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Wystąpienie M. Gorbaczowa

0 powszechna zrozumienie

UZNANIE dLA
POLSKICH ZOLNIćRZy

Jak dowiaduje %\ą PAP,
podczas -potkania z do •
wództwem poisnisgo kon
tyngentu
wojskowego
uNDOF (sil ONZ no Blis
kim Wschodzie), dowódca
tych »U gen mjr CurtGustav Stahl wysoko ocenlt doaychczasowy «*•
dział reprezentantów Woj
ska Polskiego w pokojo
wej misji no HnW rozózi«
lenia wojsk syryjskich i
Izraelskich.
A GROMYKO PRZYjĄŁ
POLITYKÓW Ł JSj
AndrłeJ Gromyko p*~zyjc*ł w środę na Kremlu
znanych polityków a mery
kańskicn
—
Roberta
McNamarę, Roberta Shmid
ta I Noe!" Gayiuia, prze
bywających w Zwiąrku Ra
dzieckim w «Kłodzie de
legacji
amerykańskiego
„komitetu na rz cz poro
zumienia między Wscho
dem I Zachodem".

ZSkR — stwierdzono —
goiów
Isst do rozwuju
stoh'Viych I lobrycn sto
sunków z USA, co n»ży
w Interesach zarówno na
rodów Związku Radziec
kiego oraz Stanów Zjed
noczonych jak I Innych
państw.
Pofitycs
om« /końscy
opowiedz “ił się za nor
malizacją stosunków mię
±ry ZSRR I USA. Wyra
zili naóJeję, że genewł>k e rozmowy dotyczące
zbrojeń jądrowych I kosmicznycn doprowodzą do
porozumień,
sprzyjają
cych umacnianiu stobrmoś
ci I bezpieczeństwa mię
dzynarodowego.
ZAKOŃCZENIE rozmów
W WIEDNIU

W on loch 19—2d Om.
w W edniu odbyły się
rc:.7>owy przedstawić eil
ZSRR I USA na szczeblu
ekspertów MSZ ZSRR I
Departamentu Stanu USA,
dotyczące sytuacil na BMs
kim Wschodzie. Szczegól
ną uwagą poświęcono
sprawie ireguiowania w
SDosób kompleksowy I
sorcrwiedliwy kontiiktu bW
s k owschodn ie go,
ZAPOWIEDŹ WIZYTY

Jak poinformowała agencja TASS, minister
sura w
zcgraricznycn
2SRR, Andrijj Gromyko
uda się, na zojyoszente
rządu hiszpańskiego, z oficiainą wizytą do Hisz
panii. Termin tej wizyty
ustalony zostaJ na koniec
lutego — początek marce
POLITYCZNY DOLAR

Sekretarz stonu USA
George Shultz, wystąpił
na forum kom sji spraw
zagranicznych Izby Repre
zentomów USA z p*z«mówieniem poświęconym
zasadom i celom pomocy
zagranicznej Stanów Zied
noczonych w roku finan
sowym 1986. Pomoc ta —
iok oświadczył Shultz
„podporządkowana zosta
ło naczelnej zasadz!e
ezpieczeństwa
Stanów
Ziedncczonych I obronie
wolności w świecie" Katay dolar wydany mez
administrację prezydenta
Renaona rva pomoc za
graniczną aia jakiegokol
wiek kraiu, musi jedno
cześnie przyczyniać się
do „umocnienia g'oba'ne
no bezpieczeństwa Sta
nów 7 ednoczonych I sta
nowić wkłed do budżetu
wp!s k owe go Stanów Zje d
raczonych".
oświadczył
Shuftz.
KRYTYKA

DOKUMENTU

Watykanu
Franc'szkonin brazylij
ski Leonardo Boff przed
stawił na famach hiszpań
sk'ego dziennika „El Pa
is” uwagi krytyczne na
temat oąłaszoneao przez
Watykan jes!eniq ub. ro
ku dokumentu poświeco
nego teologii wyzwolenia.
Teoloq brazylijski zau
waża, tż autorzy doku
mentu
watykański-, go
„zckadzo’q całkowitą igno
rancję” jeśli chodzi o bo
haterskie dzieje walki z
uciskiem społecznym I po
litycznym w Ameryce taclńskej.
OPRAWCA...
NAUCZYCIELEM RELIGII

Zeznania Poloka — by
lego więźnia hitlerowskie
go obozu koncentracyjne
go w Buchenwaldzie —
Mariana Zaodv uznane
zostały za wystarczający
materiał dowodowy dó
wszczęcia procesu prze
ciwko zabójcy przywódcy
komunistów niemieckich
— Ernsta Thaeimanna.
Zgodnie z zeznaniami
św!adków, w tym nie ży
jącego już więźnia Ma
riana Zgody, jeanym z wy
konawców tego rozkazu
był ówczesny członek ba
talionu egzekucyjnego SS
Wołfgang Otto. Tuż po
woinie został on uznany
winnym morderstwa doko
nanego na 15 więźniach
polskich I jugosłowiań
skich i skazany na 20 lat
pozbawienia wolności. Nie
siedział jednak długo za
kratami. Po siedmiu la
tach został nie tylko zwoi
mony przez zachodniorie
miedci wymiar sprawie
dliwości, lecz także po
wrócił do swego zawodu,
peacuiąc do czcsu os qqnięcia wieku emerytalne
go jak~ . rauezve e' re
MgH i h-storU

Rok XU nr 44 (122só)

Gdańsk, czwartek 21 lutego 1985 r.

PI ISSN 0137—9062
Ni Inaefcsu 3‘00ż

Cena 5 zł

'mencją rządu jest, aby operacja cenowa została
pk zeprowaiizona w sposób najmniej uciążliwy
dla społeczeństwa

Głównym wątkiem «kończonych konsultacji by
ły przede wszystkim kwe■tie reglamentacji i polity
kl cen jako elementu refor
m> gospodarczej — podkre
ślił minister. Natomiast
problem poziumu cen konkretnych artykułów żywno
ściowyeh zszedł na dalszy
plan. Zdaniem wielu uczęstnlków dyskusji te szcze
gółowe kwestie niepawm«„frirJ0!\ prvd
miotem ogólnej debaty. Nie
zbędne jest natomiast aby
dotyczyła ona ikul :ów rucen, (^-fasz;za
*
pUiiktu widzenia kosztrw
wy'
.ównań
go tytuk
blin. Krasiński stwierdził również, ze
wyniki
konsultacji nie ułatwiają
podjęcia decyzji, ze wzgląda na wyjątkowe rastleu :
krańcowo różnych opinii

Wśród
wypowiadających
się w tej kwestii około
1/3 była bądź przeciwko ja
kimkolwiek
podwyżkom
bądź za utrzymaniem w ca
lej rozciągłości re^Iamentacji w dotychczasowej
formie. Jednocześnie równie liczna grupa optuje za
bardziej radykalnymi ood
wyżkami, które pozwoliłyby na zaprzestanie dotowa
ma o-odukcji żywności i
zniesienie kartek, w tym również na
mięso i jego przetwory
Stosunkowo klarowna ! ^amem ministra - jest
struktura społeczna
odu
tych grupPierwszą z nich tworzą
głównieosoby mające już
za sobą okres aktywności
zawodowej (emeryci i ren
ciści) oraz rodziny wielo
dzietne. Druga grupa na
tomiast to ludzie aktywni,

zdolni do podjęcia dodatkowego wysiłku dla zwięk
szema
swych docnodów
Opinii żadnej z tych grup
— podkreśl’! Z. Krasiński
— nie można codzieiić w
całej rozciągłości. Istnie:e
również trzecia grupa wypowiadająca się za pocłwyż
kami mieszczącymi się w
ramach
propozycji, przy
ostrożnym podejściu
do
kwestii reglamentacji
W najbliższa *obotę odbodzie sie posicdseąie Rady do Spraw Cen. Oczekiwana jest także opinia Ogńlnopnlsfdegn Porozumie
nia Związków Zäwodowych.
Ódoowiadalae na łeHnn
, nvtań sref
r«n
podkreślił" te onuhliknw»nie ‘ wyników konsultacji
Drzed
uzyskaniem opinii
od GPZZ wychodzi nanrzę
ciw ^eaznym postu stem
ogłoszą rezultatów
w
letkim terminie no żako ,
czenitl społecznej dyskusji
Nie zmienia o w niczym
faktu, że opinia związków
zawodowych, jako ważnego współuczestnika konsul
tacji, potraktowana będzie
z całą należną jej uwagr.
Niejako w uzupełnień.u
wypowiedzi ministra Kra-

Alarm zimowy trwa

sińskiego. dyrektor biura
prasowego rządu
Adam
Dunalewicz podkreślił ponownie, źe w Drew nicktó
rym opiniom pndważającyni celowość knnsultacj
społecznych miały one i
będą mieć istotny wpływ
na ostateczne deovzje w
ważnych kwestiach gospodarezjeh. Również w tym
przypadku intencją rządu
jest, aby w sumie bolesna
operacja
cenowa została
»rzeRrmvadionät w sposob
najmniej uciążliwy
dla
społeczeństw** aby była
możliwa do przyjęcia przez
sześć obywateli Przy
pomniał, że opinia społecz
ną była respektowana m.
in 0lZy konsultacjach za
NPSG na lata 1983
85
da p>
RR w odnięsieniu ^
’
Dokończenie oa str. t

SST??
,duŻe- zna'
f T SaifJ1
vych rozmów * t^kra^
itTuaL*ycrp*rlob,:Äcia międz>narodowego nie

Gorbaczow podkreślił, że
obywatele radzieccy wier
w a -0
rozSądek za
cho6iAch Europejczyków w

Lcvh

^

r yść socjalizmu, wolności, ksztJłcen a? E^onv°
i pokoju
ai
Pjd°mU
— n*
3demokracji
Soryczną zasł
gą rad!jest
ie- ŁJ
T
ckiej polityki zagraniczne! 1 iSwSI„alan.,w*ojenny?’
1 wszystkie! miłujących po ^r;
n slf^ d°,
kći sil na sV »eie.
1
„ ^«»winej
Waszyngtońska polityka
£lpta.f,on
kon Iron tacji z całą ostrowojny jądro
ścią obnaża źródło zagrożę ,v
^ i .l63! zwo
nia wojennego. -Utyk* ta
Pfltyk! AdobT
jest coraz aktywniej odrzu ^edźkiCh stosunków mię
cana przez miłujące pokój dz> ws.zystk3mi P^nstwami
narody jako zjawisko obce eu otje' am
i niebezpieczne.'
Narody świata przejawia
ją dziś ogromne zaintereso
wanie zbliżającymi się roz
mowami na temat zbrojeń
Chiny jpo raz pierwszy
kosmicznych i jądrowych wyraziły gotowość wzięcia
w Genewie. Związek Ra udziału w pracach grupy
dziecki — oznajmił M. Gor roboczej powołanej przez
baczow — zasiądzie do sto konferencję mzorojeniową
łu rokowań ze szczerym za w Genewde i dyskutującej
rmarem osiągnięcia konk problemy zakazu prób z
retnych wyników-.
bronią jądrową — poinfor
Tego samego — stwier mowała w środę chińska
dził Gorbaczow' — nie mo agencja prasowa Xinhua.
żna, niestety, powiedzieć o Według Xinhua, miał za
podejściu administracji wa komunikować o tym 19
szyngtońskiej. W przede bm. w Genewie delegat
dniu rokowań w USA pro chiński na konferencję roz
wadzona jest działalność hrojeniowa Quian Jiadong.
wzbudzająca
wątpliwości Jeśli w roku bieżącym taco do prawdziwych inten k: organ zostanie utworzo
cji strony amerykańskiej, ny, delegacja chińska bęktóra zgodziła się na prze dzie gotowa zrewidować
prowadzenie rozmów gene- sw® stanowisko - doda!

Chińska deklaracja

Krajobraz przepiękny, ale każdy kierowca rr.usi pamię
tać, że nu, wszędzie są tak dobre warunki jazdy, bowiem
nawierzchnia wielu dróg pozostawia .wiele do życzenia.
Fot. M. i.arzedd

67 rocznica powstania Armii Radzieckiej

Na straży pokoju i socjalizmu
Wczoraj w godzinach po
Na uroczystą ikademię nie zachowują w pamięci
południowych w kinie-tea- przybyli również pizedsta- wyzwolicieli — żołnierzy
trze rfGrom” w Gdyni-Oksyradzieckich
sił
mii Radzieckiej, dzięki

r
«*>*•*«««
demia zorganizowana przez

wskich. Cóż mo2na na lon
Łemai powiedzieć? Zaledwic to, żc tego rodzaju rachuby są błędne, a samo
podejście nie do przyjęcia,
ueżeli chce się poważnie
mówić o osiągnięciu poro
zumienia,

śiri
^ Wzros J' realne że świat nie ogranicza się
»ö - r
iest
Sr5?I ääs
rrJ v
. wskazał, ze
Unł Jo h^lm0n8
upiynęło bez wojny swiato.
wej jest wynikiem znaczą,

Przed trudną decyzją
„Tegoroczna konsul ta eja podwyżek cen żywno
ści miała zdecydowanie odmienny chjrakter od do
tychczasowych społecznych dyskusji na ten temat”
— stwierdził 20 bm. nu spotkaniu z dziennikarza
mi minister do spraw cen — Zdzisław Krasiński
W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i róż
nych resortów gospodarczych.

Kampania przed w>*nacionymi na £4 bm. wyboram; do Aad najwyższych
-adzieukich republik zwi^z
kowych i autonomicznych
oraz do . rad tf renowych
wszystkich szczebli zbliża
słą ku końcowi. W środę z
wybór .-ami moskiewskimi
spotkał się- członek Biura
Politycznego i sekretarz
mowKPZR’ Mich,lÜ
; .*on°rr
powi* dziai M. Gorbaczow

SWTi,«
Ludo- rzy.Zaakcentował znacze-

Trwają konferencje
sprawozdawcze PZPR
Ocena działalności zakładowej irganizacji partyjnej w WUSW w Gdańsku
była przedmiotem konfe
rencji sprawozdawczej, któ
ra odbyła się w dniu wczo
rajszym. Uczestniczyli w
niej: zastępca członka Biura Politycznego KC PZPR
I sekretarz KW PZPR w
Gdańsku Stanisław Bejger,
wiceminister spraw wew
nętrznych
mgr Andrzej
.
. _
GJul, orazcrionak Egztkutywy KWPZPR szef
WUSW gen. bryg. Jerzy
Andrzejewski

Podczas konferencji wrę
czono legitymacje 41 nowo
przyjętym członkom i kandydatom partii.
Dokonania zakładowej or
ganizacji partyjnej w świet
^l3 J
Zjaz> u PZPR
oraz /olejnych plenarnych
^si_ed!eń B’;ura Polityczne
go omówione zostały w re
feracie Egzekutywy KZ,
który wygłosił I sekretarz
mjr Lucjan Mączaa. Podkr,.ilono w nim s .Mg61nie
zaangażowanie funkcjonariuszy SB i MO w walce o

nej oraz delegacja
wej Marynarki NRD.
nie przyjaźni oraz współPo odegraniu hymnów Prac^ gospodarczej z ZSRR
narodowych: ZSRR NRD dla dalszego rozwoju gos* GKówne drogi przejezdne * Kłopoty z komunikacją
^
dowódca Marynar- oodarki regionu nadmorki Vrojerne4 admirał
«iego.
wlk Jawczyszyn powitał
w - *'i‘f
*Awaiier awarie * Gdy mandaty nte sKutkuJą
wszystkich przybyłych na
W. częściartystycznej
Już półtora mie ąca u- ki awarie wodociągów - 500 km
nieprzejezdnych
'akademię oraz podkreśidys * \at
tIi
trzymuie ślą na Wybrzeżu w Przegalinie, w Pruszczu dróg Jeśli aura znowu nie
donioriojd «7' roanlcy pouTofna 1 śmeżna nogoda Gdańskim i samym Gdań- spłata nam Jakiegoś „psiku
wstania Armii Radzieckiej,
WoienneI re<?nńł
«
Wczoraj w oołudnie wszy- sku y/ rejonie ulicy Lista sa” to prawdopodobnie w
który to dzień tradycyjnie "L '
stkie drogi pierwszej i dru
Od wtorku trwa w woj. piątek alarm zimowy zo
Już obchodzony jest szczeTir!
»
ł
J
giej kolejności odśnieżania gdańskim alarm zimowy, stanie odwołany.
gólnie uroczyście w całym 8cen
r ** **
na terenie
całego woj Co w praktyce oznacza je naszym kraju,
(«jer)
Te optymistyczne wiado
gdańskiego były przeiezd- go ogłoszenie? — pytam”
Referat okolicznośclowj
ne. W śniegu tonęło jesz- Bernarda ŁOZIAftA, dy- mości zyskują nieco inna
wygłosił szef sztabu Mary
cze 121 km dróg trzeciej rektora Wydziału Kommi’ - wymowę, gdy rozejrzymy
nerki Wojennej kontradmi
się
dokoła.
Brudne,
tonące
kolejności, przy czym naj- kacji UW, wiceprzewodnirai Piotr Kołodziejczyk,
trudniejsze warunki noto- czactgo Wojewódzkiego Ze w. =megu i słonym błocie
który m. in. akcentował, iż
wano w rejonie Pucka i społu
Koordi nacyjnego u^ce*
zasypane śmegiem
święto radzieckich sił zbrcj
Kartuz. Rano znowu dały A^cji Zimowej. '
autobusowe orzystanki, z
nych przywołuje w naszej
znać o sobie kłopoty komu
— Alarm — to jakby których dosłownie zjeżdża
pamięci epokowe wydarzę
nikacyjne, które wystąpiły etap pośredni między sta
P°4 kola pojazdów
nia z lat 1917—1918 zwiąm* szczęście w mniejszym nem gotowości a stanom Ch°dzeme po ulicach. a
zane z Wielką Socjalistycz
stopniu
niż we wtorek, kieski. Jest to hasło, które
*■
pokonywanie
ną Rewolucją PaździerniPKS odwołała wczoraj 15 pozwala prezydentom i na schod>w graniczy z ekwili
kową i kieruje naszą refie
kursów a 18 skróciła. Awa czelnikom na podjęcie kro brfktyką O upadek, które
ksję ku czasom II wojny
ne i trudności nie ominęły ków nadzwyczajnych m m g0
"^ogą być fatalświatowej,
braterskiemu
także SKM i WPK Ram na egzekwowanie od zakia r* raPrawü^ nietrudno Je
zwycięstwu, wyzwoleniu i
zerwała się sieć tramwaje- dów pracy ich powinności den x
niebezpieczodrodzeniu
niepodległej
wa na Zaspie, Stogach i na zawartych w organizacyj- nych wypadków
zdarzył
Polski.
Przymorzu; a pociągi elek- nych założeniach akcji zinp wcaoraj po połud
Okolicznościowe przemótryczne jeździły w godzi- mowej. Dzięki temu np. do nIu w przejściu podzkr«mwienie wygłosili przedsta
nach rannych w Krótszych usuwania skutków kolejne # Dokończenie na sir 2
wiciel dwukrotnie odzna
składach I rzadziej. Głów- go ataku zimy włączono
czonej Orderem Czerwone
uj powód: awarie silników dodatkowy ciężki sprzęt ugo Sztandaru Floty Bałtyc
h kłopoty z zasypanymi r«jz dojtępniony
przez różne
Port
Darłowo
zamknięty
dla
żeglugi
klej ZSRR i Ludowej Me
jazdami w Wejherowi»», przedsiębiorstwa.
Efekty
rynarKi NPD
Mieszkańcom;
pracowni- tych działań są już odczukorrt
służb komunalnych walne. Jeszcze we wtorek
Stanisław Bejger w imię
poważnie dały się we zna- mileliśmy w wojewóaztwi#
niu władz i społeczeństwa
ziemi gdańskiej przekazał
z okazji 67 rocznicy pow
stania Armii Radzieckiej
serdeczne pozdrowieni! ra
Raittijorvi, ma a fińska wioska u zbiegu granic z Norwegią » Szwecją na północy
Jak poinformował zast. tyj podjęto próbę wprowa dzieckim towarzyszom. I
kraju. Na nsktej Larplandii żyje 4 tysiące ludzi posługujących się własnym językiem
kapitana portu w Gdyni ćzenia do Ustki całej dar- sekretarz KW m. in. pod
I kultywujących siarę obyczaje. Największym przyjacielem człowieka jest tutaj reJozef Górfca akcja uwolnię łowsłciej floty rybackiej kreślił,
ii społeczeństwo
nlfer. Lubianym pożywieniem są ryby, które zdobywa się: w taki sposób... CAF
nia jednostek rybackich, (ok. 30 jednostek^. Niektć- woj. gdańskiego szezegółktóre utknęły w lodach na re x nich będą poddane
redzie Darłowa zakończyła naprawom, gdyż mają liczsię powodzeniem: 12 kut- ne uszkodzenia, parę z nich
byt 4e Austrii Przyjechał zbrojnej w Polsce, ooprowo- ryskiej „Kultury", pesiadajq
rów odprowadzono do Ust- straciło kotwice. Szlak prze
tam w 1976 r. I postanowił dzify do uznania -K. Kędzier- ca rozległe kontekty w err
ki. Ze względu na to, że eiera holownik „Herkules”,
nie wracać do kraju. Naw!q- skiego za niezrównoważone migracyjnych biurach „So'iwczoraj o 10 rano port w
Holownik PRO „Perkun”,
zcł kontakt z polsko-am »ry- go psychicznie.
Darłowie został zamknięty który zakończył akcję w
darności" na Zachodzie. Jak
W ciągu dwóch kolej- kańskim komitetem pomocy
Początki ruchu solider noś- się okazuje len zróżnicowadla żeglugi (z powodu gru~ rejonie Darłowa p-zeszedł
nych wieczorów Talowiuciekiniwrów, oddał poi- cnwego w Wiedniu związa- ny peizaż uzupełniał komitet
bości lodu praca ’o-dołama- wczoraj rano w rejon Ko
zja Polska Drzedstawiła sk i paszport I wystąpił o u- ne d: *y z osobą Aleksandry pnmocy „Soliaarności" załoczy duje zniKome reaulta- łobrzegu, gdzie nadal uwię
program pt „Zbiór”. Za- zyskanie azylu poetycznego. ^Ołi) Tomaszewskiej, jednej z żony w 4983 r., na czele któ
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sposób ukrócić
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W służbie społeczeństwa

Polska „7" wygrała

Przed trudną decyzją

W superlidze
7:0 z Węgrami

Konkurs
im. A. Polewki

Ą pretendentów
do tytułu MP

Alarm zimowy
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Najważniejszy meci
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Wymordował rodzin;

Ogólnopolskie zawody
jeździeckie w Sopocie

Uprawnienia i możliwości SKR

Sygnały czytelników

Przeciwdziałać wulgarnemu
szowinizmowi „szalikowców"

Jak walczyć ze spekulacją w turystyce? Świadczenia pieniążne
ZUS

w

styczniu hr.

