Dla kraju
5 na eksport
Pomimo urlopów w elblą
wytwórni elementów
okrętowych 1 maszyn Zama
chu nie słabnie tempo pra
cy. Tylko w lipcu załoga
tej wytwórni wykonała śru
by okrętowe o skoku na
stawnym dia Stoczni Gdań
skiej na jednostkę B 408 sta
tek 31, dla Stoczni Północ
nej dwie śruby na jednostkę
B 51 st 7, dwie śluby na
jednostkę B 92 nr 2 dli Sto
czni im. A. Warskiego w
Szczecinie 1 trzy śruby
L lf>00 dla stoczni w Ustce.
Vf kooperacji z Norwegią
przeprowadzono
montaż
i próby fabryczne śrub
B 489. Ponadto wyeksporto
wano jeden ster strumienie
wy dla odbiorcy w NRD.
Najważniejszym
zadaniem
sierpnia jest dla wydziału
W 33 wykonanie zamówienia
na wyroby dla Malty.
Na zdjęciu Jeana ze śrub
okrętowych o skoku nastaw
nym na fabrycznej stacji
prób w Zamechu
(am)
skiej
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Obradowało
Prezydium Rządu
Biuro prasowe r*qdu informuje, ie wczoraj
obradowało Prezydium Rządu.
W pierwszym punkcie po
siedzenia przyjęto plan pra
cy Rady Ministrów do końc: bieżącego roku. Został on
oparty o postanowienia wy
nikająca z uchwał X Zjazdu
PZPR. Uwzględnia takie te
zy zawarte w «xporó pre
zesa Rady Ministrów i 12
listopada 1985 r. oraz w
kierunkach prac rzędu przy
Jętych przez Radę Ministrów
w listopadzie 1985 r. Plan
zawiera ek. 80 zadań mętvch w 13 gruoach tenuatvcznvch W dTugim półro
czu rozpatrywanych będzie
kilkanaście rzędowych pro
jektów uchwal m. in. o opie
ce zdrowotnej i zawodach
m«=łdycznych, o organizacji i
wykonywaniu handlu wew
nętrznego, o geodezji I kar
tografii, a takie o lasach
i gospodarce leśnej.
Do koAca br zostanę os+a
tecmia
zakoAczone prace
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nad
Narodowy m Planem
Społeczno-Gospodarczym na
lata 1986—1990 wraz z pro
jektami planów
finanso
wych.
Integralną częścią
NPSG będę propozycje dzia
łaA zmierzających do ogra
niczenia skali inflacji. Zgod
nie z założeniami procesów
restrukturyzacji aospodarki
oraz rozszerzeniem produk
cji eksportowej rozpatrzone
zostanę
wnioski
dotyczęce
warunków
fi
nansowania
inwestycji
proeksportowych. Zgodnie z
uchwałę X
Zjazdu PZPR
kontynuowany będzie prze
gląd struktur organizacyj
nych i atestacja stanowisk
pracy w administracji pań
stwowej i
w strukturach
organizacyjno - gospodar
czych Rozpatrywany I ana
lizowany będzie program au
tomatyzacji, robotyzacji
i
• Pokończenie na tir. 2

531,4 tys. wolnych miejsc w zakładach

Mamy Jut za sobą rekordową w okresie powojennym
liczbę pracowników poszukiwanych przez zakłady. Te
raz Już tylko padają nowe liczby, każdego miesiąca
wyższe. Przypomnijmy; w : ietniu zakladt pracy zglo
siły 480,3 tys. woinych miejsc piacy. Według ostatnich
danych, w lipcu bvło tych propozycji 531,4 tys.!
N e oznacza to, że nic się
na rynku pracy nie dzieje
Przeciwnie — ruch kadro
wy }e«t znacznv i to właś
nie przesadza w oaromnej
mierze o tak w'elkim zapo♦rzebowaniu na ręce do pracr Tylko 9 pioc. ofert za
kładowych wynika z utwo
rzenia nowych miejsc pra
cy, a cała reszta — to wy
nik płynności kadr. Sporo
osób udało s ę terenowej
służbie zatrudnienia skiero
wać do pracy, a część po
szukiwanych pracowników

1£ wykonawców już w Sopocie

zakłady przyjęły we własnym zakresie. Mimo to w
końcu lipca nozostało 382,9
tvs. wolnvch miejsc. Nato
miast kandydatów do prac
rejestrowano w tym czasie
4,6 tys. Było ich o 100 wię
cej n:ż w końcu czerwca,
ale w porównaniu z zeszłoro
cznym lipc>*m liczba kandy
datów do pracy zmalała o
prawie 18 proc Skutki eko
nomiczne, społeczne i moral
ne tak wielkiej dysproporcji
są chyba oczywiste.
Nie zmienia się struktura
.zapotrzebowania na kadry.
85,3 proc. ofert zakłado
wych dotyczyło stanowisk
robotniczych. Nadal najbar
dziej poszukiwani są robot
nicy w zawoaach metalowvrh i budowlanych oraz
niewykwalifikowani, do prac
prostych Jedyną korzystną
zmianą odnotowaną w lipcu
był wzrost o 49 proc. zapo
trzebowania r.a absolwentów
szkół i o 23.6 proc. — na
młodocianych
kandydatów
do nauki zawodu* W sumie
jednak dla tej młodzieży
zakłady zgłosiły niespełna
83 tys. oropozycji.
Mamy więc największe po
wojnie zapotrzebowani® na

W. Jaruzelski przyjął
J. Mazurkiewicza

Aleksander Maliszewski oraz piosenkarka kubańska Anabeł Lopez z menedżerem
przed próbg w Operze Leśne).
Fot. M Zarzecki

Wczoraj przewodniczący Ra
dy Państw», zwierzchnik Sił
Zbrojnych
PRL geu.
»rmii
WOJCIECH JARUZELSKI przy
.iał w Belwederze fen. bry*.
JANA MAZURKIEWICZA —
„Radosław*”, i oknzjl zbliża
jącej sie N rocznicy jego uro
dzin.
Skiadajae dostojnemu Jubila
towi gratulacje oraz najlepsze
tyczenia, przewodniczący Racy
Państwa wyraził uznanie
di*
jego patriotycznej drogi życio
wej oraa ofiarnej służby dla
dobra Ojezi'zny.

kadrv, a zarazem najmniej
szy demograf czny przyrost
nowych rak do pracy. Przy
rost ten w całymi obecnym
5-Ieciu będzie mniejszy od
liczby wolnvch miąjsc pracy
w końcu Imca. Taić głęboica
nierównowaga mogłaby bu
dzić niepoicój o losy gospoderki, gdyby wynikała z
rzeczywistego deficytu ka
drowego. Tymczasem, gdy
niektóre zakłady borykają
się z rzeczywistymi kłopota
mi kadrowymi, w innych
stan zatrudnienia jest nad
mierny, zwłaszcza w zesta
wieniu z wynikami p?acy.
Piaca wciąż jest traktowa
na jako najtańszy 1 najłat
wiejszy do pozyskania —
wbrew oczywista m faktom
— czynnik produkcji. Bo
gactwo to marnuje się w
złej organizacji pracy powo
dującej ogromne straty cza
su roboczego, w wadliwe 1
strukturze zatrudnienia nie
dostosowanej do potrzeb za
kładów i całej gospodarki
narodowej.

