich spra
wach mają organa kolegial
ne. Ogranicza to jednoóso
bową odpowiedzialność re
ktorów i dziekanów za kie
rcwanie szkołą zgodnie z
jej literą Przykładem jest
działalność wychowawcza,
która powinna być jednym
z najważniejszych zadań
uczelni, zgodnie zresztą z
zapisami w artykułach 1—'
ustawy. Przy czym wycłio
wanie należy rozumieć prze
de wszystkim jako przygo
towanie studentów do peł
nienia ról zawodowych i
kształtowanie ich twórcze
go stosunku do zawodu,
Ich świadomości obywatel
skiej Tak pojętej działal
ności wychowawczej szkoła
wyższa dzisiaj nie wypeł
nia, czyli nie są wypełnia
ne wymienione artykuły ustawy Jaka zatem jest war
tość ustawy, która umożli
wia wybiórczą realizację
jej artykułów, szczególnie
tych, które dają uprawnie
nia, a pozwala zapomnieć
o tych, które wymagają
zwiększonego wysiłku lub
są po prostu niewygodne
dla niektórych ciał kolegial
nych? Uważam, że napowie
dzialność szkół wyższych
przed Sejmem, społeczeń
stwem. Dowinna być w ustawie wyraźnie określona.
Myślę o jednoosobowej od
powiedzialności rektorów
Jest to kierunek, w któ

rym naleźałobi ustawę no
welizować, nie odbierając
zarazem szkołom wyższym
istoty ich sarnoi ządności
Społeczeństwa musi mieć
możliwość kontroli i oceny
pracy uczelni, gdyż są tc
jednostki państwowe, fman
sowane z budżetu państwa
Podobne uwagi należało
by odnieść pod adresem sa
morządności
studenckiej.
Ustawa gwarantuje mło
dzieży akademickiej szero
ką swobodę w zawiadywa- *
niu swoimi sprawami oraz
prezentowaniu i ochronie
własnych interesów. Są to
uprawnienia, ale są też obowiązki, których podejmo
wanla nie wolno unikać
Tak jednak me jest. Akty
wność samorządów studen
cklcfi ma raczej charakter
działalności pseudopoktycz
nej, a sprawy typowo stu
denckie
znajdują się na
marginesie samorządowcu
uwagi.
Nagminne przekraczanie
swoich uprawnień przez si
morząd studencki przeja
wia się w organizowaniu
różnego typu manifestacj;
o charakterze politycznym,
wkraczaniu
na
obszary
działalności
zastrzeżone

dla ogólnokrajowych orga
nizacji studenckich, powo
dując- na styku z ninu wie
ie nieporozumień. Twier
dzę, że koniecznym jest
przywrócenie organizacjom
młodzieżowym prawa do re
prezentowania środowiska
studenckiego w stosunku
do władz uczelni i Danstwa
a jednocześnie ograniczenie
działalności samorządu tyl
ko do tych funtccji, które
— zgodnie z ustawą — spel
niać powinien
Te i inne mankamenty
istawy dostrzega dziś wie
lu nauczycieli akademic
kich, dla których ważna
jest poprawa funkcjonowa
nia szkół wyższych. Nie
stety, część środowiska a
kademickiego
nie potra
fi
obiektywnie rozważyć
wszystkich
argumentów
,,za” i „przeciw” noweliza
cji. Zbyt często jedynvrp ar
gumentem „przeciw” sa określone postawy politycz
ne Przypominam więc, ar
tykuł pierwszy ustawy, w
którym stwierdza się, ie
szkoły wyższe są powoi me
do kształcenia I socjallstycz
nego wychowania studen
tów zgodnie z konstytucją
PRL.
M.F.

Nie zapominam
o sporcie masowym
Kilkanaście dni temu klub uczelniany AZS Uniwer
sytetu Gdańskiego podsumować działalność w mln.onych latach I wybrał nowych sternBcow. Rozmawia
my z prezesem MARKIEM PYTTlEM.
— Swoig funkcję piastujesz
od niedawna...
— Mies,qc temu
odbyła
się sie konferenc-o sprawo
zdawczo-wyborcza
noszego
klubu, no i tak się złożyło
ża ja stcrq*em no. czei© za
rządu. Na zebraniu tym przyj
rżeliśmy się swoim poczyna
niom w min onym okres'«,
dopatrując się spraw których
nadal nie potrafiliśmy rozwą
zać, wśród nich tzw. karty
studen ta-sportowca.
— Co ona daje studen
tom?
— Zapewnia przede wszy
stkim pomoc studentom-spor
łowcom, lepsze wyżywione
warunki socjamo-bytcwe, umoż!iw'o skierowanie na in
dywidualny tok stud'öw
— Obejmując słery. młołeś na pewno swoją wizję
klubu,
kluou
wspaniałe
go.
takiego,
w
którym
działacze
prześcigało
się
w
organizacji
coraz cie
kawszych
imprez
sporto
wych, o uczestników nie trze
ba ściągać obligatoryjnym
przymusem,..
— Chc-ciłbym, aby tc była
prawda, aie surowe 'eaha ne
czywistości nie porwota,q '-a
to. Zbyt wie'e .nomy Mod
rości do pokonania. Niewietu
jest chętnych do pracy spo
łecznej. Nie da też drryć sę,
ie fundusz przezroczony na
działalność AZS jest bardzo
skromny. N:e trzeba chyba
wsoommać o braku sprzęg
sportowego, czy niew/stcrcza
iqces liczbie ob.ektów. Kiep
sko też reklamujemy swoją
działalność.
— Co zatem będzie naj
ważniejsze w okresie twej
pracy?
— Przede wszystkim
—
nautęncy. Nte obciąłem' 9-Jy
odejdą „starzy” działacze, ie
by powstała pustka, a na to
obecnie zanosi się. Chciał
bym dać połę do dz’atama i
wspólnej z ob zwy tym wszyst
kkn, którzy rno.ą w sob *
.żyłkę" społecznej cktywooścł. Idąc dalei, zrobimy wszy
stko, oby zapewnić
i«p*7®
niż dotychczas warunki do
uprawiania
poszczególnych
dyscyplin sportu w 23 sokojoch i na pewno nie .’Tnc "
nimv o sporcie masowym

— W t,eneralne| punktacji
mistrzostw Polski uniwersyte
tów klub traci czołową pozy
cję ..
— Taka jest prawda. Ostat
nlo zajęliśmy „najgorsze” z
nojieoszych, czyśi III miejsce
na 10 un wersytetów. W po
przednich latach była lepiej
— raz II i dwa razy I. Konie
cznie chcemy wrócić w no
wej edycji tych rozgrywek na
któreś z pierwszvch dwóch
miejsc.
— Czy organizujecie w
tym roku imprezy centralne?
— Mamy już poza sobą
międzynarodowy turnie] w pił
ce ręcznej, a oczekują nas
jeszcze mistrzostwa futbonstów I wrześniowe akodeon.c
k!e mistrzostwa Polski szkół
wyższych w tenisie ziemnym
— Jakie widzisz wyjście
i rmpasu, w którym znalazł
tlę sport w akademikach*
— Bardzo trafne określe
nie — impas Ta dziełka le
ży Akademik powinien być
miejscem, gdzie sport może
bez trudu rozwijać się. Przy
gotowujemy program popra
wy, aie o szczegółach leszcze
za wcześnie.
— Dyplomatyczny to wy
bieg. A może prawda jest la
ka, że to co p-oponujo AZS,
nie traf5a do studentów
— Nie mogę odpowiedzieć
jednoznacznie. On| sami mu
sieliby wypowiedzieć się. Mo
im zdaniem, prowoarimy kia
syczne formy uprawiania spor
tu na uczelni i każdy możne
znaleźć dla siebie coś inte
resu ąceao,
— Co cl mówi nazwa „Żą
dło" UG*
— To swoiste novum w
aporcie studenckim: grupo l’J
dzi spotkała »''ę, przyjęła na
rwę I zaczęła groć w róż
nych H;>och , turniej0ch szó
stek piłkarski«!. Sez waha
nśa mogę powiedzieć, że iest
to •edno z najlepszych w Pol
•ce drużyn w tej specytic:
nej grze. Myślę też, że ter
sposób ak‘ywności, opady
koleżeńskie porezum’enie, na
leżałoby szerzej upowszech
niać.
— Drlękufę za rozmowę
Rozmawiał*

I. GRAOKOW3K'
student UG

«

Studenci WSM w Gdyni podczas ćwiczeń na morekich mapach nawigacyjnych.
Fot M. Zarzecki

Brawa dla „Zwierzyńca”!
Nareszcie o rozgrywkach szóstek piłkarskich prxy
pomnieli sobie działacze Klubu Uczelnianego AZS I G.
Co prawda o swoim pomyśle do5 uformowali tzw. sze
rokie rzesze w ostatniej chwili, i trochę na „łapał ca
pu”, jednak ważny jest początek i dobre clięcL Znak
to, że nowy prezes klubu, ma zamiar sięgać po do
tychczas nie wykorzystywane formy działania.
A do turnieju zgłosiło się raptem 5 szóstek. Wśród
nich faworyci. „Zwierzyniec” i „2ąd>o” Jak było do
przewidzenia oba te zespoły spotkały się w finale,
który odbył się w hali Lechii. Tym razem leps oka
zali się piłkarze „Zwierzyńca”. Po zaciętym boju wy
grali 4:3, a był już taki moment, że prowadzili 4:1. W
końcówce zabrakło :m sił i losy meczu ważyły się do
ostatniego gwizdka sędziego.
(f)

Studenci o sobie
RADYCYJNIE, przełooi
stycznia I
lutego w środowisku shiaendJm
przebiega pod znakiem przygotowań
do sesji egzaminacyjnej. W okres«
tym studenci p.ocują ze zdwojonym
wysiłkiem. Chodzi przecież o spo
kojne wkroczenie w semestr letni, bez zaległo
ści.
Atmosfera osiedli akademicKich wszystk cń
uczełnl Trójmiasta jest w tym czasie prawie Iden
tyczna. Światła w oknoch domów słuaenck'ch
ni« gasną często do' białego rana, a pokoj« noc
kii są regularnie przepełnione. W bibliotekach