Narciarskie
okazje w Gdyni
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LE zamieć, co? Ze
tez w taką pogocę..
Strzepują z palta
Imeg i przytakuje, łe i^oroda Jest rzeczywiście pier
i a, ale tu u nich, w hali
naprawczej Stacji Obsługi
KPKS {przy ul. We glow* j
w Gdyni) jest na szczęście
zacisznie.
— Tyle tylko, te aacisznle.„ — siyszę w odpowie
dzi i Jul zu chwilą nie mu
•zą domyślać *ią podtek•tu tych złów. -Zaczynam
odczuwać
przenikliwy
chłód. W nali Je*t wilgot
no, w kanelach poszczegól
nych ataiiOwiak stoi woda.
— Brak studzienek, wo
da nie ma odpływu — in
formuje mnie mechanik
Brunon Reszke. — To sta
rt baza, właściwie bez
szans rozbudowy, a eutobu
sy remontujemy nowoczes
ne, długie „Jelcze PR-10*.
jugosłowiańskie „Sanosy".
— Kanały są na takie
wozy za krótkie — włącza
tią do rozmowy brvgadzisvta Zbigniew Leman i po
kazuje te «by zmieścić ta
kiego „smok«** trzeba było
przeciąć barier, zamykają
cą stanowisko
— A na dodatek, przy ta
klej mroźnej i śnieżnej po
godzie wozy wracają
z
tras oblodzone i takie też
dstawiAiie są do napra-

Na odpoczynek
leszcze za wcześnie

A

IB

Fot. Z. Kosycarz
Moja rozmowa z mecha
nikami w hali naprawczej
przy ul. Węglowej wciąż
toczy się wokół złych wa
runków pracy, które dają
się wszystkim teraz, zimą,
szczególnie we znaki.
ochodzą do nas co
raz to jxmi pracowni
cy i włączają się do
ogólnej rozmowy.
— Zimno tu rzeczywiście
jest, ale do tego
prawie
slą przyzwyczailiśmy
—
przy takuje starszym kole
gom mechanik Ja miss Dre
ws. — Najgorsze są chyba
jednak spaliny, których nie

D

dział nasz polepsza! swą
gospodaikę, z czym wiążą
się też sprawy socjalno-by
towe wszystkich pracowni
ków. Uważam, że mamy
już pewne osiągnięcia, bo
przecież z naszej inicjaty
wy przy współpracy z dy
rekcją od 1 listopada ub.
roku załoga przyznane ma
z powrotem pełne wynag o
dzenie za urlop wypoczyn
kowy, w co wlicza się tak
że dni wolne od pracy. Od
1 stycznia wszedł u nas
nowy system wynagrodzeń.
Jak jednak w*dzę — zada
niem związKU, któiy temu
też patronował — jest tłu-

szego przekonania słowa
rzucone przez innych. Ale
co bęozie, kiedy wejdą w
tycie podwyżki cen na
artykuły żywnościowe? Za
rabiam 12 500 zł razem z
rodzinnym,
mamy male
dziecko, i chociaż mieszka
my u teściów, a i tak nam
truano. Zona poszła już do
pracy, aby pod ratować bud
żet A co z własnym miesz
kaniem? Ludzie chcą się z
tych względów zwalniać...
— Chcą. ale pracują da
lej, bo człowiek przywiązu
je się do swego zakładu, a
ponadto wierzy, że będzie
lepiej. I przez taką wiarę

cel w budynku PKF Jest
niekorzystna i dla KPKS i
dla pasażerów. Pytano też
o najlepsze dla 650-osóbowej załogi zasady tworze
nia funduszu zakładowego,
na co odpowiedź dał obec
ny na zebraniu wiceorzewodniezący WPZZ w Gdań
sku Romuald Palińskł. Wy
jaśniając, że odpisy indywi
dualne me są wypłacane
na iądame, źe pokrywa się
z nich wczasy, kolonie,
stwierdził,
źe
fundusz
wspólny w tym układzie
jest korzystniejszy. Przyję
to następnie jednogłośnie
propozycję
I sekretarza

Baza ludzi wytrwałych
Zofia Derecka
wy. Musimy odkuwać lód,
bo myjnia w wai unkach
zimowych u nas ni« dzia
ła.
IEM już x uprzed
niej rozmowy ze
Stanisławem Drął
klewiczcm przewodniczą
cym Zarządu NSZZ Praco
wników Krajowej Państwo
wej Komunikacji Samocho
dowej Oddział w Gdyni, że
baza na Węglowej jest naj
większą troską i dyrekcji, i
związków. Znajduje się na
terenie GUM, nie ma więk
szych możliwości rozbudo
wy, chociaż zabiegi o zgo
dę na taką decyzję trwają
od dawna bo dyktuje to
samo tycie.
— Aby to zrozumieć —
powiedział wtedy dyrektor
naczelny gdyńskiego Od
działu KPKS Tadeu* i Wilk,
-— trzeba zobaczyć tę ba
zę, a przede wszys widm halę
naprawczą właśnie teraz,
zimą. Cóż z tego, że mamy
tam 3 własne kotłownie,
te dwa piece z czterech
pracują na potrzeby war
sztatów. kiedy są to urzą
dzenia już przestarzałe, ma
ło wydajne. A OPEC nie
może nas przyjąć, gdyż e
stężmy w rejonie końców
ki Jego sieci, nie ma tu
więc odpowiedniej siły grze
wczej.
Dyrektor, który przejął
gdyński Oddział KPKS w
paździemiKU 1983 r. nie
kryje, że staiania o poprą
wę warunków pracy me
chaników stacji obsługi po
suwają się nad wyraz po
woli, że odczuwa się wszys
tkie niedogodności zwłasz
cza zimą.
— Mam jednak sojuszni
ka w związku zawodowy!»*
chociażby i x tego względu,
te Drążkowski wywodzi
się przecież z kierowców a u
tobusowych ł oazę na Wę
glowej, warunki pracy w
niej, dobrze zna. Działa też
w federacji, gdzie jest czło
nkiem zarządu, przewodni
czy Radzie
Ok ręgowej
NSZZ przy Dyrekcji Okrę
gowej KPKS w Gdańsku
i puka
do
wszystkich
drzwi.-

W

fsupafśie
Zgodnie
z przepisami
p/s«W3my na naszych
łamjch o tym, jak
poczta potraktowała czy
telnika, który wpłaciwszy
w 1980 roku piem’qaze ty
tutem abonamentu „Dzień
nika Bałtyckiego" na 1981
rok, nie otrzymał za nie
ani leanego egzemplarza
naszej gazety, ani też
zwrołu pieniędzy. Poczto
raczyła odezwać s/ę w tej
sorawie dopiero po dru
giej publikacji pi. „Nieso
lidny urząd poeztowv" x
20 grudnia ub. roku. Wo
jewódzki Urząd Poczty pi
sze m. in. w swojej koras
pondencjl do redakcji: Jn
formuje się, te zgodnie z
postanowieniami art. óO,
płci. 3 ustawy o łączności
2 dnia 31 stycznia 1961 r.
(Dz. U. nr 8, poz. 43}:
„NIo można aochodzić
roszczeń po upływie 12
miesięcy, licząc od dnia
następnego, po dniu zle
cenia wykonania usługi
wukrotnie

D

IEDA, nie tylko wlas
na, lecz również ta, s
którn w robotniczej
Lodzi stykał się na co dzień
kazaia rmoaemu podówczas
człowiekowi zastanowić się
nad jej skutkami oraz przy
czyną społecznej nierównoś
ci. Jak Nigdzie chyba In
dziej, właśnie w podöitiim
Manchesterze występującej
z całą »wą bezwgledmą os
trością i ukazującej klaso
we podłoże. Zrozumiawszy
wkrótce, te Jedynie prog
ram lewicy ukazuje istotę
zagadnień wyzysku, idą«
śladami ojca — członka
KPP — w 1933 roku wstą
pił do partii komunistycz
nej. Nie spotkało się to,
rzecz jasna, z entuzjastycz
nym przyjęciem ze strony
pracodawców. Szykany i
zwolnienia z pracy uwień
czyło w 1837 roku areszto
wanie, a następnie wyrok
1 toku więzienia w
za
wieszeniu, w\ mjier zony za
Jiziałalność polityczną
Cd tej też chwflli no«ząc
piętno wywrotowca, jui do
samego wybuchu
wojny
Adolf Rudnicki zmuszxr ly
był utrzymywać się s do
ponieważ
raźnych zajęć,
karanego m komuniom
rałct nie chciał zatnrdn'!
na «tale, by samemu mc
narazić się
przypadkiecn
na podejrzenie c sprzyjani«
o»' cwanym.

wyciągną te dwa małe wen
tyiatoilcl Bywa, że w hali
jest ai czar no 1 żadne swda
tło nie rozproszy tego mro
ku. Albe z tym zaopatrze
niem w część* zamienne, a
zwłaszcza kłopoty z drobiaz
gami — nakrętkami, śrub
kami. No, teraz jest lepiej
— mityguje się — ale trze
ba by jednak poruszyć...
— Jest jut lepiej — pod
chwytuje monter Jan Za
brocki. Pracuję w KPKS
33 lata, więc porównanie
mam. Młoazi sa niecierpli
wi i słusznie, bo wpraw
dzie „od nowego dyrekto
ra” wiele się poprawiło,
ale jest jeszcze co popra
wiać.
— A czy rozmawialiście
o tym z zarządem związku
zawodowego? Czv należy
cie do związku?
Odpowiada m? cisza. A
potem ktoś rzuca;
— U na« są jeszcze nie
zdecydowani—
Niewielu
mechaników
należy do
związku. Ale społecznego,
związkowego
inspektora
pracy, Łopackiego, wysłali
śmy na zebranie sprawoz
dawcze zarządu związku...
— Tak po prawdzie —
to pretensji do dyrekcji i
związków mieć nie może
my. Buty zimowe mam/,
odzież zimowrą otrzymaliś
my, mydło i ręczniki też
— wyliczają
brygadziści
Bernard Micht» t
Zbig
niew Leman — stołówka
do Dra i buiet również. Nc
a poza tym od 1 stycznia
wszedł w życie nowy sys
tem wynagrodzeń. Już po
miesiąca widać, że nie jest
ile, ale z tymi premiami
motywacyjnymi coś nie za
Dardzo. Dostaliśmy awan
sem raptem 10 procent...
— ..no do nie była wy
konana gotowość technicz
na — dopow5adają bryga
dziści.
TGJĄCY z boku mło
dy mechanik
Hen
ryk Mieńuowski —
młody żonKOs i tatuś — jak
mówią o nim starsi kole

S

dzy — jest markotny.

jest wytrwały. No, a zwią
zek, cokolwiek by powie
dzieć, też do lepszego dąży.
•

*

•

RZED opuszczeniem
bazy przy ul. Węglo
wej zaglądam jeszcze
wraz z towarzyszącym tai
członkiem zarządu zakłado
wego NSZZ Prac. KPKS Fe
liksem Czarneckim do poko
ju kierowców autobusowy dl,
Wszyscy na trasach. Do
"
wyjazdu szykuje się tylko
kierowca Bolesław Zieliń
ski, który zaczyna kurs na
Hel o godz. 13 i po ośmiu
godzinach pracy ma nocleg
we Władysławowie, skąd
wyrusza potem o godz. 12
na dwie kolejne trasy: Wej
herowo przez Koleczkowo
Wejherowo przez Szemud.
— Jeżdżę juz tak 25 lat
i chociaż praca nie jest lek
ka, a humory nieklóiych
pasażerów zmienne jak je
sienna pogoda — nie na
rzekam! Kierowcy — tc lu
dzie wytrwah — stwierdza
B. Zieliński. — No cóż —
baza jest pewną nanuastką
rodzinnego domu kierowcy.
Dobrze więc, że szatnia ma
ciepłą wodę, że związek za
jął się wmontowaniem boj
lera, aby kierowca mógł umyć ręce gorącą wodą.

P

•

•

•
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Jerzego
Blok a „łapię”
na
chwilę rozmowy już w
autobusie. Spieszy się na ze
branie związkowe, które od
być się ma w drugiej bazie
gdyńskiego Oddziału KPKS
przy uh Hutniczej 1. Jako
związkowiec i członek za
rządu ma już spory bilans
doświadczeń w dotychczaso
wej działalności, a i wytk
nięty wyraźnie cel dalszej
pracy.
— Jesteśmy z Czarnec
kim od samego początku
razem, tc znaczy oba,
byliśmy w grupie inicjaty
wnej. O co waiezjdiśmy i o
co walczy my? Oczywiście o
tc, aby załoga integrowała
się coraz bardziej, aby odierowcę

K

rem do ORMO nie o®if

mego rozmówcy emsttą
____ą. Rumcui, Hcaewnksy try*» żyda, do
do
dawani.
Prze* w*zystk<
Twardą gzkołę tycza A Sol gdyoewiadzam go w Ko- póki ale Mczęły P<npdi mtaaomn lata, na każdym

fa Rudnickiej;. pogłębia
niebawem wałka a Niań«»
mi w szeregach Batalionów
Robotniczych do których
zgłosA dię n . ochotnika, i z
których odkomenderowano
go do 1 Pułku Piechoty
Obrony,Warszawy odpiera
jącego ai do kapitulacji
stolicy natarcia nieprzyja
ciela w rejonie Grochowa,
a następnie od kwietnia 1943
roku udział w działalności
konspiracyjnej GL w Ło
dzi. Wran z wyzwoleńcem
rodzinnego miasta — uczę
sraiicząc w tym historycz
nym akcfee, wspólnie z gru
pą współtowarzyszy broni!
przed wysadzeniem przez
cofający się Wehrmacht mo
stu kolejowego przy uL
Pabianickiej — Adolf Rud
nicki stanął naiycnmiass do
dyspozycji Korniitetu M'ejs
skiego PPR.. Nie mógł wów
czas wiedzieć, że w xen srpo
sób zwiąże się już na za w
sze z Wvhrzeżem i Gdań-

gjjdto

,

fJJL J SJSST^ańjSw^i ret»
bitw* ahmnJewo funfocW-

&***
ptóń fun>
Kocndsjl la. Działaczy Kamu..
chu Robotniczego, ai -ywnle
Chramąe miasto 1 legt
- tstnicząc ponadto w nlt zzuszczony podczas dzia
maczenie jeszcze wielu pra orgamzacJi partyjnej Sła
tworzeniu i pracach zakia łań wojennych majątek
cownikom zasad tego nowe womira Celińskiego outy
dowej placówki ORMO przed różnej maści szabrow
czącą zawarcia porozumie
go systemu.
nikami t złodzfiejami, Adolf
pray KD
nia o ścisłej współpracy ze
— Po prostu rzecz w związkiem zawodowym
Rudnicka niemal iiazajuiferz
IEDZĄC
napri
=ciw
tym — podpowiada Feliks wszystkimi organizacjami
po znalezieniu się w Gdań
ego
pemego
energi
Czarnecki — że luazle mu społecznymi
sku przystąpił dc zakładaOddziału
człowieka, po którym i4Ła
szą zrozumieć i zgodzić się, KPKS. Uzgodniono, że po
komórek Polskiej Par
nie
mać
ani
wieku,
ani
cię
że trzeba bardzo dobrze wołana będzie wspólna ko
tii Robotniczej, t po po^
żaru
przeżyć
mogących
pracować, a przy tym gos misja, która opracuje pro
jnstamc4! miejskiej i
starczyć na kfłite* życiory stanic
podarować lepiej, oszczęd gram najpilniejszych zadań
wojew odtotiej począł Wyru
sów,
i
głucnając
opowieść!
niej i racjonalniej, aby zakładu oraz spraw załogi
seać w teren- Właśniit w
o pderw«zych powojennych terenie,
było co dzielić hojniejszą i będzie go bezzwłocznie
pełniąc od początku
latach na Wybrzeżu, tc udno 1946 roku
f arnice ją sektetaręką, aoy zarobki były wy realizowała. Nie czas bo
oprzeć auę ciosowi czadów, itza powiatowego
PPR w
sokie. Dotyczy to często wiem zbierać się i dz.alać
w
których
nikt
nie
pytał
o
w marcu tego?
młodzieży, która
ledwo oddzielnie, kiedy idzie
wynagrodzenie, a jedyni o Kartuzach,
roku IX!wołał do życia po
przyuczy s'ą do zawodu, a wspólny cel.
w> co jest jeszcze do zro- wiatową
organizację
już rozgląda się za lepszą
Hiemi“
ORMO.
płacą. Wielu młodych prze
wTspólny cel, o czym
Ulokowawszy się z przy
_ Przed ormowcami sta
jawia taką niecierpliwość
jeszcze długo mówio
byłą do Gdańska grupą w ło wtedy wiele odpowie
— a może ł brak właściwe
no i po zebraniu, to
jednym z niedicznych w działnych zadań — powie
go szacunau dla pracy? Ale przecież dobro zakładu
śródmieściu,
nadających po łatach, przywołując z
i my, starsi, mamy wobec ludzi w nim zatrudnionych
się do użytku gmachów pamięci wciąż niezbyt jesz
młoaych też obowiązki.cne spoKojmy o nres, kiedy
— Właśnie, obowiązki...
trzeba było wspólnie z luz*
Pomóc im na przykład w
kicionańŁuszamB milicji za
możliwie szybkim uzyska-,
bezpieczać
referendum,
niu mieszkań, co związek
cnronić . lokale
wyborcze
nasz porusza w rozmowach
craz wiece i uczestniczyć w
na ten temat ze spółdziel
akcjacfh przeciwico baindorr
niami mieszkaniowymi. Nie
terrorystycznym, a taki^
zbędny jest tez rozwój bu
zbrojnemu poazieraiu. 2<e
downictwa przyzakładowe
każde z xaidich zadań łączy
go. Wspólnie z dyrekcją 1
ło się nierozerwalnie z po
radą pracowniczą czyni się
ważnym ryzykiem świadczy
starania o fundusze na bu
dobitnie r darzenie, jakże
dowę okręgowego ośredka
miało n#ejsoe latem 1346
wypoczynkowego, a w po
roku. Ale oddalmy
głos
rozumieniu
z federacją
naocznemu świadkowi pa
prowadzić będziemy bezde
miętającemu do dziś naj dra
wizową wymianę wczasów
bniejsze związane z nin’.
zagranicznych z NRD czy
szczegóły.
Czechosłowacją. Objęci też
— Wracaliśmy
akurat
jesteśmy rozdziałem miejsc
we dwóch z wiecu w Para
sanatoryjnych.
chowie. Po dojechatmu do
Sulęczyna zobaczyliśmy oz
bity po&teiunek MO. We
wsi powiedziano nam. żt
POŁ godziny potem,
to robota ludzi „Łuoaszk. ,
jui na związkowym
którzy zabrawszy ze sobą ko
zebraniu sprawozdaw
menoamta wycofał- się w
czym delegaci wybrani gpoś
stronę Sierakowic. Ponie
ród ponad 300 osooowej rzeważ i tak nie mieliśmy w
szj związkowców omawiali
Sulęczynie nic do roboty ru
w dyskusji poruszane wyżej
szyliśmy w dalszą dmogę.
srxrawy. I nie tylko te. Były
Mijając miejscowość Pod
pj tania skierowane do na
Rozpoczął się sezon połowu dorszy. Port rybacki we Władysławowi» przylmuje
jazdy natknęliśmy się na
czelnego dyrektora przez
dzlennia 200—300 ton ryb dostarczanych przez Przedsiębiorstwo Połowów Rybackich
ślady stoczonej tam dopiero
kierowców czy jest już lo
„Szkuner", Soółdzielnię Rybacką „Urył” oraz rybaków Indywidualnych.
co potyczki, w które* zgi
kalizacja własnego dworca
CAF-J. Ukiejewskf
nęło dwóch
milicjantów:
autobusowego, gdyż dzierżą
chorąży z WUBP z Gdań
wa ciemnej klitki na ten
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— Poczekamy, zobaczy
my — powtarza bez więkReasumując powyższe
tutejszy urząd nie ma
mcżKwoScf pozytywnego
załatwienia sprawy, tzn.
zwrotu kwoty przedpłaty”.
łąk oto w majestacie
prawa obywatel został na
crąynięty na kilkaset zło
tych. ponieważ wpłaciw
szy je do kasy poczty nie
otrzymał ani zaprenumero
wane} gazety, ani — po
nie wykonaniu przez po
cztę usług/ — zwrotu pie
niędzy. Piszemy te słcwa
z niejakim sarkazmem, po
niewai nikomu w redak
cji nie przyszło do płowy,
aby takie sytuacje mogły
być prawnie cnroni one:
wziąć pieniądze, umowy
nie wykonać i nadal egzy
stawać w nimbie legalno
ści.
v
Podeirzewać jednak na
leży, ii autorom ustawy,
na którą dzisiaj powołuje
się Wojewódzki Urząd
Poczty w Gaańsku, nie
wydowafo się
możliwe,
aby Poczta Polska kiedy
kolwiek mogła odstąpić
od takich usług :ak do
ręczanie
zaaDonowanej
prasy do domu. t w tak>m
kontekście nie
można
mieć-ze Xłe ustawodawcy,
ale podmiotowi, którego
ustawa ta dotyczy, co
stw/erdzćwszy, z niepoko
jem oczekujemy ko leinef
niemiłej niespodzianki ze
strony poczty, sprawionej
^godnie z przepisami
(HFD)

