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O RADZIECKIM
MORATORIUM
Wielu działaczy nań
stwuwych i politycznych
z różnych krajów świaia
zwracało się i zwraca ao
rzędu radzieckiego w spra
we przedłużenia jeanostronnego moratorium na
wszelkie doświadczenia ją
drowe. Sprawa ta zostanie
rozstrzygnięta z uwzględ
nieniem tych postulatów i
z uwzględnieniem tego, na
rle, według naszej oceny,
USA poważnie gotowe $q
rozm<*viać na temat przer
wonią doświadczeń — po
informował na konferencji
prasowej dla dziennikarzy
radzieckich
I zagranicz
nych w centrum
praso
wym MSZ ZSRR wicemini
ster spraw zagranicznych
ZSRR Michaił Kapica.
856 MlN DOL,
KREDYTÓW Dl A WRL
Przystąpienie Węgier w
1982 r do Międzynarodowego Banku Odbudowy I
Rozwoju umotywowane by
łp koniecznością popra
wy Ich możliwości kredy
towych | rozszerzenia eks
portowych rynków. W cią
gu ostatnich czterech raf
z tą organizacja finanso
wą podpisano 10 porozu
mień kredytowych na su
mę ponad 856 mm dola
rów.
APEL O ZACHOWANIE
ROZSĄDKU
7achodnioniemieckie mi
nisterstwo zdrowia zaape
lowato do społeczeństwa
RFN o nieuleganie panice
wvwałonej fałszywymi info
mocjami w związku z na
stępstwami awarii w ra
dzieckicj elektrowni ato
mowej. Inspiratorzy paniki
rozpowszechniają rn. in.
nieprawdziwe informacje
i apelują do łudzi o ma
sowe poddawanie s.ę kon
heli stopnia napromienio
wcnia.
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Zamówienia rządowe i programy operacyjne

A co ze zjawiskami Inflacyjnymi?

n

Ok. 130 pozycji liczy, lisi« zamówień rządowych rnld zł. Wydatki dewizowe
na materiały, wyroby i usługi remootowo-budowla- osiągną w , przyszłym roku
dp na rok 1987. Obowiązywać mają także dwa pro- poziom 327 min doi.
gramy operacyjne, zaopatrzenia gospodarki iywnos
Warunkiem zdrowej poli
ciowej oraz zaopatrzenia ochrony zdrowia.
tyki gospodarczej — podkie
O szczegółach uchwały cji było 2-krotnie więcej) nie ld min. Kubiczek — nia
Rady Ministrów w tej spra- zwiększono zakresu zamó- «noże być tłumienie milacu
wie, której pełny tekst opu-’ Wien, aby utrzymać ich real w sposób sztuczny. F-owablikuje w czwartek „Rżecz- ność. Zamówienia tworzyć dzić to musi do istotnych
pospolita" poinformowano 6 mają przede wszystkim wa- zakłóceń na rynku. Stąd też
bm. dziennikarzy na konfe- runki dla postępu tecnmcz- niezwykle ważną sprawą jesl
rencji prasowej w Komisji nego, oszczędności surow- utrzymanie
równoległego
Planowania
przy Radzie ców i materiałów, paliw oraz wzrostu płac i cen, zaś źróMinistrów.
energii.
deł zahamowania inflacji
Zamówienia rządowe —
Zgoame * zapow edziami Poszukiwać należy przed?
podkreślił I zastępca prze- zr niejszvia sie u jSdną po- ^z.ysĄim we wzroście wywodniczącego komisji — zycje i1CŁDa programów ope dajnosci pracy. Pod tym
Fiancisztk Kubiczek — i rjCylaVch W 1988 roku względom _wyniki I połro-za
idące w ślad za nimi gw a- prztwiduje się Icb likwida- okazały się korzystne Storancje surowcowe są dla c,ę Zadania dotyczące oz ^ °Plł,ccfl,a wzrostu wypracy ,Mł
jest wnrawWDraw
przedsiębiorstw nadal atrak- wtrjtt transportu przeniesie. dajności nra™
cyjną urmą realizacji właszostały z programu ope- dzie wysoki, jednak nie
nych planów.
_
- racyjnego do zamów,eó rzą- przekracza bezpiec znego po
Mimo wielu nacisków na dowyeh. Równocześnie wy- ziomu. Istnieją więc raczej
rozszerzenie listy łpropozy- konawcy programów opera korzystne przesłanki do dalcyjnych
będą mieli od szeqo stopnioweqo rownowa
1987 r. (analog.cznie, jak w żenią rynku. Proces ton je
zamówień rządo dnak powin.en zostać przy
M. Orzechowski w Moskwie ptzvpadku
wych) obowiązek uczestni spieszony. Brak równowagi
Jak podała agencja TASS, czenia w przetargach Bar w wielu dziedzinach powow środę odbvło się w Mos to wyraźnie rosną i.odtf *** b°w‘em, m- ^ ««*■"*•
“ wykonyrtTw.tt-e me:tukwie spotkanie, między prze (w tvm równie, dew.zowel nizraow
retormy
gospodarna irealizację
curiLuu
programu
ui
uur ułmu uch
och• . «
.
,,
bywającym w ZSRR człon łxa
1 Jomecznośc s ęgama
kiem Biura Politycznego KC ron ' zdrowia. Juz w br. R,- C30J.
środki zastępcze w poPZPR. ministrem spiaw za da Ministrów podjęła decy po
granicznych PRL, Marianem zję zwiększającą środki na slaci m in. dotacji.
(PAP)
OrzecUowsklm i członkiem zaopatrzenie tej sfery o 4.3
Biura
Politycznego
KC
KPZR, ministrem spraw za
granicznych ZSRR, Eduar
dem Szewardnadze.

W trakcie spotkani« wy
rażano zadowolenie * owoc
nego rozwoju przyjaciel
skich stosunków radzieckopolskich, z w'zajemnie korzy
stnej współpracy m.ęazy
obu krajami we wszystkich
dziedzinach.

Weszło w życie, opubLko
w«n« w Monitorze Polskim
nr 15 i br., zarządzenie ministra hapdlu wewnętrznego
i usług w sprawie jednolitych warunków gwarancji
na towary niepehiowartościowa lub używane, sp«-*edawana po obniżonej cenie.

„Słoneczny Balet” z Turku

N

Pogoda
Driś beiizie zachmurzenie ma
bt.
miejscami
umiarkowane,
temperatura minimalna 10—13
•t., maksymalna 20—22 st C
Wiatr zmienny słaby okres?m* umiarkowany, łez)

Zespół zatrudnia no stała
Współpracują z
nami
znani
artyści
i
choreografowie
z Teatru
Narodowego
w
H^sinkacn,
niedawno nawiąza
liśmy kontakt
z cnoreografem z USA. Mamy sate
do ćwiczeń, nie dysponuje
my natomiast sceną. Wystę
pujemy gościnnie w teotrach
8 tancerzy.

6 bm. zebrał się w Ministerstwie Pracy , Płac
i
Spraw Socjalnych zespół ek
sportów ds. minimum socjalnego, by wstępnie pod
sumować
dotychczasowe
wynik pracy
Zasadnicza
rozbieżność
poglądów dotyczyła pierwszej
kategorL
Zdaniem
przedstawicieli nauki i resortu pracy celowe byłoby
zasiąpienle
dotycnczasoweao pojęcia minimum socjame nowvm,
nazywanym roboczo wzorzec konsumpejt o niezbędnym stan
dardzie.

borg. Tak wyg.ąda bowiem „Kałiatoy" kilku Anglików f
trasa dnjgieyo etapu regat jeaen Irlandczyk. Studenci z
„Cutty Sark Ta1! Ships Race” ^Daru” po*złl— a pyło to trak
— który rozpoczął się w po- towone jako wyrożrrenie —
medziałek w norweskim porcie Larvik.
Dokończenie na sir. 2
Do Larviku cała fłotyila
„Operacji Żagiel", licząca sto
kilkadziesiąt stotków, przypłynęła z Bremerhaven. To nie
był
odcinek regatowy, a
podróż towarzyska". Jachty
i statki powymiervaty między
sooą część załóg, Miało to
służyć bliższemu poznaniu
się i zaprzyjaźnieniu młodych
ludzi. No „Dar Młodzieży" przy
szła dwudziestka
żegiarzy
bądź studentów z radzieckiego „Siedowa" bułgartkiej

wiaowiskowyeb. Prze
szło Dołowa naszych wysię
pów ndbvwo się poza Turku,

wódców ZSkR i l - a bv
spotkali się w Hirosz,mie
w celu osiągnięcia porożu.
..
,
.
m,ema we 'W»1Wch’ Praltycznych krokach na rzecz
rozbrojenia

Związkowcy opowiadają
się za utrzymaniem tradycyjnego pojęcia minimum
socjalne, zgodnie » uchwałą Rady Ministrów w
tej sprawie z 1981 r. Powo
łują się przy tym na powszechną znajomość i funkcjonowanie w świadomości
społecznej dotychczasowego pojęcia. Na zasadnicze
zaś pytanie: co chcemy *agwarantować ludziom — ple
niądze czy towary, odpowiadają, że nie można odrywać zestawu rzeczowego
dóbr i usług od jego wyra
zu pieniężnego.
Osiągnięto za to znaczne
zbliżenie poglądów co do
zawartości koszyka mini
mum Dotyczy to m. in. ar
tykułów
żywnościowych,
których dobór oparto na
normach Instytutu Żywno
ści i Żywienia. Zdaniem
związkowców,
powołują
cych się z kolei na opinię
Instytutu Matki i Dziecka,
należałoby prz> jąć wyższą
normę żywieni* dzieci. Ich
wątpliwości budzą też nie
które inne pozycje, m in.
proponowany do obliczeń ok
res zużycia odzieży, zbyt
długi, nie uwzględniający
pogorszenia jakości i trwa
łości wyrobów.

Fot. M, Zarzecki

III Międzynarodowy Obóz Przyjaźni
„Bryza-86’

Dobrze Jest nam
ze sobą...

RZYJECHALI tu z ró
żnych
krajów,
by
w&póJme
wypoczywać, bawić się i pracować,
poznawać najpiękniejsze za
kątki Wybrzeża, zdobywać
odznaKi sprawności, manife
stować za pokojem, nawiązywać przyjaźnie. Wiele z
nich przetrwa potem dłużej,
a wspólne obieranie ziemniaków w obozowej kuchni
czy układanie piosenki, w
której te same słowa brzmią
w różnych językach, wspominąć będą z rozrzewnięnieni i sentymentem przez
lata.
Już p« ra* trzeci na ma-

szrach Harcerskiej Bazy Obozowej „Bryza" w Gdyni
powiewają flagi innych kra
jów. Po nowe wrażenia i
na wypoczynek przyjechały
do ośrodka, grupy pionierów ze Związku Radzieckie
go (z Leningradu), NRD (z
Okręgu Eifurt), Bułgarii (z
Warny) i Wigier (z okolic
Iżaka). Razem z młodzieżą
polską uczestniczyć będą w
III Chorągwianym Międzynarodowym Obozie Pokoju
t Przyjaźni „Bryza — 86".
Wczoraj, odbyło się uro
czyste otwarcie zgrupowania. Na miejsce zakwaterowania pionierów i harcerzy,
przybyli
przedstawiciele
gdańskich władz wojewódzkich.- sekretarz KW PZPR
w Gdańsku — Anna Szałach i wicewojewoda gdański — Stetan Milewski,
Wśród gości obecny
bvł
Cd 4 ao 6 bm. odbyły się takze szef- WIJSW w Gdańw Warszawie konsultacje sku
gen. bryg. — Jerzy
polityczne pomiędzy mini
sterstwami spraw zagranicz
nych Polski i Jemeńskiej
Republiki Arabskiej. Stronę
jemeńską reprezentował wi
ceminister Ahmed Muha
mmad Al-Eriani, stronę pol
ską wiceminister Jan Ma
jewski.
Omówiono problematykę
stosunków dwustronnych oraz wymieniono opinie na
temat aktualnej sytuacji
międzynarodowej.
Prace żniwne nam&raiąw
Jemeńskiego gościa przy
jął minister spraw zagrani Eibląskiem rozmachu. Sprzy
cznych Manan Orzechowski. jająca pogoda stwarza dos(PAP)
konałe waru mci dla dojrzęwania oraz sprzętu zbóż. W
woj. elbląskim nie ma obec
nie gminy,
gdzie rolnicy
nie przystąniliby do kosze
'
nia.
Wczoraj I sekretarz KW
PZPR w Elblągu Bolesław
Smagała oraz sekretarz KW
Tadeusz Ośko wyruszyli na
żniwny rekonesans po woje
wództwie, W PGR Jazowa
zebrano już 270 ton rzepaku. Z 28 ha sprzątnięto jęcz
mień ozimy, a z 17 ha — ży
to. Trwają obecnie przygod° zbi°ru fzenicv
rf. Daje to jui wstępne pojęcie o praktycznym zasto- z 300 ha. Sprzęt jest spraw
sowaniu wvnalazku Mirosła ny, a drobne remonty wyko
Wa Pietrzaka. Dodać warto, nuje na miejscu brygada re
że po zainstalowaniu „ukła montowa.
Magazyn skupu zbóż w
du zapłonowego świetlówki"
Stawie
pęka w
pobiera ona mniej energii Nowym
elektrycznej, to dodatkowa szwach. Do pobliskiej Cukru
756 ton
oszczędność. Natonrast po wni odstawiono
włączeniu do sieci nie roz- ziarna rzepakowego do pod
pa-ja s;ę stopniowo, „nie suszenia. Aktualnie przyj
jest od rolników
pstryka", a od razu płonie mowana
jasnym, stałym oświetle- pszenica. Ziarno jest suche,
czyste, durodne.
niem, jak żarówka,
Równi-ż
w magazynie
w samych tylko zakła- PZZ w Malborku zakończo
dach Mirosława Pietrzaka, no cdbiór od rolników rze
oszczędności z zastosowania paku. Rozpoczęto skup jęcz
jeqo układu oblicza się na mienia ozimego oraz pazeni
J ’n,n 11 ««“?•. 'V 5kj,n cy. Magazyn pracuje całą
»«1»
»5= oszczęd- dobę, ale rolnicy mają za
noscl
Dlale!l0
strzeżenia do czasu pracy
Wojewódzki laboratorium, które ocenia
skl
Klub Techniki i Racjonaliza jakość ziarna tylko do godz.
cji żywo interesuje się tym
pomysłem i opracował już
wsDÓlnie
x
Politechniką
Szczecińską
dokumentacje
potrzebną do postępowania
patentowego oraz plan se
ryjnej produkcji „układu
Pietrzaka”.
Jak poinformował radzie
W zasadzie wszystko jest cki dziennik „Prawda", pla
sprawdzone przez fachow nowo przbiegają piace przy
ców i potwierdzone. Powsta budowie systemu zabezpie
je pytanie: Jak długo trwać czenia uszkodzonego bloku
będzie droga od pomysłu w czernobylskiej elektrow
do powszechnego zastoso ni atomowej. Czwarty usz
wania wynalazku młodego kodzony blok umieszczony
został w betonowym sarko
elektryka?
fagu — pisze „Prawda”.
(PAP)

P

Konsultacje
polityczne

Zgodnie z tym zarządzeniem towary tego typu, na
których
pełnowartościowe
odpowiedniki udziela
się
gwarancji, zostają również
nią objęte. Przy obniżce ce
ny do 25 proc. okres gwarancji ul
jednak skjóce.
.,
...
mu o 1/3, zaś przy obniżce
cenv w granicach 25—50
proc. — jest mniejszy o po
łowę. Większe obniżenie ce

■
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Ile może być w ożyciu w całym krają lamp jarzeniowych? — setki milionów. Ile się * nich przepala w ciągu roku? — miliony! I w zasadzie te miliony Jarzeniówek stają się bezużyteczne. Nie dla
wszystkich. MIROSŁAW PIETRZAK, elektryk * *«kładów Prz“mysłu Odzieżowego „Odra" w Szczecinie skonstruował „coś", co przepalonym jarzeniówkom przywraca użyteczność,

Jest to mały aparacik,
wielkości pudełka zapałek,
Podłączony do przepalonej
jarzeniówki oświetleniowej
powoduje, ie ta znów się
pali, a do tego czterokrotnie dłużej niż nowa. Oto
istota zgłoszonego już do
opatentowania
wynalazku
Pietrzaka
Nie wnikając w roiwiąza
nia techniczne, ohjąte ochro
na patentową powiedzmy,
że chodzi o nieskompliko-

wany, tani układ elektroniczny,
który
nazwano
roboczo przez autora „uk.ad
zapłonowy świetlówki", kilkakrotnie przedłuża źvwot
różnego rodzaju jarieniówkom, co oznacza czteiokrolnie mniejsze zapotrzebowanie na tzw. rury jarzeniowe
do lamp fabrycznych i biurowychKoszt aparaciku skalkulowano n, 260 zŁ Cen. nowej jarzeniówki wynosi 480

Hi
i

"ma

west

fi tew-a »

• Dokończenie na str. 2

Nowe seriale
Dwa nowe seriale poja
wią
się ‘-w najbliższych
dniach na małym ekranie.
Od piątku 8 bm. nadawa
ny będz'n bułgarski obraz
obyczajowv pt. „List do re
dakcji", rez. Tortora Stojanowa. 4-częściowy serial ukazuje środowisko małomia
steczkowe widziane oczami
sofijskiego dzienn.karza.
10 bm, rozpocznie się emisja radzieckiego serialu
zatytułowanego „Zawód: ohc*r śledczy". Treścią 5częściowego fümu jest wal
ka organów ścigania z orze
srępczością krymmalno-gospodarczą.

„Czyścili" dno fontann

Przy sopockim molu nie wolno kąpać się w morzu, o czym mówią umieszczo
ne w widocznych miejscach tablice informacyjne. Mimo to niefrasobliwi młodzi
ludzie wykonują z mola do wodv niebezpieczne skoki. Jak widać na zdjęciu: ich
DODisy znajdują newet widzów. Niemniej przydałoby się ukrócić tego rodzaju za
bawy, zanim dojdzie do tragedii. Jeśli nie wystarczają zakazy, może poskutkowały
by mandaty?
kuci
Fot. M. 7arzecki

Dokończenie na str. 2

' ŻNIWA
przebiegają sprawnie

Sarkofag
dla reaktora

Sie • • *
«i«r^ w Tm *■-1 'ś*t -& &

Andrzejewski oraz zastępca
dowódcy Marynarki Wojen
nej w Gdyni — kontrsdmirał — Kazimierz Bo*sy.
Gości powitała Anna Sza
łach. Życząc pionierom miłego wypoczynku na Wy»
brzeżu, nawiązała do kilkuletniej tradycji wakacyjnej
wymiany dzieci i młodzieży
pumiędzy Polską i krajami
socjalistycznej
wspólnoty,
Podkreśliła, że jest ona wy
razem przyjaźni i internacjonalistycznej więzi mię
dzy naszymi narodami.
Młodzież polska przyłączyła się do ogólnoświatowego apelu węgierskich pio
nierów o uczczenie roczniey zrzucenia bomby atoniowej na Hiroszimę. Zaapelowała o oddanie hołdu po
ległym tam dzieciom i żor
ganizuwanie wielkiej manifestacji pokojowej ie sier-

W woj. elbląskim

Rewelacyjny „układ Pietrzaka
przedłuża żywot jarzeniówkom

f terlaeh

Jesteśmy teatrem
tańca.
Mówi się o nas, iż rep-ezen
tujemy nową klasykę. Budując pizedstawienie sięgamy
oo literatury klasycznej fiń
sk:ej i obcej. Wykorzystuje-

Pierwsze przyjaźnie.

jak długa beazie droga od pomysłu do zastosowania?

i Dokończenie na str. 2

scenografa rtnlę współpraeu'ącego z zespołem.
— „Słoneczny Balet” powstał w 1981 r. Obok balem
Teatru Narodowego w He'.sinkach jesteśmy drugim te
go rodzaj; zespołem protes
jonalnym w Finlandii. Funkcjo
nujemy pod patronatem Stowarzyszema Kulturalnego w
Tjrku. Nasza działalność w
20 proc. finansowana jest z
funduszów państwowych, 30
proc. pieniędzy zapewnia mia
sto, pozostałe wydatKi pokrywane
są z wpfvwów z
przedstawień. Nazwę przyjęliś
my nd paryskiego baletu, któ
rym od dawna jesteśmy zauraczeni. Nasza artystyczna
formuła zbliżona jest do for
muły tego francuskiego zes
połu.

Burmistrz Hiroszimy, Takesnl AraKi ogłosił dekiarację pokoju. Dokument po
zytywnró ocenia radzieckie
moratorium na próby nukle
arne i podKreśla konieczność bezzwłocznego przerwania po wsze czasy doświadczeń nuklearnych. Ta.
, , . . , .
..
keshl Afakl ZaPr0Slł P^Y'

Co chcemy zagwarantować:
pieniądze czy towary?

Oranie Skagerraku

Gwarancje na towary
niepełnowartościowe

atrakcją
tegorocznych Dm Tur
ku w Gdańsku
były
występy „Słonecznego Baletu,s. Na scenie Teatru „Wybrzeże" dorosła puDliczność
miała możność
obejrzenia
dwóch w'dnwisK: „Kobieta,
jak kobieta” i „Fject", dzieciom zaś zespól zaprezentował przedstawienia: „To się
może zdarzyć"
i „Muzyka,
muzyka". W przerwie pomiędzy spektaklami poprosiliśmy
o krótkg rozmowę: panią Ra
Ija Lehmussaari — dyrektora
artystycznego
i głównego
choreografa
teatru, panów:
Irkkl lehmussaori — dyrekh?r<j administracyjnego, seenagrała, autora hbrett w jedLukala,
nej osobie i Juha

Ponad 50 tys, mieszkańców Hiroszimy i innych
mlast japońskich oraz goście z zagranicy uczestniczy
H w śroaę w hiroszimskim
Parku Pokoju w uroczystościach dla uczczenia parnięći
ofiar amerykańskiego
oombardo./ania a „mowego
Punktualnie o 8.15, w nrL*
tym
umvm
samym czasie, kiedy przed
41 laty na Hiroszimę spadła
bomba atomowa, oaezwał
się dzwon
Na
skutek
wybuchu
bomby atomowej irzuconoj
na Hiroszimę, zmarło oaółem ponad 143 tysiące osob.

Podpol&ką bandęfą
'na »Opetóóji lagie!«

D
poniedziałkowego
wieczoru, przez cały
wtorek, chodzimy w
poprzek
Sicaąerraku,
jak
chłop za pługiem po swo,m
polu. Żeby płynąć na zachód
-Dar Młodzieży' idzie raz
kursem
południowym, raz’
północnym — lak dziwne jest
to źeg?owanie.
Trafiliśmy na
najgorszy
wiatr — wieje prosto z za
chodu, a my po wyjściu z
Larviku tam włośnie powirniśmy płynąć. Niemal na
środku Morza Północnego zakotwiczono jest boja zwrotna, po minięciu której dopiero statki żaglowe klasy A
wziąć mogą kuc* na Goete-

ajwiększą

Ten dzwon bije
ofiarom Hiroszimy

Atrakcyjna forma

reaiizacii własnych planów

Cena 8‘ił

Niemal na całym święcie
rozpowszechniła się opinia,
że jeśli chce się jeszcze
raz wrócić w to samo miej
see, trzeba wrzucić monętę do wody. Tak samo dzie
je się i w Rzymie, odwiedzanym przez miliony tury
stów.
Z tradycji tej żyła spora
szajka „niebieskich
ptaków”,
która przeważnie
nad ranem, gdy ruch jestf
najmniejszy', przy pomocy
nurków, magn°sów, sieci i
innych
metod „czyściła"

dna fontann. W końcu zain
teresowały się całym proolemem w ładze miejskie Rzy
mu, gdyż — zgodnie z
przepisami pieniądze wrzucane do fontann oraz przed
mioty składane przed różnymi zabytkami i pomnikami, należą się kasie miejskiej.
Złodziejom żyło się świet
nie, zwłaszcza w sezonie tu
rystveznym, gdvż wydobywali w ciągu doby monety
wartości — 300 tyrs. lirów
(ponad 200 doi.)

22, Ci więc rolnicy, którzy
przyjadą pod magazyn póź
nym wieczorem zmuszeni sa
czekać całą noc na otwarcie laboratorium. Dużym utrudnieniem są róvrnież wy
magane pi zez PZZ od rolników kwity „dyspozycja do
stawry" pszenicy wysokoglu
fenowej. GS dość opiesza]e wydają takie zaświadczę
nia, a bez nich
transport
ziarna nie może być przyjęty do magazynu.
W malborskiej
„AgTOmie" brakuje skrzyń bieaów
d#
kombajnów
„Bizon*',
pomp hydraulicznych i roz
dzielaczy. Sprzedawane są
za to siewniki, pługi i *zy
Dokończeni na str. 2

Włamał sję
do systemu
komputerowego Kongresu
Wraz z rozwojem techni
ki nasilają się również prze
stępstwa, w których narzę
dziem jest komputer, Nie
rzadko popełniają je nielet
ni.
W Cleveland policja za
trzymała nastolatka, który
za pomocą osoDistego kom
putera tvpu Commodore 64
włączył się do systemów
komputerowych
zainstalo
wanych
w
instytucjach
państwowych, w tym w Kon
gresie.
W swej przestępczej dzia
łalności sprawca, którego
nazwiska dla dobra śledz
twa nie ujawniono, posłu
żył sie także liniami zamiej
scowyuni kilku towarzystw
telefonicznych z Cleveland.
Za ic h pośrednictwem pod
łączył swój komputer do
komnutciów szkoły w Mil
waukee, imiwersvtetu w
Teksasie, Konare.su i kilku
instytucji, od których wy.ty
dzil usługi i różn^ pizednvoty powszechnego użyt
ku.