T

dziennikarzy

W siedzibie Rady Okręg« tan — To" izss Stserr (T*.
wej Zrzeszeiłia Studentów dział Budownictwa Lądowe
Polskicn w Gdańsku odby- go PO).
m* ii* z końcem stycznia
Reaktywowany klub pot
br. aeórame dziennikarzy tenowll umchomlc teietor?.
studenckich piszących na ^ numeremktórego wmt(»macb prasy akademickiej. 8Qy mmimT9aowulń
„
Na spotkaniu postanowiono 2yskać Mormtcto e o»Absolwent wyższej uczelni morskiej musi posiadać sprawdzony w
wziiowić działalność zawie łamoścl GKDS orax
oraz łgfc_
szonego przed trzema laty szać swe kłopoty, ewentuai
praktyce zasób wiedzy morskiej, ale nie tylko. Kadra oficerska powin
Od.ń»rieSo Klubu Dzienni ^ cl,kaw, propozye„ te.
karzy Studenckich. Wybra matów reporterskich.
na charakteryzować się też umiejętnością kierowania zespołami ludz
no zarząd GKDS w skła
Pod numerem 4T-18-T1
dzie: prezes — Andrzej Du
kimi, rozwiązywania ludzkich konfliktów i problemów.
dzkńskl (Wydział Humanis od poniedziałku de piątku.
tyczny UG), wiceprezes — w godz. od 10-14 czuwaObę
Krzysztof Paternoga (Wy dzle sekmarx GFD8 To
ZY i w jakun Gałka. W ramach Zakładu tów do aawodu. Wykładów dział Prs w-i UG) i sekrt- ma is Sikorą.
A.D
stopniu wyższa Filozofii- i Socjologii funk cjr operują więc przyicład*
uczelnia mors cjonuje pracownia psycho mi i danymi statystyczny
ka zbliża swe logii, nauki o pracy i kie mi morskimi, a nie lądo
go słuchacza do rowaniu; znajomość tych wymi, dużo się mówi o
„Łajbie” gwarno i wesoło
tego
wzorca? przedmiotów okazuje się krajach, do których zawi
Zanim poszukamy odpowie bardzo przydatna na stat jają polskie statki.
dzi na to pytanie, warto kach. Co więcej, coraz czę
Chyba nie będzie prze
przypomnieć, że statek to ściej zwraca się uwagę na- sady w twierdzeniu, że in
konieczność
rozszerzenia
nie tylko miejsce pracy,
stytut jest oczkiem w gło
aie także dom, świetlica, programu kształcenia ofice wie uczeinL Dąży *ię do
ludzi morza.
miejsce spotkań towarzys rów
tego. aby przedmioty spo
kich i nawiązywania kon
I tak na przykład w łeczno-polityczne traktowa
taktów nieformalnych. Sta tym roku akademickim no jako irtegralną częś
tek jest miejscem formo wprowadzono w WSM w całokształtu systemu kształ
wania wzorów osobowoś Gdyni nowy przedmiot — cenią zt wodowego. Nie
ciowych,
moralno-etycz- wybrane zagadnienia i et jest to dodatek do przeć,
nych, zawodowych itp., nologii. Są to monografi miotów' technicznych, lecz
«i
bowiem zamknięty krąg czne wykłady doc. dr. W. zespół przedmiotów tak sa
,ŁŁjba” klub przecież sku piosenka zespołu JFostosunków międzyludzkich Pałubickiego przewidziane mo ważnych i przydatnych spory, wypełniona była tym nograf”.
podczas rejsu sięga głę pod koniec srudiów na IV jak inne. Jest tajemnicą razem po brzegi. Publika
II Jarmark Fiosenk m -.
boko w sferę osobistych lub V toku. Obejmują o- poliszynela, że tego punktu pchała się drzwiami i o- kończył występ znanych
poglądów, przekonań i za na m. in. takie zagadnie widzenia nie podzielają knami. Kolejny, drugi jar piosenkarzy
studenckich:
interesowań marynarzy.
nia, jak zróżnicowanie et wszyscy studenci, ze trze mark piosenki. Startował Olaia Mellera, Tomasza Ol
ba
przełamywać
opory
i
u
niczne
ludności
świata,
po
Ponadto statek, cumując
w nim amatorzy, którzy szewskiego i Olki Grotow
w różnych, portach, jest wstanie i stan obecny ję- przeazenia. <
przedstawiali jedną, ewen skiego, który mimo panu
tualnie na życzenie oubli- jącego w klubie chłodu roz
czności dwie piosenki. Jak grzał publiczność do „czer
zwykle bywa
na takich woności”.
imprezach było trochę śmie
mak
chu, trochę nieudolności,
ale też sporo cennych i ro in TURNIEJ 1 WIERS1A
kujących nadzieję wyko
nawców
W „Łajbie" z końcem ui.
Pierwsze wyróżnienie u- miesiąca odbył się III Tur
zysteała górująca nad pozo niej 1 wiersza o „Koi# Rastałymi Ewa Chruściel któ tunkowe Łajby",
rej zresztą kierownictwo
Jury
pod przfwodni„Łajby” zaproponowano o- etwerr Jana Gostkowski«piekę artystyczną. E. Chru- go, spośród zaprezentowaściel zupełnie nieźle gra na nych 24 zestawów wierszj,
gitarze, posiada dobry głos, postanowiło przyznać głóśpiewa nastrojowe ballady wną nagrodę Izabeli Filiw tym także do wierszy piak zł wiersz „Król szczi
Stachury. Oczywiście moż rów” oraz wyróżniło: Ane
na mieć również uwagi do tę Zembrzuską, DarłuszL
Oczywiścit
warunkiem
zyków
i
pism
ludów
świa
równocześnie ambasadorem
jej wykonawstwa. Jedną z Radajka, Ludwika Czecha,
sine
qua
non
odpowiedniej
Polski Ludowej. Maryna- ta, zróżnicowanie obycza
nich, łatwą zresztą do zli Dariusza Marciniaka eraz
rangi
Międzywydziałowego
ize stykają się na co dzień jów i wierzeń, zagadnienia
kwidowani
'jest fakt, że Wiesława Łuczaka.
z przedstawicielami obcych moralności, tolerancji reli Instytutu Nauk Społecz piosenkarkę śpiewa, jak to
Nagrodę publiczności zdo
kultur, obcych, czasem i gijnej i jej społecznych nych w profilu dydaktycz się potocznie mówi trochę był Ludwik Szczepan Cunym morskiej uczelni jest „obok gitary”.
wrogich
nam
ideologii. funkcji itp.
dowski.
A.D.
W semestrze zerowym jtała troska o wysoki po
Stąd też w profilu kształ
Zygmunt Michalski tak
cenia kadry oficei skiej o- studenci WSM zapoznaja. złom k&diy akademickiej
7APROSZENI1
prócz wiedzy ściśle zawo siq już — co przez wiele Przewiduje się wyjazdy że dosyć dobrze grs na gi
NA „ŚLEDZIŁA"
pracowników
instytutu
do
lat
postulowano
—
z
pols
dowej, okrętowej — spo
tarze, nieźle aranżuje swo
ro uwagi poświęca się kimi tradycjami morskimi. bratnich uczelni morskich je piosenki, ale jest to do
Na zakończenie karnawa
w
krsjach
socjalistycznych
przedmiotom parazawodołu, w dniu id bm. klub stu
piero
materiał
na
dobrego
—
w
Związku
Radzieckim
w ym.
dencki UG „Lejba" (Sopot,
NRr i Bułgarii. W przy wykonawcę.
W WSM w Gdyn! wa
ul. Armii Czerwonej 111),
Andrzej Sitek
szłoścł, podobnie jak w la
żną funkcję w kształtowa
Dc współpracy
z
„Łajbą
...........................
organizuje w auli Ekonotach poprzednich, oerganizo zaproszono
niu wzorca abŁolwenta
też zespół i Wy mik:ł Transportu UG w Somorskiej, socjalistycznej u- Jest to druga tegoroczna wane też będą wspólne szej Szkoły Morskiej .wy- p0Cie Wielki Bal Sledzikosympozja
naukowe.
czełni spełnia Międzyw y- nowość uczelniana, która z
konujący marynarskie, sko wy. imprezę będą prowadziałowy Instytut Nauk pewnością przyjmę się na
znani
prezenterzy
Można więc powiedzieć czne i dowcipne melot-ie, dzi£
Społecznych. Instytut ten stałe w szkolnictwie mors że uczelnia morska kształ ale... to właściwie wszystko „trojki” Marek Niedźwiedź
ma jut swoją kilkunasto kim
Wprawdzie przez 4 ci nie tylko fachowców, o co można dobrego na te- kj \ Janusz Kosiński, a orletnią historię i znaczne o- godziny wykładów nie mo ticerów, przyszłych kierów mat tego zespołu powie- gamzatorzy
przewidzieli
siągnięcia dydaktyczne i na żna poznać dogłębnie histo nikćw działów i kapita dzieć.
wiele atrakcji. Bal tiwać
ukowe. Pierwszym dyrek rii naszych tradycji mor nów czy starszych mecha
Najciekawszą wykonaw będzie od godz. 1&-2.
torem tego instytutu była skich, ale w końcu cho ników, cle także ludzi mo czynią była niewątpliwie
Bilety można nabywać
doc. dr Joianta Mironiuk, dzi o to, żeby dać studen rza, którzy powinni godnie Sonia Wotras, asystentka przed imprezami w klubie
później przez dłuższy okre: tom wstępne ukierunkowa rep: ezentować nasz kraj z Uniwersytetu Warszaw „Łajba”, a także w godzi
kierował instytutem doc. me i pole do własnej ini ta granicą i mięć świado skiego, wykonująca bardzo nach wieczornych w poko
dr Adolf Włoch, poprzed cjatywy oraz penetracji li mość
społeczno-polityct dojrzałe piosenki. Bardzo ju 411 A DS-10 UG oraz w
nio prorektor WSM ds. teratury morskiej. Wykła nych realiów współczesne ładnie zabrzmiała zwła pok. 39 DS-8 UG.
mkk
studenckich, jeaen z naj dy te prowadzi dyrekcor go Świata
szcza śpiewana po węgierbardziej iasłużonych peda instytutu oraz mgi Hanna
gogów w naszym szkolni Olewniczak, kierownik pra
ctwie morskim, ostatnio cowni historii oraz kustosz
wykładowca ekonomii po sali tradveji morskiej ulitycznej. W br. akademic czelni. Zakłada się, że sa
kim ster tej ważnej ko lę tę odwiedzać będą stu
W nocy z 1T na li stye*
Jak nas* poinformował kie żeć to będzie od środków,
mórki uczelnianej przejął denci nie tylko semestru
doc. dr hab, Władysław zerowego, ale wszystkich nia br. na skutek awarii równik programowy „Kwa jakimi dysponować będzlecentralnego
ogrzewania, dratowej” Sławomir Halka, my podczas remontu
—
Pałubickl. były długoletni lat studiów,
dyrektor Biblioteki Głów
Uczą się więc studenci klub studencki „Kwadrato klub prawdopodobnie zam stwierdził zasmucony kiero
wa" tonął po kostki w wo knięty będzie do końca lute wnik programowy klubu
nej WSM
WSM nie tylno o morzu, dzie. Mimo dużego zaanga go.
,
„Kwadratowi,
Obecnie instytut ma zna
Być moż% — powiedział
Kilka miesięcy wstecz do
cznie lepsze warunki lo statkach i gospodarce mor żowania studentów — człon
samego klubu włamali
kalowe niż w latach po sklej, ale także poznają ków zarządu klubu:, przy u S. Hr;k«. — że dzięki szyo- t
mg;jnani sprawcy krad
przednich (dobudowano no tradycje naszych związków suwaniu wody, nie udało kiej pomocy, władz naszej
użych s*,’at uczelni dp Iziemy mogli, po
^ drogi sprzęt audiowizu
we skrzydło w gmachu r morzem, studiują podsta się uniknąć
materialnych
sięgających usunięciu szkód i renowacji ,
teraz kolejna kląs_
WSM) i prowadzi dwa za
kłady: Filozofii i Socjolo wy nauk politycznych, eko kilkuset tysięcy złotych. Po klubu, zaprosić naszych sta ka>. _ powódl
gii, kierowany przez doc. nomie polityczną, filozofię ważnemu uszkodzeniu ule łych bywalców na trądycyj
Jak tu nie mówić o pe
dr Jolantę Mironiuk oraz i socjologię, naukę o pra gia podłoga, tak, ż« trzeba okaza(J
potrzebować bę- chu...
Nauk Politycznych i Eko- cy i etnologię. Oczywiście
T. SIKORA
nomicznych, którego 1 .ero kładzie się wyraźny akcent wymienić większą częJĆ par dziemy pomocy większej li
student FG
czby studentów, ale zalfcwnikiem Jest dr Bogusław na przydatność przedmio- |d«tu.

c

Jarmark..,
aie piosenki

Nie samą wiedzą okrętową...

Rozumieć
świat i politykę

Powódl w „Kwadratowej"

jak dotąd doi« to -nieme mzuftoty. Cdi spróbuję
się -mienić...

weśny I wvfcorxyrtul« pe *
kfodafae wszystkie »ochowe keiążid ne półkę.
Oto cafe tajemnica!

Krystyna (UG — HłstoHaR — Mam wspaniała
metodę na każdą sesję. Po prostu w pewnym
momencie mitom wszystkim z oczu I zamykam
się we własnym domu. Telefonów nie przyjmu
ję, a jedynie zachowuję kontakt z rodzicom5, któ
rzy zdążyli się już do tej sytuacji przyzwyczaić.
Za to wieczorom! wymykam się na 'spacer. Jo
dyną moją słabą stroną są wielkie ilości wypi
tej kawy, aie za to Indeks — bez zarzuiu.

Anne (AWP)i — Największym przeżycierr d',a
mnie były egzaminy wsiępne. Teraz de sesji jesiem przygotowana ogólnie | n-i* mcm czasu no
strach Przede wszystkim muszę sookojnle pcwtórzyć maieriał, a to upewni mriie o wartości
mojej wieazy. Reszta jest loterią, o trochę szczę
ścia z oewnaścią nikonrvu nie zaszkodzi.