Odkrycie
nowej planety
Astronomowi* obserwatorium
uniwersytetu
kopenhaskiego
odkryli nowa planetę. Hipote
za o jej istnieniu narodziła się
24 września 1984 roku kiedy as
tronomowie
na
jednym ze
zdjęć zwrócili uwagę na ma
leńką plamę, nie uwzględnio
ną w katalogach gwiazd. Nau
kowcy zbadali 70 tys. wykona
nych wcześniej f( tografii i na
trzech z nich stwierdzono to
samo zjawisko. Dopiero wtedy
baaacze z całym
przekona
niem mogli ogłosić
odkrycie
nowej.
niewielKiej
planety,
zna.idu.1acI się w odległości
około 200 min kilometrów od
Ziemi.

nocześne
przygotowaniom,
próbom i ostatniej kosmetyce
pczeafestiwaiowej. I trzeba
przyznoc, że wygląda na to,
że tym razem organizatorzy
starannie zadbali o cafość;
scenografia została już zmon
towana, orkiestra pod r ezawodnq batutą Aleksandra Ma
liszewskiego próbuje na peł
nych obrotach, działa cały
sztab z Jerzym Gruzą na cze
!e. Spośród zakwalifikowanych
dwudziestu artystów osienrma
stu jest już w Sopoc e, w‘dziano oa sobotniej próbie
Michała bajora, test Edyta
Geppert, zapowieaział swój
przyjazd Ireneusz Dudek.
Centrum festiwalowe dzia
ła, jak w zaszłym roku, w
hotelu „Marina", gdzie w biu
rze prasowym obejrzałam
wzruszającą wystawę nestora
gdańskich fotoreporterów Zbi
gniewu Kosycarza. Sq to jego
impresje festiwalowe począ
wszy od tych pierwszych, gdy
Anno German śpiewała „Tań
czące EurydyKi", a Ewa De
marczyk „Grande vafse brillar
te", gdy do światowej karie
ry startował młodziutki wów
czas Kare* Gott, dziś gość
sobotniego Koncertu Galowe
go!
Warto zaznaczyć, że w tzw.
polskim dniu festiwalu oprocz nagrody „Bursztynowe•
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Na szczęście bez ofiar

Samochody na torach kolejowych
W medzielę 17 bm. o godz.
2029 w pobliżu posterunku
odgałężnego PKP Gorki ko
ło Tczewa z wiaduktu spadł
2 nieznanych dotąd przy
czyn na tory kolejowe sa
mochód ciężarowy „Skoda
M rej. GDN 900 C należący
do PKS Tczew. Wraz i sa
mochodem spadła też pro
wadzona przez niego przy
czepa Obyło się na szcześ
de bez ofiar
w ludziach,
gdyż kierowca zdążył w^cześ
Q-ej wyskoczyć s samocho
du.
Skutek wypadku
została
■htoiniast zerwana
kolejowa
trakcyjna na obu £.14 wtorach prowadzących z
T(,ttwa do Gdańska. Do rzasu
lunięcia s^kód rueh porjągów
Słsażerskich prowadzony był

drogą okrężną przez Zajaerkowo Tczewskie.
naturalnie
przv sporych zakłóceniach. Na
miejsce przybyły pociąg ratun
kowv oraz pociąg
sieciowy,
które przystąpiły do usuwania
szkód. Jeden z torów oddany
został do ruchu
wczoraj o
godz. 0.40,
drugi zaś o godz.
Z 44
•

*

•

De wypadku ioszło rów
nież w sobotę o godz. 7 21
na nie strzeżonym przejeżdzie kolejowrm
na trasie
Lipki — Nowy Staw. Doszło
tu do kolizji samochodu cię
żarowego GDR 213B z PKS
Tczew z pociągiem towaro
wym relacji
Nowy Dwór
Gd. —■ Nowy Staw. Obyło
się na «zczęście bQz ofiar
w ludziach.
(st)

Funkcjonariusze Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Elblągu zor
ganizowali w ub. piątek od
godz. 13 do 15 akcję pn.
„Monopol”, w czasie któ
rej ulawnill 45 przypadków
zakupu alkoholu przez kie
rowców bądź pracowników,
którzy pod sklepy monopolowe zajechali pojazdami
służbowymi. I tak, na przykład, w sklepie przy ul.
Grunwaldzkiej zakupu alko
holu dokonali
kierowcy
PKS (nr rej. ELA 741 F)
i SKR Elbląg (nr rej. ELA
524 FI Przed sklepem ,.E1sam" wylegitymowany zo
stał kierowca samochodu
„AVO" nr rej. ELA 735 E.

należącego do Przedsiębior
stwa Konserwacji Urządzeń
Wodnych i Melioracyjnych
w Elblągu. Z tego samego
przedsiębiorstwa był kierowca, który
samochodem
„Jelcz" nr rej. El A 946 F
podjechał celem zakupienia alkoholu pod supersam na ul. Malbotskiej
Przed sklepem na ul. Mic
kiewicza
iewicza samochód „Star”
nr rej. ELA__0T7. K, należacy do PTSE, Gdańi k cElbląg, czekał ponad pó>
godziny na dysponenta, kto
ry zakupił dwie półlitrówki. Na ul. Robotniczej kiero
wca „Stara" i Zakładów Pi
wowarskich nabył 4 butelki
wódki, na ul. Lubranieckiej