Spór o złoto
Nurkowie
amerykańscy
przygotowują się do wydo
bycia wraku statku angiel
skiego, który przewoził zra
bowane Hiszpanom złoto i
zatonął w zatoce Delaware.
Statek „Debraak" zatonął
na
wysokości przvlądkę
Henlopen w czasie sztormu
25 maja 1798 r.
Wrak «poczywa na jłebokości 23 m i nurkowie spo
dziewają się znaleźć ładunek
złota.
m Dokończenie na str. 2
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Oranie Skagerraku
«I Dokończenie *c nr> 1
na małe jachty różnych bon
der. Wymiano załóg jest dos
konałym pomysłem: pięć dii
wspólnej żeglugi młodych łu
dzi, wspólnego życia w jed
nym kubryku, wspólnej pracy,
oaiazo szybko zbi.ża ludzi,
pozwala im się poznać, za
przyjaźnić. Wyniesione z teyo
okresu obyczaje ł zasady
przyjmuje się na całe doro
słe życie. To, czegc się dzi
siaj uczą na morzu, pod ża
glami, może stać się nie
złym wyposażeniem nc samo
dzielne życie.
Widać to już zresztą na
każdym kroku, tak ta zbiera
nino spod dwudziestu bander,
ze stu statków, mówiąca róż
nymi językami i przynosząca
najprzeróżniejsze obyczaje —
szybko staje się jedną żeglar
ską rodziną. To takt, że że
glarze, że młodzież, jest z
natury kontaktowa i otwarta,
ale I tak widzę, jak narasta
w nich świadomość wspólno
ty.
Obserwowałem w Larviku.
jak studłnGi z „Daru" poru
szali się w tym międzynaro
dowym tyglu, z jaką swoboaą
wchodzili w różne międzyna
rodowe towarzystwa. Oczywi
ście, chłopak najłatwiej porozum.e się zawsze z dziew
czyną — na tym polu nasi
odnoszą niewątpliwe sukcesy.
Ale na pokładzie zawierało
się męskie przyjaźn.a. Młody
Anglik, płynący „Darem", zapy
tany w Lotviku, kiedy wraca
do domu, czyli na swój sta
tek, odpowiada: ao jakiego
domu? „Dar" jest moim do
mem.
I patrząc na to, mogę zro
zumieć, że zaprzyjaźnienie
się młodych łudzi, wytworze
nie wśród nich poczucia mor
skiej, czy wręcz ogólnoludz
kiej solidarności —- są dla or
ganizatorów „Operacji Żagiel",
czyli The Sail Training Associa
tion, ważniejsze ud wszyst
kich rugat, od ścigania się.
od oficjalnych wyników Oczy
wiście regaty są nośnikiem
tamtej idei, one właśn e gro
madzą te tys ące młodych lu
dzi, ale naprawdę, to prze
cież nie to ściganie jest naj
ważniejsze.
Norwegia powitała cało
flotyllę „Operacji Żagiel" wspa
niała urodą Larviksfjordu,
Skaliste, malownicze Drzegi,
porośnięte lasem i z rzadka
uzupełnione małvmi domkami. Chwała Norwegom, że
tego pejzażu nie pozwolił,
zepsuć ntewydarzonym archi
tektom i urbanistom. Tutaj
człowiek nie gwałci krajobra
zu, lecz się w niego subtel

nie wpisuje. Poza tym wspa
niałym pejzażem niewiele by
ło w Larviku w gruncie rze
czy do podziwiania. Małe
miasteczko, od stuieci zwią
zane z morzem, wydało wie
lu wielorybników, polarników,
marynarzy. Z trzech swcich
synów jest jednak szczególnie
dumne. Z Thora Heyerdahla
(który był zresztą także goś
ciem „Operacji Żagiel") z Oska
ra Wistlnga — polarnika, kto
ry wiąz z Amundsenem zdo
był w 1911 r. biegun połud
niowy, oraz ze słynnego szkut
nika Com,u Archera.
Port w Larviku
zestal
zamknięty no czas trwa
nia „Operacji Żagiel". Tyl
ko wielki prom pasażerskosamochodowy „Peter Wessel"
regularnie, co 14 godzin, od
chodził z Larviku do Danii.
W pcmedziałek rano wiel
kie żaglowce i małe jachty
w ustalonej Kolejności opusz
czają port Ponad sto jedno
stek w droaze na siart defi
luje przed królem Norwegi
Olafem V. „Dar Młodzieży"
pozdrawia monarchę paradą
ourtową i salutem banderą.
Start miał nastąpić o 15.
Najpierw zobaczyliśmy z:elonq rakietę, lecącą w poch
murne niebo. Chwilę ootem
po sKałach Larviksfjordu po
toczył się huk wystrzału. Król
Olaf V osobiście odpalił tę
startową rakietę. Tak rozpo
czął się ostatni, regatowy od
cinek tegorocznej „Operacji
Żagiel", o długości ponad 600
mil morskich. Tak nom się
przynajmniej wtedy wydawa
ło.
Chwilę, przed królewskim
strzałem Junąr deszcz i towa
rzyszył nem dokładnie tak
długo, jak długo trwał c!arm
do żagli. Całe więc to stawia
nie marsli, bombram żag'5
sztaksli, kliwrów, całe to wy
bieranie luzowanie, brasowanie, wszystkie te gwizdKi, ko
mendy, odbywały się w stru
gach zimnego aeszczu.
Gdy dzwonki ogłosiły ko
niec alarmu, gdy można było
schronić się pod dachem,
deszcz przestał padać. Nad
ciągnęła jednak mgła, w któ
rej po pół godzinie rozpro
szyła s ę cała regatowa flo
tylla.
Każdy poszedł własnym
kursem, każdy próbował z
wiatru wyciągnąć najlepszy
kurs. Zginęli w mgte najwięk
si konkurenci w naszej kla
sie. Razem z „Darem Mrodziezy” idzie tylko zachodniomemiecki „Goren Fock" —>
trzymasztowy bark Bundesmcrine. .,Gorch Fork" wybrał
ten sam kurs, co kapitan
Wfktorowicz — i z nim oą-

dziemy się ścigać przez wiele następnych godzin.
„Gorch Fuck" przybył na
drugi etap regat wprost z
Nowego Jorku. Wraz z n m
przybyły argentyński „Libertad" i norweski „Christian
Radieh". 2c Argentyńczykom
nie chciało się z Biemerhaven płynąć na regaty — ich
wrasna sprawa. Ale dlaczego
Norwegowie nie wystawii
swojego „Christiana Raaicha"
— budzi zdziwienie. W ten
sposób klasa A obejmująca
największe rejowe żaglowce
liczy tylko pięć statków.
Na ekranie radaru ccła ta
flotylla jaw ta się jako ogro
mne zbiorowisKO punktów. Kto
jest kto i gdzie kto się znaj
duje, miało się okazać dopie
ro nazajutrz, gay o 10 rano
wszystkie statki podały swoje
pozycje. Najdaiej aoptynęła
„Kaliakia". Bardzo daieko do
szedł „Kruzensztern" — z ty
łu został „Siedow" zaś „Gorch
Fock” był niedaleko „Daru".
Od północy zaś trwało to
oranie Skagerraku. Co kilka
godzin powtarza się operacja
gordingowunio fokżagia
i
grotżagla...
A wiatr jakby uparł się, że
by nas z tej cieśn ny nie wy
puścić — wieje wciąż prosto
z zachodu. Przy takim wietrze
— nie zdążymy.
Ale na morzu wiatr szybko
się zmienia. Teraz jest wto
rek weczorem, wieje zachód
nia siódemka. „Dor" idzie w
gięookim, ponad 20-stcpniowym, przechyle z powrotem
w stronę Norwegii. Bulaje w
mojej koDinie są pod wodą.
Gdyoysmy nie płynęli tak
szybko, mógłbym pewnie cg!q
dać ryoy. „Dar Młodzieży”,
idąc ter najwyższych żagli,
robi &—9 węzłów. Idzemy
jak najostrzej na wiatr, żeby
przepchnąć się wreszcie ze
Skagerraku na Morze Północ
ne. Za godzinę robimy rwrot
i znowu w stronę Danii. Z
prognozy pogody wynika, że
w nocy może się odmienić,
możu dmuchnąć z połudn a.
Wtedy dopiero zaczęłaby się
żegluga, o skończyła oranie
Skagerraku.
JERZY RINGER
Z ostatniej chwili
Środa, godz. 12.00. Wiatr
w nocy „siadł" ale jeszcze
zdążył porwać nam grotżagieł. Zmniejszenie siły wiatru
(wieje 3—4 w skali Beaufor
ta) może zwiastować zmianę
kierunku. Komendant Leszek
Wiktorowicz od Larviku prze
stał się golić — co powinno
pozytywnie wpłynąć na siłę
| kierunek wiatru. O godz.
10.00 statki podały swoje pozycje, Cała flotylla rozrzuco-

Inaugurocjc

na jest na przestrzeni wielu
dziesiątków mil morsktah i
wzajemne odległości można
podać tylko w dużym przyblłgżeniu. „Kruzensztern" jest
okuło 30 mił przed nami,
„Gorch Fuck" — 18 mil przed
numi, „Siedow" — 70 za na
mi. „Zawisza Czarny" — 50
mil rnurskich za nami c „Kaliakra" jest najdalej do przo
du. ,
Czekamy na południowy
wiatf, Na razie wyszliśmy ze
Skagerraku i teraz halsując,
orzemy Morze Północne.
Żaglowiec uczy cierpliwoś
ci.
j. r.

Mistrz Polskń
przy Traugutta

„Bryza-86”
• Dokończenie ze str 1
pnia br. na Westerplatte.
Treść tej odezwy odczytała
na apelu harcerka — Iwona
Cybulska. Uczestnicy obo
zu przygotują na ten dzień
balony i latawce, na któ
rych wypisane będą imiona
dzieci zabitych w Hiroszi
mie i Nagasaki. W trakcie
manifestacji wzniosą
się
one w powietrze jako sym
bole pokoju.
Tradycją harcerskich obo
zów jest pozostawienie w
miejscu pobytu jakichś sta
łych totemów. Aby uczynić
zadość temu obvczajowi w
HBO „Bryza" w Gdyni mio
dzież z czterech krajów umieściła na słupie drogo
wskazy wskazujące odległo
ści i kierunki, jakie dzielą
ich od swoich stolic
Goście, wśród których obecny był także przewodni
czący MRN w Gdyn, —
Emil JaszczaK i wiceprezy
dent Gdyni — Tadeusz Bier
narki zwiedzili oddana tu
niedawno świetlicę.
W trakcie trwania zgru
powania tj. do 17 sierpnia
br. organizowane będą dni
poszczególnych narodów re
prezentowanych przez mło

dzież Na jnerwszy z nich
— Dzień narodowy Bułga
rii — pionierzy zapraszają
już dzisiaj o goaz. 1S.30.
Grupa bułgarska przygoto
wała wystawę własnoręcz
nie wykonanych eKsponatow, prezentujących swój
region oraz pokaz tańców
narodowych. Gry i zabawy
urozmaicą melodyjne buł
garskie pieśni.

stypendiów o 20 proc (i 7
tys. zł) fj. o 1400 zł.
Tak więc podstawa nau
czenia wysokości stypen
dium np. dla studenta zanotjscowega na pierwszym
joku studio* wynosić bę
dzie 13,8 tys. zł, a dla stu
denta zamieszkałego w miej
scu, w którym studiuje i
również będącego na pier
wszym roku — 10 920 zł.
Natomiast dla studenta za
miejscowego
na
wy
ższych latach wyniesie —
11 340 zł, a dla miejscowe
go 840G zł.
Dla przypomnienia chciał
bym stwierdzić, iż wyso
kość części stypendium uzależnionej od warunków

Nie wodo...
Zbigniew
H., robotnik ze
Gdańskiej,
wiceprze
wodniczący,
a od początku
1985 r. przewodniczący
niele
galnym. struktur byłej ..Soli
darności” na wydziale K-l 5
hm. przed kamerami telewizji
opisał jak dał się wciągnąć do
terr ystycznej działalności po
Lgającej na zastraszaniu osób
oznan ch za pizeciwników by
tej „Solidarności”,
działaczy
pasyjnych ltd.
W 3-osoboweJ grupie obowią
zywała swoista
konspiracja,
szczegóły kolejnych
„akcji”
omawiano podczas spotkań m.
in. na zapleczu
kościoła św.
Bry-.dy w Gdańsku. I tam też
— Jak wyjaśnił Zbigniew R.
- r rzekazywane przez „łączni
ków” były pieniądze na takie
działania w kwocie 20 tvs. zł
StocztU

miesięcznie. Stosowano chuli
gańskie, a nierzadko
wręcz
bandyckie metody. Polegały one np. na podpalaniu wyciera
czek przed drzwiami mieszkań
wytypowanych osób, oblewa
niu drzwi wejściowych łatwo
palnym płynem
i następnie
wzniecaniu ognia, rozlewaniu
lubstancjj o silnym
i przykrvm zapachu. Zbigniew R. —
Jak sam stwierdził — postano
wił ujawnić
tę działalność,
którą zaczai
oceniać
jako
bezsensowną
nie mogącą li
czyć na Jakieś szersze społecz
ne poparcie. Chciałbym — po
wiedział — przestrzec tycn, któ
rzy chcieliby robić coś podob
nego że nie warto J że prę
dzej czy później przyszłoby im
zdać sobie z tego sprawę...
(PAP)

Wielka Brytania
Wielka Brytania była jesz
cze za naszych dziadków wiel
kim mocarstwem i panawafa
nad morzami j cceanami. jak
mawiano wówczas: sztandar
brytyjski powiewał na pięciu
kontynentach, a słońce nigdy
me zachodziło nad impe+'um.
Gdy 4 lipca 1776 r. w Fi
ladelfii ogłoszono Deklarację

giem przedstawiał Anglii czy
sta rzymski obraz jej roli i o
bowiązków w świecie."
Przykład amerykański po
działał na wyobraźnię innych
narodów I początek XX wie
ku stał się dla W. Brytanii
wstępem do jej kolonialnego
końca. W tej sytuacji w 192b
r. powstał polityczny twór pod

materialnych stanowi róż
nicę pomiędzy podanymi
wyżej kwotami a dochodem
na osobę w rodzinie stu
denta.
Wzrostowi ulegnie również
automatycznie część stypen
dium uzależniona od wyni
ków w nauce Kształtować
się ona będzie w granicach
od 2520 zi do 5880 zL Pod
wyżs7eniu ulegnie również
wysokość stupendium mi
nistra
nauki
i
szkolnictwa
wyższego
dla wybijającej się młodzie
ży akademickiej. Wynosić
ono będzie 11 tys. zł miesię
cznie.
W związku ze wzrostem
kosztów utrzymania zwięk
szą się również opłaty za
miejsce w domu studenc
kim o 300 zł (opłata, wyno
sić oędzie 2200 zł) i za wy
żywienie całodzienne w sto
łowcę akademickiej o 450
zł w skali miesięcznej.
Zmian systemu pomoev
materialnej w najbliższym
roku akaaemickim nie prze
widuje się. Zakładany jest
natomiast wzrost liczby stu
dentów pobierających część
stypendium
uzależnionego
od wvniköw w nauce. Oz
nacza to, iż wierzymy, że
młodzież akademicka uzy
skiwać będzie lepsze niż do
tychczas wyniki w nauce.
Notował:
TADEUSZ BELARSKł
(PAP)
spierać, ale na pewno W.
Brytania jest tam wśród rów
nych.
Ta teza obecni© nie wyma
ga szerszego uaawoamenia.
Wystarczyło prześleazić choć
by ostatnie wydarzenia w jej
tonie: bojkot igrzysk Commo
nweałthu i bardzo poważne
rozbieżności wobec stosunku
do reżimu RPA Anglia, ten
„pierwszy wśród równych"
znalazła się niemal w całko
witej izolacji. Premier Austra

Wtedy to był żart..
Niepodległości, Anglicy uświa
aomilj sobie, że jedna z pe
reł w ich koronie „odłupuje
się". I n.e pomoało ani pod
burzanie Irdlan przeciwko
ZDuntowanym Amerykanom,
ani też wojny z nimi. Nie po
mogło zburzenie i spaiente
w wojnie 1812-14 Białego Do
mu i Kapitolu (budynki odbu
oowano, a politykę radykal
nie zmieniono).
Andre Maurois pisał: „Idea
Imperium odradzała się w ro
mantycznej wyobraźni Oisrae
lego. Przed Chamberlainem,
przed Rhodesem, przed Kiplin

nazwą Brytyjska Wspólnota
Narodów, Zawołano wszem
i wnbec: „Bóg, Król (bądź
królowa) i Imperium”
Po II wojnie światowej, gdy
perły z korony zaczęły maso
wo odpadać zawołano, ale
już nieco ciszej: „Bóg, Kró
lowa i Commonwealth": zos
tawiając „3rytyjska” w lamu
sie histerii. Od tego momem
tu Brytyjczycy uwierzyli swej
propagandzie, która iansowa
ła hasło tej „nowej" wspólna
ty: „Pierwszy wśród równych".
Czy naprawaę pierwszy to
kraj wspólnoty można by się

lii Bob Hawk© wyraził to aobitnie: „Jeśli mamy wybie
rać między jeanością a wiarygoanością, to nadszedł czas
aby wybrać wiarygoanosć”.
Prenrer Wilson otwierając
kilkanaście lat temu konteren
cję szefów rządów państw
wspólnoty nazwał tę organi
zację „bezcennym dziedzic
twem", lecz me użył już wow
czas słowa imperium Ale...
prasa podbiła bębenek „mo
carstwowych Anglików" pub
likując m.in. takie zdjęcie,
na samym szczycie królowa,
pod nią Harold Wilson, a pod

Ponad 300 uczniów szkół ponadpodstawowym z
NRD bierze udział w zorganizowanych w Gdańsku
wakacyjnych obozacn pracy i wypoczynku. Od po
nieaziałku przebywa w naszym mieście kolejna. 38osobowa grupa młodzieży niemieckiej z Erfurtu.
Uczestnicy obozu pracują m gdańskich zieleńcach,
skwerach i w parkach, wykonując zalecenia Miej
skiego Przedsiębiorstwa Zieleni.
Przypomnijmy, że na Wybrzeżu spędza tegoroczne
wakacje ponad 1430 młodych goścf z NRD, w tym
większość dzieci, uczestniczących w obozach wypo
czynkowych. W tym samym czasie dzieci i młodzież
z województwa gdańskiego korzysta z podobnych
form wypoczynku w kraju za Odrą.
Na zdjęciu: młodzież niemiecka, porządkująca zie
leńce przy al. Grunwaldzkiej w Oliwie.
(kucz)

Gorące przyjęcie w Gdańsku
• Dokończenie ze str. 1
my utwory znanycn kompo
zytorów, takich jak Bela Bar
tok, Strawiński,
Szostako
wicz, Prokofiew i in. Bardzo
ważną roię oagrywc u nas
scenografia, kostium.
Wiele pracujemy
Gramy
różnorodne
pod względem
treści i formy przedstawienia
dla małych dzieci, dla mło
dzieży (najczęściej w Szko
tach) i ala dorosłych.
Występowaliśmy
dotych
czas w Jjgostawii na Festi-

Marzysz o własnym
domku jednorodzinnym?

wała Teatrów
Dziecięcych,
odbyliśmy artystyczne tournee
po Dorni. W Polsce jesteśmy
po raz pierwszy. Gdańskiej
publiczności zaprezentowaliś
my najnowsze przedstawie
nia. Premiera baletu „Kobie
ta jak kooieta", opartego na
motywach „Kaleweli" odby
ła się w ubiegłym roku z okazji 150 rocznicy odkrycia
tego jeanego z trzech naj
słynniejszych w świecie na
rodowych eposów; choreogra
fern przeastawienia jest Raija
Lenmussaari, autorem libret
ła I scenografem Erkkj Lehmuzykę napisał
mussaari,
współczesny
kompozytor z
lurKu Ma'tti Parkkari. „Eject" (co po polsku ozna
cza wyzwolenie, uwolnienie)
przedstawiliśmy po tar pierw
szy br, na Festiwalu Tańca w
Kuoppio. Choreografem jest
Raija Lehmussoari, scenoąrc

fern Juha
Lukala; muzyka
stanowi colage utwordw Char
lesa Ives'a, Murig Micheletti
i motywów fińskiego tanga.
Premiery
obu dziecięcy cłi
przedstawień odbyły się pod
czas wspomnianego już fe
stiwalu w Jugosławii.
Bardzo podobc nam się
Guańsk, piękne, odbudowa
ne z wojennych ruin zabytki.
Wzruszeni jesteśmy gościn
nością jego
mieszkańców.
Cieszymy
się, ii mogliśmy
wystąpić przed wybrzeżową
publicznością, która przyjęła
nos tak bardzo gorąco. Rzę
siste oklaski, janie rozlegamy
się pc przedstawieniach za
pamiętamy na długe. Za nie
I za wszystkie przyjemne wra
żenią serdecznie Gdańsków
dziękujemy.
Notowała;
KATARZYNA KORCZAK

Żniwa przebiegają sprawnie
• Dokończenie ze str. i

Wzrastają stypendia studenckie
Zgodnie z rozporządze
niem ministra nauki i szkol
nictwa wyższego o pomocy
materialnej dla studemów,
corocznie analizuje się i we
ryfikuje zasadę naliczania
stypendiów. Wynika to z
faktu wzrostu kosztów utrzy
mama. Według informacji
GUS i wewnętrznych ana
liz resortu, wzrost ten sięga
ok. 18 proc. rocznie.
W związku z tym, jak
stwierdził w rozmowie z
dziennikarzem PAP dyrek
tor Departamentu W/cho
wania i Spraw Studenckich
MNiSzW Eugeniusz Pietra
sik, od 1 października br
planuje się podwyższenie
dotychczasowej
podstawy

Ten, który wygrać mciesz w Międzynarodowej Loterii
Dziennikarzy „Błękitna" ma 114 m kw. powierzchni
użytkowej. Sklddają się na nią: kuchnia» pokoje, łozienka, wc (wyłożone glazurą), własne, kotłownia. Pro«
ducent: Zakłady Drzewne w Czechosłowacji gwarontują montaż domku w ciągu 22 dni robeezyehParter domku jest w pełni zagospodałowany, o górę
właściciel może zagospodatować w różny sposób. Mo
żna urządzić jeszcze dwa duże pokoje, pracownie,
wspaniały salon, pokoje dla dzieci itp,
Pomyśl tylko czy nie warto wyjść marzeniu naprze«
ciw i kupić w najbliższym urzędzie pocztowym los lo
terii „Błękitna" za jedyne 30 słotychl Takiej szansy
nie wolno przegapić! '

Towary niepełnowarfościowe
% Dokończenie ze str. t
ny powoduje, iż gwarancji
się nie udziela.
W praktyce zasada ta do
tyczy przede wszystkim Ar
tykułów gospodarstwa do
mowego oraz sprzętu RTV,
zwróconych przez pierwot
nych użytkowników lub nie
dopuszczonych do obrotu
przez sam nar.de! na skutek
wad i usterek, kiore nastę
pnie zostaiy usunięte, a to
wary znalazły się ponownie
na sklepowych półkach, po
mzszyeh cenach.
Warto podkreślić równo
cześnie, że sprzedawca nie
odpowiada za wady przece
nionego artykułu wymienio
nim 28 premierów i prezyden
tów. Można i tak.
Lonayński „Economist” ucz
cfl 200-lecie Stanów Zjedno
czonych kolorową reprodukcją
historycznego obrazu — Fila
delfia w dniu 4 lipca 1776 r.
Artykuł rocznicowy zatytuło
wano „Deklaracja Zależności".
Pisano wówczas: „Wobec po
wyższego, my przedstawicie
le Wielkiej Brytanii... w imię
niu i z upoważnienia dobrego
ludu tej wyspy uroczyście ogfaszamy i stwierdzamy, te
ta wyspa jest j z. prawa po
winna być pięćdziesiątym pier
wszym stanem Stanów Zjed
noczonych Ameryki i Brytanii
i jako taka utraciła już pra
wo rozpoczynania wojen, za
wierania sojuszy i czynienia
innych rzeczy, do których
maią prawo państwa mepod
ległe".
To bvł oczywiście iart „Economista", lecz... czy żartem
,est obecna polityka brytyj
ska, która ra skinienie amerykańsk.ego palca gotowo
■est... Lista jest długa i zna
na.
A wszystko to w 60 roczni
cę utworzenia (a może ra
czej rozoadu?) wspólnoty,..
WOJCIECH CZULINSKI

li i I hgi

ne w karcie gwarancyjnej.
Jest to Łgoóne x kodeksem
cywilnym, który stwierdza,
iż sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności za wady
i usterki powodujące obni
żenie ceny, e Ue przed za
kupem poinformował o tym
nabywcę. Przekładając tę
zasadę na język praktyki
nie możemy np. domagać
Się usunięcia uszkodzenia z
którym, świadomi tego fak
tu, nabywamy towar.
(PAP)

Spór o złoto
i

Doksnruois

m

©Ii, f

Prace nać wydobyciem roi
poczęły się we wrześniu
1984 r. f z pierwszych pene
tracji wynikało, że ładuneK
składa się ze złotych monet
wartości od 5 do 500 milio
nów dolarów.
Zanim jednak kompania
SUB-3AL przystąpi do prac
wydobycia wraku, musi wy
grać proces sądowy z Kom
panią Worldwide Salvage
inc., która pomoqia jej zlo
kalizować wrak w 1984 j„
która oskarża ją, że złama
ła przyrzeczenie w dopusz
czeniu do prac wydobyw
czych skarbu. Worldwide
domaga się odszkodowania
oraz podziału odzyskanego
skarbu.
Na konferencji prasowej
w 1984 r. przedstawiciel
SUB-SAL zaprezentował 35
złotych dublonów hiszpań
skich i powiedział, że zna
leziono też angielskie rłote
gwinee i srebrne monety
hiszpańskie. Pokazał też pier
ścień, który podobno nale
żał do kapitana statku Jamę
sa Drewa na którym wy
ryty był napis — „Dla ucz
czenia pamięci kochanego
brata kp,t. Johna Drewa, któ
ry
utonął
U
stycznia
1798 r."„

cnepy samozbierające. Utrud
nieniem dla rolników z woj.
elbląskiego jest fakt, że po
szukiwane przez nich prasy
rolujące do
słomy można
kupić jedynie w Gdańsku,
gdyż oddział malborski „Agromy" takiej
sprzedaży
nie prowa dzi.
POM Sztum-Górki obsłu
guje 6 grom. Poza bieżący
mi naprawami sprzętu wy
twarzane tu są koła zębate
do traktorów „Ursus", rege
neruje się tu także viirnlki
do rozruszników.
Od 3 dni w SKR Prabuty
praca wre na peinych obro
tach. Kosi się żyto i jęcz
mień. 17 kombajnów pracu
je bezawaryjnie,
a drobne
usterju usuwane są „na po
czekaniu". W magazynach
CS w Prabutach tłok, a na
dodatek rolnicy twierdzą, że
nie odbiera fię cd nich ow
s a.
Inaczej jest natomiast w
magazynie zborowym w Su
szu.
Także przea magazynem
PZZ w Krośnie ustawiło się

15 ciągników z przyczepa
mi wypełnionymi ziarnem.
Skupuje
się tu wyłącznie
pszenicę. Wrasnie odebrano
550 ton, w tym 300 ton psze
nicy wysokogiutenowej.
Ogólnie rzecz biorąc przy
gotowania do żniw elbląs
kich PGR, POM, SKR i GS
nie budziiy zastrzeżeń. N.epokoi nieco organizacja sku
pu. Nie zanotowano dotych
czas kłopotów z zaopatrze
niem w części zamienne do
maszyn i sprzętu żniwnego.
Sam sprzęt jest sprawny i
aobrze konserwowany.
Zastrzeżenia
sekretarzy
KW buuziła sprawa nie wią
żąca sie, co prawda, ze zni
wami, ale rzutująca na ogól
ną opinię o porządku w wo
jewództwie. Mianowicie, dro
gi pozamiejskie są żałośnie
te
gąszczem
chwastów.
Czas więc najwyższy, aby
odpow tedzialny za ten stan
rzeczy Rejon Dróg Publicz
nych w Elblągu oraz wła
gmin
dze poszczególnych
województwa wzięły się za
uporządkowanie podległych
im terenów,
MONIKA SKOTNICKA

O/UOSIEMA
supereksutesouue
KtOSK-Kwiaclamię w Kar
tuzach
sprzedam.
re,
81-29-87,
G-24Ft>5
MERCEDESA (beczka) ku
pię. Tel. 24-34-23.
G, 24322
EIATA
125, Zuka sprze
dam. Tel. äi-83-16. G-24829
HANOVAG
Due
Diesel
sprzedam, Kożyny 34. em.
PSZCZÓłkl

G-24943

SUNNY j amieni© na Mer
cedesa 300 D
lub 240 t>.
Teł, 24-35-53.
G-24978
OWCZAREK niemiecki ro
dowodowy
—
aprzedan,
Tel. 51-83-1«.
G-24830
KAPEluKl, parkiet, bojler
dc
e.c
aprzedam.
Tel.
41-69-89 po 16.
G-24930
DRUT ocynkowany, więkt~ą ilość sprzedam
Bab)
Dół. 2 km od Kolbud.
G-24934
PILNIE sprzedam z powo
du wyjazdu segment (dąb),
komplet kucnenny. kom
plet tapiceiskt (nowe) oraz
odowkę nj gwarancji .Si
lesia”. Tel. 41-89-29.
______________________ G-24954
iodówkę

pię.