Robert (AMO — Wydzłof Lekarski): — Okrus
przed sesją wiąże się u mnie ze zwiększonym
wysiłkiem w *ak *ssk nauki Jednak nie iesi tc
wydarzeni« itresowe. Po prostu staram się ucz-

Janusz (UG — Prawo#: — Moje metooa nc
sesję — to ugruntowanie I cystematyzacja wie
dzy do tej pory przeze mnie poznanej. Bardzo
dużą wugę przywiązuję do poznania oeohowosci
«•gzomlnctotfo, a zwłaszcza preference określ o-

Sesja-czas przeżyć, stresów I.,. optymizm
uczetnionych gwarno 1 rojno. Dla niektórycn
trwa jeszcze walka o uzyskanie zaliczeń, o'ł
większość jest już myślami przy egzaminach.
Jedni podchodzą do sesji bez naamiernego
podniecenia, inni drżą ze strachu przed soatkeniem oko w oko z profesoiem...
Dla większości jednak studentów czas sesji jest
niewątpliwe dużym przeżyciem. Postarajmy się
więc wsoólnie ze słuchaczami z kilku gaańsk ch
uczelni znaleźć... lekarstwo na towarzyszące tym
wydarzeniom stresy i dolegliwość,.
A więc, co słychać przed sesią?
Jola (AMG — Stomatolog'a): — Sesja zawsze
wywołui« u" mnie przerażenie. len strach para

liżuje wszystkie moje poczynania, a ja nie mogę
go przełamać. Jest to zawsze wvnikiem mojej r e
systematyczr ej nauki, ale I ogromu materiału.
Do nauki przystępuję na kiiko dni przeć egza
minem. W związku z tym muszę n'e'ednokrotnie przesiadywać nad książkami całe noce, o1«

niwie orzeprocować aoły semestr, a tui przed
egzaminom! dokonuję tylko gruntownych powtó
rek. Dzięki term, w czasie sesji znajduję nawet
czas dio siebie. Nocy nie żary wam, ponieważ
irvaiam, że będąc wypoczęty — zdziałam na
egzaminie znacznie więcej.
Darek (PO — Budowo Maszyn» — Mon- już
za sobą kilkanaście zdanych egzaminów 5 mogę
zupełnie obektywnie stwierdzić że sesja nie od
działują na mnie przygnębiająco. Po prostu
charakter studiów na politechnice mejcKo zmu
sza nas do codziennej pracy. Do sesji podcho
dzimy więc w większości „z marszu”. Poza tym
istnieją możliwości zwolnień z egzamrów z cze
go skrupulatnie korzystam, k:edy tylko nadarzy
się okazja. Oczywiście są egzaminy berdto»tru
dne, które sprawiają kłopoty wielu studentom, o
wtedy potrzebna Jest odrobina szczęścia
Wracaiąc cło mojej recepty na sesię. to przed
samym egzorrwiem zostawiorr sobie jeden dzień

nych tematów egzaminacyjnych- czyli tzw. koni
ków. Są to waznö punkty w mojej procy Pod
stawowym źróałem wiedzy w oparciu o które
przygotowuję się do egzaminu, są wykłady. Po
zwalają m! on* na os jgnięcie optymalnego *tojj
nia poznania tematu I spokojne przejście pi zez
całą sesję. Jeśli coś nie wyjdzie to b«z obaw
zalicz om w poprawkowym terminie.
Aaam (UG — Hondę! Zagraniczny): — Gryz
może być coś bardziej przyjemnego nil t«sa7
Przecież wtedy nie ma rajęć, a nadto... Z rauka
zawsze można jakcś dać sobie roaę. Zresztą
wszyscy egzaminatorzy tc wspariali i wyrozum,©
ki 'udzie!
No cóż optymizmu Jak widać też nte breścuj«
Na razie — wszystkim — przysłowiowego poła
mania długopisów i odrobżiy szczęścial
KRZYSZTOF PATERNOGA
student UO

Czasami j na kolanie trzeba uzupełnić brakujące wy
kłady.
Fok M. Zarzecki
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DZIENNIK BAŁTYCKI

DEPOZYTOWE BONY REWALORYZACYJNE — najkorzystniejszą formą oszczędzania !
Utrzymana jest nadal najwyższa 15-proc. stopa oprocentowania dla posiadaczy bonów
którzy przetrzymają je przez 1. 2 lub 3 kolejne 12-mlesięczne okresy
II

ZA BONY REWALORYZACYJNE O NOMI NAŁACHi

100 il
152,—
w 1996 roto xł:
175^w 1987 roku arls
201,w 1988 roto zli 231,-

w i98b roto tlt

OTRZYMUIE SIĘ PO Sl SYYCZNUi
K-1372

SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH
„SINEMA"
w GdyniGrabówIai,
ul. Opata Hackiego 8-10, tel. 23-00-38
ZATRUDNI
— samoazielnego technologa — wyma
gań® wykształcenie wyisze lub Jed
nie techniczne,
— sam. referenta ds. zaopatrzenia,
— sam. magazyniera,
— kontrolera jaicoici branży metalowoelektrotech nicznej,
— Husarzy narzędziowców,
— robotnika piacowegu.
Pk mśb*iiMtwv w

aatradDleużu mają

K

nieskomplikowane ronofy elektrycz
ne i materiałów własnych lub po
wierzonych.

W mat-« zlec«., ton.
s * tele toctuanla
h hr H lub pisemnie pod adres spółduełni
łC-UfJJ

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK
GMINNYCH SPÓŁDZIELNI
SAMOPOMOC CHŁOPSKA’
w Gdańsku
ŻAKU

Naczelnik grnmy «apewnia
kojowe o pow. p. 80 m kw,

Im. Bohaterów Westerplatte,
uł. Marynarki Polskiej 177.
,80-958 Gdańsk

0

ZATRUDNI

r_-cv-M-4

Informacji uazieia Biuro Kaor i Szkolenie, teL
K-1004

Przedsiębiorstwo
Eksportu
Wewnętrznego
„PEWEX”
Oddz. Gdańskj
ul. Abrahama 1a
UPRZEJMIE INFORMUJE P.T. KLIENTÓW,

Szczegółowym mfommcjl udziela Driał Służb
Pracowniczych ZOZ Nr 2 w Gdvnt, ul Powstania
Styczniowego L Telefon: 22-oo-5i, wew. 122
K-988

POSZUKUJ!

ZATRUDNI

0 agenta do prowadzenia na warun
kach umowy zlecenia placówki gastronomicznc-detaiicznej CR Nr *65
w Jastrzębiej Górze.
Oepoom za Interesowanym Informacji udz.ia
Dział Detaiu CR w Gdyni, uL żw. Watki Mło
dych ił, *eL 20-94 iS Łub 27-68-17.
K-UIS

PPH CENTRALA RYBNA
w Gdyn.

tecnnicznych.

K-UIS

TCZEWSKA STOCZNIA RZECZNA
w Tczewie

Ukończenie oauwiszego kursu date możliwość
zatrudnienia r u w. wyr i stanowiskach pracy w *y«emie akordowym.
Wszystkicn chętnych prosimy o zgłoszeni« aią
do Działu Służby Pracowniczej osobiści* lub te
lefonicznie 46-31, wew. 43.

K-ioje

SPÓŁDZIELNIA PRACY DOMY MODY
„ARTUS”
w Gdańsku, ui. Długi Targ 39 40
ZATRUDNI
w uiiładacta usłufcowys i na taranie 6DASSXA,
SOPOTU GLYNI:

O krawców krawiectwa eoęikiega, szwa
czki i chałupmKÓw do szycia odzie
ży roboczej.
/ofermai. 3 i udziela Dział Spraw Pracowniezy'-t,
telefon 31-51-89.
K-104J

SPÓŁDZIELNIA PRACY RYBOŁÓWSTWA
MORSKIEGO „GRYF”
84-120 Władysławowo, ul. Dworcowa 1

Wszelkie informacje prosimy kierować do ir*chanika ds. urządzeń lądowych, tel. 74-08-11, teleks
054724.
K-1033

Warunki prMT I 80t śe ateJjsit — M

«-«i-Sl.

9C-TM

fabryka

urządzeń

budowlanych

ZREMB
w Gdańsku, ul. jedności Robotniczej 31/37
ZATRUDNI
i »kierówani«*» Wydajał» UtoiiisloU I Spraw
Socjalnych:
— INŻYNIER^ iSIEKTRYKa m Itanowlako kie
rownika sekcji energetycznej,
— INŻYh 'EROW MECHA »IKOW »a »tanowiaka
specjalistów konstruktorów maszyn i urządzeń
budowlanych 1 oprzyrządowania techniczr ego,
— INŻYNIERA MECHANIK k nr taao. sk# szefa
Działu Utrzymania Ruchu,
— INŻYNIERA łvb TECHNIKA
»a stanowisko
specjalisty ds. inwestycji,
— FKONOMISTĘ na stanowisk« specjał!«
da.
ekonn n’enveh,
— REFERENTÓW ds
zaopatrzeń}:
socjalnych,
emisji dokumentacji,
»TECHNIKA MECHANIKĄ ,, stanowisko tech
nologa pilnowania produkcji
» roKĄRZY, Ślusarzy hydraulika.

X-8M

MORSKI PORT HANDLOWY - GDAŃSK
ZARAZ:

O specjalistę ds. nadzoru urządzeń
przeładunkowych
— -.yykształcfcme wyższe techc. — mech mik
o specjalność' maszyny robocze ciężki«,

X-MB
,

SPÓŁDZIELNIA PRAO'
PRZFTW6RSTWA I RYBOŁÓWSTWA
MORSKIEGO „RYBMOR”
84- 360 Łeba, ul. Kopernika 2

O specjalistę ds- nadzoru elektrycznego
— wyli ształceme wyższe techn. o specjalności
napędy elektryczne żurawi,

0

spec aliste ds. nddzoru elektrycznego
— wykształcę! le wyższ s techn. o apec (alnodei
instalacje elakfcr «energetycznej

0

K-1261

ZAKAZ

— zaopatrzeniowców,
— rob. transportu,
— maszynistkę.

ZATRUDNI

Pierwszeństwo w *an_ udnl^nlu mają InvaUdTl.
Praca n: I «ninnę, wszystkie aoboty wolne.
•Skierowanie należy uzyskać z Sekcji ile abiHtacji
Zawodowej
Inwiłklów
Wojewódzkiego
8spd.aU Zespolonego w Gdańsku JL Swierczei«eie^o 28.

— lekarza do działu orzecznictwa lekar
skiego na etat lub na godziny,
— lekarza do działu organizacji i nad
zoru na etat lub na godzin ,
— kierownika do działu administracyjne
go.

— frezerów,

0

głównego księgowego,
magistra wf.

K-1443

ZATRUDNI

r- pr. biblioteki pół etatu — ew. emeryt,
— pr. ds. wynalazczości i patentów pół
etatu — ew. emeryt,
— kier. Dz. Narzędziowego,
— technoiogów,
— konstruktorów,
— kamerkę,
— ślusarzy,
— tokarzy,
— spawaczy,

SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH
im. S. Janczura
w Gdansku-Oliwie, ul. Bażyńskiego nr 32
teL 52-45-21 lub 52 47 31

0
0

1ASU

SPECJALISTYCZNY PR7EMYSŁOWY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 22 26

M «terowaniem ■ Wydziału 2atradiu*m»»

0

NASTĘPUJĄCYCH PKArOYNttOWl

Krtrwack td £-184(

FUO „TECHMEr”
Pruszcz Gdański

PILNIE ZAKUPI LUB ODKUPI

* następujących wymiarach: dl. 56—7# mb.. az*r,
13—18 mb., wya.
m, dach ł 'cianj’ ocieplan.
wełna mineralna lub innym materiałem podob
nym.

Z APRASZAMY DO NASZEGO TEATRU W

X-1W0

FABRYKA OFERUJE:
— ciekawą pracę,
— dobre wa *unki socjalne,
— dorodne warm ki dowozu or-cowników,

K-m

specjalistę ds. mechanicznych
— ’wykształcenie wyższe techn. ■ praktyką w
nadzorze inwestycyjnym,

starszy inspektor techniczny

— wykształcenie średnie samochodów«,
KANDYDaCI WINNI PRZEDŁOŻYĆ NASTĘPU
JĄCE DDKUMET 'Y
— dowód osobisty 1 <siąteczkę wojskową,
— świadectwa pracy,
— dyniom
— legitymację ubezpieczeniową % sKtualn; mi wpi
sami
Obowiązute sKierowanle t Wydziam Zawudn le
nia i Spr„w Socjalnych Urzędu Miejskiego w
Gdańsku. Uł. Piwna 33/39.
Informacji w sprawie przyjęcia Udziela Dział
Kadr i Szkolenia .Za1 .md owego Morskiego Portu
Hen ..a vego. Gdańsk-Nowy Pont, ul. Zamknięta 18,
w godz .3A-14.00. telefon 438-520. 43J-92W.
K-i1109

NA DOBRYCH WAAUNKACHl

0 szefa produkcji
— wymagane wykształceni« In
mechanik —
• lat pracy awodowej, w ./ r. t lat
,e
sr-n<ywlaku kierownica 3 n. kil, mmodau«1
nym.

O mistrza działu obróbki tKrawaniem
— wykształceni* tj-tn:1« techniczne » 4 lat«
acy zew. łub tytuł ft ls*rzą w u wodze
8 lat pracy,

r

0 tokarzy i Irezerów
— s praktyką w zawód«»
Obowiązuj« (kierowani« s iTyddeta Batrudrv
ni«.

K-m

GDAŃSKIE PRZEDSIFBIORSTWO
BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO
ul. Wały Jagiellońskie nr 10 w Gduńsku
ZATRUDNI
te ek: owuu >
« Wydziału Ca1 rsdaiSH« t
Spraw Socjalnvch U-rzędu Miejskiego na 'nastę
pujących stanowiskach:

specjalistę
specjalistę
specjalistę
specjalistę
specjalistę

ds.
di
ds.
ds.
ds.

umów,
kalkulacji,
zatrudnienia,
księgowości kosztów,
normowania.