ska i funkcjonariusz z
Kartuz. Okazało się, iż w
zastawioną zasadzkę wpa
dły niespodiziewanite dwa
Studehackery.
W*dząc używane nrzez woj
sko ciężarówki i siedzących
w nich luituzd w pniowych
mundurach, dowodzący za
sauzką wyszedł na jezdnię
i w tym momencie z samo
chodów posypały się serię
z pistoletów maszynowych.
Wywiązała się obustronna
strzelanina nieprzyjaciel zo
ftał odparty, ale ofiarom
mc Już życia nie przywró
ctio... Nie sposób wyrazić
tego słowami, jak żal czło
wieka ściskał, kiedy mu
siał patrzyć na młodych
chłopców ginących za oj
—
dzisiejszej
ziedaaihlLe
czyznę w półtora blisko to
sklem, 1 le tu- nad pcisllim
mordem, przyjdzie mu urna ZUS — Adolf Rudnicki ku pc zakończenia ivojny„.
crul&ć władzę robot niiczo- brał zrazu udzia* w orgam
W dramatyczny epd-ohlopską. Tę, za którą prze zowarnu placówek ( Straży
fl n zod. jeaen z wielu do
śladuwany był za sanacji i Mjejskfej* mięazy innym
jakich dochodziło w
o którą bił się przeciwko w zajezdna tramwajowej
we Wn&esaczią w szpitalu namŁuconej narodowi brato
Hitlerowcom.
— p Jniu 1 kwietnia przy ul. Kartuskiej, w bu bójczej walce *** utrwali1
1943 roku tu polccenj« in ćynku Zarządu Mf^Jsto-ego, w Adolfie Rudnickim prze
konanie o słusenośul obra
utrać ji partyjnej v. szedłem a także w «toczniach
— Spało alę rtedy wpracy nej drogi, jednocześnie na
w skład ekipy udającej cię
trwałe związał go z orga
do od - Janego po wiekach i bro-iią przy boku wwz-rc
Gdańska a nadani* .n zaber —dU zupę z Jednego kou» nizacją orepowską, skuplMą
pft«c*anda -joalałrgo «olania i tak wfex&r Tlę na wę>6ł- cą w twoich szeregach lu
dzi, którzy po całonizienmi
p acy , brali do ręki broń i
«fcbwssi w obronie młode*
Krzysztof W. Dębicki
władzy Sudowej. Ter era.
Z biedą mla! okazję zetknąć się jui we wczesnym
dzieciństwie. Przyszedłszy na świat w 1914 roku,
jako hme x kolei dziecko łódzkiego robotnika,
ADOLF RUDNICKI — dla odróżnienia od znane
go pisarza o tym samym Imieniu i nazwisku, uży
wający drugiego imienia ANDRZEJ — dość szyb
ko poznał gorycz proletariackiego losn. Jeszcze
dziś, po upływie z górą półwiecza, pamięta dosko
nale mieszkanie, a właściwie jedna ciasną izoę b *
dącą dla wszystkich sypialnią, zarazem *aś kucnmą 1
łazienką, w której ściany pokrywały się zimą lśnią
cym! kryształkami lodu. Pamięta krzątającą się do
noty matkę i ojca padającego z nóg po powrocie s
wielogodzinnej harówki w fabryce. Pamięta wress
cle, te wyłącznie dzięki udzielanym lu dwa bochen
kd ehleba tygodniowo korepetycjom i podjętej Jesz
cze w trakcie nauWi pracy w charakterze gońca,
mogi ukończyć szkołę zawodową 1 uzyskać zawód
odlewttikn-fonulerza.

„Tygodni!
Powszechny”
skłania
wszystkich do grzechu
iak wszyscy
diabli. Sugentie mianowicie, że sytua
cja jest taka, ii tylko się powiesić. Za
mieszczony pod nagłówkiem
„Sytua
cja” przegląd prasy katolickiej z nur*e
ru 3 krakowskiego pisma pokazuje że
nastrój ten ogarnia także inno poDoe
ne czasopisma: „Niedzielę” i P^7'egi[a*,.
Katolicki”, gdzie Krzysztof Czabańsici
przegląda sytuację
1 wyciąg« taki
wniosek: „«.wystarcz? sięgnąć <10 włas
nej pamięci żeby z przeraźliwą jasnoś
cią zobaczyć, że sytuacja jest Jui zna
na. Znana aż do zbrzydzenia”.
Konkluzję tę „Tygodnik” uzasadnia
cytatami z artykułu
Tuliusza Jana
Brauna drukowanego
w „Niedzieli”
Polityka prymatu produkcji —* wywo
dzi Braun — niszczy środowisko natu
ralne. Sens tych biadań: komuniści
przeż te 40 lat narobili zła i niczego
nie. potrafią jak tylko je powielać.
Na ogół pozytywny program prasy
katolickiej jest taki, że sola ziemi v?
polskiej gospodarce mają być gospo
darstwa chłopskie 1 warsztaty rzemics
Inicze. Nikt nie oponuje wobec tezy,
że te formy gospodarowania wymaga
ją umocnienia. N»gdy Jednak prasa ka
tolicka nie wyjaśniła czemuż to staw
ka na te placówki, znana od setek lat
jest takim znów piekielnym nowator
stwem. Nie wyjaśnia takie jak rze
miosło ma zmniejszyć lukę technolo
giczną lub stworzyć pyszna aparaturę
chroniącą kwiatki, drzewa i strumycz
ki przed wyziewami i wydzielinami
przemysiu.
Najlapidarniej mó\v'ąf
„Tygodnik
Powszechny” I pisma z nim sprzymit
rzone nie zajmują się projektowaniem
rozwoju gospodarczego lecz wybrzydza

niem | obrzydzaniem istniejących pry
gramów. Stroni się tam natomiast od
konkretnych wywodów co robić, opartych o realia naszej sytuacji gos
podarczej.
Baidzo łatwo Jest mleć raeię, kiedy
się myślowo obrabia gospodarkę po ka
wałku. Słuszny jest każdy wywód
cząstkowy. Sunąc długopisem po pa
pierze łatwo czytelnika przekonać; że
przemysł zapaskudza powietrze, lub,
że blob stali to wyrób mniej subtelny
niż komputer. Poprzez takie metody
prezentowania racji nie odpowiada się
jednak na pytania, jak osiągnąć rów
nocześnie wiele celów cząstkowych i
eneralnie rozwikłać
dylematy. Na
rzyklad w jaki sposóo w 10 lat spła
cić 30 miliardów długów i jeszcze o
wiele więcej, niż drugie tyle zarobić
na niezbędny import.
W latach siedemdziesiątych
liczni
entuzjaści złościli się, że me wszyst
kie środki materialne ładuje się vy
awangardową produkcję, ale rozwija
się również górnictwo
i hutnictwo,
dziedziny strasznie kosztowne. Ładnie
byśmy dziś wyglądali nie mogąc eks
portować węgla. Ile też lat trzeba by
czekać w Polsce na mieszkanie, gdjby
stal w większości musiała pochodzić z
importu?
Ogłupianiem narodu są twierdzenia
prasy katolickiej sprzymierzonej z
„Tygodnikiem Powszechnym”, że prze
mysł ciężki był w ogóle ciężkim błę
dem, bo grunt to świeże powietrze i
krystaliczna woda oraz drobua prywat
na gospodarka familijna.
A Jak już
przemysł, to trzeba było woleć robić
zegarki jak Szwajcaria i tranzystory,
a nie blachę.
— Komponowanie polityki rozwojo
wej nie jesi swoöodnym rozumowa
niem. Odbywa się w gorsecie koniecz
ności. Rozwój produkcji tego na co
realnie istnieje popyt importerów i co
naprawdę potraf:my wytwarzać jest ta
ką właśnie koniecznością.

i

Dosyć Jałowym zajęciem bywa eks
ponowanie jednego z celów, czy to są
mieszkania, czy ochrona środowiska.
wvł—vienie, ek tporr, żarowie, kultura,
zaopatrzenie w energię, postęp techno
logiczny ltd. ltd. I wołanie: Ol to waż
ne, to trzeba załatwić. Tak zaś „Ty
godnik ' krytykuje. Eksponowanie Jed
nego z celów czy jednej * konieeznoś
ci powinn o
być oparte o uczciwe
wskazanie kosztem czego ten akurat
cel należy protegować. Chodzi ml ge
neralnie o to, że grymasy „Tygodnik Powszechnego” i Jego aliantów są ukłueiaml z boku nie mieszczącymi się
w obrębie naprawdę rzeczowej debaty
o całości spraw.
Tym sposobem pism» owe mało, łe
uchy łają się od wszelkiej współodpo
wiedzialności sa przyszłość Polski I

Pętla
jakość życia Polaków, to one Jeszcze
tworzą nastrój kompetentnej bezna
dziejności. Sugerują swojej klienteli,
że nie warto ani myśleć, ani działa!
ani przejmować się, bo sytuacja 1 tak
jest do tego stopnia fatama, że tylko
się powiesić. Postawa taka nie wyni
ka zaś z żadnej rzeczowej analizv a
tylko z politycznej niechęci do wła~
Izy i Jej programu oraz ślepego umiło
wania wszystkiego co Jest choć tro
chę bliższe konkurencyjnego ustroju.
Wyobrażamy sobie j( dnak, te redak
tor „Tygodnika Powszechnego” sam
tworzy rząd i przystępuje óo reallza
cji swojego programu. Fopiei a rozrod
czość bo, Jak głosi ilość a nie jakeść
życia jest ważna. Wymaga to ’Jodo

wania żłobków, przedszkoli i wielopo
kojowych mieszkań w których można
by upychać wiązki dzieci. Przydziela
również obfite zasiłki wychowawcze i
rodzinne. Nakręca tym sposobem strasz
liwą inflację Budowanie żłobków
i
mieszkań jest zaś niemożliwe,
gdyż
pozamykał hutv 1 cementownie, nonie
wal postanowił
chronić
powietrze
przed zanieczyszczeniem
i gdyż w
ogóle rząd Turo wlezą nie ma terca do
przemysłu ciężkiego. Wokół miast wy
rastać zaczynaja slumsy
— siedziba
wielodzietnych ofiar inflaejt
Rząd Turowicza
za najważniejszą
dziedzinę gospodarki uznaje prywatne,
chłonskie gosnoaarslwa, gdzie kwitną
najlepiej cnoty rodzume
i uboczne.
Rozkwit tych gospodarstw nie udaje
się jednak, ponieważ przemysł che
miczny przestał pracować jako truci
ciel wód, atmosfery I żyjątek. Braku
je więc nawozów, a świetnie mnożąc«
się robaki wyżerają piony.
Program reprywatyzacyjny rządu n*
trafi« na trudności. Nikt prywatnj me
chce kupić Stcczini Gdańskiej nawet
jeżeli nadano jej już im:ę Piłsudskie
go. Sprywatyzować
udaje się tylko
niektóre maie zakłady. Są to jedrak
sukcesy przejściowe. Robotników bar
dzo denerwuje, kiedy właścici''!
jeź
dzi mercedesem i on. są tym tak zirytow"i,i, ze z irytacji w ogoig me mo
gą pracować, a tylko mówią u jedna
kowTych żołądkach n wdecuch. które
stały się dozwolone. Sfrustruowani fa
brykanci konają na zawały, MvśJ o
tym, że jakiś bananowy playboy,, syn
właściciela Jako dziedzic fabryki nieod
wołalnie zostać musi icn dyrektorem,
skłania klasę robotniczą
do strajku.
Strajk jednak nie obala świętych za
sad własnoścL Robotników skłania to
do porzucenia pracy w ogóle, i to mi
mo że w Polsce jui zaczyna się bezrobocie. Paszczaja się na komunistyczną
konspirację i przez resztę czasu chodzą i blużnią.

powierzonym mu prze« par
ftanowislau r»Ieza„*±nć<
06 d?ałalnck^ rawofow«*
1 społeczno-polRycunaJ zaw
sac. poświęca! jej każdą w»
iną c&iwile. Brał zatem cz^
nny udział w praca cl
komiitetów
społecznych
ORMO w Gdyrd i w Gdań
sku, oirgaindzował placówki
wmowslie w kierowaryca
przez siebie przedsiębior
stwach, służył wtreszoie ja
ko wojewódzki inspektor
pomocą i radą placówkom
w terenie. W realizowaniu
społecanikowskiej
pasji,
której pozostał wiemy tak
źe 1 po przejściu na emery
turę, niezwykje pom< me
stały się dla nliega ukońcm
ne w 1958 roku studia peoagogicme,
— Zawsze chciałem móc
lepiej -roizum’eć człowieka i
umiejętniej przemawiać do
jego uczuć i wyobraźni —
zwierzy się Aaolf Rudnicki,
który za całokształt swych
dokonań otrzymał
około
30 0021 uatczeń państwowych,
resortowych 1 regionalnych,
pośród których itie brakuje
Oficeskiego i Kawalerskie
go Krzyża Odrodzenia Pol
ski, Medalu Edukacji Naro
dowej., wszystkich odznak
„W Służbie Narodu”, „Za
służony dla ORMO”, „W
Służbie Ładu d Porządku”
i wnelu, whelu innych.
IESZĄ go te oadery
i odznaczenia, stano
wiące namacalny db
wód. iż nie jmanncwai ży
cji-a. A nawet — otrz/mywu
ne tuż po wprowadzeniu
stanu wojennego telefony
z . pogróżkami.
Bezsił. 1
wściekłość
przeciwników
socjalizmu wyrażana w anotrmrr-owy, a więc tchórzji
wry sposób również świad
czyła bowiem o jego racji-«
— Taki już jestem — za
kończy nasra rozmowę —
że lubię wliazieć efekły swo
jej działalności. Zrozumie
nie u młodzieży i oka żywa
ne mi podczas spotkań w
szkołach Trójmiasta ii te
niewybredne inwektywy —
to mój sukces. To również
świadectwo, te na całkowi
ty odpoczynek wciąż jesz
cze za woreśnlie.

C

Główne środki państwowe kierawane są na wsp?eranle rzemi osł» truje ono wieś w dostatek wideł i uoi
co zresztą wygrywa propaganda rząi o
wa Jako postęp i sukces. Trudności są
jednak z uruc iam anlem jakikolwiek
produkcji traktorów i mazyn roln ezyeh Szczęściem
dziani kredytom
amerykańskin
spro /adzaó
można
owies i rozwijać pogłowie końskie,
Ekonomiści wyśmiewają
rządowy
plsrn spłacania długów poprzez empört
miodu, dewocjonaliów i konin' mamo
urllnych starań duszpasterstwa rzemieślnicy nie potrafią wytwarzać kom
puterów nawet starej generacji. Zarżą
dzenie resztkami przemysłu oparte zo
staje o liczydła,
których produkcję
rzemiosło zdołało opanować. Zrujno
wany skarb państwa przestaje wypła
cać należne zasiłki rodzinne. W za
mian wielorodki otrzymać mają słowa
pociechy.
Zgodnie z liberalną doktryna eko
nomiczną i zasadami wolnego rynku
dla wolnych obywateli, a również w
wyniku polityki inflacyjnej i uwiądu
predukcji, ceny tak bardzo rorna, że
całe grupy produktów' przemysłowych
kolejno stają się niedostępne. K "asę
posiadaczy rozpoznaje się na ulicy Y>"
tym, że nosi buty. Pewne środk. ’■zad
próbuje uzyskać z demontażu fabr**i
f;ksport7urzidzeft do krajów III
ś . ta run.ÜSZ, przeznacza się jed
nak na budownictwo sakralne. Z wrolna
zanika zasilanie miast, transportu
i
resztek przemysłu
w energię elek
tryczną, Kiedy Polska trwale pogrążą
się w' ciemnościach.
Jerzy Turovewz
przestaje być premierem,
gdyż no
ciemku nikt u nos nie może rządzić,
niezależnie od okoliczno^M i ustroni.
Rząd nawet nie widzi w*« ■zczas co ni
robił.
^
—
O, . .
*
»—*....
■
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NIK BAŁTYCKI

Przed Xil Światowym Festiwalem
Młodzieży i Studentów

D6.D

KSi
steśmy zojęoi od świtu do
nocy. Byle pręazej. Jeszcze
ąonej z aprowizacją. Przypominorr. sob.e, joK w zanamarkoch gruzów znaleźliśmy
sio*
spleśniałego chleba
Przez kilka anJ mniej spleś
niałe łKrawki stanowiły na
sze podstawowe pożywienie
Następni« jakaś prywatna re
staurccia w pobliżu potitech
nk1 zaczęła wydawań gorą
tym rołcii Poineeh- ce zupy z żytniej mąki któ
nka GaonsKo ob re hudna było początkowo
chodź
4G-i«cie przełknąć'’ Pmce przy od
swej działalności w Pol gruzowywaniu budynku pasu
sce ludowej. Ta jeana z woły się naprzód. Wkrótce,
największych dziś uczesni do odgruzowywania przystą
Trójmiasta wywarło
o - pili kandydaci na studentów.
orzyml wpływ na życre
EKRETEM Rady Mini
naukowe Wybrzeża. Poi:strów 24 maja 1945 ro
technka mole poszczycę
ku powołana została
*ię wybitnymi raunowcami. których osiągnięć j Politechnika Gdańska. Skła
dało się z czterech wydzia
znune są również poza
granicami Kraju, wykształ łów: Inżynierii Lądowej, Me
ceniem w Pc-lsee Ludo- chaniczno-Elektrycznego, Bu
dowy Okrętów i Chemiczre' wej wielu inżynierów...