Tel.

używaną
ku
20-28-02. C -24328
nierdzew
Teł, 24-06-00 po
G-24958

zlewozmywak

ny kupię.
20.

POSZUKUJĘ
mie*łZKania
Płatne z góry, Tel. 52-38-68
G-24929
M-3 na Zaspie sprzedam.
Gdańsk Meissnera 16 D/23
po 20.
G-24y45
PILNIE poszukuję mieszka
nia do wynajęcia 2-, 3-poko
jowego, lub pół willi, tele
fon i garaż mile widziane
Tel. 38-05-27.
G-24948

ZAJAZD „Flis” w Dworko
wla graS*egna. zatrudni
kelnerów, pomoce, pokojo
we. Tel. Ś6-15-18,
G-24877
MALARZY
zatrudnię
po
szkole lub rencistów i enu
rytów bez nałogów.
Tel.
32-23-87.
G-24931
MALARZY na stale zatrua
nię. Gdańsk-Oliw* BydgoSkr 4/68
(I«—19). G 14935
MIEJSKI Ośrodek Sportu ł
Rekreacji w Gdańsku za' trudni inkasentów parkin
gowych na płatnych miej
scach postojowych w Gdań
eku informacji udziela dy
rekcja MOSiR Gdańsk, ul.
Zielonogórska
4.
tei
32-36-99
K-9107
MURARZA wykwalifikowa
nego
zatrudnię.
Tel.
41-07-20. 82-28-15 (15—20)
G-24944
PRZEJMĘ do pracy w og
rodnictwie. Możliwość za
mieszkania Gdańsk. Żuław
sk*> 73.
G-24947
OPIEKUNKA do
dziecka
potrzebna. Tel 31-07-50 no
20.
G-24961
POSADZKARZY.
betonia
rzy drogowych zatrudnię.
Wrzeszcz, Fiszera 5/10.
G-2497I
Komputery. Szeroki wy
bór programów 1 liter atury. Gdańsk
Warzywnicza
róg Straganiarkkiej. G-24G3«
DNIń
» sierpnia zaginął
w rejonie Zaspy-Przymorza.
7-mleslęczny
bokser
pręgowany Znalazcę sowi
cie
wynagrodzę
Tel.
53-14-80.
G-24932
WOJEWÓDZKI Urząd Tele
komunikacji w Gdańsku,
unieważnia zagubioną *’,egitymację służbową nr 3359,
wystawioną
na nazwisko
Teresa Theodoratos.

G-2UV»

Piłkarze ekstraklasy rozegra podzielona na dwie grupy. W
ich szeregach znajduje sir; m.
ją w najbliższą sobotę i nie
in. - nafaz
gdyński
BAŁTYK
dzielę drugą runde rozgrywei.
Wybizeżowych kibiców f'zeka (grupa I) 1 Zagłębię Sosnowiec
(grup*
11).
a
więc
drużyny,
inauguracyjny występ jedyne
które opuściły I 'gę Jesteś
go
i-ligowego
„«..»puiu
—»
GDAŃSKIEJ LECHU. Po iopie- my przekonani, że Bałtyk Gdj
czni trenera Mariana Gesxkn nia zechce powróci* do «k»
— jak pamiętamy — przegrali trartlasy.
Obok Bałtyku w grupie I
p.erwszy mecz w Lubinie 0:1,
grać oędzre nasza koiejna wy
ale z zespołem Zagłębia wy
grać będzie trudno, zwłaszcza brzeżowa drużyn» — ARKA
zespołom o podobnej klasie 1 GDYNIA. Natmniaat w grupie U kibice Elbląga emocjonować
to na tamtejszym boisku.
W sobotę piłicarz« Le.-hii po się będą występami OLIMPU.
dejmują jeunego z grównych A więc w II lidze mamy trzy
faworytów' do tytuiu mistrzo nasze zespoły. Która z nich
wskiego, jego oorońcę — dru awansuju do ekstraklasy?
O degradacji arki nie mytih
żynę uOKr.lKA ZAÜRZE. O
godz. 17 w sobotnie popołud — chociażby »»a razie
BAŁTYK GDYNIA rozegra
nie na boisku przy ul. Trau
gutta ekipa nowego
trenera swój inauguracyjny mecz ta
górników znanego przeu laty stadionie ?tiy u.. Olimpijskiej
piłkarza — Lesława Cmikiewi w »ied? u • codą 11, a prz*
drużyny
r^eaera
eża zmierzy się z drużyną bia e-lwnikami
ło-zielonych. Faworytem są o- Stanisława »tacnury beozie je
czywiście goście, ale w pił ćenastka Doiametu Nowi S6L
ce wszystko jest możliwe, tym Natomiast ARjua GDYNIA wy
bardziej, iż występ Lecha w Jeżdżą na pierwsze spotKame
Lubinie nie należał do nieuda do Genowa, gdzie zmierzy się
nych jeżeli chodzi o styl. Być z miejscowym ńtilonem. Rów
może lechiści postarają się o nież elbląsk? OLIMPIA grać
będzie na wyjeźozie 1 wr War
niespodziankę?
A oto zestaw par II serii szawie apotka »lę * HUTNI
pojedynków ekstraklas}
stal KIEM — debiutantem II-ligo
Mielec — Pogoń
Szczecin, wych .oegrywek,
Również zespoły IT ligi rotŚląsk Wrociaw — Polonia By
tom, GKS Katowice — Legia poczynają mistrzowski i * poje
dynki.
Nawa rewelacyjny beWarszawa, ŁKS Łódi — Gór
nik Wałbrzych, Lech Poznań nlammek — druty u* MOSIR,
w
której
giają m. In. Stani
■— Zagłębie Lubin,
Lechla
Gdańsk
—
Górnik Zabrz«, sław Burzyński 1 Janusr Ma
gowski
spotka
sie w niedzie
Ruch Chorzów — Olimpia Po
znań, Motor Lublin — Widzew lę, ia bm. o gudr. 17 w Inau
guracyjnym pojedynku z Che
Łódź.
Polskie Radio przekaż" *pra- mikiem Bydgoszcz na sotsku
wozdauia ze spotkań I ligi pił przy ul, Załogowej w Nowym
karskiej w tradycyjnym pro Porcie.
Drugi nasz reprezentant —
gramie Siudx» S-13. W robo
tę — 9 sierpnia — relacji mo Zatoki Braniewt — *nkźe benlarainek — spotka się * Miażna słuchać w godz. 17.04 —
L7Ä. 18.oó—19.00 ł 19.2U—1V.3Q. wianką Mława o godz. 18 na
własnym stadionie.
Życzymy wszystkim ligow
com samych sukcesów,
juk
Tydzień pu inauguracji roz najmniej ozczarowań, a kibłcom
sporych
wrażeń
1...
umie
grywek I ligi jozpoczyna aię
rywalizacja piłkarzy drtigoligo Jętnośc dopingowania.
I*. TCM.y
wych. Problemy, Jakie dotknę
ły nasz futbol na szczeblu eks
traklasy — również dotyczą 1
drugoligowców,
choć
muże
mniej się o nich mówi. No
wy regulamin rozgrywek ligo
wych
wprowadzony
przez
PZPN obejmuje ł zaplecze eks
traklasy.
Dotyczy wypaczeń,
ki.óre — niestety — ale są
BKS Lecni»
Informuje,
również „obce” klubom II-fi
moiltgowym. a l w wielu przypad że Istnieje jeszcife
kach Ill-ligowym.
wość nabycia karnetów na
V* myśl założeń nowego re
mecie I Hgf w /unaxle Je
gulaminu rozgrywek, do I li
I988-87 (vf
gi awansują cztery zespół}. siennej *tzop«
Automatycznie awans oDejmle tym jeden wstęp
bezpłat
zwycięzców'
obu
gmp, a o ny! Codziennie w grdj 10—
dwa dalsze miejsca premiowa
pracy i w
ne awansem ubiegać cię aę- 15 — zakłady
d?> w barŁżach zespoły, ktö’-e godz 15—18 —
odbiorcy
w swrych grupach zajęły dwie indywidualni
mogą naby
następne pozycje.
3? zespoły Ii-ligowe toetały wać karnety.

Karnety na mecze
biało-zielonych

Ekipa Zenona Piecka
pokonała Stal Rzeszów
Wczoraj rozegrano XIU serię dzil Mirosław Berliński, cho
pojedynków mistrzowskich w ciaż zdobyte 12 pat. powinny
żużlowej ekstr&Klasie. W Gdan temu przeczyć.
A oto zdobvwcj
punktów:
sku, na torze przy ul. F.loląi
kiej, w
obecności
zaledwie dli WYBRZEŻA — Piech — 14,
dwóch tysię?v widzów zawoc- Olszewski -- 3, Dzikowski
nicy GKS Wybrzeża pokonali t4, Kwiazińskl — 1, Berliński
— 12, Laskowski — 8, Żyto —
Stał Rzeszów 54:35.
aył to praktycznie mecz t z 4; dla STALI — Stachyr;. —
historii. Kiedy Jut w I wyści — •, Lubera — 2, Czarnecki gu na torze leżeli
na jpie *w 10. sikora — 0, Kuźniar — D
Rornun Lubera. a na przeao- t Romantak — 8 (obaj w szesstatn'm łuku wyłożył się Ja ctu wyścigach). Clupak —> I»
nusz Stachyra, wiadomo było, Krzywonos — 2.
W najciekawszym meczu ro
iż mecz bećzie toczył się w
w Bydgoszczy donerwowej atmosferze. Goście zegranym
skazani już po tym wyścigu tycnczasowy lider — Apaior To
ruń przegrał z Polonia Cf:4£.
na porażkę tylko chwilami pró
bowa.i walczyć. Także żużlów W pozostałych meczach Stal G o
cy gdańscy niczym nie zalmpo rzów ookonate Falubaz Zielo
nowali. Może jedvme
warto na Górę 48:21. Unia Lesznc wy
pochwalić Piotra Laskowskiego grałr z Kolejarzem Opole Fb3Ł.
za umiejętną
1 mądrą jazdę, a ROW Rybnik pokonał Unię
która przyniosła terau młode Tarnów 52.5:37.5.
+ 107
Z9
mu zawodnikowi w sumie sześć
1. Polonia
»
+ 113
18
2. Apator
punktów.
15 *4-; 30
Zenon Piech nie wywalczył
3. Falubaz
+ 122
15
kompletu punktów, bowiem w
4 Unia L.
— 26
l4
VIII wyścigu „zaspał” na star
3. Wvbrzeże
— 12
!4
cie i wykorzystał to doświad
6. Stal Kz.
+ 99
13
czony Ryszard Czarnecki 1 mi
7 Stal G.
— 71
11
mu ataków Piecha nie dał o8. ROW
—174
f
debrać sobie zwycięstwa. Rów
9. Unia T
4 —230
nierz Grzegorz Dzikowski prze 10. Kolejarz
(ł. TEM.)
grał z Czarneckim. Słabiej jeż

5

Zatoka Braniewo

przed HHioową premierą
Wiałę Tczew 2:1. W Bramev le
kibice liczą Jednak na zwycię
stwo
swoich pupilów w III-llgo
grupie III. ich rywalami .;ędą:
Gwardia Szczytne. Bug Wysz wej premierze.
Jak
nas wczoraj poinformo
ków, Znicz Pruszków, Narew
braniewscy
piłkarze
Ostrołęka, Mławianka Mława,, wano.
Pogoń Łapy, Mazur Ełk, Orlę mają obecnie zgrupowanie na
miejscu
w
oś-odku
Zatoki.
Tre
ta P.eszel, Stomil Olsztyn, Po
lonia Warszawa, Crsus Warwa ningl prowadzi ponownie Krzy
wa. Gwardia Białystok i Wi sztof BorkowsKi. Skład zespo
łu niewiele się zmienił. Doszli
gry Suwałki.
inauguracyjny mfi
pierw bracia Jerzy 1 Grsegovr Borycz
szej rundy sezonu 1986-3' roze kowie z Polonii Pasłęk.
W drugiej kolejce
Załoka
greją braniewianie na swoim
stadionie w niedzielę, IB hm. nic wyjazd do Narwi, a w tr^e
ciej
podejmować
będzie
u sie
o godz. lk z Mławianką, która
n’edawno w kontrolnym spot bie Bug,
(koł
kanlu pokonała
w Malborku
Piłkarze ŻATOK1
BRANIE
WO znowu w III lidzej W

Ostrze „Żądlą' me stępiało
1 Piotrem Lipskim („Trzy Ko
Półmetek osiągnęły — organ5
zowane przez Ognisko TKKF rony”) — obaj po 35 pkt.
Pieczę nad rozgrywkami —
„Przymorze” w Gdańsku
rozgrywki letniej
piłkarskiej druga runda Już się rozpoczę
ła
— sprawuje Janusz Rodzi«
ligi TKKF dla amatorów po
wicz.
wyżej 18 lat. Startuje 13 sied
• • •
mioosobowyoh zespołów. Gra
W ramach „Lata — 89' Og
ją systemem, „każdy z każ-,
dym”, przy czym w pie'Wsze) nisko 'f'KKF „Przymorze” prze
turnieje
rundzie stoczyły w sumie 90 prowadziło ostatnio
siatkówki (najlepszy był team
pojedynków.
nazwie „Vistula”). W ringo
Mistrzem
półmetka
zoztał o
nominowały
dzieci z ko'onü
team „Żądła”, które o dwa
f8brvki samochodów Bie’skopunkty wyprzedza
„Przymo
Biaia. Aktualnie
rozgrywana
rze”. Na trzecim miejscu znaj
jest na obiekcie „Przymorza”
duje się zespół
Lumumbv”
wakacyjny turniej piłkarski w
Warto przypomnieć
kibicom, trzech kat. wiekowych o pu
te w „Żądle” występują m. in.
char KO „Jagiellonów”
Andrzej Grubba, Andrzej Ja
(ko)
kubowicz 1 nasz
redakcyjny
kolega Mareu Formela.
W *rbeli najskuteczniejszych
strzelców na półmetku zdecy
dowanie prowadzi
Mirosław
Raczkowski („Przymorze”) —
23 bramki przed
Jarosławem
Płoskim („Browary”) — 16 ł
Andrzejem Jakubowiczem (..Zą
dło”) — 14 goli. Miano naj^ep
szego bramkarza I rundy zdo
był
Janusz
Szypułowsk!
(..Przymorze”) przed Sławomi
rem Kinowskim („Lumumby”).
zaś w punktacji najcktywniej
sz”ch zawodników na I miej
scu uplasował się Maciej Stella
(„Tysiąclecia”) przed Płoskirp

EXPRESS LOTEK
7, 13, 19, 20, 38
SUPER LOTEK
i, 10, 11, 17, 26, 36, 43
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Modi;, czy konieczność?

-Formuła I
po węgiersku
ARAZ po siarcie mu
sisz bardzo uważać:
tur opada w dół, a na
końcu tego spadku są dwa
ostre
zakręty — ostrzega
mnie Laszlo, zapinając ściś
le pasam'

Z

Zatwierdzenie czy zaufanie?

ocenia wojewodę
EDLE ducha 1 litery
prawa obowiązuje za
sada aadiiędnoi c i organu przedstawiciel*
»kiego nad wykonawczym.
Przesadnym optymizmem by
loby jednak stwierdzenie,
że ta ustrojowa reguła
wszędzie
jest
respekto
wana. Znawcy
przedmio
tu z Inst ytutu Państwa
i P'awj PAN utrzymują, ie
w najlepszych przypadkach,
tam gdzie rady szczególnie
samodzielne, można mówić
o stosunkach partnerskich
między radnymi a naczelni
Lem, prezydentem czy wo
jewodą. Wśród wielu przy
czyn kształtujących ten stan
spraw — finansowych, psy
chologicznych — ważne wy
dają się niejasności w sa
mym prawie, prowadzące do
powstania precedensów.
One to właśnie powodują,
ii najpotężniejsze narzędzie,
jakim dysponuje rada wo
bec lokalnej administracji,
rzadko bywa używane a l
wówczas wywołuje konflik-

W

ty i skuteczne zazwyczaj od
wołania. Sama praktyka do
czekała się wyraźnej inter
wencji w wystąpieniu I se
kretarza KC PZPR na X Zje
ździe; „Autorytet rad (...)
partia powinna konsekwen
tnie umacniać dbając w
szczególności o to, by zwie
rzchnia w stosunku do admi
nistracji rola organów przed
staw‘cielskich,
wyraźajaca
się m.in. dobitnie w insty
tucji absolutorium, była w
pełni respektowana "
Dały się bowiem wyraź
nie zauważyć dwa rodzaje
objaśnienia tej formuły —
zawężające i rozszerzające,
dosłowne i merytoryczne.
W edle określenia słowniko•wego, absolutorium to tyle,
co zatwierdzenie spra
wozdania z działalności z
dopiskiem w nawiasie „lina
nsowej". Gdyby więc ogra
niczyć podstawę oceny wo
jewody i naczelnika wyłącz
nie do poprawności wykona
nia planu i budżetu, wówcm.« zasada nadrzędności ra

dy zostałaby silnie zawężo
na, gdyż wyklucza odmowę
„zatwierdzenia" uzasadnioną
takimi np. przyczynami, jak
arogancja wobec radnych,
odmowa codziennej współ
pracy, konsultacji, błędne
decyzje itp Były już przy
padki unieważniania, uchy
lania uchwał rad stopnia
podstawowego — przez wo
jewódzkie, oparte na takiej
właśnie interpretacji: plan i
budżet zostały wykonane, za
tem naczelnik i wojewoda
musi uzyskać absoluto
rium, a więc nie ma poustaw do odwołania ze stano
wiska
Konflikt wynika za szcze
gólnego odczytu sformułowa
nia tego punktu ustawy, rze
czywiście mało precyzyjne
go, w którym stwierdza się
„rada udziela absoluto
rium po rozpatrzeniu spra
wozdania z wykonania pla
nu i budżetu”. Cóż, można by
łatwo sprowadzić cały wy
wód, wynika jący z tego ro

zumowania, do absurdu kon
stalując, iż każda rada ma
obowiązek zatwierdzenia do
kumentu, natychmiast po
rozpatrzeniu... Wnioskowanie
takiego automatyzmu jest
jednak jawnie sprzeczne w
zestawieniu z innymi any ku
łumi ustawy, w których jea
noznacznie określa się nad
rzędność rady, jako organu
władzy państwowej, nad or
ganem administracji. Zatem
oceny nie można ograniczać
do spraw planu i budżetu. I
w ogolę absolutorium to bar
dziej wyraz zaufania do
działalności niż zatwierdze
nie dokumentu, powodujące
samoczynnie akceptację na
czelnika czy wojewody.
Nie jest to spór o słowa,
lecz o rzeczywisty zakres
władzy.
Głos X Zjazdu przechylił
wyraźnie szalę na stronę ko
rzystną dla rad narodowych,
zgodnie z ustawą i konsty
tucją.
DOROTA MARKIEWICZ

Sztuka kochania po indyjsku

„Kamasutra” czyli
dekalog etyczny Hindusa
(Rozmowa z dot. dr. Krzysztofem Marią Byrskim)
— „Miłowanie to przy
współudziale jaźni słuszna
skłonność zmysłów czucia,
w troku I powonienia, któ
rych ostoją Jest »erce ku od
odpowiednim przedmiotom.
Rozkosz płciowa to rezultat
szczególnego
kontaktu s
przedmiotem zmysłów".
— Fragment ten pochodzi
z wydanego nakładem PIW
„Traktatu o miłości czyli siyn
■ej „Kamasutry". za której
tłumaczenie

otrrymat

pan

nagrodę Stowarzyszenia Tłu
maezy Polskich

w dziedzi

nie literatury pięknej. Ale
w wydanym

tomie

można

znaleźć jeszcze „Traktat o
zacności" czyli Manusmryti.
Co łączy obie księgi i dla
czego zdecydował się pan
wydać je razem?
— Bardzo nie chciałem,
aby środkiem zainteresowa
nia bvła jedynie „Kamasu
tra". Oczywiście zdaję sobie
sprawę, że rozpala ona naj
większe namiętności i zain
teresowania, aJe w stosunku
do „Traktatu o zacności”
jest to tekst drugorzędny.
W dodatku w tomie tvm za
brakło trzeciej części, która
składa się na trójsferę indyj
sklej etyki — „Traktatu o
dobrobycie”. Te trzy części
stanowią coś w rodzaju de
kalogu, a więc zespołu norm
etycznych Hindusa. Jest to
koncepcja triwargi czyli trój
sfera indyjskiej etyki, a opie
ra się ona na tym, że cała
egzystencja ludzka składa
się z trzech sfer: sfery świa
dc mości, « więc zespołu
norm, wedle których nalety postępować, sfery uczu
cia, w której chcemy doś
wiadczać egzystencji jake
rozkoszy i w której dominu
je miłość i erotyka, i trze
ciej — sfery dobrobytu, w
której dążymy do zachowa
nia zdrcwia i bezpieczeń
stwa. I wedle tej koncepcji
etycznej zrodziła się idea
wydania tego tomu, a brak
trzeciej części trozna żarto
bliwie wytłumaczyć tym, łt

— Bardzo chciałbym, aby
może nie jest to najlepszy go dziś H ndusa jest ona je
czas ne mówienie o dobro dynie zabytkiem z daw przekład bez specjalnej arnych
lepszych
czasów.
bycie.
Być może stosunek cio chaizacji wskazywał, że nie
w
dalszym mamy do czynienia z teks
— Czym jest „Kamasutra". seksu jest
ciągu dużo
mniej
za tem współczesnym ale z dru
Pnwsiechule uchodzi ona za kłamany niż w Europie, ale giej strony szukałem jeży
pod względem mentalności ka, którym można posługi
podręcznik sztuki miłości
dzisiejsze Indie z racji wpły
wów brytyjskich są raczej wać się na co dzień i w sa
— I „Kamcsutra” może dziewiętnastowieczne. Spra lonie, nie używając przy
być oczywiście podręczni wy seksu — to temat, który tym słów, które po prostu
kiem, bo ma ona poma porusza się niechętnie.
są nieestetyczne
gać przede wszystkim w
osiągnięciu
maksymalnej ' — Na jakie trudności na
Rozmawiała:
rotkoszy zmysłów. Oczy
wiście najważniejszy więc tknął się pan jako 'łumacz?
ANNA BOCHEŃSKA
bęazie seks, ale nie tyl
ko, ważna jest sprawa wszy
stkich możliwych doznań ja
kie mogą mieć miejsce za
sprawą kontaktu kobiety z
mężczyzną. I oczywiście
wszystko to powinno odby
wać się wT zgodzie z tym,
SZYSCY, którzy blemem jest raczej nadmier
co w sferze świadomości
wraccjq z Zacno ny udział zywroścś w spra
jest słuszne i zasadne.
du mówią, te wunkach, wynikający m. in,
ze zbyt sk-omnej oferty prze
— Pierwszy przekład do
jeżeli człowieko mysłu i usrug, i że pomoc
wi spotkanemu w charytatywna Zachodu nigdy
konany w Polsce w roku
autobusie, na ławce
parku znaczenia dla wy
niewmiała
IP22 zrobiony został „ukrad itd. na pytanie skąa pan (pa żywienia narodu, a dziś cze
ni) jest oapowie się, że z Pol goś takiego Drastycznie już
kiem i wstydliwie”. Próżno ski — zcchodniak przybieia nie ma — Francuz czy Betg
spojrzałby na człowieka tak,
szukać n&zwiska tłumacza, fizjonomię pełną powagi i jak
patrzyłby na Murzyna
ubolewania. To jest mina ta
» najdrastyczniejszy fra ka, jakby usłyszał od bliźnie powiadającego, że oni Murzy
go wyznanie, że jest choiy ni mają jaśniejszą skórę od
gment podaje się w prze na raka w ostatnim stadium. białych.
W jakimś wywodzie cudzo
Byl czas kiedy, pod wpły
kładzie łacińskim. Skąd tak wem tego, co mówiła świe ziemiec mi powiedział „wy
późne zainteresowanie „Ka- ża, polska emigracja nazywa jecie bardzo mało mięsa, bo
jąca się polityczną, pełna mięso jest u wcs na kartki".
masutrą". Przecież kontakt tragizmu m>na na widok Po Zapytałem co to, jego zda
laka wynikała u ludzi Zacho niem znaczy mało. Odparł,
h kulturą indyjską istniał du z przypuszczenia, że każ że przypuszcza, iż połska ro
dy przybysz z Polski jest sie dzina ma mięso na obiad raz,
Już dużo wcześniej.
rotą po „Solidarności” pogra albo dwa tezy w mes ącu.
żoną w ciężkiej żałobie O- Wyjaśniłem rzeczowo: śred
— Tak, proszę jednak pa becnie współczucie, które wy nio polsko rodzina otrzymuje
miętać. te na przykład rzeź wołuje połskosć stanowi re na kartki około 10 kg miesię
be hinduska określano jako zultat głębokiego przekona cznie. Jest to mięso wołowe
przejaw bezeceństwa i spro- nia Francuzów, Amerykanów, i wieprzowe, którego cena
śności. A sprawami seksu Anglików, że Poick to syno jest subwencjonowana ze
zajmowano się przez dziur nim nędzarza. Na przykład skarbu państwa i stąd w ago
kę cd klucza. Zupełnie od pi zeciętni Iuazie na Zacno- ie reglamentowanie tych za
wrotnie niż to m.ało miej dzie mniemają, że Polacy nie kupów. Po wyzszej cenie,
sce w Indiach, gdzie była mają co jeść, trapi ich głóc czyli Dez państwowej sub
to po prostu jeszcze jedna podobny do tego, który zna wencji, Rażay może kupić
sfera ludzkiego życia
mionuje afrykańskie czy azja faktycznie ile cnce mięsa. W
tyckie rejony głoaowe
Są państwowych sKleoacn bez
— I gdzie „Kamasutra" dzi się także, że to humani żaanych kartek kupować moi
pomoc z Zacnoau utrzy na: bai aninę, koninę, arób,
była obowiązkowym podrę tarna
muje przy życiu nasz 37-m- dziczyznę, mięjo z królików
cznikiem dla wchodzącej w lionowy naród. W tej sytua oraz różne podroby i przetwo
cji prawda o Poisce jest tak ty. Mój rozmówca wpierw
życie młodej panny. Czy tak szokująca, ze odrzucana jako wierzyć nie chciał, a potem
reżimowe kłamstwo, jeżeli stwierdził: r,o to nie mówce,
t**t i dzfśr
Dowiedzieć, ie Polacy odży że u was jest mięso na kart
wiają się dobrze, a znaczna ki, tyiKo, że państwo sufewen
— Niestety, a!a dla żyjące ich część k dobrze i pro cjonuje spozyce 10 kg mie-
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cjalna przeszklona sala na
drugim piętrze z doskona
łym widokiem na cały tor
przeznaczona
dla sędziów
zawodów. Naprzeciwko głó
wuego budynku jest tryba
na główna l stanowiska dla
komentatorów.
Pomyślano
także o zapewnieniu możli
wości szybkiego udzielenia
pomocy w razie jakiejś awa
rii czy wvpadku podczas za
wodów. Tuż obok budynku
głównego znajduje się cen
trum medyczne — coś w ro
dzaju małego izpitala, gdzie
wymagający natychmiasto
wej pomocy może być opa
trzony, a nawet operowany.
Obok centrum znajduje się
lądowisko dla helikoptera sa
nitarnego, na wypadek gdy
by konieczne było pizewiezienie rannego do jednego
ze szpitali budapeszteńskich.
Dodatkowma
zabezpiecze
niem jest spr*cjałna, wyłą
czona z normalnego mchu
droga dojazdowa dla kare
tek pogotowia, łącząca teren
zawodów
z autostradą do
Budapesztu.

teienowych. Podczas
prób
zasięg głosu wynosił 5 kilo
metrów — przy najbardziej
niekorzystnych warunkach.
W optymalnych warunkach
zasięg głośników może wy
nieść do 20 kilometiów!