Wzrost aktywności skrajnej prawicy

Wybuch bomby w Tulc b
Trt marcowvcb wyborach par
lamentarnych, w których spo
ry sukces odnotował prawico
wy Front Narodowy, wyraźnie
ożywiły się we Francji grupy
nacionalistyCTine.
W maju i
czerwcu, kolejno w Marsylii,
Tulonie, Nicei, Dragulgncn i
Frejus, doszło
do zamachów
bombowych wymierzonych prze
ciwko SKUpiskom robotników
z krajów Maghrebu. Kolejny
zamach w Tulonie w nocy z
17 na 18 hm., zakończył się tra
gicznle dla jego niedoszłych
sprawców. W samochodzie, w
którym przewożony był duży
ładunek materiału wybuchowe
go. doszło
do przedwczesnej
eksplozji. Cztery
znajdujące
się w samochodzie osoliy —
trzech mężczyzn 1 jedna kobie
ta — zginęły.
Na mlelscu wvbuchu znale
ziono kilkadziesiąt ulotek o
wydźwięku rasistowskim, pod
pisanych
przez
organizację
..SOS Fiance” ..SOS France”
— to stowarzyszenie utworzo
ne po wyborach w marcu br.
prze* grupę byłych spadochro
niarxy, dla którvch nacjonalistsrę*ny Rront Narodowy był

zbyt „delikatny” w stosunku
do cudzoziemskich mieszkań
ców Francji. Jego przewodnŁrzacym jest Claude Noblia.
Samochód z bombą eksplo
dował w' dzielnicy Tuionu za
mieszkałej przez przybyszów z
Maghrebu, nie opodal shdzfby
organizacji „SOS rasizm”, wy
stępującej w obionie
cudzo
ziemskich robotników.
Przy
puszcza się, że to właśnie lo
kal „SOS rasizm” miał być obiektem zamachu bojówkarzy
skrainei prawicy.

C r-rbocrmMg

ZSRR przedłuża
moratorium
Sekretarz generalny KC
KPZR, Michaił Gorbaczow
wystąpił wczoraj przed ka
merami radzieckiej telewizji
w zwuązku z wygaśnięciem
6 sierpnia jednostronnego
moratorium ZSRR na eks
plozje jądrowe.
Podkreślając, ta wyścig
zbrojeń nie slabn'e, a wręcz
nasila się, radziecki przy
wódca wskazał na koniecz
ność podjęcia zdecydowa
nych praktycznych kroków,
które byłyby w stanie zaha
mować militaryzm i zmienić
bie g wydarzeń.
Związek Radziecki pod<ął
decvzję o przedłużeniu Jed
nostronnego moratorium na
eksplozje nuklearne *do 1
stycznia 1987 roku — oś
wiadczył M. Gorbaczow Od
wołał sie on aa rozsądku
i honoru Amerykanów, aby
nie zmarnowali tesncr® raz
historycznej szansy do pow
strzymania wyścigu zbrojeń.1

umiarkowane,
z możliwością
Temperatura
i dzień 19—22
zmienny.

NHP zmienia formy oszczędzania

Jeszcze tylko dwa losowania
foonow samochodowych
W p-stahnnn klientów NBP jest jeszcze ok. 72« tyi
oszczędnościowych bonów samochodowych, wykupywa
nych od 1 lutego 1981 r. — po 20 tys. zł. Jut tylke
niewielu ich właścicieli może liczyć na zdobyci® po
jazdu. Zgodnie i zarządzeniem prezesa NBP, które uka
zało się w Monitorze Polskim nr 17, ostatnie losowa
nie bonów odbędzie się w styczniu przyszłego roku.
Z pytaniem: czvna podyk
towana jest ta zaskakująca
decyzja dziennikarz PAP
zwrócił się do Mariane Bart
kowiaka, ayraittora Departa
mentu
Wkładów Pienięż
nych NBP:
— Prawdę mówiąc takiej
decyzji należało sie spodzie
wać już od początku ub. r »

„Mam pewność, że jest te
grób Heweliusza!
Niodcr*/no („DB" z 8 sierpnia br.) informawalśmy czyteJników o badaniach prowa
dzonych pizez pracowników
naukowych z Instytutu Histo
rii Kultury Motor,alnej PAN
w L sseteto św Katarzyny w
Gdańsku. Budo arch iektów,
historyków, antropologów i
studentów pod ke runkiem
doc. df. hab. Andrzeja Zbierskiego natrafiła pod zespołem
pochówków rodziny Jana He
weliusza na kolejny grób. Na
pij J.H. Anna 1687, 28 umie
szczony na klepsydrze wska
zuj« na rok I dzień (Hewe-

kierowca „Żuka" nr rej. ELA
928 G i Przedsiębiorstwa
Transportu
Samochodowego Przemysłu Meblarskiego
kupił butelkę wódki, zaś
kierowca „Stara" nr rej.
ELA 732 K z ZAS „Polmo"
— 2 butelki.
w sklepie ipożywczym w
Komorowie
alkoholowych
zakupów dokonywał kierowca „stara" z PGKiM w
Ornecie (nr rej. ELF 878 B)
z zakładu rolnego „Nowe
pi^y”,
ul- Lotniczej kierowca „Stara" „Osinobus'1 nr
rej. El A 6<>7 F z EKB ku
pował wódkę, zaś kierow
ca „Tarpana" z EZNS (nr
rej. ELA 659 F) — kilka
butelek piwa. Kierowca „Żu
ka" nr rej. FLA 661 D z
Przedsiębiorstwa
Sprzętowo-Transportowego
Budo
wnictwa Komunalnego w
Elblągu kupił litr wódki,
zaś jego kolega z tego sa
mego przedsiębiorstwa, kie
rowca „Żuka” nr rej. 719
E, wylegitymowany został
po zakupieniu alkoholu w
sklepie na ul. Armii Czer
wonej, gdzie skontrolowano
łącznie 10 kierowców poja
zdów zakładowych, m. m.
„Żuka” nf rej. GDC 645 B
z „Eltoru", „Kamaza" nr
rej ELC 753 F z PTSB-Transbud, „Żuka" nr rej.
• Dokończenie na str. 2

liusz zmarł w styczołuj łmier
ci uczonego i pozwało wysruć
przypuszczenia, ż jest to grób
wielkiego astronoma.
Po przeprowadź«™« nie
zbędnych' badań, hipct«ła potwerdziła się. Wczoraj w ko
ściele św. Katarzyny odbyta
się konferencjo prasowa poś
więcona wielkiemu oakrycu
i przebiegowi aotycbczasowych prac badawczych.
Badania systemowe o cha
rakterze architektomczno-archeologicznym poprzedzeń®
były badaniam rozpoznawczy
mi, prowadzonym od 1956 r.
Stwerdzono, że w zachod
nie] części kościoła, od stro
ny Wielkiego Młyna, nc głę
bokości 2,4 m pod posadzką
znajduje się warstwa wczes
nośredniowieczna, słowiańska,
obejmuiąca okres od X dc
XIII w. Uczestnicy spotkania
miełl możność obeirzer a w
świetle reflektorów odkryte,
dobrze zachowane szczotki
ludzkie wkopane w piesek
(były to pochówki bezhumien
ne). Nieco wyżej widoczne
są groby trumienne z przeło
mu XVII—XVIII w. Szczątki te
bardzo dobrze zachowane, po
zakończeniu badań antropologcznych poa kierunkiem doc.
ar hab. Judyty GładykowskiejRzeczyckiej starą się boga
tym źrócilem informacji o na
szych przodkach.
W trakcie poszukiwań zna
leziono na trumnach pięknie
wykonane srebrne kkc.ydry
ozdobione motywami liści pał
mowych lub laurowych, a tak
że monety,