Ref] kcuiemy *,yiko na pLaco^-rąków o y^ysoKld*
kwalifikacjach l z co najmniej 3-l«tulm atutem p-a
ty
Dia cslonKńw spółdzielni mieszkaniowych w remr _h budownictwa pacronacaie^o ism.j-j« możhvoić znacznego przyspieszenia przydziału miejs
kania.
i iczcgółowych lr »ormscji -idzieU DHac Zatrud
nienia w ż*rz< Jadą przed ?uę bdoratwa, ^caój 2KK

K-m

.

ZATRUDNI NATYCHMIAST

m skierowaniem s 1irzęda Eatradnlanla Unęda
Miejskiego w Malborku:

0 technika budowlanego ze specjal
nością branży drzewnej (meblarstwo),
ze stażem pracy minimum 2 lata.
Yfynagrou-enl* według Układu gnoiovnge Prą
cy ila Buiown'ct va.
tvarunkl pracy i płacy do emowiania w dala a
kadr, tel: 38-8 , wew. 17.
1st leje możliwość otrzymania mieszkania po t
latach nienagannej pracy w MSM.
X4M

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ZAOPATRZENIA f PRODUkCJ:
POMOCNICZEJ
w Gdańsku-Wrzeszczu, ui. Fiszera t
ZATRUDNI

PILNIE

PRACOWNIKA NA STANOSTIEKOt

0 kiert wnika cegielni w Gośdcinle ko
lo Wejherowa.
KWALIFIKACJE:
— wytkcztUcecu*
imi
►
-K Wa tectenk mą,
— fc itjomcść «. -;«d lad wmnlanpW lub mac**8
niemych,
— minimum 8 lat pracy na emnowlakacb kiteo^r*
Łiczycu. w tym t nr jtnoduktjL
*Y»runkl xacy 1 pracy tfu iirt cenią w stedsV
WUi przed«! ętww ęwe.
X-TM

PRZEDSIĘBIORSTWO HURTU
SPOŻYWCZEGO
Oddział Wojewódzki w Gdańsku
ZATRUDNI

0

Fermę lisią użytkowaną do 31. 12.
1984 roku

zagospodarowana i wyposażona
t niezbędny
~«t } odowlany i techniczny, pozwalająca prowa
dzić hodowlą 0 rozmiarach 880 sztuk stada pod
stawowego 1 rięcej.
sdś

W SK1 - D MAJ/ TKU WCHODZĄ:

7ARAZ

sa .k’«rowin:em a Wydęciu Tr tniflnliute izm.
tfu Miejskiego:

— kierowników sklepów branży spożyw
czej,
— zastępców kierowników sklepów,
— starszych sprzedawców, sprzedawców,
— specjalistów, inspektorów branży spo
żywczej,
— pracowników księgowości,
— łcerowniita działu finansowego,
Zgłoszenia przyjmuje
Är’al wpraw Pracowni
cryc.i — Gdańsk, ul. Sw le.az«wskle»o » .etef—
tt-anr--. w god Z, od 7.00 do 18.00.
K-781

1. teren ogrodzony trwalvnr. uetonovym. wyocun parł ner
I 8 budynkó* r w tym
1 goqpvioreT«.
I chłodni« fikładowa tunelową 2XU ton,
Ł Skła<:ow4sika i drogi,
1 nawUony i klatki,
«
6 -aaszynv i urządzunią,
7 3,2 ha ziemi do przejęcia od Urzę^i: Omany.
Femi, zlokalizc-wana Jeot na tere-.ie leśnym,
samoi zielnie w odległości t5 km od Łeby w wo
jewództwie gdańsktn.
Nabywcy fermy ywantujemy aostawę odpadów
rybnych na dowolny okr sa wieloletni na nocy
odrębnej umowy.
K-6J4

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT MONTAŻOWYCH
I ELEWACYJNYCH
w Gdańsku ul. Wały Jagielloński* 14/15
ZATRUDNI

ZARAa

•e »- ► —nlem s ifnęlj M..e<e* *—•- u Wy-

tfztslu Zstrudnienls w tfl i

O Kierowników sklepów na teranie miasta Sopotu c
wysokim wynagrodzeniem
sprzedawców
specjałistą ds. planowania
piekarzy
emerytów I rencistów w niepełnym w m am
czasu pracy na stanowiska sprzedawców.

O
O
O
#

Zgłoszenia przyjmuje Dział Spraw Pracownltxyca
„SPOŁEM".
Powszechnej a Jopocle, uL Chmielewskiego I b.
t«L 81-51-14 lob 81-2C -48.
K-lliŚ

Spółdzielnia Pracy „ELEKTRA"
Gdynia, ul. Węglowa 11 teł. *0-77-6#

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE*
• instalowanie kaioaowych ochron antykorozyjnych
w Instalacjach ciepłej wody
• przeglądów, konserwacji rozdzielni 1 stacji tranuforrr.atorowych
• pomiarów elektrycznych
• przeglądów 1 napraw urządzeń automatyki pm>
myślowej
• malowania
wych

antykorozyjnego

*rtfai - OdańrUm'

0 instraktora praktyczno) nauki zawo
du w zawodzie murarz-tynkarŁ

• malowania pomieszczeń przemysłowych.
Ir formacji O terminach i cenach udzielamy tele
fonicznie i pisemnie.
K-374

MATHYMOMALNE
..LILO” Gdynia 1«, skryt
ka 37 — interesujące ofer
ty wieczorki TaDoznawcze
TaL 28-U3-83.
G-497J5
KOJARZFNir
małżeństw
2try, akrytka 88.
P-93A

X-tN

OS w IA TA przyjmuje zapi
sy na kursy: urzyiczająca
do zawodów; stolarz meolo
wj, budowlany przygoto
wujące
do
prowadzenia
wód gazowanych, punktów
napełniania syfonów, obsłu
gl wózkom saiur a torowych
produkcji ,i polóv w wor czkach foliowych. ovanża
dy w proszku. Infntmacje
zapisy
Wrzeszcz. Waryń
skiego 4, tel. 41-71-82,

SZCZĘŚLIWIE małżeństwa
kojarzy „Zodiak”, Elbląg
skrytka 63.
G-3591 PRZY OOTOWUJąCY
oo
egzaminu
państwowej
BURO matrj'monalin« „We kurs Ję: yka
ni mleękltgo
■ta” lekarstwem na samot prowąd zi Lingwista Oświa
ność. ' 0-053 Saczecm, skrvt ta. Uzupełniające zapisy:
ka m
P-.6T8 Studium
Wychowania
Przedszkolnego.
Wrzeszcz
Pęst aiozzlego Ą-iS. ponie
NIKKIK HOIYIOSCI działek, czwrte1' itndz
8—13. wtoiieh jęciu. 14—18
_______________________K-3JS'
N DW \ luksusową willę w
Gdyni blisko morzr (ogrze
W Gdańsku OTgąnizu
wanie gazowe.
kanaliza Je kursy kwallflkccyjne w
cja) — spizedam. Ofertv zawodach: elektryk, elek
3924 Biuro Ogłoszeń, 89-95$ tromechanik. moru er urząGdańsk.
Izeń wodnokan., c.o. 1 gaz.
ślusarz, teleradlomechanlk
HEKT. iR ziemi uprawnej mech mik sa.pochodowy, la
koło Rumi su.ze.lam. Ofer klerrlk, murarz,
maTarŁ
ty r, cena »24 Pluro Ogło dekarz, zbrotarz, betonlaYs
szeh, 80-, 8 • Gdańsk.
krawiec
dziewiarz,
SEP
złotnik- Ju-blłer, przetwórst
OBIEKT mufOWRt y ,200— wo
tworzyw
sztucznych
400 m kw.) wysoki 3.5 m o-^az spawania gazo^rego 1
do adaplscji lub gotowy — elektri ornego.
Zamsy:
kuplę lub wynajmę Tel. Wrzeszcz, ul. Mlsuowskiego
41-81-73.
O-2152 12. tel. 41-Oc-TT. wewn. 87.
X-91T

MOTORYZACYJNE

USMJGf

PILNIE sprzedam „Żuka”
AO-6 „blaszaka” i „nata FRZEPROT/ADZKI.
TcL
12fp*\ Wejherowo, os. Ka 32-36-03,
G-360«
szubskie 23/39; od . do 13
lutego.
CZYSZCZENIE
dywanów.
Tel. 32-54-70.
G-3360
NOWEGO Fiata 1500 sprze
dam lub zamienię na Po PRZEPROWADZKL
Tel.
loneza. Tel. 41-95-54.
41-33-53.
c-to?
G-708
INSTALOWANIE =,u to alar
LiiNCIE po wypadku ta mów. radioodbiorników w
nio sprzedam Tel. fl-06-97, samochodach, Sopot, Armii
Czerwonej 55, tel. *1-16-97.
riATA
126p, oablor Pc<G-3281
mozbyt
sprzedam.
TeL
»1-10-92
G-4130 SOLIDNE
zabezpleczenir
przeciwwłamanlow e
taplKATA
125p. 2 letniego cerskre wyciszanie drzwi.
sprzedam. Tel. 32-07-W.
Tel. 41-65-73.
C-m
2ALUZJE
estetyczne,
praktyczne. Tel. 32-50-IL

MONTAŻ wiązań narciar
DYWAN 2x4. Tel 86-70 skich. Tel. 32-22-91.
-59 po 18.
G-414S
r -«so
HEBLAP.KO-palarkę, wzmac
nlacze
gitarowe,
gitarę
elektryczną Yamaha, tanio.
TeL 51 79- 31.
G- 4143
RUBIN 714P,
51-68-07.

błam.

ALARMOWE systemy Łlek
t,'o niczne
zabezpieczające
mieszkania, wilie, pawilo
ny. Tel 23-61-73, 21, 87-94,
G-493S3

Te’
G-33M CYKUNOWANIE.
T«L
23-&-19.
G-3I3?
BASSETA suczkę 9-mlesłęcz
n|. Bogdan Czariiński, Koś CZYSZCZENIE
dywanów.
cierzyia.
wybudowanie Tel. Sl-89-88,
G-43576
pod Skorzewo.
P-12'3
CYKLINOV/ANIF
lakleroKLATKI do chowu nutrii wanle. 'ceL 20 90-9«, gudz.
Gdańsk-Chełm,
Lotników
S-17182
Polskich Sl m 3. po 18.
G-3si9 PR ZEPROW ADZKL
Tel.
31-2.1-20,
G-2495
NOWA lodówkę Mińsk 16A.
pralkę automatyczną ! dy UKŁAl )ANIE
parkietów,
wan. Tel. 24-19-43.
G-4126 mozaiki (własne, powierzo
ne). Tel. 51-26-m.
S-2682

KUPIĘ
BONY PKO. TeL 57-16-57
_____________________ G-372E
BONY PKO, Te^ «-81-89.
G-3C73
BON E PKO. TeL

32-32-01.
G-1852

LOKALE

DRUGIE drzwi, taplcerka
zabezpieczenia,
uszczelnia
nie. Tel. 41-31-19.
G-1783
TELEWIZYJNE.
41-50-23.

Tel
G-2Sf”

ŻALUZJE, drzvd harmonij
kowe, dodatkowe, wygłusza
nie, blacha.. Tel 22-03-59.
THKARSTWO w drewnie.
Tralkl — słupki balustrado
we. Gd.-Wysoka. KlelnleńSka 47.
C-49940

STUDENT
obcokrajowiec FTLIA firmy FABER
—
x żoną poszukuje samodzlel ok«5p^
nadkuchenne. su
nego
mieszkania.
Tel szarki
łazienkowe.
Tel.
62-08-39,
G-2349 52-08-22.
G-49I79
MIESZKANIE
własnościo
we 45 m kw., ha Przymo
rzu —
sprzedam.
Tel.
53-24-06.
G-2516

AUTOALARM
radio
~
montaż. Tel. 41-■54-57, 'g-Odz
16—2«.
G-964S

CZYSZCZENIE
dywanó' INŻYNIER
zdecydowanie Tel. 23-10-21.
G-49919
poszukuje
samo ozieln ego
m eszkanla w Trójmieście CYKLINO WANIĘ.
Tel.
Płatne s góry. TeJL 3i-°i- 52-13-85.
G-1130
-64.
G-I863
UXŁADANTE.
cykilrr&waOBCOKRAJOWIEC pos :uku ■nie parkietów. Tel 31-51Jj samodzielnego mieszka -27 lub 31 -68-68.
G.4B8
nia t telefonem, w TrójmieScie. Tel. U6-84-8C.
KARNIS2TE,
wstrzeliwanie
kołków uszczelnianie. Teł.
RZEJ^IESLNIK
tosŁUKule 32-22-76.
G-308
samodzielnego
mieszkania
TFT -s-wizYjnE,
Tel. 51-58-35. godz. 9—.i.
Tel.
47-73-C-5.
G-324

NAUKA

Pi ace n« terenie SUrceardu <MafWtfrtaę»

■W "nagrne wyitw tałcenie zaiwodowe.
Wanmy.i pi ary i riacy do uzgodnienia w Jular* Zaf idnienla i P'ac w Gdańsku, ‘ii. Wały
Jagiellońskie H/1«, Ul pu, pokój *14, tel 11-0' Ż7.

konstrukcji *mK.