0 liii
Temu...
W

D

takie byry , początki
gdańskiej uczelni? Coi
Ä nijmy
*ię do pierw
szych dni
po wyzwoleniu.
Już od początku 1945 r. raz
poczęto organ:zowa:>« spec
jalnej grupy przemoczonej
do uruchomienia poiitechnlkł. Niezależnie od siebie po
wstały dwie tokie grupy. (*d
na w Lublinie, z inicjatywy
łnż Franciszka Otto, druga
w Krakowie. Tutaj, w dniu 17
lutego 1945 r. ówczesny mi
niste'
oświaty
Stanisław
Skrzewski podpisał nomina
cję na kierowniku grupy di
Stanisławowi Turskiemu. No
początku kwietnia 1y45
r
obie grupy or/ybvły do Gdoó
ska i połączyły się.
W skład grupy operacy1ne>j weszli m. m. dr Stani
sław TursXi, jako kierownic,
inż. Kazimie'z Kopeckl, Vii
FranciszeK Otto, Stanisław
Szymański, dr Kazimier* Ku
bik. Jak wyą'qdał wówczas
budynek politechniki? Głów
ny gmach byłej „Technische
Hochschule" pozostał. Rr»ły
wojenne zadane budynkowi
były wewnętrzne. Pcżan, jakł wybuchł w pomeszcze
niach politechniki, zniszczył
onłą środkową c^ęść, gdzie
znaidował się rektorat, cwę.(
halle porteru i drugiego p etra oraz cztery trakty, łączą
ce środkową częśó budynku
z bocznymi skrzydłami. Na
ruszone stropy zagrażary bez
pieczeństwu. Na:wieksze ska
ty poniosła biblioteko znaj
dująca sie w amaenu ołównym. Obliczono straty ks e
gozbioru na oonad 100 ty
sięcy tomow.
MACH politechniki w
czasie wojny pełnił ro
lę szp'talo. W insty
tucie Elektrycznym
mieści
się oddział zakaźnie cho
rych. Instytut Wodny pełnd
rolę kostney Pozostałe oa
mocnicze budynki były skła
dowiskiem zbędnych sprzę
tów, mebl' jtp. Cenne pomo
ce naukowe, wyDOsażen a io
boratodów i soi wykłaaowych wywiezione zostały de
Niemiec.
Wkrótce
po
przybyciu
specjalnej grupy, przeznaczo
ne do zabezpieczenia i uru
chomienia politechniki, roz
poczęły się prace porządko
we. O pierwszym okrese
prac prowadzonych na tere
nie uczelni lak wsporonał w
swych
publikacjach Stan sław Szymańsk1’.
,Warunki
pracy niezwykle ciężkie, ie-
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String
Connection
w „Żaku"
W czwartek 21 bm. o
godz. 19 Jazz Klub „Żak"
zaprasza do kow.omi „Ko
moralna Żak”, Gdańsk ul.
Długa 57 na koncert naj
lepszego po-lskieęo zes
połu jazzowego ostatnich
lat String Connection. W
imprezie wysiąpią rów
nież: jazz rockowy zespół
2 Gdańska , Dyscyplina''
oraz „KI nika jazzu”.
(mkk)

OLITECHNIKA Gdań
ska cieszyła się ogro
mną
popularnością
wśród młodzieży. Szczegól
nym zainteresowaniem kar,dyaatow na studa cieszył
się jedyny w kraju, jeszcze
bez żadnycn w Polsce trady
cji, Wydział Budowy Okrę
tów. Na pierwszy rek tego

P

Politechniki
Gdańskiej

początki
go. W
tym czasie nadal
trwały intensywne pr-cce nad
przygotowań em
szkolnych
pomieszczeń do normalnego
funkcjonowania. Dużym wy
darzeniem stało się urucho
mienie własnej elektrowni,
która zasilała też port gdań
ski. Pod koniec lipcu 19^3
roku nastąpiło oficjalne prze
kazanie wszystkich obiektów
Politechnice Gdańskiej. Jesieniq tego
roku uczeln o
rozpoczęła p:erwszy po wal
nie rok akademicki 1945—46
z rektorem Sianisławem Łukasiewiczem na czele. Na
pierwszy rok przyięio 1035
studentów, na drugi — 398,
no trzeci i czwa’iy — 198
o no kurs wstępny 200 osób.
(Dane nie są scisie, niektó-
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kierunku przyjęto 313 osób.
Początkowo nie przeprowa
dzano egzaminów wstępnych
Podstawą przyjęcia było św u
dectwo maturalne. Osoby po
siadające tytuł technika bu
dowy okrętów i innych : eto ło
żonych zawodów typu me
chanicznego miały pierwszen
stwo.
Uczelnia, zgodnie z zam.e
rżeniami powołujących
q
władz Polski Ludowej miatfa
do spełnienia dwa ważne za
dania włączenie się do orze
budowy struktury gospodaiczej, społecznej, moralnej
politycznej kraju oraz stwo
rzenie warsztatu naukowego,
stanowiącego zaplecze gos
podarki morskiej.
ALICJA KUŁAK

v'zarne chmury nad „Żakiem '

smisia dla klubu

UNKO JONOWANIE
ustawy o szkolnic
twie wyższym z dnia
4 maja 1982 r. poddane zo
stało pod osąd społeczny
środowisk
akademickich.
Nowelizować czy nie nowe
lizować — oto jest pytanie.
I choć temat nie budzi już
takich emocji, jak z chwilą
kiedy pojawił się przed
paru miesiącami, jest on
wciąż aktualny, rozważany
na licznych zebraniach uczelnianych
organizacji,
spotkaniach
środowisko
wych, podejmowany w in
dywidualnych
wystąpie
niach, a także w dysputach
prywatnych nie roszczą
cych sobie prawa do miana
społecznych
konsultacji.
Jest tematem zbyt waż
nym dla całokształtu funk
cjonowania organów szkoły
wyższej, aby po podjęciu
go w skali ogólnokrajowej,
można było przejść
nad
nim rychło do porządku
dziennego.
Po jednej z organizacyj
nych debat w
oddziale
TNOiK we Wrzeszczu, roz
mawiałam o tej sprawie z
działaczem owego stowarzy
szenia, a jednocześnie —
pracownikiem naukowym
Wyższej Szkoły Morskiej w
Gdyni. Doc. dr hab. STANI
SLVW SMOLEŃSKI, dzie
kan Wydziału Administra
cyjnego WSM podzielił się
swoimi przemyśleniami, do
tyczącymi wymienionej ustawy i roli, jaką odgrywa
ona w praktyce życia uczelnianego. Oto garść re
fleksji odnoszących się do
»—H
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AMIENICA, której część fcajmuje
„Żak”, jest własno
ścią Okręgowego
Przedsiębiorstwa
Rozpowszechniania Filmów
w
Gdańsitu.
Dyreictor
OPRF Jerzy Martys poin
formował nas, ie planuje
się w owym budynku urządzić Gdańskie Centrum
Kultury Filmowej, w zwią
zku z czym do końca czer
wca br, KSW „Żak” mu
si się wyprowadzić z zaj
mowanych
pomieszczeń.
GCKF stanowić ma kom

K

pleks, w skład którego wej
dą: kina, DiblioteKa spec
jalistyczna, czytelnia, archi

wum filmo re i reklamowe
oraz
kaw .armia .
klub
video
w seoeeyjnyan ■ y
st’ ju. ( :n nim filmowe
niewątpliwie jest dla Gdań
ska
ska
niezbędne.
Tego
ska niezbedoe
niezbecne. Tego
lego ni«
me
neguj-emv. Przypatrzmy się
jednak, jak wygląda spra
wa utraty pomieszczeń z
punktu widzenia interesów
klubuPrezes „Żaka” Zbigniew
Jasiewicz oświadczył nam,
że sytuacja klubu stała się
dramatyczna, gdyż prakty
cznie traci on możliwość
swego bytu. Jeaymyrr. miej
scem gdzie można urzą
dzać imprezy klubowe, jest
jak dotąd, kawiarnie „Ka-

ki. noże i inne tego typu
akcesoria , Wyłączyć gaz
można tylko tymi samymi
przyrządami., a to nie daje
gwarancji, że gaz nie ulat
nia się przecz nie domknięty
zawór, Ostatnio na jednym
x pięter w DS-3 taki za
wór czekał na ofiarę z og
nóem przeiz całą noc. Na
szczęście do kuchni wszedł
niepalący i zapobiegł eiiesz
ozęśc’u uchylając szeroko
okno
W tej poważnej sprawa
nie ma czasu na dłuższe
wvwodv. Apeluję do wszyst
kich odpowiedzialnych za
ten stan rzeczy o szybką
reakcje. Nieszczęście w’ DS
nr 3 wisi na przy słoi
svgm włosku,
r

części niewątpliwie najistot ków pracy

niejszych zagadnień, wokół
których toczy się dyskusja.
— Ustawa data duże uprawnienia
samorządowe
organom kolegialnym szkół
wyższych. Problem tkwi w
umiejętności skorzystania z
szans, jakie stwarza usta
wa.
— Co do spraw modyfi
kacji: usobiście jestem prze
ciwnikiem zmian cząstko
wych. Uważam, że należy
zebrać autentyczne doś
wiadczenia, a w tym z
przynajmniej rocznej działahiości nowej kadencji
władz uczelnianych i na
tej podstawie dokonać kon
kretnej korekty ustawy.
— Jeśli chodzi o funkcjo
nowanie szkory wyższej i
zakres kontroli ministra, to
należałoby sięgnąć do ana
logii: przedsiębiorstwo a or
gan założycielski.
— W punkcie dotyczą
cym zakresu kompetencji
stanowiących rektora i dzie
kana, w ustawie sięgnięto
trochę do rozwiązań zagra
nicznych, nie biorąc pod uwagę istniejących w da
nych krajach uwarunko
wań. Moim zdaniem, zasad
niczą kwestią w tym pro
blemie jest dobra współpra
ca, zrozumienie, zaangażo-1
wanie i szczerość intencji
ze strony ciał kolegialnych
i, przedstawicieli uczelnia
nej władzy. Bo jeśli chce
się wykorzystać istniejący
zapis jako okazję do próby
sił, to efekty będą wiado
me: albo senal blokuje rek
tora, albo odwrotnie, po
dobnie jest z radą wydzia
łu i dziekanem.
— Na temat zmian cha
rakteru samorządu studenc
kiego, powiedziałbym, że
przede
wszystkim
jego
członkowie muszą nauczyć
się ten samorząd reprezen
tować. Inną kwestią jest
pozycja organizacji studen
ckich w uczelnianych orga
nach. To jest sprawa nie
klarowna, a problem leży
chyba w wyraźnym sprecy
zowaniu roli ZSP i innych
ogólnokrajowych
studen
ckich organizacji w stosun
ku do samorządu studenc
kiego w uczelni. Niedosta
tek tego określenia dostrze
gam jako mankament w
funkcjonowaniu ustawv.
— Mówiąc o problemie
ocen nauczycieli akademic
kich posłużę się przykła
dem Wydziału Administra
cyjnego naszej uczelni —
Wyższej Szkoły Morskiej.
Mamy karty wyników pra
cy pracown’ków wydziału.
Zawierają one ocenę wyni-

tatnie 3 miesiące kiuo par
tycypował w kosztach irtrzymara ? san.
AKZE od 30 czer
ca br. przestanie
działać klubowe ki
no-prowadzące m.
in bardzo popu
larne w Gdańsku DKF. W
ostatnim czasie wzrosły na J
miernie związane z tym
kaszty. OPRF, które pobie
rało 45 proc. wpływów za
bilety, obecnie pod wyzszy
ło je do 55 proc. Zavazerr
jednak nie wyraziło zgody
meralna-Żais” Jest to ka- na podniesienie cen bilewiarma należąca do „Spo- tów zgodnie z kategorią,
łem”, które od 6 lat na za- jaką posiada kino „Żak”,
sadzie umowy zawartej z Obecne ceny są najniższe
klubem udostępnia mu owe w
obowiązującej
skali.
pomieszczenia. Na sali kon „Żak” ponosi więc straty
rumpryjnej meble, wypas«- ok. 80o tys. zł roczn e i
żenie i aparatura elektro- po raz pierwszy w ub. romcen« należy do „Żaka”, ku w historii kiubu, kino
„Społem” prowadzi tylko przyniosło duży deficyt,
W 1982 r OPRF dla swo
bufet.
ich ceiów odebrało „Żako
oto do 3ó czerw wi” Klub „Helikon”,
ca br. i „Żak” 1 ry mieści się też w tej
„Społem” będą mu kamienicy.
Obecnie klub
sieli opuścić lokal. ów jest bardzo
ładnie wy
Taki jest termin posażony i urządzony,
wyznaczony przez OPRF. właściwie nic się w lecz...
nim
W następstwie tej decyzji nie dzieje.
„Społem”
wypowiedziało
* .
,
. „rZa 4 miesiące, w czerŻahowi już od 25 mar- wcu w chwilf kledy >)2akea br> możihvość prowadzenia działalności progra- zostanie bez pomieszczeń
mowej w kawiarni. Spół- przy uh Długiej 57, nie bę
do czeUziemia dając wypowiedze- dzie miał,ń niestety
crle Tonro->mowała Żako- *° P°wroC1°* Stary
Stary „żak”
„Za
„
„żakoj
t
jeszcze
nie
wy
wi” ewentualnie, bj wkwie remontowany a

Jeszcze kilkanaście miesięcy tema w centrum
Gdańska, we Wrzeszczu i Oliwie działało ponad 20
klubów studenckich. Istny chyoa kataklizm spra
wi! ie obecnie istnieje jeden kluo prowadzący
działalność piogramową, a i ta agenda jest w bar
dzo trudnej syiuacji.
j
Tym działającym — jest oczywiście Klub Stu
dentów Wybrzeża „Żak”. Placówka, to zasłużona
dla polskiej kultury, a jej historia osnuta jest le
gendą. Niestety, końca remontu siedziby „starego
«Żaka»” nadal nie widać, a z aktualnie zajmowa
nych pomieszczeń przy ul. Długiej 57 zapowiedzia
no klubowi eksmisję.

Problem-u »iejętność
skorzystania z szansy

Uwaga! Tragedia
/isi na włosku
Tak niedawno słyszeliś
my o tiagicznym w skut
kach wybuchu gazu w Fa
le-nicy. Gaz byl również
przyczyną wypadku w Do
mu Towarowym .Neptun
we Wrzeszczu, gdtzie tym ra
tern obyło się bez ofiar
śmiertelnych.
Tymczasem... Jak to by
wa z „potencjalnym mor
dercą” szuka on okazji do
działania
wśród
ire
odpowiedzialnych i nieco
kładnyeh ludzi
Oto
v
Domu Studenckim nr 3 UG
przy ul. Polanki w Oliwie.
kuchenki gazowe pozfcawio
ne są pokręteł regulującjpth
wysokość p’onvent* i* w.
większość ą -z e--' i-zel-re
Studenci i ąc c - uolv*irsdć .cęgo o p
ko. * i

w
re opracowania podają np.
1647 studiujących, bez kursu
wsiępnego). W październiku
1945 odbył się inauguracyj
ny wykład, który poprowa
dził prot. Ignacy Adamczew
ski. Normalną naukę rozpo
częli 22 października stuaen
cl roku pierwszego, pozosloII podjęli siudia od styczn'a
1946 r. Niekorzystne warun
ki atmosferyczne, brak szkło
okiennego i ^połu, zmusiły
Senat uczelm do wydłużona
ferii świątecznych od 15 gru
dnia 1945 do 27 styczna
1946 r.

dydaktycznej,
badań naukowych i publi
cystyki. Opiniują się także
postawy człowieka, jako
nauczyciela, przy czym bra
ny jest pod uwagę element
moralny i polityczny. Uwa
żam wiec — i to powinna
zawierać ustawa — że
obok oceny wyników pracy
musi być również ocena
nauczyciela jako wychowa
wcy, jego oylwetki moral
nej 1 politycznej.
— Oddzielną, nie rozwią
zaną w kraju sprawą jest
brak ujednolicenia warun
ków zatrudniania nauczy
cieli akademickich. Świato
we uczelnie opierają się w
tym względzie na kontrak
tach. U nas jest jedno i
drugie, system mianowania
na poszczególne stanowiska,
na stałe lub na czas nieo
kreślony oraz kontrakty.
Trzeba by te sprawy uje
dnolicić i zweryfikować wy
magania stawiane kadrze
uczelnianej. Punktem wyiś
cia do rozwiązania
tego
problemu, co w ustawie
jest niezbyt nrzejrzyścle
sformułowane, jest pra
widłowa realizacja polityki
kadrowej.
BARBARA LUBICZ

marek klat

I

tmu, maju i czer ^cu zastosować nowy system rozliczeń, co warunkuje dal
sze użytkowanie kawiarni
przez „Żak”. Klub pokry
wałby w 50 proc wszelki»
kusrty ujzytnama lokalu
Prezes „Żaka“ twierdzi jed
nak, te me »stał do tej
oi powiadomiony » ewen
tualmej wysc coóci kwoty.
W związku s zaistniałą
sytuacją Z. Jasiewicz odwołał wszystkie imprezy
kwietniowe Jm. in. koncer
ty Musie Market I Małgon»ty Ostrowskiej), za wieozdno także prezentację te
atrów.
Dyrektor do spraw ga
stronon ii gdańskiej „Społer* ‘ Szczepan Pławecki,
do kióiegc zwróciliśmy się
o wyjaśnienie sytuacji, powiedział nam, że do tej
pory kawiarnia „Kameral•■«-Zäh” przynosiła spółdzieLm duży deficyt, zaś
klub na imprezach dobrze
zarabiał Ostatnio kosxi/utrryman.i sali poszły w
górę reforma gospodarcza
działa i to przyczyniło się
do decyzji mającej na ceLu, ieby chociaż przez o«-

g. w nłm saia teatralna
, kinowa
* ogóls .i>nie
ruszane'.
Jeżeli nawet spełniłyby
się pobożne życzenia dzia
łaczy klubu i jesdenią udałoby ń przeprowadzić
do pomie,ac^
, tarego
2aKa» to
stan
^
z meblam4j wyposażeni wn
^ sprzętem w ciągu tych
kilku miesięcy przymus*/wej banicji?
te j sytuacji naj
prawdopodobniej
nie odbędzie się spek
takularna
impre
<.a, jaką jest „Jazz
Jantar’85”, a „Żak” będzie
musiał zawiesić swoją dzia
łainość. Chyba nie trzeba
pisać, co by to znaczyło
dla gdańskiej kultury studenckiej.
W wyniku perturbacji lu
kałowych, przeprowadzek i
sporej fluktuacji kadr, ostało się, ale w stanie szczą
tkowym, archiwum klubu,
Zaginęły w ostatnich latach stare programy, do.cumenty mówiące o począ
tkach kariery Zbyszna Cybuiskiego, Bogumiła Kobieli, Jacka vedeiawicza,

W

W setną rocznicę
urodzin Witkacego

Studenc) o sobie
ZAS sesji dla jednych z
nas ogranicza się wyłą
cznie do zaliczenia egzami
nów w terminach, dla drvgich
bywa pasmem porażek i powta
rzanych prób. Są tet ł acy, któ
rzy muszą stawić czoła «a egza
minie ostatniej szansy — przed
komisją egzaminacyjną. Powody
z reguły są prozaiczne: niedouczenie spowodowane przeładowa
niem iesji, brak wcześniejszej ochoty do należytego przygotowa
nia sfę i* normalnym terminie,
czasami — problemy poważniej
sze, ale to jut inny temat.
Tui przed egzaminem komisyj
nym zajrzałem do jednego z bu
dynków) Uniwersytetu Gdańskie
go, gdzie w holu trwały ostatnie
przygotowania svorej grupy stu
dentów pierwszego roku. Niewą
tpliwie, byli oni dodatkowo zde
nerwowani widmem zakończenia
studiów, gdyż regulaminy pier
wszego roku studiów z reguły nie
uwzględniają „repety".
Oto właśnie komisja poprosiła
jednego z delikwentów. Chłopak
dość pewnym krokiem skierował
się do pokoju profesora. Przed
wejściem timerdził te nejważniej
sze jest , pierwsze wrażenie ja
kie wywrze na komisji. W holu

C

T

Czesława Niemena, Tadeusaa Chyły nćL
Czy stać nas więc na
zamknięcie jeszcze jeanego
ośrodka kultury akademic
kiej i to w chwili, kiedy
żaden (!) klub Politechni
ki Gdańskiej nie prowadzi
działalności
programowej
w wyniku decyzji władz
rektorskich, kiedy klub A
kadernii Medycznej ,, Me
dyk” jest nieczynny, a uniwersyteeka „Wysepka” w
remoncie?

Na przełomie lipca 1 sierpnia br. odbędzie się w Mo
skwie XII Światowy Festiwal Młodzieży i Stuuentów.
Będzie to ważne wydarzenie polityczne, wezmą w nim
bowiem udział przedstawiciele postępowej młodzieży
ze stu kilkudziesięciu krajów całego świata. Festiwal
będzie przebiegał pod hasłem „O amylmperiallstycs&ą
solidarność, pokój 1 przyjaźń”.
W Polsce przygotowania do XII SFMiS trwają od
kilku miesięcy. W lipcu ub. roku powstał Polski Komi
tet Festiwalowy, w skład którego wchodzą przedstawi
ciele związków młodzieży (w tym Zrzeszenie Studen
tów Polskich) oraz partii politycznych i organizacji
społecznych. Przewodniczącym komitetu jest sekretarz
KC PZPR Waldemar Swirgoń. 1 lutego br. rozDoezęło
działalność Centrum Prasowe przy PKF z siedzibą w
gmachu Komendy Głównej ZHP Warszawa, ul. M. Ko
nopnickiej 6. Centrum Prasowe gromadzi materiały do
tyczące przygotowań do XII SFMiS zarówno w Polsce
jak i na świccie. Stał» dyżury w centrum odby wają
się w każdy wtorek w godz, 14-18 oraz w każdy pią
tek w godz. 12-18, tel. 28-92-81. W trakcie owych dytu
rów można uzyskać bezpośrednie informacje dotyczą
ce XII SFMiS,
Gdańska Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Pol
skich lównież włączyła się w tok przygotowań do fe
stiwalu. Jak na» poinformował Marek Żabczyński
z RO ZSP, powstała w Gdańsku Środowiskowa Aka
demicka Rad« Festiwalowa. Jej celem jest przygoto
wanie założeń programowych — co gdańskie środowi
sko studenckie może zaprezentować na festiwalu. Za
pewne szczegółowe ustalenia w Jej sprawie podejmie
23 bm. konferencja środowiskowa ZSP. Jak się dowie
dzieliśmy, gdańscy delegaci na XII SFMiS będą kwa
lifikowani centralni» z list wytypowanych przez śro
dowisko studenckie Trójmiasta.
M.