Naukowcy ofrypusrezają, iż
w nreiscii' kościoła św. Kata
rzyny usytuowany był starszy
kościół pod innym wezwa
niem (weiwcnie św Katarzy
ny pojawiło się dopiero w
w. XIII) o czym świadczą
oocnówKi z X—XI! w. Z regu
ły, jak wiadomo, cmentarze
zokłaaone były przy kościo
łach.
Z badaczami pedz eml koś
cioła współpracuje arcmtekt
prof, dr hab. Jerry Stankie
wicz? jego uczniowie wyko
nali pełną dokumentację ar# DokoAexenl« n® ®tr. 2

Wczoraj do macierzystego portu w Gdyni po zakończonym udziale w tegorocznej „Operacji Żagiel"
powróciła nasza flagowa
jednostka „Dar Młodzieży",
W tych prestiżowych regatach w klasie „A" — największych żaglowców świa
ta, „Dar" zajął 4 miejsce,
Przy nabrzeżu PomorsKim
witały go tłumy mieszkań-

kiedy bank zaprzestał sprze
daży tych bonów. Odbędą
się jeszcze dwa losowania,
to znaczy w końcu paidzier
nika br. I pod koniec styc*nia 1987 r. Szanse uzyska
nia w nich samochodów ma
niespełna tysiąc osób. Po
zostali a więc poriadaez#
ok. 725 tys. bonów otrzy
mają zwrot Dieniędzy, które
oczywiście będą mogli po
zostawi w banku w posta
ci innych wkłaaów.
Nie miało sensu kontyimc
wanie tej formy oszczędza
nia
1 premiowania, gdyż
przedsięwzięcie to i uwagi
na wzrost cen samochodów
który nastąpił w ostatnich
latach stawała się dla ban
ku po prostu ' nieopłacalne.
Najpierw jeden samochód
przypadał na tysiąc bonów.
W ub. r., aby uniknąć de
ficytu, jeden pojazd losowa
no już spośród 1,5 tys. bo
nów. Ohernie poprzeczkę na
leżałoby znów podnieść. Na
przyszłość zamierzamy
w
onóle unikać stosowania pre
mli rzeczowvch.
— Wspomniane zarządze
nie ogranicza tak.'« liczbę
innych rodzajów wnladów
oszczędnościowych...
— Likwidujemy te formy
oszczędzania, które cieszą
się małym zainteresowaniem
społeczeństwa. Słabą popu
larność zyskały np. zbioro
we książeczki, zakładana od '

Prac®
punktów
skupu płodów rolnych oraz
zaopatrzenia wiejskich skle
pów spożywczych w okresie żniw — to temat kolejnej, ogólnokrajowej kontroli Inspekcji Robotniczo-Chłopskiaj, która rozpoczęła się wczoraj. Do końca
września oceniana Dędzie
sprawność skupu zbóż, owo
ców i warzyw, mleka, żyw
ca i ziemniaków. Społecznyrh kontrolerów wspierać

cnw Trójmiasta oraz przebywających na Wybrzeżu
turystów i wczasowiczów,
Po kilkudniowym postoju,
statek odbędzie krótki rejs
po Zatoc® Gdańskiej i południowym Bałtyku z ponad
100 kandydatami, którzy w
tym roku zdali egzaminy
wstępne na wydział nawigacyjny
szczecińskiej
i
gdyńskiej wyższych szkół
morskich. Pod koniec bm.
uda się do Gdańska, aby
1 września — w rocznicę
wybuchu II wojny świato
wej, uświetnić manifestację
młodzieżową jaka odbędzie
się na W®»t®rplatt®.

będą pracownicy NIK M1nisterstwa Rolnictwa, Lesnietwa i Gospodarki Żywnor
ściowej, spółdzielczości rolniczej oraz PIH.
Kontrola poprzedzona xostała wnikliwą analizą, która wykazała iż wraz ze
zwiększającymi się w ostatnich latach dostawami produktów rolnych do uspoł%cznionych punktów, skupu
nie poprawiła się często
praca tych plicówek, ich
stan techniczny ora? baza
przechowalnicza i prr*twórcza w przemyśle rolno-spo
żywczym.
Na występując® w tej
dziedzinie nieprawidłowości
zwróciło ostatnio uwagę na
jednym ze swych lipco
wych posiedzeń Biuro Po
lityczne KC PZPR, które m.
in. zaleciło Inspekcji Robo
tniczo-Chłopskiej
przepro
wadzenie w pimym termi
nie szeroko zakrojonej kon
troli organizacji i pracy skupu oraz uspraw
nienia obsługi rolników
Podjęta
kontrola
Jest
wszechstronna.
Społeczni
kontrolerzy zwrócą m in
uwagę na stan techniczny
placówek skupu oraz ich
wyposażenie w wymagany
sprzęt i urządzenia, na ład

jedna czwarta Wrocławia bez wody

Fot M, Zarzecki

Biały Dom
nie zmienia
stanowiska
FTezyaent Ronald Reagan
ponownie odrzucił propozy
cję przyłączenia się do ra
dzieckiego, jednostronnego
moratorium na eksplozje ją
drew*. W wywiadzie dla
meksykańskiego dziennika
„Excelsior" opublikowanym
w mmioną
niedzielę, szef
B5ałego Domu dla usprawie
dliwienia jawnie negatywne
ga stanowiska USA w tej
sprawia, uciekł się do wcze
śniejszych
swoich twier
dzeń, że jeśli USA za przy
kładem ZSRR ogłoszą mora
tormm na wszelkie eksplo
zje jądrowe, to krok ten
nie będzie sprzyjać uwol
nieniu świata od broni jądro
wej i że moratorium ta
kie „nie odpowiadałoby in
teresom
bezpieczeństwa
USA., ich sojusmików oraz
•przyjaciół".