• malowania 1 oznakowania rozdzlehJe elekUycs*
nych

SPRZFDAM

SPRZEDA

specjalistę ds. elektrycznych
— wykształcenie wyższe tećhn. s praktyką w
nadzorze inwestycyjnym

ZJEDNOCZONE ZESPOŁY
GOSPODARCZE
Zakład Produkcji Aparatury Okrętowej
Sopot, al. Niepodległości 655a,
tel. 51-12-95
ZATRUDNI ZARAZ

MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
w Malborku, ul. Sienkiewicza 53

że wszystkie bilety na „Drugie Wej
ście Smoka”, „Skrzypek na dachu”,
„Lato
Muminków”,
„Perichola”,
„Straussiada” został/ już na mie
siąc luty wyprzedane.

cu

inżynierów i techników elektroników
sprzętu komputerowych (w tym do ser
visu w Elblągu),
O operatorki (ów) urządzeń przygoto
wania danych minikomputerów (rów
nież do przeszkolenia).

ZATRUDNI

O halę-pawłon z konstrukcji stalowej
z przeznaczeniem na magazyny

0

0

ZATRUDNI

Z
«(. ii: przyjmuje i mformącll udzielą Dbm
epi k w Osobo wycł amo, telefon **-33-3,

PRZEPRASZA \ INFORMUJE,

ZATRUDNI

kadł. okrętowych.

WYMA.OANS AW/LA~ZXACJS:
-ytteBta»«ot*
„ykce, 8-’letnl aut pracy w tyu 4 -letni na sta
n
sku kierowniczym * b namo-lzielnym aUnowiskiu pracy.

TEATR MUZYCZNA
w Gdyni

NASTĘPUJĄCYCH PRACOWNIKOWI

zawodzie:

0 kwestora (gl. księgowego).

—
—
—
—
—

10 000 zf
15 209,17490,?0 114,2J 131,-

ae «kierowaniem s Urzędu Zatrudnienia l Spraw
Socjalnych w Sopocie następujących pracowników?

PRACOWNIKA NA «TANOW1SKVI

JC-1433

NARODOWY BANK POLSKI
Wojewódzki Ośrodek Obliczeniowy
w Gdańsku-Wrzeszczu,
Zawiszy Czarnego 18

Telefon: 4i-*0-55 wew. 330

ORGANIZUJE KURS

0 spawacz-monter

Zapraszamy I tyczymy udanych zakupów.

Wymagrn? ośmioletni -taż pracy, w tym 4 lata
na stanowisku kierowe'czym Łub Innym nm»dzielnym.
Informacji
udzieui
dyr. ktor administracyjny
WSM, teł. ti-65-78.

K-ta#

O^»>ocn
zali. eresowanym
miarmacjj
tfdmefi*
Dział Detalu CR w Gdyni, ui. Zw, Walki Mło
dych 17, tel. 20-94-33 luo 27-66-17.

urucho
prawym
„Olivia”
1, tel.

Sklep prowadzi Bprxe-'ii atraxeyjnyeh towarów
znanych i popularnych firm światów, ch. w nastę
pującym asortymencie: galanteria, neL na. wioczklt, dziewiarstwo, Konfekcja, ko*mer,yki. upominki
oraz szeroki wybór to werów po obniżonej ceni«
«. w.

O z-cy dyrektora administracyjnego ds.

O agenta do prowadzenia na warun
kach'umowy zlecenia sklepu CR Nr
120 w Malborku przy ul. Kościuszki.

w

że z dniem 4. 02. 1985 r. została
miona placówka handlowa w
skrzydle hallu głównego w hail
Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego
52-19-61.

se skierowaniem i Wydziału Zatrudnienia Urzę
du Miejskiego W Gdyni INŻYNIERA BUDOT NICTWA LĄDOWEGO Mb INSTALACJI £ ANI.
X 4RNYCB na stanowisku:

POSZUKUJE

M-Jl-15.
K-T68

Produkcję możemy wyaauf ■ surowe« powie
rzonego i łasnego.
Szczegóły do omówienia s
netem produkcji,
tel. 51-80-51.
K-T37

— techników analityki.

WYŻSZA SZKOŁA MORSKA
w Gdyni

—uanerem UL

5000 zł
7 604,8 745,10 056,11 565,-

„SPOŁEM"
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA
SPOŻYWCÓW W SOPOCIE
ZATRUDNI NATYCHMIAST

ZATRUDNI

PRZYJMIE PRACĘ W 1985 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNE! NR 2
w Gdyni-Redłowie,
ul. Powstania Styczniowego 1

PPH CENTRALA RYBNA
w Gdyni

pod

O na wtryskarkach hydraulicznych pin
nowych oraz może przyjąć zlecenie
na produkcję nakrętek typu twist
O 85,2 mm.

— magistrów analityki kliihcznej,

K-MW

informacje

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW
Sl „WSPÓŁPRACA”
Sopot, ul. Jana z Kolna nr 29b

— magistrów farmacji,
— magistrów biologu,

a. e-tr-sa se

zaprzęg Jedno- lub dwukonny na
atrakcyjnych
warunkach sezonowo
lub na stałe.

BUżsre

O 5 ini budownictwa ogólnego i
uprawnieniami budowlanymi,
O 1 technika budowlanego z uprawnie
niami budowlanymi.

n :gi*ał „KS-Ż*.
Telefony: eestfcr
kretariat. Telex:

K-T7*

10OC zł
1 521,1 749,2011,2 312,-

AKADEMIA MEDYCZNA
w Gdańsku (ul. M. Sklodowskiej-Curłe Saj

WYNAJMIE

ZATRUDNI

P I

mieszkali» dwu po

PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I ZIELENI
w Sopocie

stocznia północna

J

PRZYJMIE DO REALIZACJI W 1985 ROKU

URZĄD GMINY
w Óstaszewie
INFORMUJE,
że ZATRUDNI ZARAZ
V lekarza stomatologa w Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Ostaszewie.

Niezasto«ov unie się do zakazu będzie ek-ekwowane przez stosowanie kar administracyjnych.
K-.74

ta.wclMx>

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„USŁUGA"
w Gdańsku, ul. Dyrekeyjna 9

0

PRZEDSIĘBlOKS fWO DRÓG I ZIELENI
w Gdyni
— gospodarz tuneli dla pieszych na
terenie miasta Gdyni
ZABRANIA
Q zawieszania, malowania i naklejania
na ścianach tuneli obwieszczeń, pla
katów itp.

500 sl,
760,874,1 005.1 156,-

7D7- w Gdańsku organlzu
Je kursy tkactwa artyswcz
i ego repasacji pończoch i
kroju i szycia dla potrzeb
Własnych. Zapisy: Wrzeszcz
Ul
Mlszewskiego i2 tel.
41- 00-77. wewn. 57,
X-912

UKł.ADANIE
Ted.- 32-47-06.
CZYSZCZENIE
Tel. 31-02-03.

parkietów
G-48008
dywanów.
G-3647

DODATKOWE drzw4 (futn
n® metalowa). Tel. 20-55-41
20-58-87, god3 ja— 38.

8-S6«

DZIENNIK BAŁTYCKI

ó M

Nie będzie już stert śmieci?

Punkt konsultacyjny w Sopocie
H* wiuiun ; pcwiedreniu
Prezydium
Rady
Miejskiej PKON w SotpcK'ie z udziałem komitetów ł>amocrządowych mieszkańców i przedstawicieli miejskich
organizacji społecznych, przedyskutowano założenia
do projektu u&iawy Ordynacji Wyborczej do Sejmu
PRL, Postanowiono jeonoczeime zorganizować punkt
konsultacyjny PRON mieszczący się w sopockim Urzędzi* Miejskim przy ul Kościuszki m 25 (parter),
tdL M-2ö^i:

Przedsiębiorstwa porządkowe usuwają zaległości
oddziału
Wyw Oiłu Pczedzię Dior
sfcwa Robót Sanitarna-Por^ą elkowych w Gdań
sku Tadeusz Pieprz wyjaś
nił, id przyczyną powsta
łych zaległośoi w wywozie
Śmieci, były silne mrozy, do
ohr dizące do minui 27 sit,
Celsjusza. Owoło 25 proc.
samoonodów było w tym
czasd-e nijesiprerwnych. Znaoz
me dłużej, trwało też wie
dy wyładowywanie śmieci,
przymarzniętych do pojemniKÓw W ubiegłym tygod
niu gdy nastała odwilż,
przedsiębiorstwo przystąpi
ło do nadrabiania zaległoś
ci. 1 empo wywozu jest ró
wnieś wolriiejsze, niż w cza
ierownik

K

Osiedlowe spotkania
Otwarte zebran a konsultacyjne dotyczące założeń
do projektu usu-wy .Ordynacja wyooircza do Sej
mu PRL" organizowane przez rady osiedlowe
PRON oooędą się
przy ul Westerplatte 12 (rada osiedlowa Stara Oli
wa), w świetlicy Woj, Uraędu Statystycznego przy
ul. Lwuai 4 (RO D aterżWtsfciego),
— 8 bm. o godz. 17 w Iwiietiluj ROM nr 2 przy
ul. DwosTskaej 27 (RO Brzeźno), w sali KO przy ul
Tua ^«tyoziiiej w Sobieszewie (RO Sobieszewo).

Uwalimy le
.-XKew aio jest towen przeć
*.ębio:stw, któ-ycn efekty pro
cy widoczne X) no co dt eń
PrzedsięDiorstwo Rooół Son.3,»>o - Porządkowych
w
Gdańskie na^Jty do grupy
tych zakładów, które rne nrto
ga sobie pozwolić no lekce
ważenie swoich obowiązków
A że me zowsze tak iest
świadczą o tym wdo<-zne go
tym okiem Fan-erbania- p'za
pełniona kontenery na śmie
ci, rvta opróżnione kosze
jak informują nos rneszkońcy budynnów przy uł. tok drtskeę,o 10 w Nowym Por#to. śmieci z tego rejonu nie
były wywożone od świąt. No
podwórkach powstały -^os
py" x papierów i irwtych nfeuyvtoid, których
niestety
—» hm przykrył śnieg.
•

•

•

Jc.erownctwo WUT po
winno wziąć pod uwagę p ze
kozone nam przez czytelni
ków sugestie dotyczące lo
kalizacji biuro reklamacji ro
cbunków telefonicznych w
Gdyni. Jak się okazuje, m eści się ono na II piętrze wy
sokiego budynku przy ul. 10
Lutego 10. Zan stalowana w
gmachu winda, bez przerwy
est nieczynna. Klienci zmu
szeni są w ęc do pokociywa:
ma tej wysokości
pieszo
Często reklamują rachunki te
efoniczne emeryci i renci
ści ała któi/ch uciążliwe jest
wchodzeń e schodomi na III
piętra. Jeśli więc — tak tru (
uną rzeczą jest w/egzekwo- '
wonie prawidłowej konserwa
tjl I funkcjonowcn.a windy,
maze “«piej byłoby przenieść
b:uro rektamocj nieco niżej.
•

•

•

.nonsensem jest powoły
wani« „Domów Chleba", sko
ro hcnd&i nie jest w stanie
zapewnić im dostaw świeże
go pieczywa. Od dłuższego
jut czasu czytelnicy noszłi
gazety sygnalizują nam, ze
soeciałistytiny sKiep piekar
niczy przy ui. Hewel usza w
Gdańsku sprzedaje w ąodz1’noch , dopołudnlawych czerst
wy cmeb. Jesł on, ;ok infor
muje się klientów „z nocy".
Wystarczy jeanerit dotknąć bo
chenek, aoy przekonać się o
jego wątphwej świeżości Po
aobna problemy z nabyciem
chieba moją w tym sklepie,
rodzice z dziećmi na bezglu
tenowej diecie. W o-kres'oe.-e
dni dostaw pieczywo to —
ze względu na swoją jakość
— nie nadaje się do spoży
cia. Po'ecamy te uwagi pro
ducentom, kiorzy mają pie
czę nad technologią wypie
ku

„«cudów me ma WPHW w
Odonsku powinno więc > da
tą dokłconoscią przeanofiio
woć takty, jokie doorowodzify eo tego ze odaany oo na
prawy w Zokloaz.« Usługo
wym nr 4-559 pacy uu Kiiiń»k’ego 16 w 3dyn magneto
fon został me tylko nie na
prawiony, oie wręcz przeciw
nie— jeszcze bardziej popsu
ty. Jeśli bowiem za 928,50 zł
(ceno usługi) zamiast usmią
eta wady technicznej powo
dującej ciche odtwonanie,
wykręca %ą śruby trzymają
ce oouoowę, mon .uje wadi'
•
•
•
wy wskaźnik napięcia i siły
.„specyficzny to podział
głesu, sprewio, że rołka na
pędowa mszczy taśmę... ta pracy. Gdańskie „Delikatesy"
sprzedają wodę. mineralną w
ceś jest nie w porządku.