J

AKI komputer opłaco się kupić? Któ-y jest
najlepsiy? Na którym mcie pracowcć nau
kowiec, o jaki zainteresuje nas swoimi gra
mi?
*
i

Korzystając z oxazji, ie tegoroczny Jormerk Dominikański ma także swego todze ju
centrum komputerowe — Biuro Doradztwa Elektroniczne
go i Usług Komputerowych z Warszawv „EUROBIT” — wy«.
stępujące wśród najatrakcyjniejszych wystawców poaczcs
Dni Gaańska, spotkaliśmy się z szefem tej firmy — inż,
Grzegorzem Turniokiem i w rozmowie z nim otrzymaliśmy
wiełe interesujących, najświeższych wiadomości, które po*,
walają znaieić odpowiedzi na postawione wyżej pytan’a.
W chwili obecnej nasz rynek jest zarzucany wieloma ty
pami mikmko-rr.puterów. Niestety, nie wszystkie stają się
w pełni przydatne w naszych warunkach. Ogólnie możne
je podzielić na trzy g«jpy. Pierwsza z nich obejmuje mi
krokomputery, które praktycznie są już na wymar
ciu. Chodź* tu o ZX-81 i VC-20. Mają one niewiełke
możliwości ze względu na małą pomięć (1kB i 3,5 KB
z możliwością rozszerzenia do 16 kB). Należą one do
pierwszej generacji mikrokomputerów mających żenująco
skromną dwukołofov.q grafikę i niewielkie oprogramowa
nie.Druga
Stąd grupę
też ichstanowią
stosunkowo
niska Cena ok.
20 Spectrum.
tys. zł.
mikiokomputery
klasy
Posiadają one ośmiokołorową grafikę i dźwięk w formie
zegarkowego brzęczyka. Jest ich w kraju najwięcej, e to
z tego względu, ie przy masowej produkcji, jako pierwsi®
uzyskafy w Anglii cenę pon:żej 100 funtów. Spectrum wy
posażone jest w niewygodną i nietrwałą klawiaturę w for
mie plastykowych membran. Nie ma on wbudowanego in
terfejsu do dżojstików (urządzenia umożliwiające grę bez
kiaw.atury), przez co zuzywa się niepotrzebnie klawiaturę
Komputera. Spectrum plus oprócz wyglądu zewnętrznego,
różni się oa swojego poprzednika —• Spectrum 48k. właśc wie tylko... wyższą ceną wynoszącą ok, 110 tys. zł (Spec
trum 48k — ok. 80 tys zł). Opłaca się zatem kupno
„normalnego" Spectrum i do tego interfejs i dżojstik, co
będzie kosztowało ok. 100 tys. zł. Można także skorzystać
z efeny „Pewexu ’ i kupić Timexu w cenie około 140 do
larów x wbudowanym interfejsem do dżojstików. Uzyska
my ponadto nc mego roczną gwarancję.
Trzecia grupa mikrokomputerów to: Amstrad, AtaH
i Commodore. Do zabawy najlepsze jest Atari ze względu
na pęknę grafiką S duże możliwości dźwiękowe. Dla bar
dziej ambitnych polecany jest mikrokomputer Amstrad po
siadający znaczną liczbę programów użytkowych (CP/M),

Warto także przedstawić
W pierwszy zakręt wesz
twórcę Hungaroringu. Jest
liśmy z pełną prędkością i
nim
czterdziestokukuietni
piskiem opon.
Gdyby nie
węgiersKi arcnitekl istvan
mocno zapięte pasy bezpie
Papp. Jak sam mówi, o to
czeństwa siła odśrodkowa
rze wyścigowym Fonmuy I
na Węgrzech myślał od da
wyrzuciłaby mnie z fotela.
wna. Piesrwszy projekt przy
Dalej mam kilkusetmetrową
gotował jeszcze w 1973 r.
prostą, wchodzę w kolejny
jego marzenia mogły zreali
zakręt, potem lekki pudjazd,
zować się 12 lat później.
Papp znakomicie potrafił wy
znów zakięt i jeszcze jeden.
korzystać naturalne ukształ
Reaguję prawie jak auto
trwanie terenu, wkompono
mat: sprzęgło, bieg, gaz, La
wać tor w 1 krajobiaz nie
mulec, sprzęgło... Jedno okrą
niszcząc go. W czasie budo
wy praktycznie prze* cały
zenie toru długości czterech
czas był na miejscu prac.
kilometrów pokonuję w cza
Teraz, gdy jego dzieło je«t
sie trzecn minut.
Średnia
już ukończone, Papp pracu
prędkość nie jest więc rewe
je nad swoim kolejnym za
lacyjna —• nieco ponad 80
daniean — obwodnicą wokół
Budapesztu.
kilometrów na godzinę. Ale
też nie jest to prawdziwy
Hangaroring należy do to
wyścig Formuły I tylko f*ób
aD bezpieczeństwem rów średniej wielkości. Spe
ny objazd toru a ja nie pro
zawodników czuwać cjaiiści na czele z Bernie
wadzę „Lotusa" czy „Ferra
t ędzie
kilkaset o- Eedestonam iguan«* chwa
sób,
m. in, ludzielę jego
i
projekt i wykonaw
ri", tylko zwykłą „Ładę" Pra
wdziwy jest natomiast tor obsługi medycznej i ga cow. Kilkakrotne w jzytacje
śniczej.
Rozstawieni co międl /narodowy en komisji
wyścigowy Fonnuiy I.
kilkadziesiąt metrów muszą technicznych zawsze kończy
ły się wystawieniem oceny
Hungaroring — pierwszy
pozytywnej. Chwalą tor ró
tor Formuły z w krajach so
wniez zawodnicy. Podczas
cjalistycznych, zbudowany w
Roman Dębecki prób na torze uzyskiwano
całości przez Węgrów w od
średnią prędkość 1F0—180 ki
Commoaore obecni® pr^egrywa konkurencję eenow« t
leąłości 22 kilometrów od
lomeitrów
na godzinę. Na
Atari
mimo obszernego oprogramowania. Cena zestawu
Budapesztu w kierunku na oni dotrzeć
prostej możliwe jest rozwi
Atari
ze stacją dysnów porównywalna jest do zestawu
na
miejsce
eMiszkolc, trafi zapewne do
prędkości
nawet do
Commocore z magnetofonem. Atari staje się obecnie najwypadku i rot janie
„Księgi rekordów" Guinnes- wentu&lnego
300
kilometrów
na
godzinę.
ba dziej popularnym miki okemputerem w raszym kraju.
sa. Jego budowa trwała zaied począć akcję ratunkową w JednaKże dość ostre zakrę
Rzesza jego użytkowników liczy około 35 tys. osób
wie 10 miesięcy, co — jak czasie nie dłuższym mż 30 ty zmuszają do zmniejsza
Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że jego współ
zgodnie twierdzą fachowcy sekund.
nia prędkości. Dodatkowym
praca z magnetofonem, w stosunku do innych kompute
— jest czasem rekordowo
utrudnieniem
dla
zawodni
widzów przygotowano
rów, jest najbardziej uciążliwa. Nieodzowna w tym przy
krótkim, jak na tak skompii 30Dla
tysięcy
miejsc siedzą ków moaą okazać się wznie padku jest stacja dysków. Jej posiadacz nie ma potrzeby
kowane przedsięwzięcie in cych na trybunach
sienią
toru.
Różnica
pozio
oraz
kupowania do zestawu magnetofonu. Dużo więcej bowiem
żynierskie. Pierwsze spycha 120—130 tysięcy miejsc sto mów między najniżej a naj
programów jest na dysketkach, gdyż około 1000 cieka
cze wjechały na plac budo jących wzdłuż toru. Przed wyżej położonym miejscem
wych pozycji. Dla porównania, na MSX jest ich ok. 50,
wy 15 października 1935 ro siębiorstwo Utasellato —wę wynosi 34,5 metra. Może się
na Commodore 16 — ok. 71, na Sharpa — ok. 150, na
ku, a już — 9 sierpnia br. gieiski odpowiednik nasze więc okazać, że niektórym za
Commodore 64 — ok. 200C, na Spectrum — ok. 2000, na
odbędzie się tu pierwszy wy go „Warsu” (bijący go jed wodnikom, jadącym siabiej
ZX-81 — ok. 80, a no Amstradu ok. 400 programów. Ata
ścig Formuły I.
nakże'na głowę poziomem technicznie, limit 190 litrów
ri posiada nałwiększą liczhę polskich opracowań co jest
benzyny
nie
wystarczy
na
jakością obsługi) ma do
rzeczą istotną, mając na uwadze stosunkowo niski w na
O zbudowamu u siebie to idyspozycji
kilkanaście pawi przejechanie 78 okrążeń, czv
szym kraju, poziom znajomości języków zachodnich. Tłu
ru z prawdziwego zdarzenia lonów
li
320
kilometrów.
omaczone są na język polski pcaręczniki do programowa
Węgrzy myśleli już od da biecuje gastronomicznych,
nakarmić i napoić
nia, instrukcje do programów użytnowycn i gier w szcze
a kilka dni przed za
wna, pomysł zaczął się finj wszystkich
widzów.
W
spe
gólności na k-mrpute-y Amstrad i Atari. Te właśnie kom
wodami zainteresowa
lizować jesienią 1984 r., kie cjalnych stoiskach
będzie
_ nie pierwszym ne Wę putery są najczęściej połecune użytkownikom prywatnym
dy to w Budapeszcie gościł także można kupić okolicz
i mniejszym
zakładom przez firmę „Eurobit".
grzech wyścigiem Formuły
I
Bernie Ecclestone — prze ne
czapeczki, koszulki jest egrenne.
Poza wymien.onymi w neszym kraiu jest jeszcze kilka
wodniczący międzynarodo i... ścicwe
do uszu dla bar
innych tyoow mikrokomputerów,, które, niestety, nie mają
wej organizacji zajmującej dziejkorki
— Bilety zostały sprzeda
wrażliwych na hałas.
u nas racii bytu, ze względu na ich małą liczbę w kraju
s4ę wyścigami Formuły I.
ne w ciągu kilku dni — mó
i oardzo skromne oprogramowanie. Naieżą do nich np.
Ecclestone obiecał dać zgo
Rozwiązano
także pro wi Erika Laszlo — szeiowa
Oric, Tendy, Sharp, MSX. Niektóre osoby otrzymują te
dę na zorganizowanie zawo blem szybkiego i wygodne siużby prasowej Hungaroiin
komputery w formie darowizny lub sami kupują je za gra
dów na Węgrzech, postawił go dojazdu na teren zawo gu. Z samej Czechosłowacji
nicą. P'zed doxonaniem zakupu natężałoby więc skorzy
jednak warunek: tor musi dów. Z Budapesztu dotrzeć mie.ismy tyle zgłoszeń, że
stać z doradztv.'o osób zorientowanych w temacie lub
być gotowy w 193S roku. tu można w ciągu kilkuna praktycznie
moglibyśmy
naszych firm komputerowych (a nie za granicą). Warto
Węgrzy przyjęli ten waru stu minut autostradą na Mi sprzedać im wszystkie miej
np. wspomnieć że komputer MSX może zainteresować
nek, stąd tak szybkie tempo szkole. Parkingi dla samo sca. Bilet
na trybuną ne
jedynie muzyków, gdyż istnieje możliwość podłączenia do
budowy.
chodów osobowych i autoou trzy dni (treningi i wszyst
niego klawiatury. „Eurobit", świadcząc usługi stara sie
sow usytuowane zostały w kie zawody) kosztował 1500
pomóc użytkownikom wszystkich typów mikrokomputerów.
Hungaroring
prezentuje odległości nie więKszej niż forintów, miejsca stojące —
Służy m. in. radą w skompletowaniu odpowiedniej konfsię znakomicie.
Położony 1890 metrów od toru, na doj i000 forintów. Te same b?.
gurocj' sprzęiu komputerowego mniejszym i większym
tuż obok niewielkiego mia ście wystarczy więc kilku-, lety na czarnym rynku ozakładom.
steczka Mogyorod, usytuo co najwyżej kilkunastominu siągają teraz cenę kilku tv
A należy podkreślić, te cero* większy krąg użytkowni
wany w naturalnym zagłę towy spacer.
sięcy forintów. Turyści za
ków zainteresowany jest oprogramoworem specjol:styczbieniu terenu, ma tę zaletę,
cnoani — a przyjedzie ich
nym, ułatwiającym działalność zawodową (w szczególno
że z dowolnego miejsca wi
Sporym problemem tech sporo, ok. 30 tysięcy m. in.
ści rzemieślnicy) Tworzony jest również w firmie bank
dzowie mogą obserwować nicznym okazało się dobre z Austrii, RrN, Szwajcarii,
programów edukacyjnych na różne komputery.
ok. 80 proc. całości toru. Na nagłośnienie rozległego tere Wielkiej Brytanii, Francji —
Na zakończenie — kilka stów pod adresem rodziców.
innych torach Formuły I z je nu. Dodatkową przeszkodą płacili za bilet 45—80 dola
Komputer jest z pozoru tylko zaoawką, dostarczającą na
dnego miejsca widoczne jest była konieczność „przekrzy rów.
szym dzieciom fantastycznych przeżyć, jednak w odróż
zaledwie 20—40 proc. całej czenia" ryczących silników
nieniu od telewizji czy też wideo, doje możliwość czynnego
długości.
Na zakończenie trzeba po
samochcdów wyścigowych.
zaangażowania się intelektualnego i wpajoma zasad lo
Problem ten rozwiązano po chwalić nasz „Orbis", który
gicznego i strukturalnego mysienia (np. Logo). Komoute'
Główny budynek, w któ myślnie, wykorzystując wy nie przegapił znakomitej onie zastąpi nigay dzieciom szkoły, nie jest po to by
rym znajduje się m. in. 14 nalazek „działka głosowego" kazji i zorganizował kilka
uczyć, cle może im w nauce dopomóc. Spróbujmy zatem
podwojnvch boksów na sa Adama Kovacaa. Jest to głoś naście grup wycieczkowych
spełnić to jedno z największych marzeń naszych dzieci.
mochody,
ma 208 metrów nik specjalnej konstiukcjio na zawody, dzięki czemu i
Naitańszy komputer nie kosztuje już tax wieie; wymienia
długości. Są tam także pt> mocy 1000 wat, przypomina polscy miłośnicy Formuły I
liśmy na wstępie komputefy w cenie 2C tys. zł.
mteszczenia centrum praso jąr.y kształtem spo~ą czaszę. będą mogli na żvwo obser
wego z telefonami międzyna Głośniki te umieszczone bę wować wyścig na podbuda
A. RODZIEWICZ
rodowymi i teleksami, spe dą na dachach samochodów peszteńskiin torze.
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Na Jarmarku Dominikańskim
o komüuteracii

N

sięcznie wołowiny i wieprzow.r>y na rodzinę. Frzecież to
zmień? w ogó« obraz Polski
w naszych oczach! Każda na
szą gospodyni chciałaby, że
by rząd subwencjonował zja
danie 10 kg tych rodzajów
mięsa.
Prawdą jest, że my ni«
umiemy klarownie mówić do
świata o naszym realnym po
łożeniu materialnym i nie tył
ko materialnym. Jednakże to
nie naszym dziełem jest ob

rza swoje 2000 do polskich
40. Ta amerykańska rodz-na
zna biedaków, którzy utrzy
mują się z zasiłku 400 dola
rów miesięcznie. W oparciu
o don.esienia poważnej gaze
ty nabiera więc przekonania,
że przeciętny Polak żyje dzie
sięć rozy gorzej, niż amery
kański nędzarz. To zaś zna
czy, że przeciętny Foiak po
prostu tylko zdycha i zdycha.
Wyobraźmy sob?e leraz ie
„The Washington Post" za-

zarobkacn. Amerykański dzień
nikarz nigdy jednak nie pojzacłruje w tę stronę, bo
wtedy jego czytelnicy przy
mierzyliby swój dwutyi ęczny
w dolarach zarobex dn tych
Demów, które w połsce wszy
stko kosztuje. Uznaliby, ze
komunizm to skrywany przed
nimi aotąd raj i zapragnęliby
rrasowo emigrować do Polski.
Wyobrcżenie o nędzy w
Połsce, podobnie jak wiele
innych wyobrażeń o naszych

W łachmanach
raz PołsKi jako kraju dosłow
nej nędzy ukształtowany w
oczach pczys'owiowej gospo
dyni domowej z Ameryki, Ka
nady,, Australii. Włoch czy
Hiszpanii.
Wielka amerykańska ga
zeta „The Wasninglon Post"
zamieściła 27 l.pca artykuł
o tym, że w Połsce rodzi sie
dużo dzieci, a zac patrzenie
dla niemowląt jest słabe itd,
W tekst ten wplecione jest
zaanie: „przeciętny zarobek
Poioko wynosi oKoło 40 do
larów miesięcznie". Dzienni
karz SDOKojnie liczy sooie
po’skie zatobKi według cza nego kursu doiara. nie majaceao niczego wspólnego z
realng siłą nabywczą złotów
ki i Doziomem życia w Poi
sce Gazetę tę czyta zaś
amerykańsko rodzina mająca
aochód powiedzmy 2 tys. aolarów miesięcznie i przym e-

miast p*sać o zarobkach p>
sze o cenach w Polsce, sto
sując ten sam przelicznik
złotego nc dolara. Napisałby
wówczas, że miesięczna opłc
ta za komfortowe, ogrzewa
ne mieszkenie w Polsce wy
nosi od 1 doiara do 10 dola
rów miesięcznie. Kilogram
mięsa kosztuje średnio 50
centów. Bochenek chleba ko
sztuje przeciętnie 3 centy,
ciastko dwa centy, jajo ok 2
centów, miesięcznie opłata za
telefon — półtora dolara,
strzyżenie mężczyzny u fry
zjera 15 centów, przejazd au
tobusem miejskim jeden cent,
podróż koieją z iedneao krań
ca Polski na d^ugi dolara lub
półtora, czasopismo 3 centy,
tyleż mydło itp., itd Gdybv
tok napisał, byłaby to tCKa
sama dezinformacja wobec
puolicznosci amerykańskiej jak
wiadomość o 40-aoiarowych

stosunkach, są na Zachodź ®
efektem góry kłamstw prepa
rowanych z . premedytacją
cle zachowujących toki pozór
prawdy, jak ta informacja, że
Polok zarabia 45 dolarów.
Wystarczy nie oodać, żo we
dług czarnorynkowtyo, niemiarodajnego dla oceny poromu życia kursu i niczego
nie mówić o cenach w Pol
sce.
Zacytuję ten sam artykuł
z amerykańskiej gazety. „Acz
kolwiek op eka nad xob'etq
w ciąży jest nominalnie Lezpłatna, posiaaanie pieniędzy
przez kobiety ciężarne znacz
nie ułatwić
życie. Jeżei?
cncesz jakiejkolwiek pomocy
musisz zo ma zaDłacić —
oiwiaaczyte 30-letnic sekreiar
ka, Która ostatnio urodziła
dziecko. KoDiety w ciąży z
reguły płacą lekarzowi ekwi
walent złotówKowy wartości

5 aoiarów. Płacą także stałe
napiwki pielęgniarkom oruz
solowym w szpitalach".
Najważniejsze słowc w tym
tekście, to słowo nominciln i e Służy ono stworzeniu u
Amerykanów wrażenia, że w
Poisce co prawda jest bezpłat
ne !ecznictwo, ale tylko teo
retycznie, ni* rzeczyw:ście. Do
wedem na to, że jakaś sokre
tarka powiedziała, iż w szpi
talu dawało napiwki. Na pew
nc święta to prawda, a-e za
mazana zostało starannie
istota rzeczy. Bardzo często
w zachodnich tekstach o Pol
sce każde zdenie jest praw
dziwe, tylko całość kłamliwo.
No bu któż powta, że np. nie
prawdziwe jest zdanie: „po
siadanie pieniędzy przez ko
biety ciężarne znacznie ułat
wia życie". Posiadanie pienię
dzy ułatwia zresztą życie
także kobietom unikającym
ciąży, a najhardziej kobietom
po klimaktenum.
Ooecnit w USA dzienny
pobyt w porządnym szpita'u
Kosztuje około 40 dolarów. To
jest zo samo leżenie, jedze
nie, cpieke pielęgniarki i ob
chód lekarski. Jeże’, do cho
rego podejdzie lekarz specja
lista, za to się płaci djda^ko
wo. Za każde badanie $>ę
płaci, za każdy zabieg się
płaci. Ooeracja kosztuje ty
siące lub dziesiątki tysięcy.
Amerykanin, który więc przej
dzie powdżną operację, spę
dzi 2 miesiące w szpitalu,
będzie wymagał pooperacyj
nej rehabilitacji ita., maże za
jednym zamachem stracić ten
swój śliczny domek, który wr
azimy na zdjęciach z USA
Mozę go to bowiem koszto
wać z 50 tys. dolarów.

Istnieją tam ubezpieczenia
zdrowotne. Płacą je sami
ubezpieczeni przez cołe ży
cie. Te ubezpieczeń a zdro
wotne są drogie i różne.
Przeważnie ubezpieczenie po
krywa tylko część kosztów
szpitalnego leczenia, np. po
łowę kosztu zajmowania łóż
ka i jedzenia w szpita'J. Z
tych to powodów porównaw
czych zamazuje się tak sta
rannie fakt, że w Polsce i in
nych krajach socjalistycznych
leczenie, w tym kosztowne
leczenie szpitalne, jest bez
płatne. Za to w wielu u nas
szpitalach panuje obyczaj
brania napiwków przez niższy
personel, a butelek koniaku
pi zez lekarzy I to właśnie
eksponuje „The Washington
Post”.
Nie jesteśmy tak biedni
jok sadzą przeciętni Amery
kanie. ale za biedni żeby
próbować przebić s.ę do USA
z informacją o prawdziwych
warunkach życia w Polsce.
Gdybyśmy zas mieli górę do
larów na propagandę zagra
niczna, to jesteśmy za rzetel
ni na to, żeby robić propa
gandę w tym stylu co Ame
rykanie. Np pokazywać szczę
śliwego PoIoko, któremu w
szpitalu gratis odrzynaią no
gę, a on sobie oarmo leży
w łóżku, ćmi papierosy po
10 centów paczka, zaś pensia mu leci. Gdybyśmy na
wet mieli dolary na propa
gandę, wsadzilibyśmy je w
wyświetlanie w amerykań
skiej telewizji zespołu kmict
ków spod Opoczna, którzy
po-przeoierani w ludowe stro
je fikają polkę,
JAN REM
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NIERUCHOMOŚCI
OGkiiD w Pounmu-jumKowie
spreedam
Oferty
5.4S59
Biuro
O^łowieii,
SO-sod Gdańak.
ROZPOCZĘTĄ budowy domu «przeden. W rozlicze
niu mieszkanie 3-poko1owe.
Tel 81-07 -56
G-WiSł

MOTORY7ACYJNF
OPLA iiicone tóOó <L.eee4,
»tan
idealny
«przydam
Tel »-«9 t»,
S-7PI
ZUK A »k-zyniowego «prze*
dera. Staie-gard, tel. »1-27
rORDA
Capri „przedam,
Gd yn a -O rłowo
Swia t mv 1-

da <

PRACOWNIKÓW WYKWALIFIKOWANYCH, W TYM ABSOLWENTÓW dZKOŁ
ZAWODOWYCH W ZAWODACH:

—
—
—
—
—
—
—
—
—

rABsarr uutwj,

f*m±-

MASZYNĘ do ciy«7o2enia
dywanów, wykładzin
—
przemysłową oferty Tsew
Biuro
Ogroeeeń
ao-954

Gdańska

PUDLL miniaturowe, bia
łe,
rodowodowe
tani o
Kwidzyn. Tel. saritf.
P-to4
PRZYCZEPĘ
kempingową
z lodowi a
1
przedsion
kiem. Tel. t4-03-OS.
po
20.
G-2W74
OWCZARKI niemieckie, ro
dowodowe,
auczki.
Tel.
29-03-10.
G-2474j
riULW Y
fre*H — tanio.
Tftl. gli-Ofl-US._________ G-23835
i-fAGr&L domowy
elek
tryczny. Tel 51 .vMW.
G-24771

rupię:

Jmrn.n----1 —---------BONY PKO. Tel. ft-81-89.
G-240V«
BONY PKO, Tel. »T-32-84.
G-21827
BONY PKO. Tai. 18-07-82.