IRCh ocenia sprawność skupu zbóż
i zaopatrzenie wiejskich sklepów

Awaria magistrali

Szkoda łata...7

1 września 1982 w ramąch
Szkolnych Kas Oszczędnoś
ciowych, pod hasłem „Oszczędzamy na wypoczynek
wakacyjny". Z tej formy oszciędzania skorzystało tyl
ko ok. 600 szkół. Obecnie
pieniądze znajduiąca się na
tych wkładach zostaną prze
lane na zwykłe konta SKO.
Niewielkie
powodzenia
miały ostatnio także imien
na,
tzw.
umiejscowione
książeczki oszczędnościowe,
z których można było nod• Dokończenia na sir. 2

Rozpoczęło się ogólnokrajowa kontrola

,,Dar Młodzieży powrócił do Gdyni

Pogoda
I*chrav»2znle
okresami dufe*
opadu
deszczu,
rano *—18 st„
•t. Wiatr słaby

Fot. Czesław Misiur

Doc. dr hab. Andrzej Zbterski:

Jutro początek festiwalu! Służbowym samochodem i.o wódkę

Przedstawiciele organizatorów Międzynarodowego Festi
walu Piosenki Sopot '86 w
osobach: przewodnicząca Ko
mitetu Organizacyjnego, dy.
Wydziału Kultury t Szukl Urzędu Wo/ewódzkiego w Cdań
s<u, mgr Wiktoria Kusinskc,,
dyr. festiwalu — Andrzej Ko
walik, rzecznik p-asowy fes
tiwalu — Janusz Atlas, SDOtkaii się wczoraj z dzienn korzami prasy wybrzeżowej akrĄdytowanymi przy tej najpo
ważniejszej największej im
prezie sopockiego Iota. Kon
ferencja odby ła się . na zapie
czu Opery Leśnej, a więc mie
liśmy okazję przyjrzeć się jed

Wyttqp-ÄM.
M,

Niepokój ące rekordy
na rynku pracy

Cena 8 zł

W aiadstoi® |f bm w godzi
nach popołudniowych pękł wt
Wrocławiu centralny rurocigg
doprowadzający wodę ze sta
cji w Mokrym Dworze. W re
zultacie — porad jedna czwar
ta
obszaru
S70-tysięrznego
Wrocławia pozbawiona została
dopływ u wody.
Do tej pory
trwaja roboty przy wypompo
wywaniu olbrzymich ilości wo
dy z wykopu
i z rurociągu
(od zasu vy do zasuwy) na dłu
gości 1.5 kilometra.
Dopiero
po zakończeniu tych prac ekl
py Miejskiego Przedsiębiorstwa

Robót Wodno-Kanallaa»yjny«B
będą mogły przystąpią de n®
prawy samego
rurociągu (o
średnicy 1200 mm).
Na razie do południowo-za
chodnich rejonów
Wrocławia
cysterny miejskich służ.b ko
nmnalnsch bez przerwy dostar
Czaja wodę pitną dla ludności,
ośrodków zdrowia itp. Pomaga
w tym Strai Pożarna z wydat
ną pomocą
pospieszyła też
służba samochodowa Śląskiego
Oki egu Wojskowego.

WAf)

I porządek, zabezpieczenie
mienia oraz stan sanitarny
i oenronę przeciwpożarową,
tak w punktach skupu jak
i w sklepach wiejskich.
Ekipy kontrolne ocenią
stan dróg dojazdowych i
placów postojowycn, zainte
resują się na ile dostępna
jest w placówkach skupu
informacja o godzinach ich
pracy, o waunkach dostaw,
klasyfikacji i cenach skupu produktów rolnych Odwiedzą liczne sklepy wiejf Dokończenie na str. 2

Grad wielkości

piłek tenisowych
W nocy z niedzieli na po
medziałek, w okolicach Fry
burga, w południowo-zachod
mej części RFN spadł grad
wielkości piłek temsewych.
Straty szacuje się na milio
ny marek zarhodnioniemiec
kich. Ogromiie kule grado
wa przebijały dachy domów
i samochodów.
W następ
stwie ulewnych
deszczów
woda przeciekła przez dach
zabytkowego
klasztoru w
Schwarzwaldzie, powodując
poważne uszkodzenia cen
nych fresków
na suficie.
Straty szacuje się na ponad
milion marek. 6 osób zosta
to rannych w wypadku sa
mochodowym, w rezultacie
słabej widoczności na dro
gach. Również znaczne stra
ty odnotowano
w lasach.
Pioruny spowodowały kilka

pożarów.
Tvm-;zasem z Hiszpanii dono
*zą o ogromnych pożarach la
sów. W pobliżu Burgos, w pół
nocnej części Hiszpanii, pożar
strawił w ciągu
2 ostatnich
dni blisko milion drzew sos
nowych na powierzchni
1200
hektarów. Straty ocenia się na
Donad 3 min doi. W tym roku.
w Hiszpanii odnotowano ponad
4 tys. pożarów, które zniszczy
ly 185 tys. hpktarów
lasów.
Zdaniem władz, wiele z ..ych
pożarów wywołali podpalacze.

DZIENNIK
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ZSRR

Półmetek konsultacji założeń CPR na 1987 r.

Pierwsza elektrownia słoneczna
rozpoczęła procę
Zbudowana na Krymie ple
rwsza w Związku Radzieckim
elektrownio jionecrna zaczęta
wytwarjać prąd. Po połączę*
mu w wiązkę odbitych przez
zwierciadła hehostatów promieni słonecznych, komputery
kierują je do kotła parowego,
umieszczonego na wysokości
89 metrów. SzyOko nagrzewc
się on i krążąca w nim woda
zamienia się a parą. obracają
eq turbiną r'nktrowm,
Na TOile czynna Jest po*
wa heiiostatów, tworząca Dier
wszą część elektrowni. I ,cz
r..e będz e ich 160C W 20

7 wrześni a
Centralne

dożynki w Szamotułacn

piersalen.ach otoczą one wie
zq kotła parowego. Łączna
powierzchnia wszystkich zwier
ciadeł wyniesie 40 tys. me
trów kwadratowych,
Wyposażenie elektrowni —
poinformował Je] dyrektor
Wtodimłr Dubowienko — wyp*dukowano w zakładach ra
djjpdojch. Dlatego pierwsza
elektrownia słoneczn- jest za
razem poligonem do wypróbowywaiia nowych rozwiązań
j urządzeń technicznych. Po
fprflWdzeniu w praktyce, kon
-truktórzy otrzymują dane nie
zbędne do dalszego ich do
skonalenia.
Dubowienko podkreślił, ie
słońce nie jest jedynym źridłem uzyskiwania energii ekoldgicznie czystą metodą.
Na Krymie zaczęła niedawno
pracować również pierwsza
W Związku Radzieckim ele
ktrownia
ciepinc-pompcwo!
która dc wytwarzania ener
gii wykorzystuje ciepło i od,
morskiej.