Z głębokim sełem wn iimim« te i nlt 2 lu
tst« 18W roku zmarł po długiej 1 dęiklej choro
bie w wiecu 76 1st mój ma nasz ojciec, teść 1
dziadek
^

sito iuinej pory raku, zfc
względu na korueczuiość zbie
rama łopatami śmieci na
graj naa&ónyoh na chodni
kach.
W przeszło 80 procerfach
wyw.-aziiono już nieczystoś
ci stale z Nowego Port.u,
duźycn litrowycn butelkach, starej Oliwy j Wrzeszcza
aie nie przyjmują - icn z per W pracach, które trwają
wrotem
Skleć spożywczy również w każdą sobotę i
przy ul. Elżbieiańskiej — ntedzielę, nde przeszkadza
przyjmuje butelki, ale n e panujący obecnie niezbyt
sprzedaje wody. Na takie i sr ny mróz, Do końca bie
iun-e dziwoczne problemy co żącego tygodnia zaległości
raz częściej napotykają kiien we wsey sitkich dzielnicach
ci sklepów spożywczych. We Gdańska powinny być u su
wnętrzne ,narządzenie" han mięte.
Również w Przedsiiębior ■
dlu zamiast usprawnić deko
nywan.e zakupów, tylko je stwie Robót Sandtarno-Pokomp! kują. Czy warto więc rządkowyeh w Gdyni, o
czym poinfo-nnował nas za
je wprowaazać w życie?!
stępca dyrektora dio spraw
(gava)
eksploatacji Stefan HadTelefoniczne sygnały do rzyński, śmieci w pomad 80
tej rubryki redaktor dyżur procentach zostały wywie
ny przyjmujt codziennie w zione W ub. tygodniu przed
godzinach od 10 do 13.
sięb'Orstwo wypożyczyło z

G

Mszt Ow sdprtwloni ~oatsrl« • kites iw~ roku
« godz. 11 w koścista św Józefa w Gdynl-Lesz•zynkssb

Pogrzeb odbędzie tlę tego samego c.ila o godzi
nie 12 rsa cme.uarr. Gcynl«-Le«civnkl
Pogrąbona w smutku
RODZINA.
S-1360

0 tyn warto wiedzieć

innych instytucji 12 samo
chodów i 2 ładowarki. Po
nadto Wojewódizude Przed
siębiorstwo Robót Drogo
wych oddelegi -wato do pra
cy w PRSP 12 robotnikow
na czas usuwania zaległości.
Zaległości w wywozie nie
czystości sitałych powinny
znucnąć do końca bieżące
go tygodnia.
Do wywiezienia śmiied.
także do końca bieżącego
tygodnia, zobowiązał sdę
również Zakład Oczyszcza
nia Miasta MPGKiM w So
pocie. — Zaangażowaliśmy
— powiedział kierownik za
kładu Marian Protasiewicz
— dodatkowe samochody.
Pracujemy we wszystkie so
boty.
Przedstawiciele wszyst
kich trzech tum porządko'yvmh, z którymi rozmawia
li śm,r, zwrócili się du nasz
orośbą o przekaizanie informacjii, aby adtm kastracje do

■ Dziś o gods. 17 w Domu
Kultury na Przymorzu uL ślą
ska 66, sporkaniu Klubu Pilo
tów przy PTTK „Przymorze”.
■ Stowarzyszenie
PAX w
Gdańsku zaprasza dziś o godz.
1» do klubu przy Mariackiej
48 na prelekcję red. Z. Boro
wika pt. „Kościół wobec pro
blemów społecznych Ameryki
Łacińskiej”.
■ Tow. Miłośników Gdyni za
prasza
dziś o godz. 17 do
KMPiK w Gdyni przy skwe
rze Kościuszki na spotkanie z
okazji
SU rocznicy
nadania
Gdyni piaw miejskich pt „Por
tret literacki Gdyni”. Prowa
dzi E. Kochanowska.
Wyko
nawcy
K.
Ingersleben
—
śpiew, K. Wawryków — muzy
ka i J. Gosk — recytacje.
« ZW Tow Przyj. Polsko- Węgierskiej zaprasza na spo
tkanie przewodniczących kół. l
aktywu — dziś o g >dz. 17 w
sali „Mirtmaru”
(Kamienny
Potok).
■ Dziś e godk 16.30 w NOT
— spotkahle z 3. Jarzynówną-Sobozak pt „Balet be* taje
mnic”.
■ Dziś o godz. 17 w Muze
um Archeologicznym w Gdań
sk_ spotkanie
przewodników
PTTK z red. I. Trojanowską.

modernizację transDortu. Taką tamą
kwotę przeznacza się na inwestycje w
roku bieżącym Przewiduje sę budowę
pomeszezeń magazynowych i socjal
nych’ w różnych placówkach „Lasu"
o'oz tarteku w Jagodnie w woj. elbląs
km.
Jake nowości przygotowuje Gdań
sk e Przedsiębiorstwo Produkcji Leś
nej „Los"? Na przełomie I i II kwarta
łu zakłady „Lasu” w Kartuzach roz
poczną produkcję pasztetów z dx:czyzny. Datychma*
sKiep firmowy
.Lasu" w Sopocie oferował sporacycz-

Prosto z „Lasu ' na stół
DAŃSKIE Przedsębiofstwo
Produkcji leśnej „Las" uzyskoło w ub. roiku bar
dzo dobro wyniki w zbio
rach runa leśnego, pro
dukcji przetworów owoco
wo-warzywnych i wyrobów garmażeryj
nych, Wartość produkcj1 sprzedanej wy
n osia 1,5 młd zf, przekraczając o po
nad 100 min zł zadań a planowe.

o sadzonk. Wyeksponowana 30 .„ton
borówki, a część zbiorów sprzeacro
na rynek krajpwy Oarodn cy
właści
cele prywatnych plantacji zakupili po
nad 2 tys. sadzonek borówk' kana
dyjskiej, która powinna owocować la
tern tego roku.
Wyroby „Lasu" mają już twoją mar
kę na rynkach zagrenicznych. Na ek
sport wysyłane sa mrożone slementv

Grzybki^ mrożonki» pasztety •• •
Produkcjo „Losu" trwa oały rok 1
obejmuje szeroki asortyment przetwo
rów owocowo-warzywnych, runa leśne
go i grzybów; są to m.in. kompoty,
dżemy, worzywo susżone, gnyby suszo
ne, marynaty grzybowe i grzybowo-warzywne, ogórk' konserwowe, susze wci
Tywne itp. Przez cały sezon zimowy
w firmowym sklepie „Lasu" w Sopo
cie oferowane są klientom mrożone
owoce. „Las” jest też producentem
w:na maskowego, wyrąb erego na ba
zę owoców późnojss ern/ch tek eh, jak
róża, głóg czy karzębna.
Dobre wynki uzyskano w ub. ro
ku na planłacj' borówki kanadyjskiej
w Karwieńsklch Błotach — chodzi uj
me tylko o smaczne owoce, ale tckźe

z dziczyzny w kartonach, mrożone owoce (głównie truskawk- j jagody),
grzyby solone i sterylizowane (kurki,
maśleki gąski), grzypy świeże, świe
że jagody :tp. Eksport wyrobow sprzy
ja rozwojowi ,.Lasu", bowiem przed
siębiorstwo w dużej mierze korzysta
z odpisów dewizowych wygospodorowu
ląc środki na zekup części zamiennych
do zagranicznych moszyu i urządzeń
oraz surowców nezbędnych do pro
dukcji spożywczej — takich jak przy
prawy korzenne, pektyna iip. W ub.
roku dzięk dobrym wyn kom ekono
micznym przeznaczono 50 min zł na
zakup środków trwałych, a więc ma
szyn i urządzeń dla p.zemysłu spoźyw
czego, drzewnego, torfowego oraz na

T głębokim talem zawiadamiamy, te dnia 1. 02.
i985 roku tmarla mola najukochańsza tona nasza
mamusia teściowa l tabela
S. T D.

nie pasztety w konserwach innych pro
ducentów. Teraz skróci tlę znacznie
droga od producenta do klenta. Pla
cówka „Losu" w Wejherowie rozpocz
nie wkrótce produkcję koncentratu po
marańczowegj no bozie surowca z
mportu, konkurując tym samym z firmc mi zog.an:cznymi i polonijnym^
No rzecz „Lasu" pracować pędzie w
br ponad 5 tys zberaczy runo leśne
go w woj. gdańskim ' elbląskim oraz
spora grupa myślrwycł których celne
oko deevdoje o tym, czy i w jakich
(ościach pc ,owią się w sprzedaży kor
serwy z dziczyzny.

(o*)

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej dro
dze

ś. t *r
Ot»* okaacłl serce i pomoc w bolesnych ehwirach
serdeczne podziękowanie składa
RODZINA.
G-4196

M»
FRANCISZEK LEWAnCZYF
łaza śv odprawłont .»osram« dnia 6 lu tego ,«j
roku & godz. n.45 w kościele ChrysiUM Króla w
Odnl-Małym Kacku.
Pogrzeb odbędzie się zszo samego dnls o gotain * 13 na cmentarzu Wttomlńekim
Pogrąiona w smutku
RODZHNA.
8-135”

JÓZEFA OLEJNIKA
RODZINA,

8-l<U2

ANTONI*kuPEL
były prssowntk
Peczty Gdynia t.

Okręgowego

Ureeds Pnswozu

Pogrzeb odbędzie tlę 6 lutego 180 foku s aodzlAle 1« z kaollcy ementaraa Od mia-1 .eszczynki.
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego wzoółczue a składają:
dyrekcja ursędu I pracownicy.
S-1344
Z głębokim, talem sawtadaouamy te dni* 4 lu
tego 1986 roku rmarła nasza najukochańsza ma
musia. teściowa i babcia

I ♦*KLARA RZEPPA
s d. Wciasoa
1880 roku •
pogrzeb odŁędass się ai^. T tuugo 11
gc da H na cmen carzu w Wielkim Kacku.
Pograteni w głębokim zmutku
eótKl. aynowł#. synowa, zledowię i wnuid
S-13Ż1
X głęDOklm talem zawiadamiamy, 8* dnia 3 lu
tego 1983 roku zmarł w wieku 64 Łat drogi mąt.
oje'ee, brat. teść i dziadek
Łts.

WALDEMAR lAKUSZ-OOSTOMSKI
Mara tw. odnrawlona zoatame dnia • I tego 1888
r ku o gedz ’1*30 w kaplicy sw Maksymitana Kolbtg® Gdynia-Wltomlno.
Pogrzeó odbędzie »lą T*g<
nmegu dnia ę godzi
nie 4ł na omentarsu Wftomińsklm
Żona s rodziną.
S-1321

8-1314

Z talem zawiadamiamy, te dni i 2. 02. 1985 roku
smarłs w r-ieku 96 lat

serdeczne wyrazy współczucia z iwwocu śmierci

SYNA
tatadaję:
. »ItsanH t Koładsy s
PWP w Gdańsku.