Akademicki Ośrodek Teatralny Uniwersytetu Gdań
skiego oraz Klub 'Studencki „Łajba” zapraszają na
obchody setnej rocznicy urodzin Stanisława Ignacego
Witkiewicza (24.02.1885—24.02.1985), które odbędą się
24 Dm. w KKi&lfe „Łajba” (Sopot, ul. Armii Czerwonej
111). W programu« przewiaziano spektakl Teatru Wa
runkowemu z UG „Niedokończona fragmenty” w reż.
Marka Gałązki. W speMaklu wykorzystano fragmenty
Witkiewiczowskiego „Dramatu nierozDoznanego”, „Roman'u schizofreniiko” I „Autoparodri”.
Mieczysław Kurewtcz będzie prowadził seminarium
„Mój Witkacy”. Przewiduje się te± projekcję filmu
„Aktorzy”, dokumentującą zdięoia podczas realizacji
filmu pŁ „Matka" wg Witkacego, a prowadzone w
Actors Studio w Nowym Jorku przez Jerzego Jaroc
kiego l Aleksonara Bardiniego. Po filmie spotkanie
z Bogdanem Wojtczakiem, członkiem Międzynarodo
wego Stowarzyszenia Krytyków TecrtraLoych. Obchody
zakończy IV Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza o
Koło Katu.„.owe „Łajby” oraz recital Mircsława Czyży
kiewicza.
mkk
— atmosfera napięcia przechodzą
ca na zmianę to w podniecenie
to w stan załamania. Śliczna,
czarnowłosa dziewczyna bezsku
tecznie usiłuje odszukać czegoś
w notatkach. Nikt dziś nie ma
czasu jej pomagać. Dwóch chło
paków „wkuwa" bez przerwy regułki i definicje. Wszyscy oczeku
ją na wyjście kolegi. Jakie miał
pytania, jak nastaioiona jest ko
misja?

Do końca czerwca br. „Żak” ma opuścić pomieszczenia klubowe przy ul. Dłu
giej 57 w Gdańsku.
Fot. Marek Klat

FC AWF 69 wpół drogi do finału...
— Wolverhampton? Dlaczego nie? — stwierdził,
jak zwykle przekorny, kapitan FC AWF 69 Marek
Fostiak kilka dni przed meczem z poznaniakami,
Liga angielska straszy przede wszystkim totkowiczów!
Więcej racji, a może wy
czucia, miał Józef Gładysz:
— Naszą drużynę interesu
ją tylko zwycięstwal
I tak też stało się, cho
ciaż radości wielkiej po me
czu z Wolverhampton AWF
Poznań w oliwskim obo
zie nie odnotowano. A „win
ni” temu nade wszystko
działacze Akademickiej Ra
dy „6” Piłkarskich, którzy
tworząc regulaminowe ra
my dla rozgrywek o puchar
Polski drużyn 6-osobowych,
zamiast wzorem dzielnych
wujów z PZPN kluczyć i
tworzyć struktury niejasne
— sięgnęli po czytelne za
sady obowiązujące w euro
pejskich pucharach.
W tej sytuacji zwycię
stwo 7:5 (2:1) oczywiście
cieszy, ale nie tak bardzo
jak na przykład 2:0. Róż
nica niby ta sama, ale sku
tki jakże różne. — Ważne,
że wygraliśmy, teraz niech
oni martwią się — już na
spokojnie po meczu ocenił
jego rezultat Zbyszek Anuszkiewicz.
A wcześniej przez pełne
60 minut trwała zażarta
walka o każdy metr sotaro
wej nawierzchni w sali nr
7 (szkoda, że nie grano w
12). Początek był bardzo
nerwowy. Żadna z drużyn
nie potrafiła
przeprowa
dzić na wąskim placu skła
dnej akcji. Wreszcie Gła
dysz przejął piłkę na środ
ku boiska, minął dwóch ry
wali 1 jakby od niechce
nia przymierzył w poprze
czkę, ożywiając dość liczną
grupę .kibiców i... twoich
*
kolegów.

Znów ciągnące się minuty, chy
ba jedne z najdłuższych w życiu.
A potem już tylko na przemian
— objawy szczęścia lub rozpacz i
płacz. Oto wybiega chłopak. Jest
uszczęśliwiony, bo zdał egzamin.
Strasznie trudne miał pytania,
ale, jak powiada, przezornie nie
zapomniał o swoim amulecie i
wszystko się powiodło. Chyba jeartak beż wiedzy, którą posiadał,
nic by dziś nie zwojował... Nato-

Wkrótce też po nie pozbawionej polotu akcji Marek Fostiak z ostrego kąta
strzelił celnie i było 1:0 dla
FC AWF. Wolverhamnton
jednak nie rezygnował i po
dobrze rozegranej kontrze
zdołal
wyrównać.
Tuż
przed przerwą Fost’ak wy
kurzystał wszakże kolejną
okazję i drugą część meczu FC AWF rozpoczął pro
wadząc 2:1. Po przerwie na
dal grano Dardzo szybko,
bramkarze coraz częściej
znajdowali się w opałach,
coraz częściej też zdobywa
no gole. Dokładniejsi w tej
sztuce byli gdańszczanie. Z
bliska nie chybił Gładysz,
idealnej sytuacji nie spar
taczył dwukrotnie Rogal
ski, potem Gładysz zdobył
bramkę meczu, stizelając
po rzucie wolnym niemal
w okienko. Jako ostatni, po

Konkursy * Konkursy
10 marca br. upływa ter
mim nadsyłania prac kon
kursowych na scenariusz z
imprezy plenerowej Festi
walu FAMA 85. Komkujns
obejmuje scenariusze, roz
pisane pomysły imprez,
akcji oraz dowolnych zda
rzeń artystycznych przeznu
czonych do realizacji na otwartej przestrzeni
poza
estradami i obiektami fe
stiwalowymi. Uczestniczyć
w nim mogą twórcy i ani
matorzy studenckiego rudhu kulturalnego. kluby
studenckie, studenckie gnu-

grywa się lub wygrywa wszy
stko. Za tymi drzwiami zapada
decyzja o ich przyszłości. Są ogromnie wyczerpani i... mają na
razie tego po dziurki w nosie.
Pechowcy odgrażają się, że już
nigdy więcej nie będą próbować.
Ale co z ostatnim ze zdających?
Obrał. I znów wśród zębranej
grupki chwila konsternacji, prze
chodząca v) strach przed najbliż
szą przyszłością.

Rzecz o egzaminie komisyjnym
Od czasu do czasu rozlega tie
przeszywający śmiech chłopaka,
który głośno zastanawia się, po
co w ogóle zjawił się tutaj sko
ro nic nia pamięta? Jego nastrój
jest przygnębiający i co niektó
rzy próbują go pocieszyć.
Nagle drzwi otwierają się i
wśród ogólnego tumultu widać
studenta, z podniesionymi ręko
ma i wypiekami na twarzy.
Już wiadomo, ze zdał! Jest
szczęśliwy, przyjmuje gratulacje
i... prawie zapomiał o co go pyta
no. Dopiero po odebraniu inde
ksu, gdy ochłonął, usiłuje po
dnieść na duchu innych.
Wchodzi następna osoba, tym
razem owa piękna dziewczyna.

miast dziewczyna wychodzi zała
mana i zrozpaczona. Całkowity
mętlik w głowie. Nic nie odpo
wiedziała. A tak się starałam —
powie później. Tyle zarwanych
dni i nocy, tylko po to żeoy oblać! Odchodzi zupełnie roztrzę
siona.
Co pewien czas drzwi otwiera
ją się t zamykają, a komisja pro
si kolejnych studentów. Wresz
cie ostatni z czekających. Ci, któ
rzy pozostali, czekają aby dowie
dzieć się jak mu poszło, trochę
jeszcze porozmawiać...
Przystępujący do egzaminu ko
misyjnego są zgodni, ze tak du
że obciążenie nsychiczne zdarza
się im na pewno po raz pier
wszy. Tutaj, praktycznie, prze-

raz trzeci w tym spotkaniu, wpisał się na listę
snajperów Fostiak, ponownie z ostrego kąta zaska
kując Andrzeja Lipińskie
go — bramkarza gości.
Ci zaś, chociaż przegrywali już-2:6 i 3:7 twardo
walczyli do ostatniej minuty pojedynku, ba mimo że
noc przed meczem spędzili
na dyskotece w Tropsie, w
końcówce lepiej... oddychali i wykorzystując dwie sy
tuacje doprowadzili do sta
nu 5:7, głównie dzięki nieustępliwej grze Tomasza
Marczaka. Wynik w Oliwie
nie przesądza jeszcze o ich
porażce, tak jak awans FC
AWF 39 zależy od przetie
gu 60 minut w Poznaniu.
Poza strzelcami bramek
w drużynie gospodarzy nie
zły był Cecherz w bram
ce, nie zawiódł też Anusxkiewicz, dobrą partię za
grał też Kempa, słabiej wy
padł Froiowicz, a na bo
isku pojawili się ponadto
Suchanowski i Chludzińskt
(F.)

Na pytanie: dlaczego właści
wie dopuścili do tak ekstremal
nej sytuacji, wymagającej egza
minu komisyjneao, nie bardzo
mogą znaleźć jednoznaczną od po
wiedź. Dla jednych to sprawa
szczęścia, którego nie mieli, dla
innych — niedostatku czasu, jesz
cze inni nie mają w ogóle wła
snego zdania na ten temat.
Słychać głosy, że trzeba będzie
zakasać rękawy i poważnie za
brać się do pracy. Inni siedzą i
milczą. Tak, tamto wyjście jest
chyba jedyne, aby uniknąć roz
czarowań i przykrości.
A na momenty grozy lepiej wy
brać się do kina i tylko w cha
rakterze widza...
K. PATER NOGA (UG)

py twórcze (jako
autor
zbiorowy).
Prace (w dowolnej Lczbfii
w trzech egzemplarzach, za
wierające dane personalne
i adres autora należy nadsy
łać pod adnesem ASKiS ZSP
„Aima Art.” Warszawa, ul.
Odolańska 28 z dcpiskiem
na
kopercie:
„Konkurs
FAMA”.
Rozstrzygnięcie komku su odbędzie się w terminie
22-24 marca br. podczas
Cfłełdy
Programowej
FAMA w Świnoujściu.
Przewidziane są następu
jące nagrody: # Grand Prix
dla najlepszego scenariu
sza — 20 tys. zł O trzy na
grody główne po 8 tys. zł.
każda, O w formie wyróż
meń — zakiva lifiko wanie
scenariusza do realizacji
na festiwalu.
(s)
Międzyuczelniany Ośro
dek Fotografii i Fiilmu przy
Klubie Studentów Wybrze
ża „ŻaK” ogłosił I Ogólno
polski Konkurs. Fotografii
Studenckiej Student Foto
’84”. Rywalizacja konkur
sowa przebiega w dwóch
działach- fotografii arty
stycznej i puŁficystycznej.
Nadsyłać należy do 5 prac
czarno-białych w każdym z
dzia tów, o formacie 24 x 30
cm do 40 x50 cm. Konkurs
jest anonimowy, prace ma
ją być opatrzone tytu
łem
i
godłem
do
łączyć należy zapieczęto
waną kopertę z bliższymi
danymi fotografa. Główną
nagrodą w każdym dziale
będzie przyznanie Grand
Prix MOF:F. Wyróżnionych
tez zostame 5 prac.
Termin mija 1
marca
1985 r. Piace należy wvsv
łać ood adresem Galeria
MOFiF w Gdańsku, ul
Długa 57 Bliższych mforma
cj.i na ten temat udziela
KSW , Ż-k” oraz Galer a
Fotografii MOFiF w O dań
sku,
tK P)
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DZIINNIK

KOMBINAT ROLNY „POWIŚLE**
w Czeri inie kolo .Sztumu

RSW „PRASA - KSIĄŻKA - RUCH"
' Oddział Gdynia

SPRZEDAJE BEZ OGRANiCZEN

ZATRUDNI
sprzedawców na umową agencyjną
do kiosków „Ruchu"

odbiorcom indywidualnym 1 uspołecznionym

alokuuowuycii

priy

następujących

Warunki płacowe dobra.
Cht«^
zatrudnimy
emei/tów t rencistów.
Tnioumacjl
udziam
Sekcja spraw mtk&m*c*ych Odi nia-Witamino. ul. Narcyzowa Iwa w
•oda. od T.00—ufi.OO, teł M-ih-32.
K-fMT

Sprzedaż prowadzimy wo wszystkich
dniach roboczych od godziny 7 do 15.
Odbiór własny. Zaplata gotówką, czo
kiem, przelewem.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
w Gdańsicu-Oiiwie, ul. Wita Stwosza 23

x-i*n

FABRYKA URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH
„techmet;*
Pruszcz Gdański
ZATRUDNI ZARAZ
zo skiorowoniem i Wydziału Zatrudnionia

Chrzanowskiego, ChyioAisa,
Czerwonych
alarów, Hutniczej Orłowo porty dworcy
Port Ryba,

Kosy*
FK.r|

i ł Władysława IV w Ctfyal.

OGŁASZA przetarg nieograniczony
na wykonanie w 1985 roku z materiałów
własnych
6 izolacji pionowej zewnętrznej budynku
O remontu rynien 1 rur spustowych.
SBUańantr pisemnych eicrt w sekretariacie a*k< »
ty w t« minie lo 14 dni od okazania M o«ł<cBenla. Telcion M-09-44

— kt-eOWBllk Ida) triMBMtt
» ki© ©< i
zaappłt masażystów
8©rb»pi(«ów
-> uo^atruktorów
ęm kasjerkę.

Spółdzielnia Pracy
Usług Wysokościowych „ALPINEX**

VAiim omvjii
— ciekawą pracę
— oobre warunki socjalno
dogodno warunki dowozu pracowników.

Ponadto pomie-a czeń biurowych a p&wiarrchni
te—SB aa kw, aa cola biurowo. Niezbędny toiolon.

ZATRUDNI

Oferty SFITV „Alpüiex“ Oorńdk, ul. Ahratu.M łC. tel. $2-25-11, M-4*-ul.

ZATRUDNI
# specjalistę ds. księgowości materia
łowej
• specjalistę ds. księgowości.

Przedsiębiorstwo
Gospoaarki Komunalne, i Mieszkaniowej
ZATRUDNI

SU klientów Indywidualnych i fMpt/dark!
uspołecznianej
Ä

cement hutniczy „250"
zł za 1 tonę.

*

cenie 5200

Ou nabyci: w auładacn «»pałowyss na terem©
województw a gaańsklego 1 miasta Elbląga. K47M

nieograniczony

na wykonanie w terminie do dnia 31.10.
1985 r. następującego zakresu prac
remontowych:

TANIO 1

SOLIDNIEI

ELTOR - GDANSK
uL Jedności Robotniczej >23/22»- >*L tl>9t-X6 k»8
317-?S'.„ wewn. 214
POLECA USŁUGI
w zakresie badań i pomiarów Instałacjt 1 ««z-dzeti
elektrjczaych ora* piorunochronowyen»
ochrany przeciwpożarowej
re/y-tacji izolacji
Tezystacji uziemień
prób napięciowych

CENY KONKURENCYJNE»!
Ow'arantujem” usunięcie usterek;

X-1MS

Szczegółowych informacji
tidxiela
pracownik
oddziału. J ?“L 21-64-i® lub 20-75-66. Komisyjne ot
warcie oferl nastapi w ciągu 14 dni od daty ukamia się ogłoszenia w biurze Oddziału Gdynia,
ul Polska 7. Zastrzega się prawo do «wchodu©
go wyboru oferenta lub unierważidenla przetargu
bez podania przyczyn.
K-4V33

*• skierowanym z Wj lzlału Tatr dnienia praaowników w miej wymienionych o'ektroeiepiow.
nlach:

I. Elektrociepłownia „OŁOWIANKA" w
Gdańsku, Gdańsk, ul. Ołowianka t:
— maszynistów kotła,
— wyładunkowych,
— montt rów kotłowych,
— odiuilarzy,
— e.efli,
— dekanat
Zgłaszać się do Wydziału Kadr 1 Szkolenia, NŁ:
K-52-«.

II. Elektrociepłowni Gdańsk-2, Gdańsk,
ul. Wiśina nr 6 16:
— maszynistów kotła
— odżuilarzy,
— wyładunkowych,
— monterów — ślusarzy,
— ustawiaczy manewr- wych.
— operatorów maszyn ciężkich.
— spawaczy,
— ceśli,
— ślusarzy remontowych,
— maszynistów gospodarki wodnej,
— laborantów — chemików,
— elektryków
— sprzątaczki.
— ślusarza narzędziowego!
Zgłaszać się do Wydziału Kadr I Smolenia, >4.1
474-284.
*

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT
CZERPALNYCH 1 PODWODNYCH
w Gdańsku, ul. Przetoczna 66
ZATRUDNI NArYCHMIA5T
z« skierowaniami z Wydziału Zatrudnienia 1 «praw
Socjalnych w Gdańsku

następujących pracowników:

*

— specjalistów ds. finansowo-księyowych
— apecjalistę ds. kosztów
— specialist" ds. technologii 1 norm
— samcdzielną księgową
— samodzielnego referenta ds z-opar rżenia
— samodzielnego referenta ds. dokumentacja W~
chnicznej
— samodzielnego referenta — maszynistkę
— samodzielnego referenta ds. remomtów 1 In
westycji
— st. rzemieślnika — montera
— tokarzy
— eiektromonteróA*
—. monterów — ślusarzy kadłubów okrętowych
— monterów — tnechaniiców silników spalinowych
— spawaczy elekt r:fcznyeh
— monterów rurociągów oki ętowych
—* kowala
— ztoiarza remontowego
— malarzy konstrukcji maszy» i wyr óbów mo
tałowych
— operatora sprzętu zmechanizowi, tego
— konserwatora anrzętu radiowo-telewlzyjn««©>.

Na stanowiskach robotniczych zatrud
nimy również emerytów»
Warunki prav y 1 „iłacy ba dso k> -nryztn© z zastonowaniem Karty Portowca i nowych rased *tnagrad7»a la wprowadzonych z dniem 1.01 1985 r.
Zgłoszenia przyjmuje 1 informacji «dzielą Dii u
Osobowy teł. 11-49-67.
K-17M

mmmzr

111. Elektrociepłownia Gdynia
Gdynia, ul. Energetyków nr li

1-2

—
—
—
—
—
—
—
—
—

maszynistów kotła,
wyładunkowych,
odżużlarzy,
elektryków,'
ma*7> nistów gospodarki wodnej,
spawaczy,
obchodowy urządzeń pomocniczych,
ślusarzy narzędziowych i maszynowych,
elektromechanik przyrządów i t osjratur
ciepl
nej,
— murarza.
— tokarza.
kowala,
hydraulika.
— dekarza,
— robotników hndowlano-p’aeowycht
Zgłaszoć się do Wydziału Kadi l Srkciem*. tek;
*0-70-01.

IV. Elektrociepłownia Gdynia-3, Gdy
nia, ui. Pucka nr 118:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

monterów turbin,
monterów kotła,
murarza,
ślusarza,
obchodowych irsądzeń pomocniczych,
robotników placowych 1 magazynowych,
rstawiaczy e ui-twrowych,
odiuilarzy,
maszyn'st pompowni,
maszynistę gospodarki wodnejt

Zgłaszać się do Wydziału Kadr 1 hkoknit, teł.:

U

W

A

3

Granit.
marmur
—
ścianki
i^raz wkładki
napisowe. Pora zkl, pa
rapetv*
1
okładziny.
Usługi w zakresie cię
cia, polerowania, toczę
nia kamienia poleca;

ZIKlAd

przerobu

O* MIENIA
Jerzy
Wieczorek.
—
Gdańek, KartuZka
*4
B.
0-6713
OKAZYJNIE WkflJt ślJUifc ną z tlenem
i welonem.
Te i. %3 -61-Sf
0-579*

do fizycznej ich likwidacji wrez z zagro
dami buaowlanymi w terminie 14 dni.

GRA W ERKĘ,' TeL M Ö-94.