Wzrost efektywności gospodarowania
podstawowym warunkiem rozwoju
nlija półmetek konsultacji założeń Centralnego Planu
Rocznego 1987, opublikowanych w czerwcu br. Do Ko
misji Planowania pi v Radzie Ministrów napłynęło jut
wiele opinii od organizacji społecznych, naukowo-tech
nicznych, zawodowych i młodzieżowych, a także z za
kładów pracy, wyższych uczelni 1 re ortów gospodar
czych.
Przypomnijmy, te blisko i materiałowych, braku rąk
100 - stronicowe założenia do pracy i kłopotów ze sta
przyszłorocznego planu oprą rzejącym się parkiem macowane zostały zgoame ze szynowym. Przedsiębiorstwa,
wstępnym projektem NPSG a także ich organa założysą a.
główne
. Jakie
“
.. . nuity
. ,7 na,
desłanych opinii i wioskow?
Dość powszechne wydaje
się zrozumie te uwrankowań przyszłorocznego pianu,
które — dodajmy — będą
uwarunkowaniami
całej
obecnej 5-latki. Być może co
dzienna praktyka — zwiaszcza przedsiębiorstw — sta

Gospodarzem
tegorocż
nego ogólnopolskiego świę
ta plonów bidzie 7 wrzfiś
nia miasto i gmina Szamó
ograniczeń
surowcowych
tuły w woj. poznańskim
Rolnicy tej gminy zakon
czyli już żniwa, a szacun
r r
kowa ocena zebranych zbóż
wykazuje, że będą one wyż
sze niż przed rokiem. Gos
podarne ić rolników gmin y
Szamotuły stawia ich wrzę
dzie przodujących w woj.
poznańskim. W ub. r. rol
nicy indywidualni tej gmi
ny zebrali średnio z ha 34,1
Drugie stanow sko archeolo
q czterech zbóż, 200 q zie f, Dokończenie ze str. 1
mniaków, 410 q buraków i chitektomczno - archeologicz- gietne usytuowana jest poniżej odkrytego w ub. roku epi
nq wszystkich stanowisk.
24,7 q rzepaku.
tafium
Jana
Heweliusza
Zwieńczający je baldachim z
drewna został zakonserwowa
ny i częściowo zrekonstruo
wany, wkrótce wróci na swe
dawne miejsce. W 1981 r.
słri
i
zażalenia,
czy
nale
• Dokończenie se itr. i
doc. dr hab. A. ZbiersKi po
życie
prowadzona
jest
do
skie. sprawdzając w jakiej
stawi hipotezę, ze pod epita
tnier»e są one zaopatrzone kumentacja skupu i rozli fium mogą być złożone
w podstawowe artykuły spo czenia z rolnikami. Społe szczątki Jana Heweliusza. W
żywcze oraz napoje chło czni kontrolerzy zbierać bę odkryte; kilka dm temu trum
dzące, czy nie brak w nich dą opinie mieszkańców wsi nie znajdują s:ę fragmenty
niezbędnych artykułów prze o działaniu skupu pło szkieletu astronoma wgniecio
myślowych, takich choćby dów rolnych, zainteresu n« w drewno trumienne przez
jak środki czystości, arty ją się skutecznością nadzo trumnę znajdującą s,ę powy
kuły metalowe, podstawo ru nad kontrolowanymi pla żej. Przeprowadzone będą
cowkami, ocenią czy we jeszcze wnikliwe badana an
we narzędzia.
Osobny rozdział kontroli właściwy sposob przecho tropologiczne tycn szczątków.
to ocena czy prawidłowo wywane oraz zagospodaro Po ich zakończeniu trumna
rozstrzygane są zgłaszane wywane są wszystkie sku zostanie
zakonserwowana.
przez rolników ulwrgi, wnio pione płody rolne.
Przed jej zasypaniem i przykiyciem płytą, do grobu wło
żone zostaną dokumenty in
formujące o przebiegu prac
konserwatorskich.
W przyszłym roku przypada
• Dokończenie ze ztr. i pcgujfe „umie zbliżać ludzi od 300 rocznica śmierć' wielkie
go Słowika” odaędzie się do c lanych od s.ebie o cafe lą go astronoma. Z tej okazji
Gdańskie Towarzystwo Nau
aatkowo pleb scy publiczni- <*Y mprza, oomega porożu
ści, w którym główną nagros,ę ludziom z 3om,eo- kowe, uzyskując poparcie Pol
skiej Akademii Nauk, wystą
dę sianowić będzie kolorowy nycr kultur i tradycji, jedh
telewizor „bnimoru”.
nas wszystkich w rqzen.ii, do piło do UNESCO z inicjatywą
ogłoszenia roku 1987 Rokiem
Na konferencji mówiono :9°’ <r° ^
, °^l€łco
także o kosztach fest,walu - wazrfiejsze, najj ^ejs-e . Heweliusza. GTN zamierza w
wynosić one będą około oBARBARA KANOLD. , jubileuszowym roku zorąar siemdziesięctu milionów zł.
Organizatorzy zakraaaja trzy
dziestamilionowy zwrot za os
lety, ale dotację Ministerstwa
Kultury i SzuKi stanowi jedno
piąta całości. Resztę pokrywa
ją współorganizatorzy — Ko
mitet do Spraw Radia i Tel»
wizji, Pagart, Zjednoczone
Przedsiębiorstwa
Rozrywko
we.
Czy akupunkturą można pierwotnego zespołu abstyAle koszty tego, po ban
Remo, najstarszego w turo- leczyć alkoholików? Potwier nen cyjnego, zwanego popupie piosenkarskiego konkur dzeniem skuteczności zasto- Iarnie kacem. Przy długosu nie mogą być liczone tyl sowania akupunktury także trwałym nadużywaniu tych
ko w wymiernej waiuc.e. Na w tej dziedzinie, są udane napojów występują liczne
fest wal, co by się o nim nie zabiegi przeprowadzane w następstwa chorobowe —
Psychia- zaburzenia krążenia, trawiemówiło czy nie pisaro czeka specjalistycznym
Zespole Opieka nia. dysfunkcja wątroby,
ją tysiące widzów w Operze trycznyrr
Leśnej, milcny przy teiewizo Zdrowotnej w Warszawie, trzusłki( zaburzenia emocjofach, a piosenka, którą pro- Leczy się tu m. in tą meto- nalne. Pacjent cierpi na stadą dolegliwości związane z nv niepokoju. Maleje cdpoi
zespołem zależności od alko ność na stresy, występują
i innych środków uza- zaburzenia snu, zw.ększa się
Huragan nad USA holu
leżniaiących,
gotowość do agresji.
Co nałmnie,1 4 osoby ponio
Zastosowano ją dotych« celu usunięcia nastęnst*
sły śmierć vr czasie huraganu,
czas już u ponad 100 pacjen nadużywania alkoholu, wyrówna
jaki wczoraj nawiedził środko
we stany atlantyckiego wybrnę tów — powiedział dzienni- n1« staniję gmocjonajnych. sto
ta USA. Wiatr wiejący z szyb
k*rt<mi PAP dyrektor *«kością 120 km/grodz, wyrywał
połu dr Tadeusz Zieliński, gę. odprężenie, poprawiają sadrzewa z korzeniami i wywra
cał słupy linii wysokiego na N idmiernie częste spożywa mopaczueie, umożliwiają
sen.
pięcia Około 110 tysięcy mlesz « . alkoholu po-woduje
po LÄLL’katiców tego rejonu pozostało
latach powstanie zespołu środków
farmakologicznych,
bez p-ądu
Przed nadejściem
alkoholowego szczególnie g,ożne *dy pa
huraganu zdążono ewakuować uzależnienia
kilkadziesiąt tysięcy osób z Już lednorazowe nadużycie ^a^J^nzf^änh 'alk. oiu
najbardziej zagrożonej
strefy
alkoholu prow'adzi do tzw. nakłada się wtedy n,- działanie
brzegowej.