Ramąd«

Okiręgu
G—4348

ta dniu 6 )ut«8o .488 roku zmarła
ttugo'et tai,
ęntaryZowans prztvwnlce I
Powszechnej
Kasy
Orsczędnośei w Gdańsku

EUGENIA WODZIŃSKA
Wftmj
(aj*

■ordecmego wapółczueta Rodzinie skis-

dyrekcja 1 oraeownicy I PRO w Gdańsku.
K 1474

Koledze Zygfrydowi Wollschlaeger
i koleżance Stefanii Wiedehoeft

Kol. Ewie Monkiewicz

wyłazy głębokiego współczucia z powodu zgonu

ŻONY I SIOSTRY

MATK<

Zarząd 1 pracownicy JSM w Tczewie.
K-1449

Msza św tałobna odprawiona zostanie dnia 7. 82.
1995 roku o godz. 8.00 w kościele Najświętszego
Serca Jezusowego w Gd-Wrzeszczu. ul. Mireckiegc.
Pogfzwb odbędzie się tego samego dnia o godzi
nie 14 00 na cmentarzu Łc-stow^ce.
RODZINA.
G-43A*

Wszystkich życzliwych
córki, siostry 1 cioci

Pogrążeni w »lebokim smutku zawiadamiamy, te
dnia 4 lutego 1985 roku zmarł rftegle przeżywszy
lat 65 mój ukochany mąż, nasz ojciec i dziadek
ś. t p.

zŁwladamiamy. że w pierwszą bolesną rocznicę
śmierci odprawiona jo ta ni. msza św., dnia 9 lute
go 198S oku o godz. Iß w kościele. Zmartwych
wstania Pańskiego we Wrzeszczu.
RODZINA.
[-2537

STANISŁAW SARNECKI
mgr praw. wieloletni kurator przy sądzie Woje
wódzkim w Gdańsku.
Msza św tałobna odprawiona zostanie dnia 7 lu
tego 1985 roku o godz. » w kościele parafialnym St.
Kostki w Oliwie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia e godzi
nie 14.30 na cmentarzu Łostowice.
Pozostają w żalu
tona, córka, synowa, syn 1 zięć sraz teść.
G-4339
ż głębOKim talerr zawiadamiamy, tt w dniu 4
OS i98Ł roku odszedł od nas na zawsze nasz naj
ukochańszy mat. tatuś 1 dziadek

TADEljSZ BALCERZAk

Koleżance Irenie P vko

roi. kol. Lidii I Stanisławowi Koseckim

*. t 9.

JUTTY WALKUSZ

Koleżance Marioli Blokus

AGNIESZKI SARNOWSKIEJ
składają:
pracownicy wszystkich placówek oświatoWO' wychowawczych oraz członkowie ZNP
ł POP miasta i «miny Pelplin.
K-1509

MATKI
składają:
dyrekcja eras wfnoir’acownicy i Narodo
wego Brnsu Polskiego I Oddziału
w
Gdańsku-Wrzeszczu.
0-4419
Z głębOKim żalem zawiadamiamy 1» w
lutegc 1985 roku zmarła nagle

dniu

4

ceniona pracownica naszej spółdzielni, serdeczna
koleżanka.
Wyrazy głęboki ego współczucia Rodzinie Zmnriej składają*
Rada Nadzorcza, Zarząd spółdzielni oraz
koleżanki | koledzy z DSP „Texana” w
Gdyni.
K-1443

naszego

WYKONUJL
następując« prace remontowo-budowlane:
— dekarskie
— blacharski«
— malarski«
— murarsko-tynkarsłn«
Powyższe prace wykonywane są szynko wysoko
' kwalifikowaną kadrą fachowców.
Bliższych informacji udziela przygotowanie predukcji lei 475-691,
K-279

■*

Żonie, Córce oraz Rodzinie
powodu nagłej śmierci

Zakłady Remontowo-Budowlane
„REMONT”
Spółdzielnia Pracy w Gdańsku-Kokoszkach
80-298, ul. Cementowa 5-9
z materiałów własnych Iud powierzonycn

Wyrazy głębokiego współczucia

Z głębokim talem zawiadamiamy, te dnia 2. 02
1985 ro tu zmarł nasz były długoletni zasłutony piacownik

wyr«z> snczęrego współczucia z powodu śmierci
matki 1 teściowej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia z powodu zgonu
składają.
Rada Nadzorcza, karzą a spółdzielni »raz
koleżanki' I koledzy z DSP „Ttxana” w
Gdyni.
K-I454

składają:
dyrekcja, kojetankt 1 koledzy s Przedsię
biorstwa Dróg ł Zieleni w Sopocie.
K-M90

pamięci naszej kochanej

MARIA DOBRZYŃSKA

Togrzeb oabędzie się dnia 5. 02 !985 -oku a go
dzinie 13.30 nc cmentarzu Łostowlckim w Gd.-Siedlcach.
Pogrążona w smutku
RODZINA
G-4337

OJCA
składają:

Koltozc Zygmuntowi Rzeppc

wyrazy współczucia z powodu śmierci

składają:

MATKI

K»ledi« J6z«fówi Pl8i»zckowi

współpracownicy z Wojewódzkiego Zakła
du Weterynarii OT Elbląg.
K-1492

dyrekejr. koleżanki i koledzy t PEW „P#ww" Oddział w Gdańsku,
K-1447

Inwestycji

wiktoria’górecka
8 głębokim śaieru u< u«vurnr 8s dnia 8 lutegc W1 roku smart

MATKI

serdeczne podzięko—*mia -ikłada

• pneownika

SYLWESTRA STIEBLER
składają:
dyrekcja i pracownicy PH8 Oddz. Woj«wódzkl Hurtownia w Gdańsku.
K-1471

Fabryka Mebli Okrętowycn „Famos'
Starogard-Gd.
ZATRUDNI
ze >kier«wLnlsm z Wydziału Zatrudnienia Urzę
du Miasta w Starogardzie Gd

# stolarzy meblowych i maszynowych.

ANTONI ŻARNOWSKI
oaznaczony Krzyżem Kawalerskim nró«ru Od
rodzenia Polski. Srebrnym I Złotym Krzyżem Za
sługi oraz innymi odznaczeniami resortowymi.
Pogrzeb odbędzie się dnia 7, 02. J85 roku o go
dzinie 15.00 na cmentarzu Gdynia-Oksywie.
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmar
łego składają:
dyrekcja, współpracownicy oraz koledzy ze
Stoczn* Marvrarkl Wojennej im. Dąbrow
szczaków w Gdyni.

K-iSOS

Koledze Mirosławowi Krzempkowi
serdeczne wvrazr wroółczucla i talu z
śmierci
*

powodu

matki JADWIGI

Najlepsi fachowcy mają możliwość wyjazdu do
pracy na montażach za granicą — zgodnie z obo
wiązującymi przepisami.
Dla zamiejscowych zapewniamy
cownicze z częściową odpłatnością.

składają:
dyrekcja i pracownicy „NAVIMOR” Spół
ka z o.o. w Gdańsku.

K-1436

kwatery

‘SSBŁflS® I

# Ośynti OWstl, «S. | ^
4 — lekars ogólny, ptdllłn
1 ą-btoet aabtegowy w hobote,
liedMelo i święte w g. 14—i«
• Oóynte-Omowo, UL tar»
Stawska 04 — lek. * «gólny
n Tatra i gabinet ta biegów,
t Ml»,/ ntsdztrli. 1 święta
w g 0—11. Poradnia ntomatoUglezm uL Waryńska go
88
— w soboty w g. 10—11
PORADNIA OKUUmCtaa
w Gdańsku, uł SwU/cz«v"nri t
go 8 esynna w «ob» Mbot«
1 kódz. 0—14.
WOsSWODZKA PORADNIA
CHUROB WENKkYCZNYCH
w Odiśm, ul. Długa IW
r* runu m dni (owizednls w
g. 0—K ł li—7* w weln# so
boty, nłedzłels i śwlęt*
salą
dobę.
TELEFON
ZAUFANIA
91-80-00 w gods. 1C—4.

pra

Warunki pracy 1 płacy do uzgodnienia w Dziale
Spraw Pracowniczych
Famosu"
Starosard-Gd
ul. Gdańska 37 tel. >30-41. wew. 140 1 141. K-272

—

oftearów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Vewnętrzn>ob w
Gdańsku telefon 31-10-40 lub
f-03-?» w g.
-19 — kpt S
Boguski; w g. 18—8 — mjr M.
Walusiak.

PROGRAM I
9.00 — Tełefaria TDC — oraz łłkii „Taniec na Hr»w"
10.50 — DT — wirrdomośoi
11.00 — „Btifgefoc*1 —-

cia 2 wokoc;l"
16.00 — MS w narciarstwie
alpejskim,
siołom gigom
mężciyin
16.25 —- Program dnia DT —
wiadomości
16.30 — „Lośrt a sakłętyt*
•cacior. i"
17.20 — Dr — wiadomość
17.30 —• „Imarstudio"

17,55 —■ „Kur* na Jamał* —
filru dok. prod. ZSRR
18.05 — „Patrol"
18.30 — .Sondo"
19.00 — „Latający zojączoK"
19.10 — Konta „M"
19.30 — Dziennik TV
20 00 — Publicystyka
20.15 — „Bergeroc" — .xaję
cio z wokocji" ang. seriai
tayminoiny
21.10 — „Zawsza po 21.00"
21.50 — DT — komentarze
22.15 — Program publicystyka
ny
23.00 — DT — wlodomosa

PROGRAM N
17.30 — Program dnia
17.35 — Telelurtnei morski
18.00 — „Krajobrazy kultury"
18.30 -- PANORAMA
19.00 — „Wędrówki
staro
miejskiej Syrenki"
19.15 — Przeboje „Dwójki"
19.30 — Dziennik D7
20.00 — „Gorąca linia"
20.15 — Teatr muzyczny na
świecie — „Portret Mont
serrat Caballe"
21.15 — DT — wyparzenia
21.30 — Mistrzostwa Europy
w łyżwiarstwie figurowvm
22.15 — „Spotkanie poKoleń"
22.45 — DT — wiadomości

KOMUNIKATY

yyrafiy szcze.ego talu i współczucia z powodu
nagłej śmierci

OJCA
składaJa:
koletamd I koledzy z Działu
OPWiK Gdynia.

16 j5n§ i

ekładają:

Wszystkim, ktorzs oadald ostatnią posługę 1 odprowadzili na mie jsce wiecznego enoczynki zna arłego dnia 30. 01. .985 roku