Po upływie tego terminu Polskie Koleje Pań
as wowe przystąpią jo likwidacji tych otoiekiów
na koszt użytkowników bez prawa do ©clszkodo-

FUPIĘ

II LO W SOPOCIE, ol. Niepodległości 751
O kurs przygotowujący do egzaminów na
wyższe uczelnie i do matur,
<9 kurs przygotowujący do egzaminów na
wyższe uczełn.e plastyczne 1 wydziały
architektury (rysunek odręczny).
ZAPISY:
WVR ZSMP w Odmisku, ul. Żabi K uk 4, teL
31-00-13, 31-47 32. łl LO w Sopor , aL Niepodle
głości 751, teł. 51-L-34 (cpiócz sobót).
K-ITT4

— wykształcenie wyfcsze budowlane, 8 *at ptak
tyki. w tym i bur na kierowniczym s-anoiaku w h tli lub budownictwie

G-3Ó43

— wykształcenia wyżsi lift Śremie s długo
letnią praktykę w spółdzielczości, pożądany
dyplom biegłego księgowego

-transportowa,
pomocnicza)

Spółdzielnie nc*« uir »żliwić oU-ymanie miesi
ka li w ciągu 3 «at pracy w ap-ni
Dokumenty naiety składać w sleuzlble spółdziel
ni Gdańss, ul« Łódzka 3. lei. 31-5W-53 (dojazd
autobusem IM i 175) w terminie do 16 śni od uka
zania się ogłoszenia.
K-ieoO

ZATRUDNI
■* skier«-w««’ em s Wydua.u Zatrudnienia i fepiaw
Aocjalnych UM w Tczewie

następujących pracowników:
— • nwtesr

—
—
—
—
—

ślusarz: >
monterów kadłubów ekręt ryeh
• ichnologa
kop truktora
wartowników.

K-13P4

<(

BlitszycL informacji udueir Dzia* Stuiby Ftra«owniczel telefon 46-zi, wewn, 43,
K-1T58

Stocznia „Wisia * w Gdańsku-Stogacn
łj|. Przełom 1
ZATRUDNI ZARAZ .
.8 dd*rowanl»m s Wydziału łatrudnienla 1 Spraw
Socjalnych (TM w Gdańsku następujących pra
cowników:
— mistrzów ds. elektrycsnych
— Bhtm wyposażania śluiarsUag*
— sam. insp. d s kooperacji
— sam. inspektorów ds. naonatrzenla w brairty:
wyrobj metalowo, tardea i wyroby pzzem. lek
kiego
— sam. Insp. ds. budownictwa mieszkaniowego
— insp. ds ppH
oheera pozr rnictwa
— -ant, ekonomistę ds. r sails ekonomicznych
— maszynłstk
— traserów lut techników bud. okr, do pnrszk'..!#'
ml a w zawodzi • trasera
— tapicera
— kompletatorów w «roóukef
— palacz: e.o.
— gońca — ekspedytora poćmy.
Stocznia stosuje m wy zakładowy system wyna
gradzania o wysokich stawkach
zaszeregowania
osobistego, oraz wyołaca prem*e 1 nagrody eksper
towe w oparciu o regularoin wewnętrzny z tytułu
wysokiego udziału produkcji eksportowej.
sosla<i t również perspektywiczny program budownlctwi mieszkaniowego.
Istnieją również możliwości uzysic nia pożyczek
na zaeosoodarow.niz oraz pożyczek z funduszu
mieszkaniowego,
Stocznia posiada zc-Tganizowany dowóz >racownlków z dzielnic: Przymorze, Oliwa,
Brzeżno,
Chełm, Orunia, Morena oraz Sopotu
WYMAGANE UOKUMEN1Y:
— dowód esobisty
— książeczka wojskowa łub -.głoszeni* do tejesfcrc— twiadeciwo szkolne
— świadectwo pracy
— legitymacjs ubezpieczeniowa s aktualnymi Wyisami
— 3 fotografie.
Zgłoszenia przyjmuj# 1 Informacji udziel- Dział
Osobowy i Szkolenia Zawodowego stoczni, teL
31-48-/1, w. 321.
Dojazd autobusem Unii 131 (przystanek końcowy).
K-1.,50

!VIATKViVIONlAŁNK
BIOHOROSKOP
zgodno*
ct partnerskiej z ara'izam biorytmów dwóch osób Bl.ro
obliCŁenlo ve,
«0-92* Piła. skrytka
dBl,'
prześhj dwie aaty urocze
nia
P-177
BlUFrt
Matrymonialne
Westa lekarstwem na sa
motność.
70 MS Szczecin,
skrytka «73.__________ P-1675
SZCZSSLI%VE
małżeństv/a
kojarzy
Zodiak, Elbląg,
krytka 88,__________ G-^K91
LIDO Gdynia 15, skrytka
5t — inte.esująee oferty,
Tel. 24-03 M.

Dla robotników nlewykM aliflkowanyeh sakłed
prowadzi szkolenia wewriatizzskładowe w ta wo
dach.•
— maszynista kotła,
— obchodowy urządzeń korcowych, elelpttyeh. go
spodarki wodnej.

BONY PKO. TeL 41 -fa 32
O 165*

LOKALE
MIESZKANIE M-3 d wupokojowe w Toruniu spr'«dan; Oferty 5318 Biuro Ogłoiszeń _tt )58 Gdsn^t,
POSZUKUJE M-l lub M-S
na okres S *a1 Możliwość
zapięty
z góry. Vel. —
57-92-55, po 17.
____________________ 0-4798
M-S — Przvmorza — I p.,
telefon, zam'enl« ta więk
aze. Tel. 63 27-41.
oyii
Bx <SO ‘Z* Z
- mieszka
nie typu M-3 o powlekano
nym metrażu — apółdziel
cze w bloku
- osiedl*
Wyżyny
— «am'-tnl« na
podobne w
Trójmieści*.
Tel. 11-43-8Ś lub 23-19-W.
__________________
K-int
WŁASNOŚCIOWE
3 s»ko
Iowę, I p., pa*kieł. ’loaze
rla, telefo* (13 MPS) za
mienię na wdękssN kwat#
runkowe, TeL Z4-0S-59.

zarłoznawczt

G-4a735

— tan o sprzedam.
Tel.
Ji-50-77,
Orunia, Nowiny
03 _a_;_________________ G-5811
PA tK^G Lirzeiooy, *’.as_
pa, Pilotów 18 .osiada wol
ne miejsca dla
wszyst
kich typów samochodów.

G-5R28

AUDI 5Ciż EL, 1979 sprze
dam. Gdańsk, uł. Karol;
Marku 112-5, 15—13.
G-mą
WARSZTAT
BLACH ARS TWA
SAMOCHODOWEGO
AUTO CAROS
wykonuje remontr kaI nltalnb. bieżące l ooI wy padkowe. Cliwasz<-zy
I no, ul. Droga Kas-iubrka 3.
G-5R00

MOTORYZACY JN F

SPR7FOAM

LUBLIN — samochód cię
żarowy (wywi otka) w do
brym rtanie technicznvm,
agregat do deszczowni ■ o
duże' wydajności
(diesel)

PIANINO
„Richard
Be
cher ^_TeL__3NÖ5-35;_G-ö090
PUDELKI
miniaturowe,
czarne, rodowodowe. Teł.
53-K-56.
G-2756

rODAJE DO PUBŁJtCZNDJ WIADOMOŚCI
*• W «SL -3» 4» I I i. 03. J 935 t. w gods. «4 9.00 d« 1&00 odbędzl» się
pnsUurg rditryrt r.chbŁaoftcl sloionyoli do sklepów komisawyclt, « nk«
•dett »ntoh w termini«.
fttsetzrf odbędzie się s udziałem aomomlka rewii u III w Iwietlicy
WF&utf w Gdauf iku-Wrae^kczu, «i Wojska polsKiego H.
EU431
MORSKI POKT HANDLOWY GDYNIA

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
w* wykonani« remontu 1403 m ogrodzenia z datki ftalowej ocynr.ow*.
nef w rimwh te stall kształtowej zamocowanych na głupkach stalowych
1 osadzonych w cokole betonowym.
Ofer*j w zalakowanych kopertach prosimy akładać w Dziale Nad
zoru 1 Planowania, Sekcji Rozliczeń i Umów MPH Gdynia, ul. RolterdaimJca 1, I piętro, gdzie można otrzymać „ślepe KOazturysy** oraz za
poznać się z piojektem technicznym.
WartoJć robót ok 18 000 000 zł.
komisyjne otwarcie ofert nastąpi w 14 dniu od daty u'.azaifc się
ufloszenia, o godz. 10.00.
Morski Port Handlowy Gdynia zastrzega sobie praw« wyborni ofe
renta lub unieważnienia przetargu bez podania pizyczyn.

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODO CIĄGÓW I KANALIZACJI
w Gdańsku, ul Wałowa 4d
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NW. SRODKOW TRWAŁYCH:
l. Jamochod asenizacyjny m-ki PRAGA, typ V-35-FEK, nr podwuda
8C61940, nr silnika 71382., rok produkcji — 1978, tu życia 80 proc*
cena wywc ławcza 254 500 ii.
t. Silnik spalinowy typ S-312, nr fabr. 6110, rok bud. 186*, zużyci«.
50 proc., cena wywoławcza 28 800 zł.
1. Pompa wirowa do wody typ 213-08, nr fabr. 9407 rok bul 1958,
zużycie 70 proc., cena wywoławcza 17 800 zł.
Sprzedaż samochodu w irybte ustalonym zarządzeniem ministra ko
munikacji z dnia 26.11.1982 IMP nr 28/82 poz. 250). Powyższe ir©dk?
trwał« można ogląaaó w dniu 27.02.1985 r.
poz, ł Zakład Transportu Gdańsk, ul Wałowa 53
pot 2 13 Zakład Eksploatacyjny Sopot, ul. Łokietka 13.
Przetarg odbędzie się w dniu 28,02.1083 r. o godz. 10.00 w siedzibie
OPWiK Gdańsk, uL Wałowa 48. Przystępujący do przetargu wmien
wpłacić wadium w wysokości 10 proc. cenr wywoławczej najpóźniej w
przeddzień przetargu w kasie OPWiK Gdańsk. OPWiK Gdańsk zastrztga sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, K-1085

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Gdańskiej Stoczni Remontowej w Gdańsku
największej w Polsce stoczni remontowej statków morskich
OGt ASZA ZAPISY NA ROK SZKOLNY 1985 86

S l“4

KC i FOR r WE
Ż-pok
we własnościowe na Wito
mini-, zamienię na więk
sze lub domtfk w 'tdvnl.
Oferty
5797 Biuro Og^o>
sreń, 80-58 Gdańsk.

!>R AC A
ZATRUDNIĘ
kc ubletę,. i ^
>e być
rencisuwa.
-o
sprzątania oraz lekkiej i .*
dzącej pracy przy piodu*
cji
Z hkwa terowani«.
Gdańsk - B-entowo. Ogra
iowa 5, gooz. 13 I*.
0-3143
OPIEKUNKA do rocznego
dziecka
potrzebna.
Tel.
32-48-58, po 17.
0-51141

TCZEWSKA STOCZNIA RZECZNA
w Tczewie, Tczew, ul. Czatkowska 2A

Woj*wódzkł« Przedsiębiorstw« Randka W«wnętrsnev* w Cklańiln,

1-31 43.
" -#I7T

BONY PKO. Tel.

produkcja

— wykształcenie rjrżzzi» techi me oras nrnhtyka aa kierowniczym stanowisku.

wieczorki

Al

warsztaty,

ÖLvflESZCZENIB O 1RZETAIU3U RUCHOMOŚCI

K-19&

'_________

2. Głównego księgowego

- wyko«an(e elewacji inrattrut] tudyak •
— malowanie pomieszczeń magazynowych | pofftier ni
- tynkowanie muni ogrodzeniowego
— uznpełnienie ramp.

ZATRUDNI NATYCHMIAST

SZYBKO 1

—
—
—
—

przetarg

ZATRUDNI NATYCHMIAST
głównego księgowego.

w rejonach manewrowych Pt—P6 1 PI—P* PUP
stacji Gdynia Port

Centrala Zaopatrzenia i Zbytu
Przemyślu Tytoniowego w Radomiu
Oddział w Gdyni, uł. Polsko nr 7

uL Jedności Robotniczej 223/EtS

O

WZYWA UŻYTKOWNIKÓW
nieformalnie założonych działek

1. Wiceprezesa ds. wykonawstwa

DYREKCJA ZESPOŁU
ELEKTROCIEPŁOWNI „WYBRZEŻE**
w Gdańsku, ul. Wiśina nr 6/16

Wynagrodzenie do "zgodnier la na mltjscu w
przedsiębiorstwie.
Informację techniczną
mozn
uzysteać pod telefonem nr 31-Ä-66, wewn. —ie
łub rSM
K-1779

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
Rejon Przewozów Kolejowych w Gdyni

3. Dyrektora zakładu budowłano-remon
towego ds. zaplecza (baza sDrzętowo-

Przedsiębiorstwo Elektryfikacji
ł Technicznej Obsługi Rolnictwa „ELTQK
w Gdańsku

■© »Kierowaniem a Wydziału Zatrudnienlai

Warunki płacy 1 pracy do omówienie w d lzV
M pk-edsiębioretwa

ZATRUDNI:

Kandydata r i
yk Ił rowan tern z Wyanalu Zatrudnieria Urzędu M.ejskiegc w Rumi przyjmuj
1 Informacji udziela Dńał Ekonomlemo-Orga i**cyjny FGRiM B\bS’Ł, ul. Derdowkkiego 43 telefon
łl-ól-*a
S-łW

OGŁASZA

OFERUJE DO SPRZEDAŻY

— wykaztałcetŁlc wyższ. łub iredru© techniczny
— znajomość zagadi eń cerami—tych łub mecha
nicznych,
— uainbLUc. I lei pracy na »tanowi-, cfa klaaowniczych. w tia > w produkcji.

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ. BUDOWY OSIEDLA
SPOŁECZNEGO
Gdańsk, ul. Łódzka 3

główni go księgowego
murarzy
tynkarzy
cieśli
zbrojarza
brukarzy

ObaitUtuJ« śjtlerowwi* a Wyetałatu ł*truó«U»Bi« UM w G<5ańfćcu.
WykaKuręrm© średni© e^ocjomiean©.
Warupki płacy (© eacmltnU A© aśejna. V»kior Ł -13-16.
K-iW*

Przedsiębiorstwo Handlu Opatem
ł Materiałami Budowlanymi
Oddział Ok/ęąowv w Gdańsku-OIiwie

KWAuruuciii

ac-etw

—
—
—
—
—
—

„GEOPROJEKT* OT GDANSK
isi. Dyrtkcyjna 4

0 kierownika cegielni w Gościcinie ko
to Wejherowa.

riATA IM
I4ónil
U>jt Ta V 3*-tT
_______________
K4C34
PUDELKI
J&Ü .latarki.
Gdańsk, Rduunki 1-L
____________
0-8754
NOWA wągieraka kanapę
1 dwa toUl rang «hordo
- skóra). CHmty
rtfl
Biuro
O^nwś.
84 OM
Gdansk.
VIDEO Alt ai va-«s$ Ta
dic a magn««ofoa#ot | jd
Ft« on Philip#
dywan •
x 3. Tel
JMTWI
•RA C B
‘oo*" ":r"|.
Tel, $1-31-30, od godk. t
r-ym
neptun
m i czarno - biały.
Horena,
äb-34. po
Ma isarzówny
godz M.
«MJl*
NAsiONA frezji 1 kwiaty
Cięte. Tm 33-41-3$.
0-44TT

BONY PKO. Tel. «-16-4»
B-57

Inspokłor oświaty 1 wychowania w Skórczu

Zapewnia się mieszkań!* służbowe 2iokojowe z wygodami w Szkoie Podsta
wowej w Wolentalu.
K-1698

PILNIE

HACOWhOU >4 STANOWISKO!

9

BONY PKO. Tal. «-94-68
■^-«335

OBIEKT o powierzchni 300—500 m kw.
na cele produkcyjne.

małżeństwo nauczycielskie o. specjal
ności nauczanie początkowe -j- ^1storla, filologia polska, wf lub wych.
plastyczno.

ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI
POMOCNICZEJ
w Gdansku-Wrzeszciu, ul. Fiszera 2

ZAKUPI LUB WYDZIERŻAWI
no terenie Trójmiasta

K-ś«0S

F

komunalne przedsiębiorstwo

ZATRUDNI

hUmOi

ł. «u» »«uonefc — een«
_
sei, P- _in 207L we<w. tU lub aiz» 1 KH
S. Paazą brykletowaną dl« ©wiec 1 bydia w s«W
1410 cł/q
tel. Sztum *071 wawn. *» kib J8M 1 1121
A JabUta różnych odmian — cena 1» «1 d© «
zł/im
telekon datum 9662,

BAŁTYCKI

4o

—
—
—
•»
—
—

elektromonter okrętowy,
tokarz,
monter maszyn t urządzeń okrętowych,
monter ślusarskiego wyposażenia okrętowego,
monter rurociągów okrętowych,
monter kadłubów okrętowych.

Uczniowie przyjmowani
bez egzaminu wstępnego. Nauka w szkole trwa
* Uta l moż’ i ja kontynuować w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym ilś
pracujących. Uczniowie ot.zymują t razy Dezpłacne umpnouro^j/ame, ekwiwalent
za >rzyb y szkolne l podręczniki, <Je x?at węglowy, bezpłatny posiłek 1 ws
nagrodzenie miesięczne. Uczniowie tamiejseowi bezpłatne iakv zerowanie,

d LICEUM ZAWODOWEGO
GDAŃSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ

I ot< petyANG .LSK.t
oja. Zcbianka. Odyńska 1
C « mS
D-33.__________
t
w iOłńaku z, Vlada1,ii
ż< w najbliższych
dniach uruchamiamy kur*
przyuczający
do zawodu
introligator.
Zgłoszenia:
Wrzeszcz. AiLweWskiegc
tel. 41-00-77, wewn. 57.
3EK Kształceni* Kia
w ’D/, przyjmuj* -a
.a rozpoczynające .ę
(bliższym czasie kur
B waz kierowców

materiały

ZDZ W Gdufuskis organizu
ją kursy
kwahfikaev Jna
w zawodach:
elekit-jk.
lektromechanik,
c*onter
urząd? iń wod.-kan., c. o.
i gaz., ślusarz, teioradio*
mechanik, mechanik samo
chodowy, lakiernik, mu
rarz, malarz, dekarz, zhro
ta.z, bet- niarz,
krew: t,
dziewiarz
SEP,
ttonnhi
jubiler, orzetwóratwo two
rzyw w*’iOznych ora* ■!■»wania gazowego i *l«k
trycznego. Zapisy: V) ryeszci
ul. M^szewskiego 13, tal,
H-00-77, wewa 57.
FRANCUSKI - a niekęc ny audiowizualny nura oegciizuj* Lingwista - Oś
wiata w bopocie- Za&u r:
Sopot, Kazimierza Wielki*
go V4, poniedziałki, yr^or
ki, czwartki, piątki 15—li.

USŁUGI
CYKLINO VANIE.
W
32-13-55
0-4152
TOK A RSTWO w drewnie'
Tralkl — «kupki baiustra
dow-e. Od.-Wv*oka. K.'ei47.

_

SZKOŁY ZAWODOV/EJ

która kształci w zawodach:

NAUKA

nle/i&n.,

zasadnicze;

3 .VS46

o specjalności:
~~ elektromonter okrętowy,,
— mechanik naprawy maszyn I urządzeń,
w którym nauka trw« 4 lata
Warunkiem przyjęcia Jest złożer*e eg-.amlnu ws*tpnego z Języka polskiego
* matematyki. Szicoła gwarantuje: bezpłatne umundurowanie I azy w ciągu 4
lat navkl, bezpłatny posiłek i wynagrodzenie miesięczne.
Ukończenie I iceui” Zawodowego Jest dowodem posi id.na średniego wy
kształcenia, ■ złożenie egzaminu lojrz_osc. uprawnia do ubiegania ię o przy
jęcie na studia wyżst.f
Absolwentom Zespołu ^ kół Zawodowych Gdańska Stoca nia Remontowa xapewnia dobrz płatna i ciekawa pracę.
W aeliietariacla «akoły należy złożyć następujące dokumenty: podam«, żyek m. kartę zdrowia l szczepień, 8 zdjęć, wyła* ocen za I półrocze klasy
Dokumenty »o*-- składać w teki etariade szkoły czynnym codziennie (oprócz
•obót) od god , 8 do 15.
ADRES SZKOŁY: 88-39* Odańsk-OUwa, uL Kołobrzeska TT, telefon: 58-17-41,
I7-29-52.
DoJjzr autobusem n.r 139 od przyranku Od'ńsk-Przymorz* łub Gdańsk
Oliwa (wysiadać przy supersamie, uL Kołobrzeska).
Jt •: irsfl

CZYrtCZz-NXd

dywanów

Tel, J K W

O. ' T4f

CYKLI NOWANIi

Tel

»M5-1».

—
C41«»

TELEWIZYJNE.
47-7* f.

Tel.
—
0-3«

ZALtTZJŁ.
harmor1J
kowa. docitkowe
wygłujoea tie.
blacha. Tel. —
£>-»-*».
O-5118
PRZF,PROWA] 4ZKI.
/1-AB-ÓT

Tel.
0-2928

SOLIDNE
zabezpieczenia
prze, wwiam-niow#
tani
-raki« wyciszenie drzwi.
Tel. «■ MT3.
G-4266
PRZEPROWADZKI.
SI-fi-20.