G-32554

LOK \l J§
icilF" i i>o -14Ę.j-z 11- ■ a tyjwigi ■ —i■JUL’HJE—CB—

MAŁŻEŃSTWO zaopiekuje
sdę atareza usoba w
za
mian za mieszkanie.
Tel
32-06-27,
G-S408j
MAŁŻEŃSTWO poszukuje
mieszkania chetnie w So
pocie. M-i lub M-S. Tel.
41-97-11, w goaz. 18—17.
G-23739
BIRLTOTEK A RK A
poszu
kuj? taniego ookoju.
Tel.
53-20-12. (12—19)
G-2386«

URAi A
»W.OJHZWO w
Olszvnka
G-23225

POMOC do kuchni
przvj
ma Tel. 4'-83-37.
G 24824

«.oczne i poiroczne aursy pisania na maszynie i
slenotvpii, odbywające tie
r.no i po południu orga
nizuje w Gdańsku i Gdyni SSiM. Zapisy i informs
cje Gdjnia, ul. Starowiej
Ska 37, tel. 20-89-38.

K-8897

OŚWIATA wznawia zapisy
na ku’’sy:
kwalifikacyjne
w zawoaach
m echam.czi>j ch. e'ektrycznych,
bu
dowlanych. di zewnych —
przyuczające do zawodów:
kucharz,
keiner,
stoiaiz
bud-owlany, meblowy, ciesia — dla potrzeb wiasnych
kroju i szycia, dziewiarstwa ręcznego, haftu
na
maszynie do szycia. Infor
macje i zapisy.
Wrzeszcz,
Waryńskiego 4. tel 41-21-82
W gedz. T 39—15.3€
K-90!9

ZG U B V.
GDAŃSKA Stocznia
Re
montowa umewazma zagu
boną przepustkę pracow
niczą nr 9242. Cecylia RuŁecka. pracownik. PDS.
G-24834

USŁUGI
CZYSZCZENIE
tapicertü. Tel.

dywanów,
31-U2-U3.
G-Z385»

CZYSZCZENIE
Tei. 51-10-84.

dywanów
G-23533

CZYSZCZENIE
tapicerki. Tel,

dywanów,
41-38-81.
G-24500

MONTAŻ drzwi (obicie bla
chą, wygłuszan.e) uszczel
nianie, zamkr ęcia ok’en,
żaiuzje. lei. ań-24-29 (7—91.
G-24528
C Y KLIN O W AN IE
wszelkich podłóg. Tel. 29-03 -23
G-21289
NAPRAWA pralek automa
tycznych. Tel, 41-40-87.
S-7096
PROGRAMATORY — na
prawa pralek automatycz
nych, telefon 20-48-29,
G-24897
Tel.
G-24676

spawacza elektrycznego,
montera rurociągów okrętowych,
montera kadłubów* okrętowych,
malarza konserwatora.

INSTALOWANIE autoalarmów. radioodbiorników sa
mochodowych. Sopot, ale
ja Niepodległości 658 Tel.
51-76-97.
G-24J48
ZAKŁAD
Dezynsekcji
wytępi
wszeixie
robactwo
oraz gryzonie
bezpieczne
stosując
bez
wonne P’-enaraty
zachód nie. Rachunki. gwa
rancje. instytucjom rabat. Tel . »1-01-53.
»-9TO
ŻALUZJE. Tel

31-25-07.
G-24312

CZYSZCZENIE
wykładzin. Teł.

dywanów,
*1-40-08.
G-2305SI

PRZEPROWADZKI meblo
wozem. Tel. 47-62-88.
G-20AJ«
PRZEPROWADZKI.
Tel.
32-36-03.
G-24235
ŻALUZJE — różne,
Teł
41-84-13.
G-24175
SOLIDNE
zabezpieczanie
przęciwwłamamowe. tapicerskie wyciszanie
drzw'.
Tel. 52-90-04 4>6S-73
ŻALUZJE drzwi harmonij
kowe. alarmy
tapicerka
i inne. Teł. 58-*6-44.
S-T000
UKŁADANIE aorzedat par
kietu. Tel. 56 73-90. Si-73 59.
G-3161MS
DRZWI dodatkowe,
futrv
n*. Teł. 41-79-81.
G-244'0

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH ROBÖT BUDOWLANYCH:

— roboty wykończeniowe w budynku przepomoowni ścieków no
zadaniu inwestycyjnym „Kanalizacja m. Puck”,
— ogrodzenie docelowe terenu przepompown ścieków w Pucku,
— ogrodzenie docelowe terenu „Oczyszczalni Ścieków w Swa
rzewie".
Termin wykonania robót: 30. 10. T986 r.
RoDoty należy wykonać z materiałów własnych.
Szczegółowych informacji dotyczących żaki esu robót udzieli Dział Prsygo*.»wania Produkcji, tel. 41-89-35 w goaz, 7.00—15,00.
Oferty wraz z kosztorysami ofertowymi prosimy składać w Dziale Przygotowa
nia ProduKcji Wykonawcy, pokój 122.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 10 dn, od duty ukazana się ogłoszenia o
godzinie 11.00 w siedzibie PMBH „Hydrobudowa-Gaańsk” w Gdansku-Wrzeszczu,
ul. Grunwaldzka iJ5
Do wz.ęcia udziału w przetargu zapraszamy przedsiębiorstwa państwowe, spo
łeczne oraz prywatne.
Zastrzega s.ę aowolny wybór oferenta lub unieważnienia przetargu oez po
dania przyczyny.
K-8737

FABRYKA URZĄDZEŃ I APARATURY Ml FCZARSKIEJ
w Pruszczu Gdańskim, ul, Podmiejska 7

nr rejestracyjny GDH 6żlB, cena wywoławcza 183 000 zł.

K-9004

POGOTOWIE
Tel. 47-73-55

te!ev.’,zv,ine.
G-24295

DODATKOWE drzwi (futrvny stalowe! ki aty. Tel.
20-35-46 , 20-56-87.
S-7582
ZAKŁAD
Dezynsekcji
wytępi skutecznie prusaki. mrówki, muchy.
Bezpieczne
bezwonne
preparaty
zachodnie.
Rachunki.
gwarancje,
tnstvtuclom
tsbat.
Tei 51-18-99.
S-104?

nótsr.
NOWo
otwarta Wytwór
ni*
Parkietu.
Zbigniew
Zborowski. Gdynia.
Wiel
ki Kark (obok cmentarza).
Spokojna 30. Tel. 22-05-40.
S-7322
POSZUKUJE ga-ażu
Sta
rówka lub w pohlliu. Oferfv 53939 Biuro Ogłoszeń
8fl -9S6 Gdańsk,

k

2

I

D

At

etiza Lbyt_ W <ł ** opairowani«,

— Farbę olojnę
wg normy PN-il-C-llISł, ogólni go* «tasowania, w opakowaniach 58 kg,
łwrotńT^h. cena zbytu §45 zł za kilogram, kolory: biały, czerwony, taajrnj. zielony, niebieski, brąz granat żółty 1 inn# do wykonania wg za
mówienia,

— Farby antykorozyjna

PKP
ZAKłADY NAPRAWCZE
TABORU KOLEJOWEGO „GDAŃSK”
w Gdańsku, ul. Siennicka 25,
80-958 Gdańsk
ZATRUDNIĄ

• zastępcę dyrektora
nych.
K ANDYDAC1I POWINNI
JĄCE KRYTERIA

ds,

nr rejestracyjny GDN 9J1A, rok produkcji 1974, cen* wywoł&wesa 31 U* rł,

— Star 28 SMW-28 (kontener)
nr rejestracyjny GUM 903A, rok prod. 1973, cena wywoławc** *78 415 *Ł
Przetarg odbędzie się w dniu 20. 08. 1986 roku o godzinie 10.30 na terenie bazy
przy ul. Jedności Robotniczej 43/45.
Fojazdy można oglądać w dniu 19. 08. '$16 roku w godzinach od 11.00 do 13.08
w Gdańsku Ujeścisku (Hala Berlin).
Osoby zainteresowane powinny wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny
wywoławczej najpóźniej na jeden dzień przed przetargiem na nasze konto
NBP III O-M Gdańsk Mr 19031-4646.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu i wyboru oferenta bez po
dania przyczyny.
K-R7*ł
W ZWIĄZU Z ZAISTNIAŁYMI ZMIANAMI:

—
—
—
—

UDZIELA DEPOZYT — CZYNNY CAŁĄ

DOBĘ.

GODZINY URZĘDOWANIA ADMINISTRACJI:
— poniedziałki — 7.J0 do 16.00,
— pracujące soboty — 7.30 do 13.30,
— pozostare dni — 7.30 do 15.00.

s
K-9O09

WYDŻIAt GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI
URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU

ZAWIADAMIA

O

wyłożeniu do wgląd-u na ok.e« od 11 sierpnia 198« r. do 10 września
r.
dokumentacji odnowionej ewidencji gruntów obejmującej następując« oosLary
miasta Gdańska:

1. obręb ewldencvjny nr 125
t graniczony od północy bocznicą kolejową Gdańsk-Przeróbka, uL Wschod
nią od wschodu ul. Wołyńską, od południa ul. Żuławska 1 od eaehoau
rowem publicznym biegnącym równolegle do ul. Żuławskiej;

2. obręb ewidencyjny nr 126
ograniczony od północy rzeka Motławą. od wschodu rzeką Mntławą 1 «1,
Żuławską, od południa ul, Żuławska, od zachodu ul. Wołyńską,
ckresie wyłożenin operatu ewidencji gruntów należy zglaszaó wszelkie uwa
gi dotyczące pr«V’ własności sposobu użytkowania, klasyfikacji gruntów \
owterzchnl nieruchomości oraz przedłożyć dokumtnty uzasadniające zgłaszane
uwagi w przypadkach dotyczących praw własności — wieczystego użytkoncan a.
Dok ur.entacji bedzie udostępniors w pokoju nr 325 Urzędu Miejskiego w
Gdańsku, ul. Świerczewskiego nr 8/12 w poniedziałki, śroct
i piątki w godzi
nach od 9.00 do 14.00.
Pu dniu 10 wrseśnia 19“3 roku stan zsw«rty w dokumentacji ewidencyjnej ule
gające' ogłoszeniu ulegnie uprawomocnieniu i skargi oraz zastrzeżenia p'' tvm
terminie nie będą rozpatrywane.
________________________
K-mt

PRZFDSIĘBfORSTWC OBROTU MASZYNAMI I SUROWCAMI
„BOMIS"
w Gdańsku, ul. Jedności Robotniczej 57,
tel. 31-77-79, te.ex 0512165
OFERUJE
50 SPRZEDAŻ)

NASTĘPUJĄCE MATERIAŁY:

— farba olejna ogolneąo stosowonia
wg PN-Sl/C-81852 w pełnej gamie kolorów, cena sa 1 kg 595 sf,

— farba podkładowa antykorozyina tlenkowa
kolor brąz, cena za i kg 458 zł,

— farby suche ktejowo-kredowe
gotowe do malowania w

pełnej gamie

•koflemlez-

SPEŁNIAĆ

NASTĘPU

PRZEZ
KANDYDATÓW
NASTĘPUJĄCE
iy)KU-

— kwestionariusz osobowy 1 własnoręcznie napisa
ny życiory».
— odpis dvplomu ukończenia studiów i innych do
kumentów stwierdzających posiadane kwalifi
kacje zawodowe
— opinia służbowa z net >tnich 3 lat.
— zaświadczenie o stame zdrowia stwierdzające
możliwość pełnienia funkcji kierowniczych,
— oświadczenie o terminie podjęcia pracy w przy’pariku wyboru oferty.
Oferlv należy składać w
cif.gu dwóch tygodni od
daty ukazania sie ogłoszenia pod adresem zakła
dów. względnie osobiście w dziale kadr i szko'enia zawodowego PKP ZNTK „Gaańsk”.
Ogłaszający zastrzega sohie prawo wyboru oferty
droga konkurau
K-8T3I

EESPÓL OBROTU SUROWCAMI
Warszawa, ni. Flory 9, V p„ teł. 49-67-95, 49 JS-Sl do 54, w. 78
K-647;

ypZEDSIItBlOPSTWO TRANSPORTOV^O-5PKżĘTOM7I
BUDOWNICTWA „TRANSBÜU — GDaNSK r

OGŁADZA
I publiczny przetarg

Sekretariat (łączy z dyrektorem),
Główna księgowa,
Kasa + Gospodarczy,
Depozyt.

WSZELKICH INFORMACJI

INFORMACJI UDZIEI.A:

na .ępntsdaż środków transportowych:

AKTUALNY WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW:
32-37-44
32-34-34
32-26-52
32-48-70

UWAGA: Hrmieje możMwuść odbtom w dniu łożenia zamówienia.

^

PODAJE:

—
—
—
—

Wf uormy PN-*0-6117-62 cyn» zbytn ito Łł z* kg kolory: biały, brąz,
żółty, z.elouy. nieLlesk*, opakow.ula do 26 kg - boarwi-otna. Hobokf. i
becaid k«acjowaae — »„rotne.

■ i atedzibą w Gdańsku, ul. Czarny Dwór a* 8

IZBA WYTPZF7WIEŃ
w Gdonsku, ul. 5 Mojn 6

kolorów, cena M

I kg

W

sł,

— wałki malarskie
L-288, L-168, L-110.
________ __________________________________________ K-8g<M

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU
I SPRZĘTU BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
w Gdańsku-Oliwie, u! Kołobrzeska 30

wy-

W przetargu mogą uczestniczyć Jednostki gospodarki uspołecznionej oraz oeoby
nzyczne posiadające zezwolenie na prowadzenie puoiicznego transportu zarob
kowego
Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 1986 roku b godrinie 10.00 w świetlicy
przedriębiorsiwa.
W przypadku medojścia do skutku I przetargu, II przetarg odbędzie aie w tym
»amyir dniu i miejscu o godz. 11.00.
Pojazdy można ogiądać na terenie naszej Bazy Nr 3 w Gdyni-Chvloni
ul
Fołnocna 11 (tel. 23-67-30).
Przystępujący do przetargu winni złożyć w kasie p-zedsiebiorstwa wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, nalpóżniej no godziny 9.0« w dn-u
przetargu
Zastrzega się prawo odwołrrua przetargu bez podania przyczyn.
__________
”
K-873«

ZAKŁADY DOŚWIADCZALNO-PRODUKCYJNE „TECHKOR“
w Gdańsku, ul. Marynarki PołsAi^j 59
OGŁASZAIĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY

— wvksztaicenie wyższe ekonomiczne,
— staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub
samodzielnych — min. 5 lat,
— wiek do 43 lat,
— dobry stan zarowia.
OFERTY SKŁADANE
POWINNY ZAWIERAĆ
MENTY:

— Farbę »mulsyjnq

— Skoda 7öö RT PS-7 foćoskar^a)

nr rej. GDH 944A, rok budowy 1977, stopień zużycia »8 proc., cena wrn olau cza 183 800 zł.
*
y

Przetarg odbędzie się w dniu 16. 08. 1986 f-oka o goazmie 10.00.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny
wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa najpóźniej w przeddzień przetargu.
W przypadku niedojśoa do skutku I przetargu, II przetarg odbęazie się w tym
samvm dniu i miejscu o godzinie 13.00.
Za braki i wady ukryte przedsiębiorstwo nie odpowiada.
FU' A Ml. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przy
czyny.

Tel.
G-2C520

K-M5*

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO-PORZADKOWYCH
w Gdańsku

— samochód samowyładowczy Star W-28
węłlwćzfmsStet’ rok ,mdowy 1977’ st°piPń *użyelft 89 pnM5-*
— samochód samowyładowczy Star W-28

• Żuk A-06M

CYKLINO W ANIE.
23-65-19.

w opakowaniach 696 f

NA SPRZEDA* NIŻEJ WYMIENIONYCH SAMOCHODÓW:

NA SFB.ZFDAŻ SAMOCHODU:

DRZWI dodatkowe, futry
ny, tapicerka. Tel. 41-51-19.
G-23284

— Fortę BHP,

OGŁASZA I PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁASZA PU5UCZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

RTV. Tel. 31 55-*5.
G-23036

F

eena «bytu 458 zł za kilogram, kolor brąz,

SPÓŁKA WODNA „SWARZFWO"
w Pucku, ul. 10 Lutego 25, 84 200 Puck, jako Inwestor
wspólnie z
PRZEDSIĘBIORSTWEM MORSKIEGO BUDOWNICTWA
HYDROTECHNICZNEGO
„HYDROBUDOWA GDAŃSK”
BO-264 Gdańsk»Wrzeszcz, ul. Grunwalazka 135
jako Generalnym Wykonawcą

ANTENY
po 16.

$

DLA NIŻEJ WYMIENIONYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

Do pracy przyjmuje oraz udziela Informacji: Biuro Przyjęć Stoczni lm. Kornenf Paryskiej w Gdyni, kod pocztowy 81-8.3 ul. Czechosłowacka 3, teL »T-73-il
37-77-14 w godzinach od 8.00 do 15.00.

INSTALACJE eiektryczne
Gdańsk-Wrzeszcz.
ul.
Dzierżyńskiego 1A m 2.
Tel. grzecznościowy 41-97-64
G-244P6

WorsMwa, ul. Flory 9

OGŁASZA II PRZETARG PUBLICZNY

PŁACIMY DOBRZE ZA • DOBRĄ PRACĘ — W SYSTFMIP AKOPDOWYM,
WARUNKI PRZYJĘCIA:
— wiek od 18 do <w lat,
— ukończona wzkoła podstawowa.
— dobry etan zdrowia.
STOCZNIA ZAPEWNIA PRACOWNIKOM:
— przywileje z Karty stoczniowca
— szeroki zakres świadczeń socjalnych.
— możliwość podnoszenia kwalifikacji -awodowjCh,
— dodatea za wysługę lat.
*
— pomoc w spłacie kredytów dla młodych małżeństw po przepracowaniu w
stoczni 5 lat.
PONADTO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W BEZPOŚREDNIEJ
PRO
DUKCJI W ZAWODACH DEFICYTOWYCH:
— pożyczki ha zagospodarowanie w pierwszym froku pracy w wysokości:
— 10 Ü0O zł — wypłata po przepracowaniu % miesięcy, umarzana po * mie
siącach nienagannej pracy,
— 30 000 zł do 50 000 zł — wypłata po przepracowaniu 8 mJ*e'ęcy, umarzana
po a ratach pracy i
— 00 000 zł do 100 000 u — wypłata po przepracowaniu 13 miesięcy, umarzana
po 5 latach pracy.
— 40 000 zł do 60 000 zł — dla osób zawierających ewlązek małżeński, umarza
na pc S latach pracy,
— 10 000 zł — wypłata w pierwszych dniach pracy, umarzana po 3 łatach
pracy, dla absolwentów szkół zawodowych.
— bezpłatny abonament żywnościowy w pierwszym miesiącu p acy.
— mpżUwośc przyznania stypendium funaowanego uczniom ZSZ od i roku
nauki 1 II roku uczniom sz«ół średnich,
— dodatek kursowy w wysokości oa 1500 zł do 4500 zł za każdy rozpoczęty
miesiąc kursu,
— zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca
zamieszkania do Gd vnL
■Wyróżniającym się pracownikom stocznia umożliwia skierowanie w «yatewJe
zorganizowanym do pracy za granicą w ramach realizacji usług eksportowych —
por warunkiem nienagannej pracy w stor mi przez 3 lata.
STOCZNIA POSIADrt stołówki i bary szybkiej obsługi, nowoczesną przychodnię
zdrowia, ośrooki wypoczynkowe w górach t nad morzem oraz wymienne za
grarncą, kiub sportowy, stadion sportowv nowoczesną halę
lekkoatletyczny
Yacht Klub Stal. klub-kawiarnię
oraz szkołę przyzakładową — dostępne dla
każdego zatrudnionego
Zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie w hotelu robotniczym lub - kwa
teracn prywatnych z częściową odpłatnością oraz bezpłatne dla zatrudnionych w
zawodach, spawacz, monter kadłubowy, monter rurociągów, malarz konserwator.
Przy stoczni istnieje Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa bu
downictwa Jednorodzinnego oraz wielorodzinnego.
WYMAGANE DOKUMENTY:
— dowód osobisty.
— książeczka wojskowa lub zgłoszenie do rejestracji,
— świadectwo szkome,
— świadectwo pracy,
— książeczka ubezpieczeniowa z aktualnymi wpisami,
— 3 fotografie,
— w przypadku przerwy w pracy powyżej 3 miesięcy kierunkowe skierowanie
z Urzędu Zatrudnienia w miejscu zamieszkania.

PRZEPROWTADZKI meblo
wozem
Teł- 71-03-40
G-24537

monter instalacji budowlanych,
cieśla budowlany,
ślusarz,
murarz,
zbrojarz-betoniarz,
elektromonter.

WYMAGANE:
ukończone 18 lat oraz minimum 8 klat rako*y.
INFORMACJI UDZIELA: Komenda OHP, tel 43-12-81, wew IM.

Dojazd do stoczni z przystanku komunikacji miejskiej, uL Jana z KoLit
(naprzeciw dworca PKP Gdynia Główna Osobowa) *utobus«nni linii 103 108. 134
140 l trolejbusami linii 33 1 29.
K-7654

NAl k.\

CYKLINO W ANIE.
52-92-93.

—
—
—
—
—
—

ORAZ ZAPFWNl MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZaWODU

—
—
—
—

PROWADZI ZAPISY
MŁOBĘITŻY MFSKIEJ NA NAUKĘ ZAWODÓW:

tłiłCOWMKOM NIEWYKWALIFIKOWANYM I PRACOWNIKOM WYKWALI
FIKOWANYM W INNYCH ZAWODACH:

me Kfticji. Teł. '23-41-02.
G-242^

LÄIBUUtVUj
ogrodnictwie.
Modra 72B

spawaczy elektrycłiiycn,
monterów kadłubów okrętowych
ślusarzy,
monterów rurociągów okrętowych (hydiauiikow),
monter&w maszyn i urządzeń okrętowych,
stolarzy,,
malarzy konserwatorów,
mechaników,
tokarzy.

f^RłtDSIEblOftSTWO OBROTU MASZYNAMI ł bUROWCAMi

KOMFNDA HUFCA DOCHODZĄCEGO
przy PRMPO „BUDIMOR*’
w Gdańsku, u i Marynarki Polskiej 59

STOCZNIA IM. KOMUNY PARYSKIEJ W GDYNI
ZATRUDNI:

«-7*i i

SPRZEDAM

iNFOkMACJA dla młodzieży

CHCćaZ. ZDOBYĆ CIEKAWY ZAWÓD STOCZNIOWCA?
• PRZYJEDŹ DO NASI

na sprzedaż:
— POJAZD SAMOCHODOWY STAR A-29, nr
re.ipstraf vlnv CIA 397*
fena
"iwotams zflł OOO zł, rok prod. 1974, stopień zużyci: Ml proc,.
— POJĄ ZE Samochodowy STAR A-29, nr
re.lestracyiny CDK 814A. eena
wywoławcza 210 "00 zł. rok pred. 1976. stopień zużycia T5 pr«c.
— DOJAZD SAMOf HODOWY ZUK A-13, nr
rejestracyjny GDI 43xB. rena
wywoławcza 98 560 zł. rok prod. 1971. stopień *ui>cia 80 proc..
POJAZD SAMOCHODOWY NYSA 521, nr rejestracyjny GN-8096, cena wyw,.
i wcza 161 008 zł, rok prod. 1974, stopień zużycia 70 proc,,
— ŻUR A W SAMOCHODOWY STAR-3. cena wywoławcza 32 67T zł- rok produncji 1965, stopień zużycia 85 proc.,
< UWYTAK DO WĘGLA Q"7 t, cena wywoławcza 17t 500 zł, stopień zu*vci.. >:r, nroc.
— WIERTAKKA KOLUMNOWA YVF.K-30, cena wywoławcza 77 800 zł, rok pro
dukcji 1965, stopień zużycia 80 proc,,
— FREZARKA SOMUA typ FH2B, cena wywoławcza 301000 zł, rok produkcji
1946. stopień zużr cia 80 proc..
— PROSTARKA DO KSZTAŁTOWNIKÓW typ XPR-85,
cena
wywoławcza
1 Rnn n,t0 zł, rok produkcji 1972 stopień zużycia 50 proc.,
— WÓZEK W7DŁOWY GAZ, c.f na wywoławcza 357 900 zł rok prod. 1975, stopień
zużycia 70 proc..
— Prostownik. SP.AWAI SICZY SFR-315, rena wywoławcza 2Ż 472 zł, rok
produkcji 1973, stopień zużycia 80 proc.
P-zeiaig odnędtue się dnia J6 sierpnia 1986 roku o gbdzinie 8.00,
Urządzenia można oglądać w Dziale Głównego Mechanika. Gdańsk-Letnica. ul.
Wielopole 7 od godziny 9.00 do godziny 12.00 w dniach od 21 do 25 rierpnla 1986
roku
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10 proc.
ceny wywoławczej w kas:» zakładu na Jeden dzień przed przetargiem.
Zastrzegamy sobie piawn odwołania lub unieważnienia przetargu bez podani*
przyczyny.
W wypadku nledojścia do skutku pierwszego p’zetergu, drugi odbędzie się w
tym samvm dniu ń godz. 13.00.
K-8177

i

1. Star A29 chłodnij, m rej. GDF 536A, nr sil 93081, nr pod. 47252,
rok prod. 1975, cenc wywoławcza 1 000 000 zł
2. Star 228, nr rej. GDN 624A, nr sil. 110294, nr pod 59510, rok prod.
1976, cena wywoławcza 300 uOO zł
3. Kraz 255, nr lej. GDN 637A, pr sil. 919694, nr pod. 372856, rok prod.
1980 cena wywoławcza 1 500 000 zł
4. Fiat 125p sanitarka, nr rej. GDA 268A. nr sil. 80G065, ar pod. 100*044,
rok prod. 1982, cena wywoławcza 500 000 ił
5. Zuk Al3, nr rej ELA 715C, nr sil. 21473097, nr podw. 225045, rok prod,
1976, cena wywoławcza 250 0U0 zł
6. Ursus C-385, nr rej GDU 443B, nr sil. 104725, nr pod. 30787, rok prod.
1980, cena wywroławcza 500 000 zł
7. Ursus C 385, nr rej. GDN 614A, nr sil. 009948, nr pod 30909, rok prod.
1980. cena wywoławcza 500 000 zl (
8. Uaz 469ri. nr rej. GDS 023B. nr sil. 36410, nr pod 362038, rok prod.
1980. cena wywoławcza 300 uOO zł
9. Uax 469B, nr rej. GDT 353E, nr sil. E9609931, nr pod. 352598, rok prod.
1980, cena wywoławcza 250 000 zł
>
10. Nysa T-522, n-r rej. GDA 293A, nr sil. 716079, nr pod. 158865, rok prod |
1976, cena wywoławcza 200 000 zł
11. Zuk A06, nr rej. GDU 542B, nr sil. 769710, nr pod. 263132, rok prod,
1977, cena wywoławcza 170 000 zł
12. Uaz 469B, nr rej GDL 225A, nr sil 6065541, ni pod. 203279. rok prod.
1977, cena wywoławcza 250 000 zł
13. Ził 13GG cysterna, nr rej. GDU 533B, nr sil. 600911, nr pod. 633961,
rok prod. 1972, cena wywoławcza 450 UUO zł
14. Z ł 130 W-S, nr rej. GDW 458B, nr sil. 962357, nr pod. 1120197, rek
prod. 1975, etna wywoławcza 300 uOO zł
„
15. Ził 130G, nr rej. GDU 527B, nr sil. 275927, nr pod. 1045744, rok prod.’
1974, cena wywoławcza 350 000 zł
16. Naczepa ODA7. 885, nr rej. GDO 419D, nr pod. D-35-051/2 rok prod
1973, cena wywoławcza 100 000 zł
17. Maz 554P, nr rej. GDS 659C. nr sil. 317988, nr pod. 16879- rok prod
1979, cena wywoławcza 500 000 zł
18. Nysa izoterma, nr rej. GDU llóB, nr sil. Ilu917, nr pod. 184314, rok
prod. 1977, cena wywoławcza 160 000 zł
19. Ził 130 W-l, nr rej. GDF 441A, nr sil. 150604, nr pod. 896710, lok prod.
1973, cena wywofawcza 350 000 2ł
2u. Star 574 pog. techn., nr rej. GDR 089A, nr su. 59310, nr pod 71203,
rok prod. 1977, cena wywoławcza 1 000 000 zł
\
21. Tatra 813, nr rej. GDM 4llB, nr sil. 6018, nr pod. 943772, rok prod.
1980, cena wywoławcza 1 500 000 zł
22. Star A 38 Osinobus, nr rej. GDG 805A, nr sil. 69366, nr pod. 90792,
rok prod. 1980, cena wywoławcza 400 000 zł
23. Nysa T-522, nr rej. GDF 549A, nr sil. 583955, nr pod 166817, rok prod.
1976, cena wywoławcza 210 000 zł
2a. Zuk A06, nr rej. GDR 493A, nr sil. 2'358642, nr pod. 227865, lok prod.
1976. cena wywoławcza 350 000 zł
25. Wacaepa CSF.PEL P-705, W rej. G-26-08, nr pod. 6702-369, rok prod
1967, cena wywoławcza 200 000 zł
26 Naczepa N-162Z, nr rej. GDS 7l4D, nr pod. 857, rok prod. 1975, cena
wywoławcza 160 000 zł
?7. Naczepa HLS 200, nr rej. GDI 358D, nr pod. 0033, rok prod. 1978, ce
na wywoławcza 300 000 zł
28. Naczepa HL5 200, nr rej. GDB 401B, nr pod 0051, rok Drod 1978, ce
na wywoławcza 300 000 zł
29, Naczepc HI.S 200, nr rej. 498D, nr pod. 0078, rok prod. 1978, cena !
wywoławcza 300 000 zł
30 Przyczep? P-3n0, nr rej. ELF 091P, nr pod. 042, rok prod. 19 7, cena
w ywoławcza 320 000 zł
31 Przyczepa P-30Ö, nr re j. GDB 280D, nr pod. 128, rok prod. 1978, cena
wywoławcza 320 000 zł
32. Przyczepa P-300, nr rej GDB 282D, nr pod. 143, rok prod. 1978, cena
■wywoławcza 320 000 zł
33 Przyczepa P-300, nr rej. GDB 399D pr pod. 180, rok prod 1978 cena I
wywoławcza 320 000 zł
34. Przyczepa D-83, nf rej. GDS 946D, nr pod. 5394 rok prod. 1976, cena j
wywoławcza 200 000 zł
35. Przyczepa D-83, nr rej. GDS 947D, nr pod. 2439, rok prod. 1977, cena
wywoławcza 20C 000 zł
36 Przyczepa Gl.B, nr rej. GDR 680D, nr pod, 65882, rok prod. 1960, cena
wywoławcza 200 000 zł
37. Przyczepa GrvB, nr rej, GDB 681D, ni pod 66236, rok prod. 198Cf, cepa
wywoławcza 200 000 zł
38. koparka KM 602A., ni fabr. 3439, nr pod 38392C, rok prod. 1970, cena
wywoławcza 800 000 zł
39. Jelcz 316, nr rej. GDF 515A, nr sil 047901137, nr podw. OP1I88, rok
prod. 1973, c.ena wyweławera 700 000 zł
40. Nysa T-522, nr rej. ELA 710G, nr sil 552766, nr pod 664110, rok prod.
1981, certa wywoławcza 600 000 zł

41. Ż.uk A06, nr rej. ELC 043C, nr sil, 812252, nr pod. 36338, rok prod.
1976, cena wywoławcza 150 000 zł
42. Zuk A13, nr rej. ElB 362D, nr *11. 351171, nr pod 39377112, rok prod.
1973, cena wywoławcza 150 000 zł
43. ARO, nr rej. ELK 912B, nr sil. 7876, nr pod 120634, rok prod. 1985,
cena wywoławcza 1 400 000 zł
Przetarg odbędzie się w djniu 21. 08. 86 r. o godzinie 10 w siedzibie przed
siębiorstwa.
1

t

Przystępujący do przetargu winni wpjacić przed przetargiem do kasy
przedsiębiorstwa wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej. Wy
mienione środki można oglądać przed przetargiem.
Poz. od 1 do 10
Poz. od 11 do 17
Poz. od 18 do 39
Poz. od 40 do 43
Przedsiębiorstwo
nia przyczyny,

w Gclańsku-Oruni, ul. Jedności Robotniczej 253.
w Gdańsku-Błorua, ul Rzęsna 3. 1
w Gdyni-Chylon:, ul. Hutnicza 16
w Elbiągu, ul. Maiborska 5.
zastrzega sobie prawo odwcłainia przetargu bez poda
.
1

W razie ncdcjśria do skutku I przetargu, II przetarg odbędzie się w
dniu 4. 09. 66 r, o godz. 10 00 w siedzibie przedsiębiorstwa.
K-8603

.82 (1270o) 1986 - 08 - 07

DZIENNIK

ł. gięboKim ża-ero zawiadamiamy, *e ! zier pula
198o roku zmarł w wiesu 90 lat ».achany Ojciec.
Dziadek 1 Pradziadek
ś. t p.

Msza św. odprawiona zostanie w dniu 7 sierp
nia 1986 roku o godz. 8.30 w kościele św. Mi
kołaja w Sopccie.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 13 ' na
cmentarzu Katolickim w Sopocie,
zawiadamiała:
żona, syn, synowa, córki
nuki.

wnuki t praw

serdeczne wyrazy współczucia z powodu zgonu

MATKI

artysta muzyk

Pogrzeb odbędzie się dma 8. 08. Iy86 roku o
godz. 14.00 na cmentarzu Łostowickim.
Msza św. odprawiona zostanie w tym samym
dniu rano w kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa we Wrzeszczu.

składają:
dyrekcja, organizacje społeczno-polityczne
oraz
pracownicy Zrzeszenia Przedsię
biorstw Przemysłu Okrętowego.

feona, syn matka, brat I rodzina,
i-rosimy o meskladanie kondoiencji.
G-24969

Pogrążeni w głębokim żalą zawiadamiamy. ze w
dniu 3 sierpnia 1986 roku rmarł w wieku 52 lat
nasz długoletni, zasłużony pracownik

K-»:30

G-25038
Pogążeni w głębokh, smutku zawiadamiamy, że
w dniu 4 sierpnia 1986 toku po ciężkich cierpie
niach zmarła droga naszym sercem sióstr»

ELŻBIETA SIKORA
Z domu SZEN1MAN
lat 4«

Msza św żałobna odpraw’ona zostanie w aniu
8 sierpnia, o godz. 8, w kaplicy parafialnej na
Żabiance.
Pogrzeb w tym samym dniu, o godz. 12, na
cmentarzu Oliwskim,
o czym zawiadamiają pogrążeni w żalu:
siostry t nrat z rodzinami.
0-25030
Z gl iboklm żalem zawiadamiamy, 1« w dniu 3.
08. 1936 roku zm«rł nasz długoletni 1 ceniony pra
cownik

zenon

Pietras

Pogrzeb odbędzie się dnia 8. 08. 1986 roku o
godz. 14.30 na cmentarzu w Gdańsku Łostowi*
each.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłe
go składają:
dyrekcja, Rada Pracownicza, Zw Zawodo
we, POP, koleżanki I koledzy z Z&O „Polam-Gdańsk”.
K-91M
Z głębokim żalem zawiadamiamy te dnia 4 sierp
ni» 1988 roku w wieku TO lat zmarł

myr WIKTOR ANTONOWICZ
•i terj towany, wieloletni pracownik Uniwersyte
tu Gdanskieg'1' i t. WSP lektor Jeżyka rosyjskie
go Stuaum Jeżyków Obcych l’G.
wychowawca
wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
Zmarły odznaczona był ni. in. Krzyżem Kawa
lerskim Oraeru
Odrodzenia Polski.
Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia PRL.
Rodzinie Zmarłego wyrazy serdecznego współ
czucia składają:
lektor, Senat Komitet Uezelmany PZPR
t nad,.
Zakładowa ZVF Uniwersytetu
Gdańskiego.

Pogrzeb odbędzie się dnia 7 sierpnia bT o godzinis 13.00 na cmentarzu Srebrzysko.
K-9127
Z •« sytar lóclą zawiadomi imy, te w <inhi 2 sierp
nia 986 roku zmarł nasz długoletni i ceniony pi acowmk

.nyr inź arch. JANUSZ SAPIŃSKI
Pogrzeb odbędzie się dira 8 sierpnia 1986 ro
ku o goaz. 14.00 na cmemtarzu Komunalnym w
Gdańsku-Oliwie, ul. Czyżewskiego.
Rodzinie Zmarłego wyrazy serdecznego współczu
cia skłaoają:
dyrekcja, organizacje społeczno-polityczne
oraz pracownicy
Biura Projektów Bu
downictwa
Wiejskiego
„BUDRÖLPKOJEKlT" w Gdańsku.
K-9093
Z głęubklm talem zawtadamlaiuy, że dnia X. 06.
1988 -óku zmarł przeżywszy 93 lata kochany mąż,
tatuś, teść 1 dziadziuś

ZENON PIETRAS
Pogrzeb odbędzie się 8. 08. 1936 roku o godzi
nie 14.30 na cmentarzu Łostowickim.
Pogrążeni w smutkur
żona, córki, zięciowie i wnuki
G-24793
Z giębOKim żalem zawladamaamy
że dnia 4
aierpnia 1986 roku zasnęła na z * wsze n »sza uko
chana Mama, Teściowa Babcia PraDabcia, Szwag*erka i Ciocia, przeżywszy » lat

AUGUSTA MARKOWSKA
z d. KAATSCH

Msza św. odprawiona zostanie 8 sierpnia 1986
roku o godz. 8 w kościele św. Franciszka w
Gdańsku-Siedlcach.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o go
dzinie 15 na cmentarzu Łostowickim w Gdań
sku.
Pogrążone w ".mutku:
córki i rodzinami.
G-24931*
Z głębokim żalem zawiadamiam y. że 4 sierpnia
1986 roku zmarł nag'e długoletni pracownik, zasłu
żony dla wodociągów gdańskich, odznaczony Srebrvm Krzyżem Zasługi

ALOJZY BRZYSKI

JAN ANDZhL
Msza św żałobna odprawiona zostanie dnia
7. 08 1986 roku o godz. 8.30 w kościele Naj
świętszego Serca Jezusowego w Gd.-Wizeszczu, ul. Mireckiego.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dma o go
dzinie 15.00 na cmentarzu Łostowickim
RODZINA.
Prosimy o nieskładanie kondoiencji
G-24338
Z głębo lm talem zawiadamiamy, że dnia
4
sierpnia 19a6 roku zmarła tragicznie kochana cór
kę i siostf a

KRYSTYNA RUSIŃSKA
lat 12

Msza św.ęta oaprawioną zostanie 8 sierpnia
1986 roku, o godz. 10, w Kościele Najświętszej
Matki Bosk.ej Częstochow skiej we Wrzeszczu,
ul. M. Curie-Sklodowsk.ej.
Wyprowadzenie zwłok tego samego dnia o go
dzinie 12.30, z kaplicy na cmentarzu Łostowic
kim.
Pogrążona w głębokim żalu
RODZIN'
G-24965
7 głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3. 0?
i9“6 roku zmarła w wieku 76 lat moja matka
i
na: za kuzynka

HALINA KRASZEWSKA
Pogrzeb odbędz.e się dnia 8. 03. 1986 roku o
godz. 13.00 na cmentarzu w Oliwie.
Pogrążona w żałobie:
córka z rodziną.
G-2498W

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składała:
dyrekcja iraz sc&iezanki 1 koledzy z Okrę
gowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i
Kanalizacji w GdańsKu.
K-9112
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia
i»» roku znus-ł nagle w wieku 52 lat mój
chany >yn ukochany tatuś, nasz najdroższy
ny teść, dziadziuś, niezastąpiony przyjaciel s
wiek

4. 06.
uko
jedy
czło

JERZY SKÓRKA
Pogrzeb odbędzie się 8. 08 1986 roku o godz.
11.00 na cmentarzu Łostowickim.
Pogrążeni w głębokim smutku: matka, synowie, rodzina.
G-94963
Z najgłębszym żalem zawiadamiamy ze w dniu
4. 00. 1936 roku zmarła nasza najukochańsza żona 1
matka

ELŻBIETA SIKORA
Msza św. żałoDna odprawiona zostanie w dniu
7. 08. 1986 roku o godz. 18.00 w kaplicy na
Żabiance.
Pogrzeb odbędzie się dnia 8. 08 1986 roku o
godz. 12.00 na cmentarzu w Oliwie.
Mąż I syn.
G-24W
Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 5 sierp
nia br. zmarł w wieku 80 lat nasz brat, szwagier
i wuj

dtp

mgr inź. elektryk
MIECZYSŁAW SŁOMINSKI
Msza św. żałobna odbęuzie się dn. 8 sierpnia
br. o goaz. 16.00 w kościele św. Michała Archa
nioła w Gdvni-Oksywiu;
po czym nastąpi odprowaazenie zwłok na
cmentarz.
RODZINA

Z w‘elkiir żalem zawiadamiamy, że dnia 4. 08.
1936 roku zmarł nagle w wieku 63 lat najukochań
szy mąż, ojciec, teść i dziadek

ALOJZY BRZYSKI
Pogrzeb odbędzie się dnia 8 08, 1986 roku o
godz. 13.00 na cmentarzu Łostowickim w Gdań
sku.
Pogrążona w rozpaczy
RODZINA,
G-249SW
Z głębokim talem zawiadamiamy, że zmarł nasz
były długoletni pracownik

JÓZEF KRUPA
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłe
go składują:
dyrekcja. Rada Pracownicza, związki za
wodowe, POP oraz koleżanki 1 koledzy >
PPH „centrala Rybna” w Gdyni.
K-90TO

TADEUSZ KOWALCZYK
Pogizeb odbędzie się 7 sierpnia 1986 roku o
godz. 13.30 na cmentarzu w Gdyni-Witom lnie.
Wyrazy serdecznego współczucia Rodz’me Zmar
łego składają:
dyrekcja, o.g. spoi -polit., współpracowni
cy i koledzy ze Stoczni Marynarki Wojen
nej tm. Dąbrowszczaków w Gdyni.

JANU5Z*

W OKHES1C IV KW. BH. 03aZ W ROKU 1417 NI
ZkJ WYMIENIONE HOBOTYI

— montaż i remont kotłów centralnego
ogrzewania,
— montaż i modernizacja instalacji c.o.,
i c.w. i wody zimnej orat rurociqgow
technologicznych.
Szczegółowych informacji udzielamy w siedzi
bie naszej spółdzielni. Gduńsk-Łc-itowtcą. ul Świę
tokrzyska l, tel 31-17-71.
K-8U22

POLIGRAFIGtNO-FÄPIERNiCZA
SPÓŁDZIELNIA PRACY „NOWAlOR**
w Gdym, ul. Stryjsko 2 4
ZATRUDNI
PRCOWNIKÖW

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3
sierpnia 1986 toku p.zt-stało bić serce kochanego
Męża, Tatusia. Dziadka, pradziadka
ś. t p.

w s.edzibie spółdzielni w Gd 3 ul.leniło wie,

— kierownika zakładu poi troficznego
Wymagane wykształcenie średnie — poligraficzne
+ praktyka zawodowa
Spółdzielnia zapewnia korzystne warunki finan
sowe.
Szczegółowe informacje w siedzibie »półdzleinl, ul.
Stryjska 2-4, tel. 22-33-21.
K-8661

RODZINA.
S-77S8

Dnia 16 llpca ’988 roku zmarł w wieku 81 lat w
Kanadzie
ś tP

JERZY ADAM MIESZKOWSKI
kapitan ZeglUfil Wielkiej, ukończył szkołę Mor
ską w Tczewie w 1927 r. Przed wojna i w czasie
II wojny światowej pływał na statkach Odvnia.
Ameryka XiZ. W czasie wojny jako kapitan wie
lokrotnie uczestniczył w konwojach oółnocnoatlantyckich. Posiadał liczne odznaczenia wojenne
Po zaitończeniu wojny osiadł w Kanadzie. Pra
cował Jako ekspert w porcie Montreal.
Serdecznego kolegę 1 przyjaciela żegnają z ża
lem..
koledzy Tczewieew
__________
S-1005

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

sapińsk:

Pogrzeb oanędzie się w dniu 8. 08. 1936 r o
godz 14.00 na cmentarzu w Oliwie.

Gminnej Spółdzielni
„.SCh” w Zukowie
K-9134

Prezesowi spółdzielni

Pogrążona w smutku.

mgr. Janowi Dąbrowskiemu

RODZINA.

G-249.3

OJCA
«kłaaają:
Rada Nadzorcza, zarząd spółdzielni,
za
rząd związku zawodowego oraz pracow
nicy Meblarskiej Spółdzielni InwąWrtów
„Kaszub” w Kościerzynie.
K-91'M

JAN ANDZEL
odznaczony był Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczu
cia składaja’
Egzekutywa POP, NSZZ.
kierownictwo,
koleżanki j koledzy z Gdańskiego Przed
siębiorstwa Instalacji Sanifarnyct, w Gdań
sku.

Wyrazy «zczerego współczucia

kol. Teresie Klechowicz
z powodu straty

MATKI
Składają.
dyrekcja, koieżank 1 koledzy z Zespołu Eltktiiłcltpłotnil „Wybraete” Gdańsk
K-91C3

Pogrzeb odbędzie się dnia 7 sierpnia 1986 r.
o godz. 15.ÜÜ na cmentarzu ŁostowicKim w
Gdańsku.

Anny Baszkiewicz
M'cża św. w Jej intencji odprawiona zostanie
8 sierpnia br. o godz. 8, w kościele NMP Kró
lowej Różańca św, na Przymorzu
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia, o god2łn:e 15, na cmentarzu w Oliwie,
Nieutulona w smutku
RODZINA.
G-24960
Koledze T4DFUSZOWI WOZNIAKOWI
wyrazy głęookiego współczucia z powodu tragi
cznej śmierci

— technika fizjoterapii,

— dietetyczkę
Z możliwością zakwaterowania I wyżywienia na
terenie oddziału
Zatrudnionym oprócz wynagrodzenia przysługi
wać będą świadczenia branżowe PKP tj
legitymacis r>'<P. 12 bezpłatnych biletów na przejazd ko
leją na terenie kraju, raz w roku bezpłatny bilet
na przejazd do dowolnego kraju w Europie a tak
że deputat węglowy 1 ekwiwalent za umunduro
wanie
'
Zgłoszenia przyjmuje Referat Spraw Pracowni
czych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Gdań
sku. ul. Powstańców Warszawskich 1-2. tel. 32-00-11,
wewn. 53 lub 32-14-16.
K-9686

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBOT MONTAŻOWYCH
I ELEWACYJNYCH
w Gdańsku, ul. Wały Jagiolluński* 14-1Ó
ZATRUDNI
ze skierowaniem a Wydziału ziatruduieaU uit(
pujących pracowników:

—
—
—
—
—

STANISŁAWA KRÓLA

Wyrazy głębokiego współczucia z powtdu zgonu
byłego pracownika pizedsiębiorstwa

WŁADYSŁAWA KUPCZAKA
składaja Rodzinie Zmarłego:
dyrekcja, organizacje spoleczno-polirt’czn«
oraz pracownicy Gdyńskiego Przedsiębior
stwa Budownictwa Przemysłowego.
k-rus
Z głeookim żalem zawiadamiamy. z„ dnia SI bpcr 1986 roku zmarła >v> długich 1 ciężkich cierpie
niach moja kocnana żona

ANTONINA WILŁWSKA-ZIEUNSKA
MĄ*.
S-771/7

Koleżance Bronisławie Połom
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają:
współpracownicy z iłloku
Operacyjnego
Szpitala Marynat ki Wojennej.
C-24933

Rodzinie zmarłego

JANUSZA BEDNARKA
ucznia n LO w Gdyni, przewodniczącego Samo
rządu Szkolnego,
wyrazy głębokiego współczucia składają
dyrekcja, nauczyciele i młod''1'''
S-7628

Z głębokim smutkiem -awiadtmiamy, że w dniu
■4 sierpnia 1986 roku.
..marł przebywszy TO lat
ukochany mąż. ojciec teść ł ,lziaa«k

JAN JABŁOŃSKI
byry długoletni pracownik DOKP, były prezes:
gdańskiego oddziału Związku Pszczelarskiego oraz
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w
Gdańsku.

Msza św. odprawiona* zostanie w piątek, dnia
8 tun., o godz. 8, w kościele NMP Królowej Ró
żańca św., na Przvmorzu.
Pogrzeb odbęazie się w tym samym dniu o
godz. 11.30, na cmentarzu Łostowickim w
Gdańsku.
Pogrążoną w smutku
RODZINA.
G-2S079

PRZEDSIĘBIORSTWO
SPRZĘT OWO-TRANSPORTOW1
ROLNICTWA I GOSPODARKP
ŻYWNOŚCIOWEJ „TRANSROL”
w Pruszczu Gdańskim
.ZATRUDNI
W SWOICH JEDNOSTKACH
NYCH P0I.020NYC1I W:

Wszystkim i przede wszystkim pracownikom ze
społu Szkół Dgólnoksztacących Nr ł w Gdyni, któ
rzy okazali życzliwość i współczucie no „mieret
mojej matki

— PRUSZCZU gdańskim, ul. Obrońców Wester
platte i,
— KARTUZACH, ul. Wojska Polskiego 13,
— KOŚCIERZYNIE, u!. Drogowców 5,
— STAROGARDZIE GD., ul. Ceyaowy 27.
— TCZEWIE ul. Sadowa 7
— WEJHEROWIE, Uh Taitaczna 2,
— BRANIEWIE, u!, Bohaterów Stalingradu 42,
— ELBLĄGU ul. Warszawska 129,
— KWIDZYNIE, ol. Łużycka 20.
— MALBORKU, ul. Koszykowa 9,
— NOWYM DWORZE GD., ul. SUroclńska I
NASTĘPUJĄCYCH PKACOWNIKÖW:

* operatorów c ężkieao sprzętu budo<wlaneąo, tj.
— koparek jednonaczyniowych,
— zgarniarek,
— spycharek,
— dzuigów samobieżnych,
— dźwigów w.eżowych;
* kierowców samochodów z prawem jaz
dy kat. BCDE.
PONaDTO

W przedsiębiorstwie istnieje możliwość podwyższe
nia kwalifikacji w sysiemie kursowym
Zapewnia aię bardzo aobre warunki pracy, płac t
socjalne
WynagroazeUe atrakcyjne płatne w systemie godżinów ym oraz akordowym.
K-8543

ZAKŁAD PRODUKCYJNY PTTK
„FOTO PAM1*
w Sopccio
POSIADA
— wolne moce przerobowe w produkcji
nakładczej.

4- kadłubowca * ślusarza.
W PROGRAMIE:

— nauka rysunku technicznego,
— obsługa palnika,
— umiejętność obsługi urrqdzeń spawał
nierveh.

PROPOZYCJE ZGŁASZAĆ NALEŻY POD ADRE
SEM:
ZAKŁAD PRODUKCYJNY PTTK „FOTO PAM"
Sopot, ml. Niepodległości 799A, iel. 51-60-67
K-rf6i9

PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI
DOSTAW EKSPORTOWYCH
„METALCOOP”
w Gdańsku, ul. Na Stępce Id

WARUNKI PRZYJĘCIA:

ANNY GADOMSKIEJ
skłaaa.n serdeczna podziękowania
SYN.
S-7686

— ukończone 18 lat,
— wy kształcenie podstawowe.
— loDry a an zdrovth,
Wszystkich "hętnych prosimy u zfta*zanłe tlę do
TSR w Tczewie, ul. Czatkcwsk- Sa — Dział Służ
by Pracowniczej
K-821*

{Prezesowi sp-ni
mgr. Janowi Dąbrowskiemu

Gdański Kombinat Budowy Demów
w Gaańsku-Kokoszkach
ul. Buaowłanych 31

serdeczne wyrazy współczucia z powodu zgonu
składają
-.ad« Nadzorczą, Zai~ . : Sp-ni. Zarząd
Związku Zawodowego oraz
pncownlcy
Meblarskiej Spółdzielni Inwalidów „Ka
szub” w Kościerzyn!».