sto:

kurs
na efektywność
jest je,
J
dyną szarfą . gospoda ki.
Uznają również, iz nie wol

no dłużej traktować tej
prawdy li tylko jako hasło,
przyspieszone więc musi

cy do wykonania. Stąd po
stulaty, aby przy więk
szej
stabilności
całego
systemu ekonomicznego sil
niej motywować oszczęd
ność i racjonalną gospodar
kę surowcami, zmodyfiko'va<' z®sadY odpisów amorAi. ^«51™
sze1-atvu
środki dla modernizacji
ma
produkcyjnego
i wdrażania postępu tecbnicz
nego oraz "bardzo wyraźnie
**
» i . sta,
f lano
•
„
ostatni
postulat
na
JL mie1scurówni,i
P
7
I
£><*«« ^S^lanowa!
d { iorstw honsul, przedsięDiorstw Konsul

być ' tworzenie warunków tantow reform go$ ™
czej.
dia owej efektywności,
Coraz częściej pojawiają
Widząc sprawę z perspek
ty wy własnego podwórka, sie pogladv o niezbędno 3C;
przyszłoroczny plan za trud

ätääs

chanizmy ref my uiawniłybv się w sposób bardziej
skuteczny.
W
opiniach
przedsiębiorstw mniej niż w
poprzednich latach daje zau
ważyć się postulatów rosz
czeniowych. Występujące —
odnoszą się bardziej do sy
stemu, niż do przydziałów
konkretnveh czynników pro
dukcji.
Nie zmienia to faktu, fe
zować międzynarodową sesję wiele kwestii nadal pozosta
poświęcono Heweliuszowi. I - je nie rozstrzygniętych. Dościoł św. Katarzyny wraz z tvczą on© m. in. wyboru
prezbiterium powinien być między celami konsumpcyj
Ich
do tego czasu w pełni od- nymi, a rozwojowymi
rozwiązaniu służyłby szyb
restaurowany,
szy wzrost dochodu narodo
KATARZYNA KORCZAK
wego.

pewność, ze
prób Heweliusza!

Ogólnokrajowa kontrola IRCh

Jutro początek festiwalu!

• Dokończenie ze itr 1
ELB 598 B z Przedsiębiorstwa
Budowlano-Instalacyj
nego Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Braniewie,
W sklepie w Gronowie
Górnym „Nysą" nr rej.
ELA 213 H z WPWiK przy
jechało kilka osob — pracowników tego przedsiębiorstw?, z których każdy
zaoDatrzył się w alkohol.
Sa to niektóre z zanotowanych przypadków wykorzystywania pojazdów służbowych do celów niezgodnych zich przeznaczeniem,
Zjawiskoto, niestety,
prze-

Byk - sprinter
Każdy byk Jest niebezpiecz
ny. z tym bardziej gdy waży
772
kg i rozwija
jzybkość
sprintera. Nic więc dziwnego,
że farmer ze arami Maine Ja
mes Molnog miał wiele kropo
tów, gdy obcy skracali sobie
drogę przez jego pole i byli
atakowani przez zwierze, wy
jątkowo nie lubiące obcych,
Zwykłe
tablice
„przejście
wzbronione” nie pomagały Po
mogła dopiero obecna z dłuż
izym tekstem: , Nie przecho
dzić przez pole, JeśM nie roz
wijacie szybkości 9.S m na sek.
Byk pokonuje bowiem ten dy»
tans w 1» sekund”.

„DZIENNIK

radża się w nagminne praktyki Pracownicy różnych
instytucji i przedsiębiorstw
państwowych nie tylko wy
hierają
się
służbowym pojazdem po zakup
alkoholu w godzinach pracy, ale wwożą ten alkohol
bez przeszkód na teren za
kładu — i również bez prze
szkód — snożywają. Znamienny jest tu przykład
kierowcy z PDiZ, który w
czasie trwania piątkowych
działań podjechał pod sklep
na ul Lubranieckiej po kłę
równika
działu
(nomen
omen) zaopatrzenia,
który
zakupił właśnie pół litra
wódki.
Tego typu działania po
dejmowane będą przez lun
kcjonariuszy RUSW i w
przyszłości, abychoć czę
ściowo wyeliminować szko
dliwe społecznie praktyki
kierowców
z
przedsię
biorstw
państwowych
stworzyć gr^nt dla skutecz
niejszego przestrzegania dy
scvoliny pracy, a także
przypomnieć kierowcom i
ich zwierzchnikom o obo
wiązującej w zakładach pia
cy ustawie antyalkoholo
wej.
»kot.

natywnym lub pomocniczym,
wspomagającym wobec metody
farma’-ologicznej, sposrsbem lik
widać ji skutków uzależnienia
od alkoholu lub narkotyków
Przy jej zastosowaniu nie nad
używa się leków.
Igła pomaga w leczeniu cho
rób powstałych w wyniku dłu
gotrwałego spożywania alkoho
lu, np. zapalenia wlelonerwcweeo. Akupunktura godna Jest
przeto iak najszerszej popula
ryzacji,