Te!
O 24S

UKŁADANIE
parkietów,
mozaiki (v iasne, powierza
n#>. Tel. 51-26-04.
S 2*82

TĘPIENIE rob*4twa. Tel
5-f :j3-45.
0-2764

PRZEPROWADZKI
$2-38-03.

UKŁADANIE,
i vk linów anie
parkietów.
Tel. —
43-27-0 *
__
U Mt3
UKŁADANIE.
eyklinowa
nie
park.etow, Tel, —
31-51-27. lub
G-5S94

INSTALOWANIE
autoalarmów,
radioodbiorni
ków samochodowyct>. So
pot, ArmL
Czerwonej 55,
t*l 5K76 »T.
G 32(

CZYSZCZENIE
dywanów
TcL 31-80-88._______ 0-49*76
DRUGIE drzwi, t" nic erka,
zabezpieczenia,
uszczel
nianie, Tel 41-31-1*.
0-478«

ZAWIADAMIA
że centrala isle*oniczna Szpitala Morskiego w
Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1 nie bę
dzie cz ynna w dniach cfR 22. 02. 1985 r. goaz, 13.09
do S3, fi:. 1985 r. godz. 7.00 Oraz od L 03. 1985 r.
godz. 13.00 do 2 93. 1985 r. godz. J )0.
K-tt97f

MONTAŻ wiązań nerciar:ieh Tel. 32-22-91.
0-471*

FILIA
fin y ../-ber*» —
okapy naokucnenna,
*i
szarki
tazienkow«.
Tel.
52-43-22. ________
0-5917»
At f< i .i ARM,
radio —
montaż.
Tel.
41-34-ä'
godz. 18—28.
0-3845

CIESIELSTWO,
układa
nie pedłóg, parkietów < y
klinowanie. Tel. 52-07-28.
G-Ó233
CZYSZCZENIE
dywanów.
Tel, 23- l-Ai _______ Gj 499W
CYKLINOW^.NIE,
skie
rowanie Tel. 30-84-9* godz.
13—18. __________
S iSTS
DODATKOWE
d rzwl (fu♦ryny
a< iłowe)
Teł. —
2u—55-41, 30-58-87, godz. 1*
-18.
___________
ą 98
DRZWI
dod ltkow«. has
monljkowe, taprfeerka, sa
bftzpiecŁani* drzwi, karnisze żaluzje, zamki ,.skar
biec”. Warsztat
— PolliRchniczna 9, tal 41-43 JJ
G -3588

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2
w Gdyni-Rediowie

2ALUZJE
praktyczne.

•
estetyczne,
Tel, 32-sn)-12
G-868
Tel.
C-3804

ThP~TOWXNIY.
41-21-74.

Tel. —
GSnjfl

TELEWIZYJNE.
4Ł-50-38.

Tel. —
G-2888

CYK1INOWANIF
chemo
lakowanie. Tel. $1-64 -36.
G- .059
PRjtŁKi
eutomatyern*,
naprawa
programator j,
Tel, 43-08-59.
G-484-»
INSTALACJE
wodnoka
nalizacyjne i centralnego
jgrzewanU wykonu j. Tel.
57-27-01. po godz. 16.
0-5560

RÓŻNE
BAŁT-TOR,
Sopot,
ul.
Dzierżyńskiego 12 tel —
51—1-4- 66 ofer Je wczasy zi
mowę w górach — Kar
pacz, Szczyrk — Rycerka
Dolna w miesiącach luty
— marzec.
K-1570

Terminowa priepisw/anłe na maszynie,
obsługę stenograficzną zebrań, posie
dzeń
wykonuje
Punkt T*s!ugow; Stowarzyszenia Stenografów i
Maszynistek w Gdyni, u: Starowiejska 37 m 3
(I piętra — wejście od uL 3 Maja» tel. 29-S9-«.
K--1739

Dyiekcja Zespołu Szkół Zawodowych
Gdańskich Zakładów Elektronicznych
„UNiMOR”
w Gdańsku, ul

Dolna Brama t

ogłasza zapisy uczniów do klas I
w zawodach:
— monte: aparatury radiowej 1 telewizyjnej —- 3
klasy (2 klasy
dziewcząt. 1 klasa chłopcowi
— ślusarz mechanik — i klasa ftvlko chłopcy)
— »oerator obrabiarek skrawających — 2 klasy
(tylko chłopcy).
Uczniowie otrzymują wynagrodzenie: w klasie I
— ”250 zł, w klasie II — 2706 zł, w klasie 1IJ —
3500 zł.

Do podania należy dołączyć:
1 4 fotografie
i. iveiorvs
i śwaldectwo 7 klasy
4. oceny z półrocza klasy VIII
3. świadectwo 7 klasy
, 6. zaświadczenie o zatrudnię ni u rodziców
7. wyciąg z aktu urodzenia lub dowodu.
W klasach o
(alnoścl: monter aparatury ra
diowej 1 telewizyjnej w przypadku większej licz
by zgłoszeń niż miejsc odbędą się egzaminy
wstępne
Po ukończeniu sikoły zasadniczej możliwe Jest
kontynuowanie nauki w technikum wieczorowym
Dokumenty można składać w sekretariacie *zkoły - od dnia 15 marca br.
Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkr
ły telefon: 31-i3-ö3.
K-T12
D' fj ■W8.JI<* '71

IO w Sopocie uchwaliła plan i budżet na 1985 rok

Prawie 100 min zł'
na koncie NFOZ

dzielić sprawiedliwie?
F eniędzy nuasto ma bardzo milo. Zaproponowany bu
dżet miejska w stosunku do potrzeb Jest niewystarcza
jący^ Z tego faktu zdawali sobie SDrawę wszyscy radni,
zabierający glos w d‘ skusji na IV zwyczajnej sesji Miej
skiej Kady Narodowej w Sopocie. W tej UuuneJ sytu.
*■—■ Ji szczególnie ważne jest, by “rodki podzielić w mia
rę sprawiedliwie. Przedstawiciele poszczególnych korniMRN wracali uwagę, jakie niebezpieczeństwa niesie
iiiedoiinanuov.a. ie pewnych dziedzin życia społecznego:
kultury, oświary, zdrowia,
.jospodarkmieszkaniowej.
Jednak „z pustego nawet Salomon nie naleje" _ jal
mówi przysłowie ł dlatego wiele ważnych pozycji z pla
nu społeczno -gospodarczego na rok 1985 tri eba bvłn wy
kreślić lub przenieść na lata następne Jak twierdzą ra
dni, władze wojewódzkie powinny w większym stopniu
dofinansowywać Sopot, ponieważ
docliodv
..ilasta są
zbyt male, jak na potrzeby popularnego kurortu.
LAN społeczno - gos
podarczy Sopotu nie
przewiduje w 1985 r.
rodykoine' zmiony w struktu
rze sieci handlowej. Także w

18 Tow Przyjaciół
Sopotu
zaprasza dziś o godz. 18 do sa
U kameralnej przy uL Czyżów
skiegt» 12 na recital fortepia
nowy Zdzisława Bytnara.
■ Ognisko TKKF,
„Rekin”
Ogłasza zapisy chętnych
do
sekcji Ha Lung pai Kvnk-fu-Wu-shu 1 do sekcji Hatha-Yoga. W programie sekcji Hatha-Yoga
przewioziano
naukę
psychotronicznego
samoleczenta i dietetyki. Zapisy — w
klubie ..Bolek 1 Lolek”
na
Przymorzu, ul. Kołobrzeska 57,
teL 53-17-65 w dniach 22-28 bm.
w godz. 17-19.
■ K.ob PAX w
Gdańslku
przy u) Mariackiej 48
zapra
sza dziś o godz. 13 na prelek
cję mgr. łni. Stanisława Wań
kowicza pt. „Wpływ poła ele
ktrcmagnetycznego na
orga
nizm cztowieka w
nrejscu
pracy 1 w miejscu zamieszka
nisa'\

fiztedzinie usfug dla ludnoś
ci nie planuje się żorganLzcwan.a nowych placówek rptpodarńi uspołecznionej. Po
większenie sieci usługowej
, nastąpi jedynie dzięki urucha-nraniu zakładów prywat
nych. Plan zakłada niewielki przyrost (z 773 do 813)
warsztatów rzemieślniczych.
Na osiedlu Brcdwino przewi
duje się uruchomienie minitargowiska z 10 stoiskami
handlowymi
i 7 punktom
rze m ie ś i r *cz o-us fug owymi.
W dziedzinie budownictwa
mieszkaniowego zakończona
zostanę w bieżącym roku
budowa bioków, których in
westorem jest Nauczycielska
Mieszkaniowo;
Spółdzielnia
tym samym w mieście nie
będzie już terenów pod za
budowę wielorodzinną.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Za Falochronem" w Gdyni
'ozpocz/na
przy ul.' Bitwy
pod Płowe am* — budowę
Domu Pogodnej Starości ze
162 mieszkaniami dla osób
niepełnosprawnych
i star
szych.

■ Klub „Feluka"
(Oliwa,
ul. Gdyńska 4, tel. 57-89-93) za
prasza 72 bm. o godzi 17 na
spotkanie organizacyjne kandy
datów n? kursy żeglarza jaci.
to weg o ł sternika mororowoa
nego.
■ Dom Społeczny „Zaspa”
(ul Pilotów 31
zaprasza
22
bm o godz 17 30 na
recital
Bogdana Łazuki 1 o
godz
19.30 — na pokaz nie znanego
Limu Johna Schlessingera

. .nie lada ckrobac,i muszą
dokonywać mieszkańcy Leś
nej Góry 19 we Wrzeszczu,
aby dostać się do miasta
ledyne zejście, które muszą
przemierzyć, stanowi w tei
chwili niebezpieczną pułap
kę. 62 stopnie są oblodzo
ne i ośnieżona. Nikt,
nie
wyłączając , administracji te
go rejonu, nie dba o
ich

•

MIECZYSŁAW JAŹWIŃ3KJ
Msza św. żałobna odprawiona zr-starne dnia 22 lu
tego 19S5 roku o godz. 9 00 w kościeh Zmartwych
wstania Pańskiego, Gd.-Wrzeszcz, ul. Gomółki 11-12.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.00 na cmen
tarzu Komunalnym Gdańsk-Srebrzvsko
Pozostający w żalu:
Zona. synowa, wnuczka i rodzina.

K-2049

*

st<n i bezpieczeństwo. Scho nam się, ie poi' erana mie
dów się nie odśnieża, a je sięcznie kwota 950 zł za podynie posypuje pluskiem, kto sioj, upoważnia użytkowni
ry, niestety, nie rozpuści 'a ków do egzekwowania pewrosłej tam
przez tygodme nycn praw.
*
•
•
warstwy lodu.
*
•
*
...zbyt opieszale ze swych
...o parkingi samochodowe obow ązków wywiąru e się
też trzeba dbać. Przekazuje skład opatowy no Orun . Od
my tę informac ę właśc^ce- 20 października ub r. ebe'owi
pmkmqu strzeżonego cuje mieszkańcom domkJ
przy ul. Dąbrowszczaków w przy ul. Bystrzyck.ej 11 do
Gdańsku, który — jak nas stawy koksu * węąia. Do dzi
informują użytkownicy — za siaj — bez skutku. A na
r.iedbuje się w swoich obo dworze coraz zimniej, za ea
wiązkach. Od dłuższego cza sy się kurczą. Może
w>ęc
su nie oasn.eża placu, po niesolidna
firma
poradzi
którym
jeżażą samochody. mieszkańcom domu czym ju
Skutek tego jest tefci.
że tro mają napalić w piecu?!
*
•
t
właściciele
czterech kórek
ma'q duże kłopoty przy wy
...zimnymi grzejnikami w
jdzie z parkingu. Wydoje ntieszk-miu przy ul. Pilotów

•

Z głębokim żalem żegnamy naszego kolege

którego pogrzeD odbędzie się dnia 23. 02. 1985 roku
o godz. 14.00 na cmentarzu Powązki w Warszawie
Starszych

Mechaników

długoletniej kierowniczce Salonu P P. ..Desa” w
Gdańsku wyrazy głębottiego w-spółczucia t powodu
śmierci

MĘŻA
składają
dyrekcja Oddziała F.P. ..Desa” eras kole*
żanKi 1 koledzy.
G-6100

MorS-2006

Dm» 17. 02 1985 roku odszedł na wieczną warte
długoletni członek Szczepu Starszoharcerskmh Dru
żyn Komandosów im Bohaterów Monte Cassino
wyróżniony odznaką .,XV-letniej Służby dla Deb
ra Szczepu i ZiiR” oraz brązową odznaką „Zasłużo
ny Działacz LOK”.
Pogrzeb odiaędzie się 21. 02. 1985 roku na cmenta
rzu Lostowice o godz. 12.30.
Odszedł od nas dobry przyjaciel 1 kolega»
Cześć Jego pamięci!
członkowie Szczepu ZHP im. Boh. Monte
Cassino.
G-6025

Lusi Podgórecznej i Mirkowi Stracewskiemu

Julianowi Zagrobeinemu
wyrazy głębokiego, szczerego współczucie z powo
du Magicznej śmierci na ms. .Busko Idrój”

wyrazy głębokiegc w »półczucia z powodu śmierci

OJCA 1 TEŚCIA

syna KRZYSZTOFA
1. epejl

Herein
ft-1939

Koncert
Cappelli Gedanensis
23 lutego mija 300 rocznica
urodzin wielkiego kompozyto
ra niem eckiego Georga Fr.ed
richa Haecidla. twórcy
m.ln
40 oper 22 oratoriów JMesjasz,
Samson, Juda
Machabeusz)
czy słynnych Concerii gross!
Z tej okazji w piątek 22 brr,
o godz. 19 w Bi-łej Sali Ratu
sza Glównomiejskiego odbędzie
s.ę koncert ksmers ny na ktń
rym wystąp' Gdański
Zesnói
Muzyki Dawnej „CAPPELI tK
GEDANENSIS” pod kierunkiem
A’iny Kowalsklej-Pińczak.
Na koncercie, który popro
wadzi doc. Andrzej Januszajtis
prócz utworów G F. Haendls
usłyszymy
dzieła
kom
pozytorów starogdańskich
—
P. Siefeita i M. Mielczewskie
go

wyrazy żalu i głębokiego
śmierci

(gaya)

współczucia s oowodu

członkowie RSP ..Rozwój* we Frący.
K-2004
Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy, że dnia
19 lutego 1985 roku zmarł w wieku 76 lat mój ukocany mąż nasz ojciec, teść i dziadek
ś. t o.

STEFAN OSTERCZY
pseudo" lir Konrad — artysta muzyk, długoletni
pracownik Filharmonii Bałtyckiej, żołnierz
AK.
uczestnik Powstania Warszawskiego.
Msza św. odprawiona -[.ostanie dnia 22 lutego
1385 toki; o godz. 8.30 w kościele ..Gwiasiia Morza
w Sopocie
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godzi
nie 15 na cmentarzu Komunalnym w Sopoc ;
_
,
RODZINA.
Prosimy o nleskładanie kondolencji.
G-S004
W dniu 15. 02. 1985 ,oku po krótkich, lecz cięż
kich cierpieniach zmarł przeżywszy 79 lat człowiek
o szlachetnym, dobrym sercu

ZBIGNIEW GRZGORCZYK

lat »
jpozo„fj_wiając nas w głębokim bólu l rozpaczy.
' Matka ojciec, brat z żona 1 córka.
S-1846

Koleżance Hannie Gregorczyk
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z oowodu
tragicznej śmierci na ms. ..Busko Zdrój”

męża ZBIGNIEWA
składają:
koleżanki i koledzy z GdansKleg^ Przed
siębiorstwa
Instalacji
Sanitarnych
Gdańsku.
K-2083

Koleżance Jolanc e Szamocińskiej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu
tragicznej śmierci

MĘŻA
składają:
kierownictwo, organizacje społeczno-polity
czne i pracownicy Urzędu Telekomunika
cyjnego w Gdyni.
G-1833

Z głębokim żalem zawiadamiamy, te dnia 15. 02.
1985 roku z; arł nagle

STANISŁAWA BEZKOWSKIEGO
aktywnego aziałacza Polskiego Związku Filateli
stów — skarbnika Zarządu Okręgu PZF w Gdań
sku, odznaczonego Srebrnym Krzyżem Zasługi i
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
uraz uhonorowanego odznaczeniem „Za Zasługi dla
Gdańska” jak również srebrną i brązową odznaką
PZF.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie
Zmarłego składaląZarząd Główny w Warszawie »raz Zarząd
( kręgu Polskiego Związku Filatelistów w
Gdańsku.
_________________________________________________ K-2068
Z gwbokk 1 żalem zawiadamiamy, że dnia 19 lu
tego 1985 roku zmarła przeżywszy lat 83 nasza naj
droższa ukochana mamusia, teściowa, babcia i pra
babcia

STANISŁAWA MYJAKOWA

G-6097

Koleżance Krystynie Kato
•»c-er«

Drogiej koleżance Jadwidze Hoża
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składa Ją:
kierownik, koleżanki 1 koledzy
Diagnostyki Laboratoryjnej w

1 Zakładn
Gdańsku.
G-5415

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dniA 18 lu
tego 1985 roku zmarł nasz kochany ojciec, teść ł
dzładei

wyrazy

współczucie z

powodu

zjronu

Msze św odprawiona zostanie w oia’ek H hit*
go 1985 roku o godz. 8 w sościele NMP Królowej
Różańca św. na Przymorzu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia rta cmen
tarzu Łostowickim o godz. 13.30.
RODZINA
G-6O08

Z wielkim bóiem zawiadamiamy, że dnia 17 02
1985 roku w wieku 79 lat zmarła n»sza ukocha a
mamusia, teściowa, babcia i prababcia
ś. t a
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 22. 02.
1985 roku o ko du. 10.00 w kościele NSPJ w Gdyni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godzi
nie li.30 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążeni w smutku i żałobie:
córki 1 sj.i rodzinami.
Prosimy o nieskładanie kondolencji.
S-1A64

Kol. Andrzejowi duaziszowl
wyrazy serdecznego współczucia x powodu śmierci
OJCA

i

koledzy

s

S-1773

20;

• Gdansk-W'rzesze*, uL Je
sionowa 5 — lekarz ogólny i
gabinet zabiegowy w wolne
soboty, niedziele i święta —
całą dobę, stomatolog w g
0—730, w pozostałe dni le
karz ogólny f gabinet zabie
gowy w g 19 -730, stomato
log w g z0—7.30.
w soboty
pracujące — lekarz ogólny )
gabinet zaoiegowy w g. 16—
7 30 stomatolog w g 17—7.30;
% Gdańsk-Zaspa. Startowa 1
lekarz ogólny . gabinet za
biegowy, w wolne soboty, nie
lziele i święta w g 1—20;
A Gdańsk-Oliwa, ul Lumum
by 2 — lekarz ogolny, pedia
tra 1 gabinet
zabiegowy dir
dzieci w wolne
soboty, nie
dziele i święta
czvnn - całą
dobę gabinet tabiegowy dla
dorosłych w g. 8—1«, itomatolog w g 10—i6. W pozostałe
dni — lekarz ogólny, pediatra,
gabinet zabiegowy dla doros
łych 1 dla dzieci w g 19—
7.30. a w soboty pracujące w
g. 17—22;
• Gdynia, uL Warszawska
34-38, lekarz
ogólnyf pedia-

Wyrazy głębokiego współczucia

(2/

17.20 — DT — wiaaomośc!
17.30 — Interstudio
17.55 — Prosty rachunek
18.0L — Magazyn iotniczy
18.30 — Sonda „Nauka w
muzeum"
I9.ć;i — „Latający zajączek19.10 — Scena i pióro —
spotkanie z Jordanem Radiczkowem
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Publicystyka
20.15 — „Polowanie rvo my
śliwego1' — film kryminal
ny prod. RFN
21.15 — Literatura Polski Lu
aowej — oceny i prognozy
cz. 2
2i.45 — DT — komentarze
22.10 — Wybory — pr. publ.
23.10 — DT — wiadomości
PROGRAM II
17.30 — Program dnia
17.35 — Teleturniej morski
18.00 — Krajobrazy kultury
18.30 — PANORAMA
19.00 — Pobocza sportu
19.2C — Przeboje „Dwójki ”
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Gorąca linia
20.15 — Teatr muzyczny na
świecie — gdański teat:
baletowy
21.15 — DT — wyaarzema
21.30 — Lekcja
22.00 — „Na krawędzi nocy*
— poi. film fab. reż. Jerzy
Obłamski
23.CG — DT — wiadomość

Wszystkim, tórzi okazali współczucie oraz wzię
li udział w uroczystościach pogrzebowych

kol. Małgorzacie Zqbkowskiej
z Dowodu śmierci Męża

ś. t o.