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych
w Gdańsku, ul. Kujawska 2.
dojazd autobusem 138
ZATRUDNIĄ
ze «kierowaniem z Wydziału zatrudnienia nastę
pujących pracowników:
• inspektora nadzoru robót budowlanych — bu
downictwo lądowe — wymagane uprawnienia
budowlane,
• Inspektora nadzoru
robót elektrycznych
—
uprawjiieida SŁP,
• specjalistę da. normowania pracy,
• inżynierów 1 techników chemików,
Ó inżynierów i techników mechaników
• inżyniera elektryka,
• elektryków 1 elektrotechników,
• automatyków,
• aparatowych przemysłu chemicznego
• ślu*arzy-spawaczy,
• mechaników,
• tokarzy — frezerów,
• maszynistów lokomotyw spalinowy ch oraz usta
wiaczy i manewt'jwyc rs
• robotników niewykwalifikowanych do przyucze
nia zawodu.
Płace według nowych *asad wynagradzania.
Zakład posiada rorgan; towany dowoź, pracowni
ków z dzielnic: Gdańsk -Stogi, Brzeźno, Przymo
rza. Oliwa, Wrzeszcz
Dla zamiejscowych zakład zapewnia zakwatero
wanie w hotelu pracowniczy-«
Zgłoszenia i informacj1 udziela dział kadr GZNF,
teł 31-05-9’ lub 43, -250, 438-342.
K-lłlż

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KONSTRUKCJI STALOWYCH
I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH
„MOSTOSTAL**
w Gdatisku, ul. Marynarki Polskiej 96
ZATRUDNI
*• skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia

— kierownika warsztatu praktycznej nau
ki zawodu,
— instruktorów praktycznej nauki zawodu
(* uprawnieniami spawalniczymi).

—
—
—
—

maszynistki,
specjalistów ds. zaopatrzenia,
spawaczy elektrycznych i lukowych,
monterów konstrukcji stalowych.

Place według stawek ustalonych w porozumieniu
* dnia 11 września .984 r. plm prem’t regulamino
we i przywl’eje wynikające z ,.Karty Pracownika
Budownictwa”.
Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
na kursach apecjaliatycznych.
WAFUNKI PRZYJĘCIA:
— wiek 18—45 lat,
— dobry stan zdrowia,
-- posiadanie książeczki spawacza (dla spawaczy).
Zgłoszenia przyjmuje 1 informacji udziela Dział
Spraw Pracowniczych w Gdańsku, ul. Marynarki
Polskiej 96. tal. 43-16-61. wewn. 225

K-&W3

ZATRUDNI ROBOTNIKÓW w taweóach:
—
—
—
—
—
—
—

ORGANIZACYJ

* mechaników samochodowych.

KANDYDATÓW NA KftRS:

GKBD ,Kv'ko»zki’\ organizacji ZBoWID. kole
żankom. rtOilegoł , przyjaciołom I sąsiadom skła
dam serdeczna Bóg zapłać:
*ona z rodziną,
G-2491

pracownik naszego

W Zmarłym żegnamy prawego człowieka 1 oddaregc przyjaciela.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzima Zmar
łego składaja:
dyrekcia. organizacje społeczno-polityczne
1 przy iaclele z Przedsiębiorstwa Tratisportowo-Sprzętowego Budownictwa „Transbua-Gdańsk”.
K-90S7

K-820*

PRZYJMUJE ZAPISY

EDWARD GAWENDA
były długoletni t zasłużony
przedsiębiorstwa.

Szczegółowych informacji udziela Dział
Zatrudnienia i Szkolenia Zawoaowego,
pok. nr 13, tel. 57-12-15, wewn. 167.

TCZEWSKA STOCZNIA RZECZNA
w Tezowi*

OJCA
Z żalem przyjęliśmy wiadomość, te w anlu 1986.
08.94 zmarł

Obowiązują zasady wynagradzania według zmo
dyfikowanego systemu płac gwarantujące wysokie
zarobki, istnieje możliwość przyspieszenia ot :yma
nla mieszkania
Pracownikom zamiejscowym
(stanowiska
ro
botnicze) zapewniamy zakwaterowanie.

W WARSZTACIE NAPRAWCZYM NR 1 W PRU
SZCZU GDAŃSKIM, UL. HANKI SAWICKIEJ 2:

murarzy-tynkarzy.
montażystów rusztowań,
ślusarzy,
robotrlików budowlanych,
ładowaczy

Przedsiębiorstwo lysoołi irje mlejaeami w hotelu
robotniczy: a i w kwatera ih prywatnych.
Informacji uazi^la Dział Zatrudnienia 1 Płae, po
kój 314 oraz telefonicznie tel. 31-01-37 lub 31-49-11
wewn. 2U,
K -841-,

*« odrażaną pomoc, współczucie 1 udział w uro
czy*.ości pogrzełwjwej mego meza

syna GRZEGORZA
składała:
dyrekcja. Rada Pracownicza, KZ PZPR
zw. zaw
oraz współpracownicy PMBH
,-Hydrobudowa-Gdarisk”.
K-9072

— kierowników budowy
— majstrów budowlanych
— specjalistę ds. normowania
— kierownika bazy materiałowej (praca Gd.-Ko
koszki)
— branżystów ds. zaopatrzenia
— specjalistę ds. zaplecza budów (upraw, budowla
ne praktyka w zakresie przygotowania inwtztycjn
— specjalistę ds. Inwestycji (realizacja I finanso
warne inwestycji)
— niecńauików samochodowych
— monterów maszyn I unadzeń budowlanych
— toKarzy
— maszynistów sprzętu ciężkiego
(koparki, spy^
cbarki,
— monterów zew. Instalacji wod.kan.
— monterów nawlerzchol drogowych (brukarz be
toniarz, isfalcierz)
— .oborników badowlauycb
— ładowaczy (praca w Kokoszkach)

ZATRUDNI
W ODDZIALE REHABILITACYJNYM W WYRĘ
BACH WIELKICH (STACJA TKP MAJFWO. GM
GNIEW).

K-9104
Z głębokim żalem zawiadamiamy że w dniu 4
alerpnia 11*96 roku po długich 1 ciężkich cierpie
niach zgasło serce najukochańszej żony, namusi,
teściowej i babci
ś. t o.

ZATRUDNI
następujących pracowników:

OKRĘGOWY SZPITAL KOlEJOWY
w Gdańsku

»erdeczii« wyrazy współczucia z powodu zgonu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze dnia 4
sierpnia 1986 roku zmarł nasz długoletni, ogolnle
szanowany, ceniony i zasłużony pracownik przed
siębiorstwa

SIaNOWUEACK)

w Tczewie,

Msza sw. żałobna odprawiona zostanie 8 sierp
nia 198b roku o godz. 12.30 w kościele Matki
Boskiej Bolesnej w Gdyni-Orłowie.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 14 na
cmentarzu w Małym Kacku, ul Spokojna 11,
o czym zawiadamia pugiążona w smutku

składaja.
współpracownicy z

NA

— szefa produkcji

ADAMA KOTKOWICZA
żył lat 88

Gdańskie Przedsiębiorstwo Robot
Inżynieryjnych w Gdańsku-Oliwie,
ul. Olsztyńska 3

PRZYJMIE DO WYKONANIA

K-8I33

Koieżance Halinie PuidrowskieZ głębokim talem zawiadamiamy, że w dniu 2.
08. 1986 roku zmarł w wieku 63 lat mój kochany
mąż, nasz ojciec, teść i dziadek

Swoją postawą osobistą 1 zawodową zjednał aobie szacunek całej załogi.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 8 sierpnia 1986 r.
o godz. 13.00 na cmentarzu Komunalnym Łostowice.

SPÓŁDZIELNIA PRACY „TERMONT**

mgr. inź. Sławomirowi Skrzypmskiemu

ś. t P.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że drla 4. OS.
1986 roku zmarł ukochany mąż, ojciec i dziadek

0

Koledze

, JANUSZ BANASZEK

PIOTR JĘDRZEJEK
były legionista, odznaczony wielokrotnie Krzy
żem Walecznych.

o czyn

Z głęooKlm iaiem zawiadamiamy, te dm« 4. 06.
1998 roku zmarł w.„wdehu 52 lat drogi nam wszyst
kim

bAITYCKI

ładowaczy
mechaników samochodowych
mechaników sprzętowych
mechaników oeölnveh
operatorów koparek
kierowców samochodowych
lakiernika samochodowego

ZATRUDNI ZARA7
za sLieiuwaoiem z Wydziału Zatrudnienia
Spraw Socjalnych następujących pracowników:

—
—
—
—
—
—

i

z-cę głównego księgowego,
specjalistę księgową ds. kosztów,
specjalistę ds. zaopatrzenia.
ślusarza-spawacza,
tokarza,
robotnika przeładunkowo-transportowego.

»uformujemy, że przedsiębiorstwo prowadzi pu
dowy eksportowe.
Zglobzeina pizyjmiiJe i lnfomiacji udziela dział
■praw pracowniczych, tel. 31-36-91 92 lub 31-59-56.
K-8303

Wynagrodzenie wg nowego systemu wynagra
dzania.
Niewykwalifikowanych przyuczamy do zawioau.
UWAGA: przedsiębiorstwo kieruje pracowników
do pracy na budowach eksportowych.

Informacji dot. zatrudniania udziela Diiał
Kadr, tel. 4M2-81, wewn. 134. 137,139.

W7GS „SCh** ZAKłAD GOSPODARCZY
w Malborku, u!. Daleka 117
OFERUJE
DO SPRZEDAŻY JEDNOSTKOM GOSPODARKI
USPOŁECZNIONEJ:

K-84M

SPOŁEM"
CZSS O-Wojewódzki Gdańsk
Zakład Remontowo-Budowlany
ul. Starowiejska ■ >5-67
8C • 334 Gdańsk- Letnica, teł. 43*22*31 do 34
ZATRUDNI
ze skierowaniem z Wydziału zatrudnienia Urzędu
Miejskiego:

— wózki wysokiego podnoszenia o napę
dzie elektrycznym typu: EV-687,
WW-12UÓ. WW-1207.
Informacji udziela Dział Maszyn 1 Urządzeń
tel. 24-27
Rea'lzacja zamówień wg kolejności wpływu.
K-846t

WZGS „SCh” ZAKŁAD GOSPODARCZY
w Malborku, ul. Daleka 117

— kierowników grupy robót

OFFRUJE

z uprawnieniami budow.anmH 1 praktyką za
wodową.

— technika drzewiarza i technika bu
dowlanego
w

Dziale

Przygotowania

Produkcji,

— specjalistę ds. przygotowania produk
cji,
— pracowników magazynowych,
— murarzy-,
— malarzy
— sekretarkę-maszynistkę.
Bliższych informacji udziela Dztal
cowniczych i Sooj., tel. 43-27-31 do H.

Shizn

Pra
K-łTCB

SPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI PREFABRYKATÓW
I ROBOT INSTALACYJNYCH
Gd.-Wrzeszcz, ul. Krremicni eckżej 9o
ZATRUDNI:
— k erownikc magazynu
w zakładzie w Pszczółkach,

— magazyniera
w zakładzie w Pszczólkaen,

— księgowe.
■Warunki pracy l płacy do uzgodnienia na miej
scu.
Informacji udziela Zespół Kadr 1 Spraw Socjal
nych, tel. 41-16-01 1 41-65-34.
K-r»M

DO SPRZEDAŻY JEDNOSTKOM GOSPODARKI
USPOŁECZNIONEJ:

— nowq automatyczną gwozdz.arkę typu
S-1T0K kompl. t wyposażeniem nor
malnym i silnikiem 220-380 V, cena
3 626 300 zł.
Info-macjl
tel. 24-27.

udziela

Dział

Maszyn

I

Urządzeń
K-8469

ZAKŁADY MECHANIZMÓW
OKRĘTOWYCH „FAMA”

w Gniewie, ul. Kopernika 1
ZATRUDNIĄ NATYCHMIAST
pracowników
skierowaniami do pracy
z
* Wydziału Zatrudnienia | Spraw Socjalnych w Gnie
wie:

— gł. technologa,
— technologów do dz. technologicznego,
— mistrza do dz. gł. mechanika
z uprawnieniami budowlanymi.

— rewidenta zakładowego,
— elektryków
z uprawnieniami SEP.
Oferty kierować pnd
d p«prr> nZakład1 posiada własny oś-odek wvooczynkowy
stołówkę zakładową, osobom zamiejscowym zapewnla-ny k z »tery prywatne (nie rocizinne),
Bliższych infOTTnocjl udziela dział spraw p acowniezyeb. tel. 27J-75, w 190.
K-r

DZIENNIK

6 M

W „Polarnie” wszystko jasne?

W roku 60-lecia miasta

nie żałują złotówek
na rozbudowę bazy lecznicze i

i!

I

Obchody 60-lecia nadania Gdyni praw miejskich są
okazją do podsumowania dorobku prężnie rozbudowu
jącego się miasta, ale w roku jubileuszu rodzą się
również refleksje na temat wciąż jeszcze wielu nie
zaspokojonych potrzeb jego mieszkańców. W ostatnich
latach rozrosło się ono o nowe dzielnice mieszkanio
we, których miesztcańcy — obok niedostatku placó
wek handlowo-usługowych i obiektów oświaty — nie
mają zapewnionej odpowiedniej opieki lekarskiej. W
mieście wciąż odczuwa się brak niezbędnej liczby obiektów służby zdrowia, jak również pełnego ich wypo
sazenia.

Poziom opieki zdrowotnej, czenia gdynian na miejski
roztaczanej nad ludnością, fundusz NFOZ. I tak, o ile
jej potrzeby i problemy — w roku 1983 zgromadzono
to temat, który znajduje się kwotę 21,6 min zł, to w ro
wrciąż w czołówce społecz ku 1984 uzyskano prawie
nie ważnych spraw. Jed 24,5 min zł, a w roku ubie
nym ze sposobów łagodze głym było to już 28,3 min
nia niedostatków w bazie zł.*
leczniczej jest wspieranie
Również w roku bieżącym
Naiodowego Funduszu Othw okresie pierwszego pół
rony Zdrowia.' Społeczeń
rocza wpłaty gdynian na
stwa Gdvni od lat czynnie
NFOZ były większe o 2,8
uczestniczy w dobrowolnych
min zł, niż w analogicznym
świadczeniach na NFOZ, z
okresie roku ubiegłego. Od
którego środki przeznacza
roku 1983 do połowy bie
ne są na zaspokajanie naj żącego roku zebrano w Gdy
pilniejszych potrzeb. Syste
ni ogółem na NFOZ ponad
matycznie rosną też świad247 min zł.

tym
wdrto
wfr--4feć
• Ognisko TKKF „Stołem"
w Gdyni wznawia działalność
przerwie wakacyjnej
. i
przyjmuje zapisy do setceji:
KuViG FU, aerobiku dla pań
oraz gimnastyki rekreacyjnej.
Chętni mogą zgłaszać się do
biura
TKKF
„Stołem’’,
ul.
Szenwalda 32/la — do 20 bru.,
we wtorki i czwai tki. w godz.
16—18
• W ramach IX Dominikan
(»kich Koncertów Muzyki Ka
meralnej i Organowej azisiaj
o godz. 20 w Bazylice :s\v. Mi
kołaja
wystąpią wykonawcy
zagraniczni — organista duń,-ki Knud Vad (wykona
on
dzieła D. Buxtehude i J, S.
Bacha) oraz chór ze stolicy
Austrii Der Studio Chor Wien,
prezentujący utwory H. Schutza, J. S. Bacha. W. A, Mos »r
ta i A. Brucknera, Sprzedaż
biletów — w kasie bazyliki,
na godzinę przed lozpoczęciein
koncertu.
• Polskie Stowarzyszenie Jaz
zowe zaprasza na recital Woj
ciecha Młynarskiego — 7 i 8
sierpnia, o godz. 18 i 20.30. w
„Grand Hotelu" w Sopocie.
9 Zakład Energetyczny Re
jon Gdańsk zawiadamia
od
biorców energii elektrycznej,
że wT z wiąz ku z konserwacją
urządzeń energetycznych dziś
nastąpi przerwa w dostawie
energii ełcKtrycznej; w godz.
8—H na ul. ĆiołKowsKfego nr
6. 8. 10 na Zaspie a jutro —
w tych samych godzinach —
na ul. Ostroroga nr 4. 3 oraz
Kościuszki 118.
•do

Kultury „Fregata" przy Stoczni im, Komuny Paryskiej
zorganizował imprezę rozrywkową pod nazwą „Esir.a
dowe Pogotowie Ratunkowe", w której bezinteresownie wz;ęli udział młodzi
artyści Wybrzeża.
Natomiast dochoa z imprezy —
prawie 90 tys. zł — prze
znaczono na cele
NFOZ.
Oddział II Narodowego Ban
ku Polskiego w Gdyni oraz
Ekspozytura Banku SA PKO
w Gdyni w lipcu wystawiły
w swoich pomieszczeniach
skarDonki NFOZ i podjęły
współzawodnictwo o to, kto
uzyska większą kwotę w
społecznej zbiórce. W na
stępnej kolejności skarbonk1 NFOZ powędrują do in
nych instytucji w mieście,
zas w końcu roku dokona
na zostanie ocena, która z
mstytucji uczestniczących w
zbiórce na NFOZ osiągnęła
najlepsze wyniki.

o ust Wubfzeżu
Dzisiejszy
tir ogram im
prez na es
tradzie poci
Neptunem
rozpocznie
się widowiskiem dla naj
młodszych. Dzieci będą
więc
mogły
obejrzeć
przedstawienie ,.Dookoła
bębenka”.
Potem,
o
godz. 16, występy zespo
łu
Heniek
Country
Band, o godz. 17 pro
gram Zespołu Pieśni i
Tańca „Gdaiisk”, zaś o
godz. 18 Scena Piosenki
w programie kabareto

wym „Tak-Tak”. Na za
kończenie, o godz. 19
Damelewicz
Band
w
programie
„Sing-SingSwing”.
NA DZIEDZIŃCU
KATOWNI
O godz. 17 „Przygody
rycerza Szaławiły” u?
wykonania aktorów tea
tru ORFA z Łodzi. O
godz. 18 monodram A.
Spanowskiego — Niespo
dziewany koniec lata.
Program występów za
kończy recitaiem T. Ol
szewski.

Na Żabiance
Imprezy z
okazji
Dni
Gdańska od
bywają
się
także w od
ległych
od
centrum, osiedlach mie
szkaniowych. I tak jat.o, 8 bm. na Żabiance
w klubie ,Galeon” o

godz. 14 odbędzie się
soektakl teatralny dla
dzieci — „Tajemmce wie
climy Gamy”, a o godz.
17 na boisku przy |.lu
bi* „Feluka” wystąpią
dwa zespoły mwdziezowe — Gall-System i
Feluka.

Nad Jezioro Otominskie
Dziś propo
nujerny wy
cie ~kę pie
szą z Trój
miasta nad
Jezioro Otomińskie. Większość ok.
8,5-kdometrowej trasy,
którą rozpoczynamy w
Kokoszkach (ul. Kartus
ka) oznakowana jest ko
lorem niebieskim.
Nad położone malow
niczo Wśród wzniesień i
lasów Jezioro Otornińskie wiodą z Trójmiasta
trzy znakowane trasy tu
rystyczne. Wszystkie one
prowadzą dalej na Poje
zierze Kaszubskie, jezio
ro stanowi więc dosko
nalą zapowiedź dalszych
uroków tych tras. Na
naszej wycieczce wyko
rzystamy fragment nie

bieskiego szlaku, który
nad jezioro dochodzi z
Kokoszek. Jego
trasa
prowadzi dużym lukiem
przez położoną na skra
ju Lasu Otomińskiego
niewielką wioskę Smęgo
rzyno, napotykając po
drodze szlak czarny. Jak
się przekonamy po do ję
ciu nad jezioro, jest ono
takie miejscem letniego
wypoczynku urlopowego.
Powrót znad jeziora na
stępuje szeroką drogą
leśną prowadząca, w kie
runku
północnym a o
Kiełpina Górnego, przy
częściowym powtórzeniu
odcinka szlaku niebies
kiego.
Ż rodło: „Wypoczynek
mieszkańców Trójmia
sta” — T, Gruszczyński,
A. Raszeja.

względem wyprzedzają oni
Dom Dziecka — 797 zł, Urząd Miejski — 713 zł i
PI.O — 677 zł. Jest w Gdyni sporo zakładów, gdz'e
C3ła załoga dokonuje wpłat
mających na celu wsparcie
i rozwój bazy leczniczej.
M. T.

ESlI tylko będzie pod
dostatkiem cementu i
budowlani
puspieszą
się, to gdański „Połam" prze
stanie wreszcie, denerwować
mieszkańców
osiedla Zabianka. Właśnie wczoraj w
Szkole Podstawowej nr 93
na tym osiediu odbiło się
spotkanie, w którym wzięli
udział m. in.: wiceprezydent Gdańska Bogdan Kasprzycki, przedstawiciele Wo
jewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej,
„Pola
niu", Miejskiego
Zespołu
Administracyjno - Ekonomi
cznego Szicół oraz Gdanskłe-

J

go Przedsiębiorstwa Budowlanego
Zaproponowano, by
do
czasu całkowitego przenie
sienia „Polamu" do nowych
obiektów', budowanych w
Gdąiisku-Letnicy (co ma na
stąpić dopiero w 198/ r),
ograniczyć uciążliwą produk
cję. Chodzi o to, aby moż
na było od wiześnia br. udo
stęprnć dzieciom salę gunnastyczną, zamkniętą ou roku na klucz. Przypomnijmy
że powodem tego były za
nieczyszczenia powietrza wy
ziewami związków szkodli
wych dla zdrowia z lakier
ni, „Polamu" mieszczącego
się tuż oho* szkolv.
Do 11 sierpnia br., „Po
łam” zobowiązał się przed
stawić warianty ogranicze
nia piaty lakierni na pierw
szej i drugiej zmianie, a
san.-epid. do 20 sierpnia br.
— zaopiniować je.
Tymczasem już za kilka dni
do aowvch obiektów „Polamu" w Letnicy przeniesione
zostanie ok. 50 proc. robót
malarskich. O tyle też mniej
trujących gazów znajdzie się
w powietrzu. Uruchomienie
prowizorycznej lakierni
w

Co.gdzke.kiady?

Letnicy (właściwa me jest
jeszcze gotowa) kosztowało
„Połam'' dodatkowe 11 min
*ł.
Pracownicy „Polamu", po
dobnie jak mieszkańcy Żabianki, choć z innych powo
dów, nie mogą juz doczekać
się przeniesienia produkcji
do nowego zakładu. W sta
rym bowiem pracują w bar
dzo prymitywnych warun
kach. Tiudno więc posądzać
ich o złośliwość czy też ztą
wolę. Przydałaby się raczej
pomoc przy rozwiązywaniu
problemów z ukończeniem
budowy nowego ob'ektu. I
to taka, by „Połam" mógł
jak najszybciej przenieść się
do nowTej siedziby.

Gdańrl: laspAul
3ft-leexs
PRL 59 — czyime całą dobą,
teL 899-

Team)
GDYNIA, Dramaty ceny,
atr Pana Dropsa. %. 10

— wypadki, nagłe zachoro
wania, teł. 41-10-00, 72-30-44.

Te
_

[Imprezy]
GDANSK, Sala NOT. Żywy
Zurnal, %. 17.3Ü, W
Bazylika św. M4 oła ja. Kon
cert kameralny
Wykonawcy:
Knud Vad — organy (Dania)
Der Studio Choi Wien (Au
stria), g. 20
WŁADYSŁAWOWO — knśściół św. Wniebowzięcia NMP
— koncert organowy, wyk. Eu
genius* Branka g 19.45

Trzeba także już dziś my
śleć o dzieciach ze szkolv
podstawowej w GdariskuLetnicy, ponieważ tui obok
W Gdańsku: Narodowe, w g.
niej zaczną funkcjonować aż 9—15 Pałac Opatów w Oliwie
dwie lakiernie, jedna „Po- w g. 9—15.30. Historii Miasta
Gdańska, w g. 13—15.30. Cen
łamu” i druga — dużo więk- tralne
Morskie,
w g. 12—18.
sza — Wojewódzkiego Przed Statek-Muzeum „Sołdek”. w g.
siębiorstwa Transportowego, 10—i 6. Poczty i TelekomuniKacji w g. 10—16. Kuźnia Wod
Oby zatem problemy musz na
nad Poiokiem Oliwskim w
kańców Żabianki n s powió- g. 10—17.
W Gdyni: Marynarki woolen
rzyły s.ę w dzielnicy Letninej — skj> nsen w g. 10—1«.
ca.
aga

Muzea

Statek- Muzeum ..Dar Pomo
rza”. w g. lu— I«.
W Elblągu: Ppńurnowe w g
lO—16.