Kol. Mirosławift Fraczak
wyrazy współczucia z powodu śmierci

□dańak.-Wrzeazea, «L Zwyeą
etwa 48 — czynne eelą dobę
— wypoukl 898
— nasłe sachorowama t pitt
WOZ’
chorych
tel. 41-10-00,
32-20-28. 32-38-14, 32-38-24.
Laryi ;olo- pntyjr luje w dni
powszednie w g. 10 I SO;
w
soboty
pracujące w g. 17.30—7,
OEAAsk, Lanlnarad, Powrót
i
Jedi, USA od '2 1., g. 10, 12.30, w wolne so Kity. nh dziel«
święta — cała i. ob«
1S, 17.30, 20; Studyjne — Hel*
koc,
Tankowiei w płomie
Gdansk-Oliwa, uL Grunwal
niach. rad*, od IS L. g 17, 1* dzka 571 w dni powszednia
— seanse i&mitenięu Kameral czynne od goć
14.30 do 7.30
ne — Żak, 19« TSA od 15 L. — w wolne soboty, nłedzitte
l 18.30, l*'.«; Uciec di. a Alca 1 święta c tą dobę - dla mle
tra«. TTS/, d 13 L, g. 20 Ga "ZKanców oliwy I Przymorza,
dania, Policja nitka, fr., od id L, teL 82-32-42.
g. 18, 18.30; Watra — Dom Har
Sopot, aL Niepodległości T78
cerza, Sa im 3, ang , od IB i., czynne całą dobą
g. 10; Dzień Kolibra, poL, od
— wypadki 899
13 l., g. H; Wyprawa p j - ote
— inne teL 5 j4-m
włosy czech., g. 10; Policjant
Gayma, uL żwirki i Wigu
Ka, f”., od 18 1., g 18.
ry 14 — cz ynna całą dobę
ORUNIA Kosr-os, Jak rozp^
— wypadki
talen II ./ojną ,wi itową, poi.,
— nagłe zachorowtnta i prze
cz, II i HI. «i IB; Butch Cas
wozy chorycb telefon łU-00-01
sidy i Sudar>e* Kld^ USA od 20-02-02
18 i., g 18, 20.
Ambulatorium stomatologicz
Nowy PORT, 1 Maja, Prz>
ne — we wszystkie soboty
gody
błękitnego
rycerzyka,
poL, g. 16; Seksmisja, pol„ od niedziele i święta w g. 10—7
(dia mieszkańców Gdyni).
* 1., g 18, 20.
WRZESZCZ. Bajka,
E. T.
Dytury lekarzy w przychód
USA g. 10 12.30, 18, 17.30, *0.
Znicz, Tajemnica starego ogro ulach wg rejonizacji.
du, pol., g. 13; Klasztor Shao• Gdańsk, ul. Jaskółcza 1
-1 In, Hongkong, od 15 1., g. (wejście od uL Łąkowej)
—
15.30, 17.45, 20; Zaspa, Dzień lekarz ugólny i gabinet
za
Kohbra, po’., od12 L,
g. 11, biegowy w wolne «obuty nie
Zawisza. Kłamczucha, poL, od dziele I święta — cali, dobę
12 L., g. 16; Czas dojrz .vsanls, ritomatolcsg w. g. 10-18, w popol., xi 15 L. g. 17, 19.
itostaie dni lekarz ogólny
i
SOPOT, Bałtyk, Szaleństwa gabinet zabiegowy w g. 18—
panny Ewy, poi., g 14, 16, 18; 7 30:
Ręce do góry, poi., od ’8 L,
• Gdańsk, ul
nksamitna
g. z o. Polonia, Powrót Jedi
- gabinet z olegowy I
po
USA, Od 12 L, g. 12.30, 15, 17.30
radnia
dla
dzieci
chorycb
w
zO.
wolne
soboty,
niedziele
i
śwlę
GDYNIA,
Atlantic
Duch, ta — całą dobę
w
pozo
USA, ua 15 L, g. 15, Księżni
czka, węg., oc 15 1., g. 17, 10.30 stałe dni w g. 19—7.30;
• Gdańsk-Morena ul War
(seanse zamknięte). Warszawa.
neńska 7. pediatra I gabinet
Powrót Jedi, USa, oa iż L, g
oboty
10, 12.30, 15, 17.3U 20. Gops-na, zabiegowy w wolne
niedziele l święta w godz. 8—
E T, USA, g. 13, i5, 17; Widzi«
*
0
;
dio poi., od 18 L, g. .9.
OBŁUZE,
Marynar:,
Żan
• Gdańsk-Wrzeszcz, uL Je
darm na emeryturze, fr., g. sionowa 5 - lekarz ogóinu i
15.30; Komandosi i Nawarony
gabinet zabiegowy w wolne
any od 15 L, g. 17.15, 19.16
roboty, niedziele i więta —
ORŁOWO,
Neptun,
Piraci całą dobę. stomatolog w gXX wieku. radź. od U L, g. 10—’..30 w pozostałe dni
le
16; Karate po polsku, poi., od
karz ogólny i gabinet zaDie*
18 L g. 18.
gowy w g Vw . 30. stomato
CHYLONIA, Promień, Wuk log w g 20- 7 30 W soboty
i zając (bajki', g. 11, Bajka pracujące — lekarz ogólny i
o carze Sałtanie, radź., g 12
gabinet, zabiegowy w g 18—
GRABÓWEK
Fala, Ak ide
7.3b stomatolog w g. 17—7.30;
mia Dana KleKsa, pol., cz. I,
• Gdańsk-Zaapa Startowa 1
g. 16.30; Thais, pol., od 18 L, lekarz ogómy I gabinet za
g. 18
biegowy w wolne soboty, nie
dziele I święta w g 8—20.
OPRF zastrzega tobie mot!i>
• Gdansk Oliwa. uL Lunum
wośt zmiany repertuaru.
by 2 — lekarz ogólny pedia
tra i gaDtnet zaDtegowy
dla
cszteci w wolne soboty,
nie
dziele I święta izynne
i alą
dobę. gabinet zabiegowy
dla
dorosłych wg 8—16 stomato
log " g 10—18 W pozostałe
dni — lekarz ogólny, pediatra
gabinet zabiegowy dla doros
Gdańsk - apteka, przy ul. łych i dla dzieci w g. 19—
Stajennej 3 i przy uL Jaskół 7 30 a w soboty pracujące w
czej 16 Gd. Wrzeszcz przy ul g ,7-22;
Grunwaldzkiej 83
Gd.-żaspa
• Gdynia, ul Warszawska
przy ul. Pilotów 3. Gd-Przy
pedia
morze przy uL Lumumby 34. 34-33, lekarz ogólny,
w
Sopot — przy ul. Bohaterów tra 1 gabinet zabiegowy
Monte Cassino 21. Gdynia — soboty w g 0—16;
przy uL 22 Lipca 12 1 przy
• Gdynia-Grabówek, uL ha
al. Zwycięstwa 1.
multa 45 — lekarz ogólny, pe

Kol. lek. wet. Andrzejowi Pańko

KAZIMIERZA PLASKÖTY

lat 56
Msza *w tałoona odprawione zostanie dma 8 02
1985 roku o godz. 9,so w Kościele Najświętszej Ma
rli Panny w Gdyni. uL Swiętolańska.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godzi
nie 11.00 na cmentarzu Witomińsklm.
Pogi azona w smutku 1 tałome
RODZINA.
S-1342

OSTRE DYŻURY PIŁNUl
Oddi_ał Ctz-rurgicŁay, ot
=la< Wewnętrzny I Oodzla*
Chorób Oczu Szpitala Wojeródz^ilegn
w Gdańsk«, uL
Swterczowsklego 5-4.
POGOTOW1B RAI DNkiOWI

wyrazy serdecznego współczucia s powodu śmierci

ś. t p.
E głębokfnt talem tawledam'am t is I lutego
IMS roku w wieku *ł ist uuitl nó ukochany mai.
msz irojri ojdee teść I dziadek

I Teatru 1 | Sipitale 1

mów rraesefcamydh, ąpótdziekue móieśzikaii&ow«, om.
prywatni właściciel« pose
GDaNSK, Opara 1 rilharuu
sja odsunęli śnieg w olkolii- aia
Anna Karenina
oach pojemników. Jak do g. nrBałtycka,
Teatr Wybrxele, Cairotąd wielu gofcipixEarzy obo- dalejsikł flei, g. u, jflf (gościn •
wiąziicu tego nie wypełnia, ne występy T^airu im. W. Ho
oo znacznie utrudnia i opö riycy * Torunia).
Gd\N1a, fuiyeiny. Lato Mu
źniia diotarcie ekip sanitar mink
ów. g. U; I rugi w wejście
nych do pojerrmi/kiGw wypeł smoka, g. lś
nionych ńrndeciami.
(k)

Z wielu punktów Trójmiasta docierają do nas
sygnaiy czytelników o zaległościach w wywozie
śmieci. Pojemniki są przepełnione. Odpadki, popiół
1 szlaka z braku miejsca wysypywane są obok
śmietniKÓw, W' niektórych dzielnicach służby po
rządkowe nie pojawiły. się od chwili wystąpienia
pierwszych wysokich mrozow. Sytuacja pogorszyła
się w ubiegłym tygodniu, kiedy i powodu odwilży
śmieci zaczęły gnić. Jakie są przyczyny nierytmłcz
nego ich wywożenia? Jak długo potrwa ten stan?
Z pytaniami tymi zwróciliśmy się do służb porząd
kowych Gdańska, Sopotu i Gdyni.

JULIA GURGUL

ANTONI KUFa

Co. gdzie, kiedy 7

9.

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w
Gdyni z dnia 17. 12. .98e r. w sprawie 1IK 1306/34
Obywatel Ryszard Kraszkiewicr syn Zygmunta,
urodronj 13. 07. 1936 r. w Bydgoszczy, ramiestkały w Gdyni przv ulicy Narcyzowej 14 m. 6
j-ostał iitaa aj y na karę 50 000 "*.1 grzywny za to
■:.e
t u« 7. 10. 1984 e. w Gdyni usiłował spr«
dać a wie butelki wina marki „Ba-kas” wartości
158 zł za sumę >00 zł Andrzejowi K., lecz zamie
rzonego skutku nie osiągnął, gdy: Andrzej K. od
mówił nabycia tego wina, co stanowi przestęp
stwo określona w art. 12 •< 1 w zw. z art. 43 ust
l ustawy z dnia 26. 10. 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości 1 przeciwdziałaniu alkoholiz w>wi
Ponadto sąd wymierzył oskarżonemu 5000 zł opła
ty sądowej l obciążył go kosztami postępowania
w uprawie
Jednocześnie, w vparcit, o art. 49 kodeksu kar
nego, sąd zarządził podanie wyroku do publiczi.aj
wiakomoścL
K-1092
Prawomocnym wyroklem f\ą<*u Rejonowego w
Starogardzie Gdańskim z dni«' 10. 12. 1984 r. syg.
akt II * 525/84 w sprawie Piotra Galuby s. Ewa
rysta urodzonego 8. 05. 1963
r. w Starogardzie
Gdańskim osiedle Kopernika 15/8, został skazany
na karę 2 lat pozbawienia wolności za to, że
działając publicznie i bez powodu okazując przez
to rażące lekceważenie zasad porządku prawne .»
dopuścił się czynnej napaść1 na dyżurną ruchn
Stacji PKP Grażym, Walter-Dyląg w ten sposób,
że uderzył ją pięścią w twarz.
Na poczet jrzeczar.eJ kary pozbawieni* wolności
zaliczono skazanemu okres t, nczasowego areszto
wania od dnia 11 sierpnia 1984 r. I onadto orze
czono nawiązkę w wysokości U > PCK4 zł na rzecz
Funduszu Budowy Szpitala Matki Polki w xxtei.
Ponadto orzeczono podanie wyroku do publicznej
wiadomości na koszt oskarżonego.
K-T8
.Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w
Gdyni z dnia 23. U. 1984 r. w sprawie IIK 305,84
Obywatel Piotr Skuteckl, s. Jana, urodzony 19. 06.
1965 roku w Gdyni, z imieszkały w Gdyni przy
ulicy Bema 29B m. 4 1 Obywatel Mirosław Wiś
niewski, s. Jerzego, urodzony 7. Os. 1965 roku w
Gdyni, zamieszkały w Gdyni przy ulicy Włady
sława, IV 513 m. 12 zostali skazani na ka.y za
sadniczy pozbawienie wolności: Piotr Skutecki na
karę 4 lat pozbawienia wolności 1 400 000 zł grzyw
ny, Mirosław Wiśniewski na karę 3 lat rozbawie
nia wolności i 250 000 zł grzywr”, za to, te w
okresu od miesiąca lipca do 27 sierpsda 1983 r.
w Gdyni, działając czynem ciągłym, wspólnie 1 w
porozumieniu po uorzednim wybiciu szyb w mie
szkaniach i ukręceniu kłódek przy drzwiach pi
wnicznych zabrali w celu przywłaszczenia różne
przedmioty łącznej wartości 1731 900 zł na szkodę
wielu osób, co stadowi przestępstwo określone w
aft. 208 kodeh su karnego.
Jednocześnie, w noaTciu o ant 49 kodeksu kas nego, sąd zarządził podani* wyroku do publicz
nej wiadomości.
K-175
KOLEGIUM UKARAŁO
W dniu 4. 10. 1984 r. o godz. 18.50 ob. Bogusława
Ambroziaka, syna Mieczys*aw.\, zam, w Wejhero
wie, ul. Sikorskiego 90 który jechał Jako kierujący
na uL I Dywizji Pancernej WP samochodem osobo
wym marki Fiat, nr rej. GDP 150« będąc w sta
nie nietrzeźwym (1,26 promille alkoholu). Pro
wadząc samochód nie zatrzymał sie do komtioli
drogowej, nie dostosował się do sygnalizacji świe
tlnej, a także nie posiadał uprawnień do prowa
dzenia pojazdu.
2,a czyn powyższy Kolegium Rejonowe ds. WjKroczeń przy Naczelniku M>asta Wejherow_ wy
mierzyło ww. karę grzywny w wysokości 15 000 zł
z zamianą w razie nieui szczeni a w terminie na
50 dni aresztu zastępczego łicząp 300 zł
Jeden
dzień, koszty postępowania 150 zł + 30C zł ko
szty badania krwi + kara dodatkowa zakaz pro
wadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat
4- publikacja orzeczenia na łamach „Dziennika
Bałtyckiego” na koszt ukaranego.
K-61
Kolegium Rejonowe d.„ Wykroczeń przy Na
czelniku Miasta w Wejherowie ukarało prawo
mocnymi o rzeczeni a mł’— Beetę Sułkowską, córkę Tadeusza, ur 14. II.
.967 r. zam. w Wejherowie grzvwna w wysokoś
ci 8000 zł z zamianą na 40 dni aresztu zastępcze ■
go + kosztami postępowania 150 zł oraz karą do
datkową publikacji orzeczenia w prasie na kosrat
obwinionego — za to, ż« w dniu
28. 12.
j.984 r. w Wejherowie na ul. Harcerskiej używa
ła słów wulgarnych uznanych powszechnie za
obelżywe w stosunku de nieokreślonych osob,
czynem wywołała zgorszenie w miejscu publicz
nym.
— Andizela Mrzygłocklego
syna Leona, ur.
3, 12. 1962 r. zam w Wejherowie grzywną w wy
sokości 8000 zł z zamiana na 40 dni aresztu za
stępczego 4- kosztami postępowania 150 zł oraz
karą dodatkową publik acji orzeczenia w prasie
na koszt obwinionego — za io. że w dniu 28. 12.
'984 r. w Wejherowie na ul. Harcerskiej używał
słów wulgarnych uznanych powszechnie za obel
żywe w stosunku do nieokreślonych psób. czynem
wywołał zgorszenie w miejscu publicznym. K-293