STEFANA SOCHY

BRUNONA BOBROWSKIEGO

byłego aktora i z-cy kierownika Studium Aktor
skiego w Teatrze ..Wybrzeże”
składaja:
dyrencja I zespół Teatru „Wybrzeże”.
______________
K-2067
i głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16
lutego 198? roku zmarł scenograf

ALI BUNSCH
długoletni pracownik i współpracownik
Teatru
e,Wybrzeże odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrouzeisia Polski oraz licznymi odznaczenia
mi honorowymi za wyoitne osiągnięcia w dziedzi
nie scenografii polskiej.
3A yrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmar
łego składają:
dyrekcja 1 zespół Teatru „Wybrzeże”.
______________________
K-2066

zgonu

serdeczne podziękowanie składa
ŻONA.

__________________

G-5508

Wszystkim przyjaciołom,
kierownictwu 1 załodze
Spółdzielni Inwalidów ..Bałtyk", sąsiadom, kolrżankom i kolegom za liczny i szczery
udział w
pogrzebie niezapomnianego męża i icocharegr ta
tusia

BOGDANA JEŻEWSKIEGO
podziękowanie

składają
tona 1 córka.
G-b557

Koleżance Urszuli Budrewicz
wyrazy szczerego współczucia z

powodu śmierci

MATKI
składają:
koleżanki i koledzy z działu kadr 1 spraw
socjalnych „CPN” Gdańsk Gł.
G-5608

OJCA
układają:
Rada Nadzorcza. Zarząd, koleżanki i ko
ledzy FPUT ..Technus” w Gdańsku.
________________
K-1819

Koleżance Teresie Kisiel
wyrazy szczerego współczucia z powodc śmierci

MĘŻA
składają:
*
koleżanki i kola; y ze Szkoły Podstawowej
nr 93 w Gdańsku.

wyrasy serdecznego współczucia z powodu śmierci

BRATA
składają:
dyrekcja. Rada Pracownicza oraz koleżan
ki 1 koledzy z Przedsiębiorstwa Budowni
ctwa Rolniczego w Kartuzach.
______________
K-2001

Koleżance Krystynie Stole

__ _______

G-5537

Koleżance Alicji Broce
serdeczne wyrazy współczucia z powodu

Z głęboklir talem zawiadamiamy, że dnia 15 lu
tego 1985 roku po ciężkiej chorobie zmarła kocha
na żona, matka i babcia

Koleżance Jadwidze Trejnis
MĘŻA

Koledze Andrzejowi Stole

składają:
dyrekcja koleżanki l koledzy TSSE w Wej
herowie.
K-192S

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
Wyraz'? głębokiego współczucia
dzinie tragicznie zmarłego

OJCA

składają:
- zarząd i współpracownicy s Wojewódzkie
go Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w
Gdańsku.
_________________________ K-1879

Kol. Elżbiecie Stasiewicz
Tvyrazy głębokiego żalu Ł współczucia z‘ powodu
śmierci

składają:
dyrekcja, POP. organizacja związkowa, oraz
prac »wnicy SKR Gdańsk-Łostowice.
_________
K-1863

najbliższej

OJCA

Wybrzeże”

składajadyrekcja j zespoły Teatru Dramatycznego w Gdvni.
____ __________________________
K-192-*
Na -ęc p. dyr. Mikulskiej Liceum Ogólnokształ- ►
cącego dla
Pracujących przy uL
Topolowej w ff
Gdańsku-Wrzeszczu składam podziękowanie za udział w pogrzebie mojego o1ca
t

MAKSYMILIANA WOŹNIAKA
całemu gronu pedagogicznemu
CÖRKA,
G-5378
E3

Koleżance Ewie Grali
wyrazy szczerego współczucia z oowodu śmierci I

TEŚCIA
składają:
rada, zarząd, członkowie i pracownicy
Spółdzielni Pracy „Techno-Mechanik”.
K-188S
Wielebnemu proboszczowi parafii Najświętszej
Marii Panny, księdzu Edmundowi Wierzbowskiemu,
wszystkim przyjaciołom, znajomym i życzliwych
pamięci mołego męża

MATKI
składaja:
pracownicy I
Gdynia:

dyrekcja

g
ZOTE „Lacpol” Wt
K-1927

Koleżance Janinie Koreckiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

KAZIMIERZA JURKIEWICZA
K-1820

Ro

PIOTRA SUCHORY
, aktora Teatru

Zastępcy prezesa spółdzielni

wyrazy głębokiego współczucia z powodu zgonu

składaja:
Rada Nadzorcza Zarząd, koleżanki i ko
ledzy SPUT „Technus” w Gdańsku.

zgonu

MATKI

mgr. inż. Januszowi Koseckiemu

składają:
koleżanki i koledzy z* Szkoły Podstawo
wej nr 46 w Gdańsku.
_____________________________ _________________ G-5597

/

czej 16, Gd.-Wrzeszcz przy ul,
Grunwaldzkiej
83, Gd.-Zasp«
przy uL Pilotów 3, Gd.-Przymorze przy ul Lumumby 34
Sopot - przy
ul. Bohaterów
Monte Cassino 21 Gdynie —
przy ul. 22 Lipca 42 t przy
al. Zwycięstwa I.

Ambulatorium stomatologicz
ne - we wszystkie soboty,
niedziele i święta w g 10—7
(dla mieszkańców Cdyn.)
Dyżury lekarzy w przychód
niacn wg rejonizacji*
• Gdańsk, ul Jaskółcza 1
(wejście
od ul Łąkowej) —
Ukarz ogólny 1 gabinet zab.egowy w wolne soboty nie
dziele 1 święta - całą dobę,
stomatolog w g. 10 -16. w po
zostałe dni lekarz
ogólny 1
gabinet zabiegowy w g. ift—
7 30:
A Gdańsk,
ul. Aksamitna
— gabinet
zabiegowy 1 po
radnia dla dzieci chorych w
wol-ne soboty, niedziele i świę
ta — całą dobę, a w pozo
stałe dni w g 19—7.30,'
• Gdańsk-Morena, ul. War
neńska 7. pediatra 1 gabinet
zab-egowy
w wolne soboty,
niedziele J święta w god* 8^

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

im

UHŁOWO,
Neptun,
Wedle
wyroków twoich, poi., od 15
1-. g 16,' 18
-wo
grabówek, Fala. Czas doi
rzewania. pou... od 18 L e
16.30 lo.30
s'
RUMI»,
Aurora,
Błękitny
Grom USA. od 15 1., g. 16 18

16.25 — Progi am dnia DT —
wiociomości
16.30 — „O mul**, o tobie, o
nas" w progr. film „Gruby"

20-00-02

OPWiK Władysławo

MATKI

Msz: łw. żałobna odprawiona zostame dnia 22 lu
tego 1985 roku o godz. 9.30 w kościele Matki Bos
kiej Nieusta 1ące1 Pomoc-? w Gdyni.
»oerzeb odbędzie sie tego samego dnia o godzi
nie l! na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążona w smutku
RODZINA.
S-1878

GDANSK. Leningrad. Pow
rót Jedi, USA, od 12 1., g. 10,
12.30, 15, 17.30, Star 80, USA. od
18 1., g 20, Studyjue-Helikon,
Pociąg, poi., g. K>, 18, Kamt ralne-Zak, Thais, pol., od
13
1.. g. 16, 18, 20, Gedan*-». La
la dwudzieste lata trzydzieste,
poi , od 15 1., g. iß, 18.30, Watra
Dom Harcerza, D? eń Koi.bra
poi., r>d 12 1., g. 16; Nai'epszy
kumpel. USA, od 15 L, g. is
ORUNIA, Kosmos, Synteza,
poi., od
12 1., g.
ie, Dziec
ko Rosemary, USA, od lt 1,.
g. 18
NOWY PORY, 1 Maja, zestaw
bajek, g. 16; E.T., USA. od 12
1.. g. 17, 19
W RZESZCZ, Bajka, Szaleńst
wa panny Ewy, poi., g. 12.30,
lo; Przybywa jeździec, USA,
od 15 r. g. 10, 17.30, 20, Znicz,
Klasztor Shao-Lin, HongXung,
od 15 1.. g. 15.30, 17.45, 20, Za
wisza, Psy wojny, USA, od 18
1-, g. 17, 19
SOPOT, Bałtyk, Czuję się
świetnie, poL, od 12 1., g. 16
18, 20. Polonia, Powrót Jed:.
USA od 12 1., g. 15, 17.30, 20
GDYNIA. Atlantic, 1941, USA,
od is i., g. i5 Widziadło, poi.,
od 18 1., g. 17, 19.30 (seanse
zamknięte). Warszawa, Powrót
Jedi, USA od 12 1 , g. 10, 12.30
15, 17.30, 20, Goplana, Star 80|
l?SA- od 18 1.. g. 15, 17. 19
OBŁUZE, Marynarz, Przveo
dy Błękitni go R cerzyka, poi.,
g. 15.30; Ucieczka z Nowetu
Jorku. USA, od 18 1.. g. 17.15

męża

składają:
dvrekeja i pracownicy Miejskiej Bibliote
ki Publicznej w Sopocie.
S-193

ZDZISŁAWAWIERZBA
LUCJAN PRZYBOROWSK1

W
marl, n stracidśmy wzorowego, długoletnie
go pracowm ta i serdecznego przyjac.jla.
Pogrzeb odbędzie się dnia 22 . 02. 1986 -oku o go
dzinie 12.00 na cmentarzu Komunalnym w Grudzią
dzu.
Rodzinie Zmarłego wyrazy g’eboklego współczucia
składają:
koleżanki 1 koledzy 1 Zakładu Transportu
Stoczni Północnej.
_________________ • ________
*
G- 598d

składają:
koleżanki
wo.

1 Radio 1

Koledze Norbertowi Pyszka

LEON TUSZYŃSKI

lfokadia karmolińska

s d. Jakubowska
Pełna wielkiej dobroci i serca, żołnierz Ochotni
czej Legii Kobiet, członkini Ruchu Oporu BCh AK,
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze
nia Polski i innymi medalami.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w pią*ek.
22 lt ego 1985 roku o godz. 12 w kościele Stanisła
wa Kostki w Oliwie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego-dnia o godzi
nie 14 na cmentarzu Srebrzysko we Wrzeszczu.
Córki, synowie, synowa, zięciowie, wnuki
1 prawnuki.

Oddział Chirurgiczny Szpita
la
Marynarki Wojennej
w
Cd.- Oliwie,
ul. Polanki 117
Oddział
Chorób
Wewnętrz
nych Z<~‘Z dla Szkół Wyższych
w Gd.-Wrzeszczu, al. Zwycię
stwa, 30 i Klinika Chorób Oczu
AM w Gdańsku, ul. Dębinki
7.
PROGRAM LOKALNY
POGOTOWIE RATUNKOWE
Rybacka prognoza pogody w
Gdańsk-Wrzeszcz, ai. Zwycię pr. I: 0.58, 6.28, lś.00, 21.80.
stwa 49 — czynne całą dobą
3.05 — Poranne takty, 6.30 —
— wypadki 99»
Studio Bałtyk, 13.05 — Zespoły
— nagłe zacnorowanla 1 prze instrumentalne, 17.05 - Z jed
wozy chorych,
teL 41-10-00, nej płyty — aud. K. Rejno32-29-29. 32-35-14, 32-39-24 <
wici., 17.30 — Przegląd aktual
Laryngolog przyjmuje w dni ności Wybrzeża, 17.40 — Felie
powszednie
w g. 20—7.30; w ton aktualny R. Buczkowskie
soboty pracujące w g 17.30—7, go, I7.4a — Fiosenki francu
w wolne soboty, niedziele i skie 18 05 — Sopot za pię*
święta — całą dobę
dwunast;. — aud. w. Koniecz
Gdańjk-Oliwa, ul Grunwal nego. 18.25 — Omówienie pro
dzka 571, w
dni powszednie gramu.
czynnę od godz. 14.30 do 7.30
— w wolne soboty, niedziele
i święta całą dobę — dla mie
szkańców oliwy i ■ Przymorza,
tel 52-32-32
Sopot, al N'epodległoścl 779
czynne całą dobę
— wypadki 999
PROGRAM I
— inne tel 5.-24-5J
9.50 — „Polowanie na m/ś •
Gdynia, uL Żwirki 1 Wigu
ry 14 — czynne całą dobę
wego — Mm kryminalny
— wypadki
grad. RFN
— nagłe zachorowania i prze
■«ozy chorych telefon 20-00-01, 10.50 — DT — wiadomość

Koleżance Krystynie Radziejewskiej

Pogrzsb odbędzie sie dnia 22 02. 1985 roku o go
dzinie 14.00 na cmentarzu Komunalnym w Sopoci r
RODZINA.
__________________
G-582®

w

oflcetow Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w
Gdańsku, telefon 31-19-^ lub
*7-03-33 (całą

OSTRE DYŻURY PEŁNIĄ!

GDYN’A. Dramatyczny, Mar
grabia, g. 18 Muzyczny. Skrzy
pek na dachu, g, 19 (duża see
na); Taniec lokatora, g, 16.30
(scena kameralna)

wyrazy głępokiego współczucia z powodu

Z powodu śmierć) naszego Kolegi
W wyniku katasuefv ms. „Busko Zdrój*’ odszedł
od nas przedwcześnie ukochany

*

Telefoniczne sygnały
do
tej rubryki redaktor dyżurny
przyjmuje codziennie w go
dzinach od 10 do 13.

KAZIMIERZ ZYGRV

składają
koleżanki 1 koledzy z Orkiestry Filharmo
nii Bałtyckiej.
G-5434

•

M 4 T K I

składaja:

GDANSK, Opera I Filharmo
n.a Bałtycka, Madame Butter
fly, g. 19, Teatr Wybrzeże, Ba
łałajkin i spółka g. 19 Czarna
Sala (wejście oa ul Kołodziej
'•tej), Konopielka, g. 17.30

a

*

m tnegowy

Teatru I fSipltatel t Djfżnrą I

14 P-33 powinna jak nejszyo 20
ciej zainteresować się admi
OPRF łastrzega sobie możli
nistracja Spółdzielni Miesz wość zmiany repertuaru.
kań, owei „Zaspa". Skoro bo
wiem Dogotowie ciepłowni MtWłt MTOW
cze stwierdza, ie wadliwe
działają, trzeba postarać s’ę
Uroczysty wieczór s okazji
o ich wymianę. Nestety, nie Dnia
Armii i Marynarki Wocnnej ZSRR Koncert, g 17
może tego zrobić sparaliżo
wana lokatorka, wydaie se j
więc, że nasze wstawiennic
two będzie tu jak najbar
dziej na miejscu. Mamy na
dzieję, że tym razem inter
wencjo monterów bęazie w
Gdańsk — apteka Drży ul
100 proc, skuteczno.
Stajennej 2 i orzy ul. Jaskół

Prezesowi mgr. jni. Maciejowi Borysiak

st. mechanika ZBIGNIEWA SKRZYWANA

podharcmistrz MAREK MINTA

Drogiej Koleżance

Agnieszce Jażwińskief

seładaą.
koleżanki i koledzy s
Grand w Sopocie.

T

mkk

„/óżnje to bywa u sprze
dawców ze znajomością za
sad sprzedaży towarów re
glamentowanych. Jedn-i ich
nie znoją, drudzy —
me
chcą znać, jeszcze inni, od
powiednio interpretując, wyc'kjgojq korzyści. Oto przykłaay: mieszkance Przymorza
w sklepie spożywczym przy
zb>egu ulic: Grurwaldzkiej i

Z głębokim smutkiem zawladamlamv it 1* lute
go .1385 roku zmarł w w.eku 7i l&t kochany mąż
teść i dziadek
i tp

AKIE, jck widoczne na zdjęciu'uoiory dlo dzie
ci, o także młodzieży i dorosłych, szyją w war
sztatach szkolnych uczniowie Zespołu Szkot Odzieżowych w Gdyni. Pokazano je w poniedziałek na
przeglądzie, który towarzyszył otwarciu wystawy do
robku oświaty zawodowej makroregionu północnego
w 40-leciu PRL Trwające w woj. gdańskim Dni Tech
niki i O" entacji zawodowej są okazją do zaprezeotevaru także dorobku gdyńsk:ej odzieżówki. która
obchodziła niedewno jubileusz 50-lecia istnienia.
No przeglądzie pokazano ponad 60 modeli odzieży
dzieo ęcej i młodzieżowej wyKonanej w w ekszośc'
z naturalnych surowców — wełny bawełny, aie także
elanobawełny i tak moonei ostatnio-madery. P taktycz
ne i wygodne, kolorowe uorania. zaoro ektowały uczemice gdyńskiego zespołu oraz nauczyciele zawodu,
pod któ-rycn oksm
p:zys~łe krawcowe zdobywają
(mt)
umiejętność, w szkolnych warsztatach
Fot. Z. Kosycarz

W czqsk? sesji przewodni
czący MRN w Sopocie Ed
win Kęsik udeknrrrwał Marię
SoDolewsKq Krzyżem Kawa
lerskim Orderu Odrodzeń »a
Poiski.

llwiamsie-.

■ Tow. Przyjaźni
Polsko-Chińskiej 1 Tow. Miłośników
Gdyni zapraszają 22
bm.
o
goda 17 do Klubu MP1K przy
Skwerze Kościuszki na
pokaz
kolorowych filmów 1 wystawę
kolorowej fotografii,
poświę
conych
życiu
i
k jlturze
ChRL z okazji „Chińskiego
Nowego Roku” i
„Swęta
wiosny"

W ub. roku wzrósł — w po
równaniu lo roku 1983 — udział w zniórce na NFOZ miesz
ńców wszystk.ch większych
miast w jf. gdańskiego. jedvnite w Gdyni zanotowano nie
wielki
spadek
ofiarowanych
na ten cei kwot.
Po
kilkuletniej
przerwie,
toczyli s.ę dc lej akcji miesz
kancy gm.ny Lipusz.
Nato
m.a-st
stosunkowo
niewielki
uył w niej uoział mieszsancow
gmin: Osiek i Stężyca.
Go
rzej niż poprzednio wypadła
także w ub. roku gmina Przo
dkowo.
Wysoko ocenia się ubiegło
roczny udział w zbiórce na
NFOz
mieszkańców
gmin:
Ps-zczółki.
Kolbudy
Górne.
Krokowa. Wejherowo. Tczew
Łęczyce, Prujzcz Gd. Zebrały
one na ten fundusz po ok.
500—600 tys.. zł.
(t>k)

zł

Słowackiego we Wrzeszczu,
odmówiono (pomimo obowią
żującej w lutym zanniennei
sprzeaaźy) sprzedaży masła
no oac.nkj „smalec 250 g".
a w sklepie mięsnym w Oli
wie przy ul, Wita Stwosza
(przy zb'egu z ul. Derdowskiego), łój wołowy aoda.e
się do mięsa bez kośoi.

Co. gdzie, kiedy 2

Dzięki ofiarności miesz
kańców woj. gdańskiego, w
1984 r. zgromadzono na
koncie NFOZ 99.856 tys zl,
tj. o ok. 86G0 tys. zł wię
cej mi w 1983 roku. Naj
więcej pieniędzy przekazali
mieszkańcy Gdańska (32.696
tys. »i), ualej .— Gdyni
(24.415 tys. zł). Starogardu
Gd, (4620 tys. zi), Tczewa
(4085 tys. zł) oraz Wejhero
wa (3341 tys. zł).

W 1985 rcxu rozpoczęta zo
staniu budowa osiedla domków jednorodzinnych orzy
ul. Okrężnej. Reałizowac je
będzie
Młodzieżowa Spćł
dzielma
Mieszkoniowa
w
Gdyni z Dizeznoczeniem dla
mł xłych małżeństw, miesz
kających w Saoccie mini
mum 5 lat.
Zakłada się koncentrację
sił i środków na remontacn
budynków mieszkalnych z je
dnoczesnym
zwiększeniem
prac
zabezpieczanych *
konserwatorskich. W ramach
posiadanych funduszy zosta
nie przeprowadzony remont
kapitalny 9 budynków, 5 ele
wacji, 19 dachów. W bieżą
cym roku z powodu braku
kabli eoergetyczoycn nie Dę
dą przeprowoazane remonty
sieci elektrycznej w mieście.
Radni stwierdzili, że powthtón być kontynuowany re
mont kapitalny mola, jednak
do tej pory n e są określone
źródła środków finansowych
Kontynuowane będą inwe
stycje z funduszy miejskich,
takie jak: przebudowa wę
zła Wojhcrowsoego, buccwa
2 budynków z izbami rota
cyjnym' pizy ul. 'Kombatan
tów i remont hali targowej.
Radn Sopctu przyjęli pion
społeczno-gospodarczy
mia
sta na rok 1985 i uchwalili
budżet w wysckcści 818 min

*■ I gabuM

•oboty w g. C -16;
■ Gdynia Urabówtr d. Ra
mu>.ta 49 — lekarz ogAWy, pe
diatra t gabinet »abiegowy w
soboty, niedziela 1 świąi
%
g. lo- «;

OJCA

za udział w uroczystościach pogrzenowych oka
zane współczucie składam serdeczne podziękowanie
2ona z rodzina.
S-1783

składaj ą:
pracownicy i dyrekcja ZOIE
Gdynia.
________________ K-1926

„Lacpol”