W Będominle; Hymnu Naro

W Sądzie Rejonowym w
Gdyni przy ferowaniu orze
Dzięki świadczeniom mje czeń związanych z karami
szkańców, któie zasilono od pieniężnymi stosuje się przy
powiednimi ' dotacjami ze padki kierowania zasądzośrodków Krajowego Komite nych kwot na cele NńOZ.
tu NFCZ, możliwa stała się Centrala Rybne dzięki zbiói
realizacja kilku bard/® wa ce wśród rybaków indywi
żnych dla Gdyni przedsię dualnych przekazała za maj
wzięć. W osfatnich latach- na cele NFOZ 309 tys. zł.
wzniesiony został Instytut
Medycyny Morskiej i Tro
Równi°ż w wieltj przedsię
pikalnej w Redłowie, wy b.orstw'ach i instytucjach w
budowano pawilon onkolog! całej Gdyni podjęto w ocznv w szpitalu redłow statnim czasie próby roz
skim, wyposażono nowe od szerzenia kręgu osód świad
działy w „narożniku" szpi czących dobrowolne składki
tala miejskiego oraz przy na rzecz NFOZ. Starania te
chodnię zdrowia na Grabów przynoszą konkretne rezul
ku, zmodernizowano też o- taty w postaci powiększe
biekt Szkoły Życia na gdyń nia o 3 tys. osob popiera
skim Obłużu.
jących NFOZ. Wszystkie te
inicjatywy społeczne warto
Potrzeby miasta nadal są rozwijać i naśladować Na
jednak
ogromne.
Dalsze koniec wspomnijmy o tych
środki NFOZ
mają
być zakładach
i
instytucjach,
głównie wykorzystane na które we wspieraniu
idei
w \ posażenie w obiekty słu NFOZ mają największy użby zdrowia nowych gdyń dział. W roku minionym
skich osiedli, a więc: budo największe kwoty na kon
wę przychodni rejonowych to przekazały: PLO — po
na Poąórzu, K&rwinacft i w nad 6,8 min zł, „Dalmor” —
Cisowej, uruchomienie dwóch prawie 5 min zł, Stocznia im.
podstacji pogotowia ratun Komuny Paryskiej — 3,4
kowego oraz budowę żłob min zł, MorsKi Port Han
ków na osiedlach Pogórze dlowy — ponad 2,3 min zł
i Cisowa. Nie żałując zło i EnergobIoK-„Wvbizeze" —
tówek gdynianie przyspie prawie 1,4 nrln z t.
szają powstanie tych pil
nych obieklów.
Jeśli
tę
społeczną
ofiarność mierzyć wielkością
W roku obchodów jubileu rocznej składki na NFOZ,
szu 60-lecia powstania mia przypadającej na jednego za
sta zrodziło się sporo inicja trudnionego, to na jlepie j w\ tyw,
mających
na celu padają pracownicy „Dal.nowzbogacenie konta NFOZ. I ru", płacący średnio 890 zł
tak na przykład Ośrodek na osobę rocznie. Pod tvm
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Pojedynek
bluesowy
Kto z sym
oatyków blue
sa me zna
Jana Skrzeka, popular
nego „Kik
sa”, wirtuoza harmonij
ki ustnej? Będzie moż
na zobaczyć go dziś w
pojedynku bluesowym,
w którym zmierzy się z
przedstawicielem młode
go pokolenia polskich
bluesmanów — Jarkiem
Ziętkiem — laureatem
ostatniego festiwalu „Ra
wa Blues ’86”. Początek
dziś, 7 bm., w Klubie
Muzycznym KMPiK w
Crdańsku przy ul. Ogarnej.

Wakacje
i piosenka
Wakacje,
uśmiech
i
piosenka —
pod
takim
S hasłem od bę
42
dzie się dziś
po ra< 73 Festiwal Pio
senki Dziecięcej, zorga
nizowany przez
Dom
Kultury w Gdańsku przy
ul. Śląskiej 6t> d/a dzie
ci przebywających na
koloniach kwaterujących
na Przymorzu i dla dzie
ci z placówek „Wczasy
w mieście”, prowadzą
cych swą działalność na
terenie PSM „Przymo
rze”. Wykonawcy zapre
zentują
piosenki
w
trzech kategoriach; pio
senki. dziecięcej, wakacyino-tury stycznej,
a
takĄe regionalnej, rów
nież z regionów, z któ
rych koloniści przyjecha
K. Poczaiek dzisiaj,
7
bm., o godz. 10.30, w
sali Dorr u Kultury im,.
R.
Raszewskiego,
w
Gdańsku przy ul. Ślą
skiej 66'.

UmamU...

O stałych punktowi
urlopu, spędzane-i
go w Sopocie, na
leżą spacery po depta
ka wzdłuż ul. Bohate
rów Monte Cassino. Uro
cze centrum miasta zaw
sze przyciąga tłumy tu
rystów. Ma Zakopane
swoje Krupówki, a So
pot ma popularnie zwa
ny Monciak...
Fot. M. Zarzecki

D

Kaszubska wanoga
Wanoga, to kaszubskie sło
wo oznaczające wędrówkę.
Z początkiem letnich waka
cji zaludniają się „wanożnikami" najciekawsze porubrskie szlaki, wiodące przez
urocze' pojezierza
woje
wództw7: gdańskiego i słups
kiego. Młodzież
szkolna,
harcerze z różnych
stron
kraju, korzystając ze stanic
Polskiego
Towarzystwa
Schronisk
Młodzieżowych,
rozpoczynają swoje wranogi
na połudn.u
Kaszub — z
Chojnic, Człuchowa, Tucho
li. Kończą najczęściej wr Łe
bie — pokonując jako ostat
ni, niezwykle piękny szlak
ruchomymi wydmami Mie
rzei Łebskiej, w.odący‘po te
renie Słowińskiego
Parku
Narodowego. Często też wę
drują dalej, plażą, w kie
runku Rowów7, podziwiając
brzeg morski, liczne zatocz
ki, klifowe zbocza z powiało
nymi drzewami.
Na wakacyjnym
szlaku
można spotkać także wiele
grup stuaenckich. Charakter
tych wedrowek jest bardziej
określony;
mają one cel
poznawczy, często wiążący
się z badaniami naukowymi.
Szczególnie studenci gdańs
cy oawiedzają w ponowie
lipca wieś Borowy Młyn w
woj. słupękicn.

...mleka, jako artykułu pier
wszej potrzeby, nie powinno
brakować w naszych sklepach. Tymczasem w siuepe
spożywczym przy ul. Bo1 tron
te Cassino w Sopocie świeże
m eko można nabyć co crugi,
lub nawet trzeci dz>eń Dla
czego?

Gdzie się podziały uliczne kosze?
Czystość gdańskich ulic
zależy nie tylko od często
tliwości ich sprzątania czy
od kultury
przechodmow.
Ważne jest także, aby ci
ostatni rrueli gdzie wyrzu
cać papiery, niedopałki itp.
oapady. Tymc'asem na wie
lu ulicach miasta brakuje
koszy na śmieci.
Nie ma ich prawie m. n.
we Wrzeszczu,
na takwh
bocznych ulicach, jak: Sooótki, Sienkiewicza, Motej
ki czy Batorego. Na długiej
i dość ruchliwej ul. Jaśko
wa Dolina znajdują się za
ledwie dwa (!) pojemniki,
ustawione w pobliżu przy
stanków
autobusowych.
Brakuje koszy m. in. przy
znajdującym się na tej uli
cy kinie , Bajka”, gdzie co
dziennie zbierają się grup
ki widzów, oczekujących na
seanse filmowe.
Wprawdzie dzięki zapobiegliwości
służb komunalnych i wtaści
cieli niektórych prywatnych
posesji we wspomnianym
rejonie Wrzeszcza jest dosyć schludnie, jeanak tu i
ówdzie można spotkać pa
pierki od cukierków, ogryź
ki i inne śmieci.
Nie lepiej jest u* śródmieścin Gdańska, licznie od
wiedzanym teraz zwłaszcza
przez turystów.
Podobnie
jak w innych dzielnicach,
pojemników na śmieci bru
kuje przede wszystkim na
bocznych uliczkach. Należy
do nich np. ul. Garncarska,
której chodniki po obu stro
nach wyposażone są zaled
wie w 2 kosze (przy sklepie
drogeryjnym i przy samie
spożywczym). Samotny pu
jemnik stoi przy ul. Korzeń

nej, a sąsiednie uLce: Ko
walska, Bielańska czy Podbielanska zupełnie pozba
wione są pojemników na
odpady.
Efektem
tego
jest m. in. bardzo zaśmieco
ny trawnik przed parkingiem samochodowym przy
Ratuszu Staromiejskim,
Cienawi jesteśmy, co się
stało z ulicznymi pojemni
kami? Czyżby
brakowało
ich w magazynach przedsię
biorstw gospodarki komu
nalnej? Najgorsze, że w tej
sytuacji trudno jest wyma
gać o'd przechodniów kultu
‘ry i dbania o porządek w
mieście. Jeszcze
trudniej
jest wpoić takie cechy dzie
dom.
kucz

...dziwne zwyczaje wprowa dowego w g. #—15.
W Kartuzacb: Kaszubskie, w
dza kasjerka na stacji kolej
ki PKP w Zab ance, odma g W9—16.
Kwidzynie: Zamkowe, w
wiając przyjęcia
należności g. #—18
W
Malborku: Zamkowe, w
za bilet kolejowy w kwoce
31 zł w postaci... 1-złoiuweK, g. W#~n.
Sztutowie: Stutthof. w g;
mówiąc, iż z taką „drobnicą ' t—18
XVe
Wdzydzach:
Kaszubski
nie będzie rruata co zrobić.
Etnograficzny, w g. 8—16
Czytelnik jest tym iaktem o- Park
W Tczewie:
Wiaty
w g.
burzony. Awersję do bilonu 12-o-lL
w monetach 1-złotowych prze
jawiła kasjerka i numerem
służbowym 303
*
»
•
...uciążliwe i n.ezrczumiałe
zaprogramowanie windy
GDANSK. Leningrad, Powrót
w 10-kondygnacvjnym budyń do przyszłości. USA. od L2 L.
ku przy ul. Lanoty 7 na Pły g. 10. 12.30. 15 17.30; Protector,
od 18 1., g. 20. 21.45
cie Reałowskiej, gazie od po USA,
Heiikon. Pokazy wideo Mi
nad roku dźwig me zatrzymu strzyni Wu Dang. chiń., g. 17
Kameralne, Och Karol poi.,
ie się na... III piętrze. Loka
15 1., g, 16; Ucieczka z No
torzy, zwłaszcza matki z wóz od
wego Jorku. USA, od 1* L, g
kami, muszą schodzie piętro Uf, 19.45
Genania, Sezon na bażamy
niżej, aby moc skorzystać l
z dźwigu. Czyżby naprowaę (dramat psych.) poi., oo 15 1.,
g 16, 18. 5
nie można naprawić „niesfor
IVatra — Dcm Harcerza, Swię
nej"
windy? Administracja to przebiśniegu. czech., od 15
l.,
16; Kaskader z przypad
przy ul. Rozy Luksemburg me ku g.USA.
od 18 1., g. 18
reaguje na prośby mieszkań
ORUNIA, Kosmos. W pusty
ców.
ni i w puszczy, rcz. U- poi.,
*

*

•

...skoro w pobliżu me ma
pjnktu skupu opakowań szklą
nych, to może — jak sugeru
ją to czytelnicy — zająłby się
tym znajaujący się przy ul.
Karola
Marksa...
supe'sam? Tymczasem sklep od
mawia przyjęcia opakowań,
z których pozoye en się, zwta
szcza ludz-e starsi, mają wie
'e kro potu.
Ot.
Sygnały do tej rubryki przyj
muje redaktor dyżurny w po
niedziałki, wtorki, środy \ ptq
tki od godz. 10 do 13.

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Oddział Północny
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zaprasza na całodzienny

PIKNIK NO MOLU
Sopoi, 8—ł® sierpnia F« r., od godz 11

»
S
)

• 9 godzin wspulnej muzyki i zabawy dla dorosłych i
dzieci
• konkurs- wiedzy o jazzie
• loterie: biletowa i krzyżówka
• atrakcyjne nagrody
Udział biorą: od gouz. 11 zespeny: „Wistula River Band”
„Big Band” z Bydgoszczy. Grupa P. Dyakowskiego, „For
Salę’’, ,,Zu-Zu”, „Set-Off”, ..Seven Steps to tleaven": od
godz. 15 programy dla dzieci: ,.Co i jak" Maja teżowska, Krystyna Prońko. -A. Rosiewicz; oa godz. i7 wyko
nawcy: Krystyna Prońko^ Ewa Bem, Danuta Błażejczyk,
Maja Jeżowska, Andrzej Rosiewicz, którzy wystąp ą i
towarzyszeniem „Big Warsaw Band”. Janusz Szprot i To
masz Szukaiski.
Na zakończenie — show „Shakin Dudi” czyli Ireneusza
Dudka z zespołem. Prowadzenie: Krzysztof Materna.
Bilety wstępu biorą udział w loterii, w któref nagroda
mi są: • owa bilety lotn.cze linii KbM do Amsterdamu
• komputer Commodore • radiomagnetofon # torby skd
rżane Pan American..
B.lety \c stępu w eenie 2tW zł v'
.Orbisie”, kasacn ns
molo. PSJ Sopot, ul, Cevnowy i, iel. 5-j
K-910J

OM Społeczny na Za
spie, to placówka li
cząca niewiele ponad
5 lat. Początki były trud
ne: brak było tradycji we
współpracy ośrodka z miesz
kańcami, Dziś jest inaczej.
Wszyscy lokatorzy „zaspiań
skiej st pialni" wiedzą, iż
obiekt taki funkcjonuje i
to bardzo prężnie. Tvm
c nętniej więc przyprowa
dzają tu swoje pociechy, a
i sami są w DS częstymi
gośćmi, Dcm Społeczny na
Za pie swmją działalnością
musi
za.'-pokoir potrzeby
kulturalne osiedla o wiel-

ścl, ponoć dlatego, źe kolei
ki w sklepach coraz mniejsze A szkoda. W DS mogą
również czynnie wypoczyw ać renciści i emeryci —
w „Klubie Seniora". Przy
Domu Społecznym istnieje
poradnia wychowawcza, sta
rająca
się nowoczesny rui
metodami pomagać
oso
bom., które się do niej zglo
sza. Działa tu też Dyskusyj
nv Klub Filmowy.
Okres wakacji, io tzw se
zon ogórkowy wr większości placówrek kulturalnych,
DS „Zaspa" mimo to przygotował sporo ciekawrych

Telewi;

£. 9

v
'
'

OKI UZ.n, Marynarz, Old Su
eaarid, Jug., g. 15.30; Skorum
oowani,
fr„ od 15 I. g 17.15
19.15
GRABÓWEK,
Fala
Duch,
USA, od 15 1.. g 14.30. 16.30
18.30
ORŁOWO, Ne pt u n.
Mokry
szmal, poi,, ort 18 L, g. 16, 13
iiPUF za.sArz«ga sobie możli
wość zrmany repertuaru.

S

posj

KAFKI I KCLtOBS

głównie zapoznać z naszym
regionem, toteż dwra razy
w tygodniu organizujemy
wycieczki alutokarem
za
miasto. C/ęsto jeździmy na
gdańską Starówkę. Chcemy
dzieci nie tylko bawić, ale
i wychowywać, przypomina
_ jąc im historię naszego kra
ju. Na Dni Gdańska zapla
nowaliśmy
międzykoloni j
ny turniej sportowy dla
dzieci, Drzebywających w 4
szkołach na Zaspie. Poza
tym atrakcją dla najmłodszych powinien być udział
we wspólnych zajęciach z
rówieśnikami z NRD, któ-

Skorzystają z niego najzdol
niejsi, także dzieci pracow
ników o iedla Zaspa oiaz
grupa harcerzy z Gdańskiej
Chorągwi, łącznie ok. 70 o•iób. Nie są to wszystkie
prupozycje, jakie przygoto
wał na sezon letni Dom
Społeczny na Zaspie
Warto zauważyć, że przy
stałym odpływie, pracowni
ków kultury do innych
działów gospodarki o-rodek
ten potrafi jednak zaprogia
mować i rpalizow^ać swoją
działalność w tak szerokim
zakresie. Fundusze, jakim

V\i Domu Społecznym na Zaspie
kościs* równej niejednemu
miastu , wojewódzkiemu.
Wraz z klubami satelitami
DS „Zaspa" proponuje swo
im mieszkańcom udział w
sekcjach: szachowej, piasty
cznej, baletowej, gimnasty
cznej,
łotograficznej oraz
szalenie popularną ostatnio
zabawę z komputerem w
dwóch grupach (dla iuni^-j
i
bardziej
zaawansow anycłi).
Do niedawna nieodpłatnie
’można było w zaspiań-kich
supersamach
pozostawić
swoje pociechy. Zrezygno
wano z tej formy działalno

propozycji. Oto, co powie
działa nam Danuta Parvs,
z-ca kierownika DS:
— Stworzyliśmy
dwie
możliwości
wypoczynku;
wyjazdową oraz dla tych,
korzy wakacje postanowili
spędzić w domu. Propozvcje nasze adresujemy głów
nie do dzieci, nie tylko
tych naiinłodszych. Od po
czątku
lipca
niogą
zgłaszać
się
do
nas
codziennie o godz . 9 ra
no i — o ile dopisuje aura
—- jeździmy do Borkowa
nad jezioro. Staramy się je

rzy qoszczą od 25 lipca na
Zaspie. To tylko niektóre
propozycje na lalo
dla
tych, to zostają w domu.
Dla najbardziej pracowitvr h i zaangażowanych DS
przygotował wespół z Gdań
"i\ą Chorągwią ZHP obozy
specjalistyczne w atrakcyj
nych regionach naszego kra
,u. Pod okiem instruktorów
młodzież może
rozwujać
swoje zainteresowania w ta
kich dyscyplinach, jak pla
styka czy prace z kompute
rem. Największą frajdę bę
dą mieli ci, którzy wyjadą
na uboż harcerski do NRD.

Dyżury

g. 15; Karatecy
z kanionu
Żołtel Rzeki, chiń., od i! 1.,
g. 17; Thais pol., oa IS 1.. g,
19; Piramida stracnu. USa od
12 1.. g. 21
oticerów Wojewódzkiego UNOWY PORT. 1 Maja. India rzęou Spraw Wewnętrznych w
na Jones USA od 18 1„ g.
Gdańsku — telefon 31-19-49 lub
16 18; Lubię nietoperze, pot., 37-U3-33 (cała dooę).
od 18 1.. g 20
WRZLSZCZ, Bajua. Spokoj
nie to tylko awaria, USA, od
15 1., g 10. 12, 13.46;
Blue«
Brothers. USA, oa 18 1., g 16;
Watka o ogień. kanad.-/r.. od
l# 1., g. 19; Powrót do przy
szłości, USA. oa 15 1.. g. 21
Rrbacka prognozr po»oby w
Znicz,
Gry wojenne USA
pr. I; 0.58. 6 28. 13.00. 21 00.
od 1* 1.. g. 18; Ucieczka w
noc, USA, od lt i.. %. 1.8. 2«
PROGRAM LOKALNY
Zawisza, Skorumpowani Ir..
6 05 — Porann« takty. 6.30 —
Od 15 1„ g. 17 19
OT,IW A Delfin,
Skorumpo Studio Bałtyk. 7.55 — Fad ore
wani. fr., od 15 1.. g 16 18
klama 13.05 — Piosenki o Ja
17.05
SOPOT, Bałtyk, Skorumpo maiku Dominikańskim.
wani, Ir„ od is 1., g 11, 13. — Z jednej plvty — aud. Kry
15,
17;
Klasztor
Shao-Lin, styny Rejnowicz. 17.3( — Prze
Wybrzeża.
Hongkong od !5 1.. g. 19; Ko giąć aktualności
17.411 — Aktualności
BAR T —
ciiankowie mojej mamy. poi..
mag. w opr. Mariusza Rosińs
Od 18 1., g. 21
Polonia, Piramida strachu,
kiego. 18 05 — Madonny z Gru
szy — rep. Grażyny Antonie
US A od 12 1.. g. I*
18.30;
wicz. 18.25 — Omówień; e pro
Cotton Club. USA. od 18 1., g.
gramu.
21
GDYNIA. Warszawa, Powrót
do p: zyszłoścl, USA. od 12 1.,
2
’2.30. 16 16.30; Amade
usz. USA, g. 21
Atlantic,
Miłość s-maiagd.
s okodyl, USA, od 15 1.. g.
17, 19.30
Goplana.
Indianr
Jones,
program i
USA od 15 1.. g. 15 17; LUr
me nietoperze, poi., oa 18 1.
q S5 — „Domator"

Gliiti. «I. Dtaca W

D

Sopot, aL Niepodległości 778
— czynne całą dot%,
— wypadki 959
— inne. tel. 51-24-55.
Gdynia, uL Żwirki i Wigu
ry 14 — czynne eaią dobę
— wypadki, tel. 999
— na&łe zachorowania prze
wozy chorych, telefon 20-00-01,
20-00-02.
Ambulatorium stomatologicz
ne — we wszystkie soboty,
njedziele 1 święta w g. 10—7
(dia mieszkańców Gdyni). *
Dyżury lekarzy w przychod
nych. v.g rejonizacji;
m GaańsL, ul. Jaskółcza 7/K
— lekarz ogólny i gabinet za
biegowy dla dorosłych w woiae soboty, niedziele i święta
— całą dobę. w pozostałe dni
w godz. 19—7.30
■ Gdańsk, ui. AksanLrna 1
— gabinet zabiegowy i pora
dnia
dla dziecj chorych w
wolne seboty. niedziele i świę
ta — całą dobę a w
pozo
stałe dni vr g. l»—7.30. Dyżu
ry
stomatologiczne w wolne
soboty
niedziele i święta w
g. 10—16.
■ Gdańsk-Brzeźno. ul. Gał
czyńskiego 6 — gabinet zabie
gowy dla mieszkańców Nowe
go Portu. Brzeźna i Letnicy,
w woine soboty, medzieie i
śwdęta w g. 8—20.
■ Gdańslc-Morena. ul. Warneńska 7 — pediatra i gabinet
zabiegowy
w
wolne soboty,
niedziele i święta w g. 8—20.
■ Gdaósk-Zaspa, Startowa 1
— lekarz ogólny i gabinet za
biegowy w wolne soboty, nie
dziele i święta W g. 8—20
■ Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Je
sionowa 5 — lekarz ogólny
i gabinet zabiegowy w wolne
soboty, niedziele i święta całą
dobę. stomatolos w g. 10—7 30
w pozostałe dm lekarz ogtln’
l gaomet zabiegowy w g 19
—7.30. stomatolog W g. 20—7.30
w soboty robocze — lekarz
ogólny i gabinet zabiegowy w
g
16—7.Zv stomatolog
w
g.
17—7.30
■ Gdańsk-OIina. uL Lumum
by 7 — lekarz ogólny, pedia
tra i gabinet zabiegowy dla
dzieci »w wolne soboty, nie
dziele i święta czynne całą dooę. gaDinet zabiegowy dla do
rosłych w g. 8—16, stomatolog
w g. 10—16, w pozostałe dni —
lekarz ogólny w g. 3 9—22. pe
diatra w g. 13—7.30, gabinet
zahiegowy w g. 19—7.30
■ Gdvßia.
ul.
Warszawska
34 *8 — lekarz ogólny, pediat
ra 1 gabinet zabiegowy w iobotv w godz. 9—16.
HOJEWODZKA
PORADNIA
OKULISTYCZNA przy Szpita
lu Miejskim w Gdańsku-Zaspie. ul. 30-Iecie PRL 50 w
wolne soboty w g. 8—14
TELEFON ZAUFANIA — tsl
31-00-00 w godz. 15—8.

dysponuje, to głownie odpi
sy z czynszu mieszkańców
(1 zł za m kw.) oraz nie
wielkie dotacie z Wydfiiału Kulturv UW, Tak praco
wnicy, jak mieszKańcy, już
dziś marża o nowym, ponobnym obiekcie w jednost
ce Rozstaje, gdyż „stary”
o-rodek przy ul. Pilotów
pow-oli zarzyna pękać
av
szw'ac h. Najeży więc życzyć
lego Zaspie z całego serca
otaz równi<» dobrej działal
ności, jak dotychczas — cv
przyszłości.
KRZYSZTOF
M1ELEWCZ \ K

„Kraj Szczęśliwego D, leciństwa” — pi ograni dla po.skich
harcerzy . L radzieckich pionie
row przebywających w miedzy
narodowym obozie „Bryza” g.
Ili
VI Polsko-Radziecki Festiwal
Filmowy „Ludz'e i Morze".
Konkursowy pokaz filmu „f*o
drożę Pana Kiekss” (reż. K.
Gradowski) g. 14.

Apteki
Gaańsk — apteka przy ul
Stajennej 8, Gdańsk-Wrzeszcz
orzy u/.. Grunwaldzkiej to—S2,
Gdańsk-Zaspa przy ul Pilotów
«, Gdańsk-Przymorze przy uL
Lumumby 34 Sopot, przy ul
Boh. Monte Cassino 21. Gdynia
przy al. Zwycięstwa 1 1 przy
ul. Świętojańskiej 70

I Szpitale 1
OSTRE

DYŻURY

PEŁNIĄ:

Oddział
Chirurgiczny, Od
dział Chorób Wewnętrznych i
Oddział Chorób Oczu Szpile)«
Miejskiego w Gd.-Zaspie
ul
30-lecia PRL nr 5(1.
POGOIOHIE

RATUNKOWE:

— czynne całą dobę — budy
tek Szpitala im M Kopernika
w Griarsku ul Świerczewskim
go nr 1-6 (wejście nr 2).
— wypadki
nagte
zachoro
wania i przewozv chorvrh iel
32-29-29. 32-36-14 1 32-39-24
Lar) ngolog przyjmuje w dni
powszednie w f 20—7 30. w
soboty robocze w g 17.30—7
w wolne sobotv
niedziele I
święta — całą dobę

9.00 — „Don
Kiszot
z
Manczy” (34 i 36) — se
rial prod, hiszpańskiej
9.55 — „O Aniczce, Hjber, cie i słom.anym
kapelu
szu” (5) — serial prod,
czechosłowackiej
10.00 — DT— wiadomości
10.10 — „Mały piiaval wiel
kiego miasta” — „Beniaminek” — serial i 'mowy
TV CSRS
11.10 — „Szkoła dla rodzi
ców" (24) — „Podróż z
małym dzieckiem"
11.25 — „Dziękuję, me palę"
11.35 — „Bliżej siebie”
11.50 — „Wakacyjna aptecz
ko"
12.05 — „W kręgu domowe
go ogniska”
12.30 — „Historio najb-iższc”
16.50 — Program dnia
16.55 — „Patrol"
17.15 — „Teleeapress"
17.30 — „Studio Lato" — w
tym „Sanaa"
19.00 — „Zajęcza nocku'
19.30 — Dziennik TV
20.00 — Pubi.cystyka
20.15 — „Mały pitoval wiel
kiego miasto" — „Bnniammek" serial filmowy TV
CSRS
21.15 — DT — komentarze
21.35 — „Interstudio"
2? 15 — „Zart nie iort" —
śpiewają Elżbieta Jag'eho
i 'erzy Rybiński
22.45 — DT — wiadomości
PROGRAM II
16.55 — Program dnia
17 00 — „Kot w worku" —
radź. film fab.
18.20 — „Wakacje
18.30 — PANORAMA

1R00 — ,,Kto to powiedział!"
— teleturniej
1R30 — Dziennik TV
20.00 — „Zwiedzamy Polskę"
20.15 — „Rozmaitości
bale
towe” — „Przypowieść sar
macka"
20.50 — „Variete variete"
21.30 — Z
kart
literatury
francuskiej „Kufer i upiór"
23.00 — Wieczorne wiadomo
ści
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