Akjęmnktura nie jest no
wą metodą leczniczą, czy no
wą techniką medyczną. (Nie
chodzi przy tym o wielowie
kowe tradycje medycyny
chińskiej). Przydatność jej
w leczeniu lóżnych chorób
i dolegliwości nigdzie nie
lest obecnie kwestionowana
Podkreślić należv szczególne

„Przyjechałaś z Turcji?"
— zapytał podpity Niemiec
19-letnią Nuran na ulicy jednego z miast zachodnioniemieckich. „Tak" — ledwo zdążyła odpowiedzieć
dziewczyna, po czym padła
na ziemię pchnięta nożem
w brzuch. Podobna twierdząca odpowiedź na anałogiczne pytanie i dwóch
młodych ludzi rzuca się na
23-letnią Szirin, przewraca
ją i bestialsKo bije...
Są to jedynie dwa wypadki z całej serii Krwawych rozpraw z imigrantamif dokonanych w ośtatmm czasie w RFN. W kraju tym rozpętano szeroko

f*Ą L TY Cir-DZIENNIK ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI

dukcjl szklarniowej, ^rzewldu
Je się modernizację abiektów szklarniowych, co zroniej
szy ich energochłonność o pc
nad 30 proc. aro* w przyszłości umożliwi wykorzystywo
nie wyłącznie tanich i nie
konwencjonc łnych źródeł de
pla.

Tyiko dwa
losowania
• Dokończenie te etr. !
jąć pieniądze tylko w kon
kretnym banku PKO. W tym
roku mieliśmy zarejestrowa
nych tylko ok. 26 tys. te
go typu wkładów, podczas
gdy np. zwykłych obiego
wych książeczek jest
ok.
21,5 min. Utrzymywanie umiejscowionych książeczek
miało sens dopóki tylko na
nich niektóre organizacje,
rtowarzyszenia
oraz inne
jednostki gospodarki uspo
łecznionej mogły lokować
środki pieniężne o charak
terze fundacji. Wejście w
życie ustawy z 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach oraz
wprowadzenie przez bank
rachunków lokat termino
wych umożliwia tym jedno
stkom lokowanie środków
na odpowiednich rachun
kach bankowych i uzyski
wanie oprocentowania.
'W tej sytuacji od 1 iipca
br., zgodnie z zarządzeniem
prezesa NBP, umiejscowione
książeczki
są traktowane
jak
zwykłe obiegowe, z
których można pobierać śro
dki we
wszystkich banKach. Dzięki temu unikamy
kosztownej obsługi dodat
kowego rodzaju wkładu.
Celem zarządzenia jest
również ostateczne zltkwido
wanie książeczek ni „oka
ziciela" 1 na okaziciela „z
hasłem" (wystawianych zre
sztą tylko przed 15 lutym
1973), na których lokowano
wkłady terminowe 2-miesIęczne.

Kara więzienia

zakrojoną nagonkę przeciw wicowych grup. Otwarcie
ko cudzoziemcom
rwerbo- prześladują oni cudzoziemwanym tu wcześniej naj- ców, biją ich., stwarzają atróżniejszymi
obietnicami, mosferę nietolerancji wobec
Jej ofiarami stają się prze- obcych, organizują prowode wszystk im „gastarbeue- kacyjne zeorania, podczas
rzy" — Turcy, Grecy, Por- których domagają się gro
tugalczycy. H.szpanie i imi- wadzenia wszędzie „pologranci z innych krajów, wy wania na TurKów" pod fakonujący w Niemczech ka- szystowskimi hasłam, ,/waicnodnich najcięższe, najbru ki o czystość rasy niemiedniejsze i najniżej opłaca- ckiej".
ne prace.
Zaniepokojona
nasileSzczególne
zaniepokoję- niera się teroru przeciwko
nie opinii publicznej wywo- imigrantom frakcja SPD w
łuje fakt, że nie chodzi tu Bundestagu wystąpiła ze
bynajmniej o „pojedyncze specjalną interpelacją, próprzejawy nienawiści raso- bujać wyjaśnić, co sądzi
wej", jak próbują przedsta* rząd o ekstremizmie i wro
wić sprawę oficjalne wła-, gosc1 wobec imigrantów.
dze RFN leex o ezeroKO
_____
zakrojoną kampanię teno
ru, którą prowadzą k* co
raz większą skalę rozwija
jące bez przeszkód swądzia
łalność neofaszystowskie i
inne skrajnie prawicowe ugrupowama. W
ostatnim
czasie starają się one ko
Od kilhu dni po ulicach Kra
ordynować swoje akcje i
jeździ
autobus marki
wsDÓłdziałają między sobą. kowa
„Berlieł” z zamontowanymi na
Jak informuje biuletyn pra daebu butlami gazowymi. Eks
sowy parai SPD, w co naj perymentalny pojazd o napęgazowym powstał w wymniej 33 osiedlach i dziel dzl*
współpracy Zakładu Sil
nicach Frankfurtu nad Me nlku
ników Wysokoprężnych Insty
Samocboaonem sieją terror młodzi lu tutu Pojazdów
wych Centrum Uczelniano-Prze
dzie % wielu skrajnie pra- myślowego
Politechniki
Kra-

Z3

przywłaszczenie

Po ligowej sobocie
W trzeciej rundzie roz
grywek piłkarskiej ekstra
klasy nie zanotowano nie
spodzianek. Wygrywali fa
woryci, remisowano w me
czach, których wynik przed
ich
rozpoczęciem,
stal
pod znakiem wielkiej nicwiadomej. Piłkarze GDAŃ
SKIEJ LECHU zaprezento
wali się na boisku be niaminka — Olimpii — z ao
brej strony. Nadawali przez
większą część spotkania
ton
wydarzeniom. Nadal
jednak — o czym pisaliś
my w iprawozdaniu — bia
ło-zieloni
nie
potrafili
zmusić ao kapitulacji bram
karzy z
Lubina, Zabrza
i Poznania. Czy potrafią
strzelić bramkę (i) Bolescie
z Widzewa?
Rozstrzelała się nam pkstraklasa, rozstrzelała! W so
botniei rundzie zdobyto ai
21 bramek,
czyli 2,6 na
mecz. Jak na nasze warun
ki przeciętna jest barazo
wysoka. Najwięcej emocji
i najczęściej strzelano we
Wioctatom. Śląsk Wrocław
wygrał wprawdzie ze Stalą
Mielec, ale do ostatnich mi
nut dwa punkty były spra
wą otwartą i to w każdą
stronę.
Dobry poziom obserwowa
li widzowie v> Zabrzu,
gdzie mistrz Polski podej
mował czołową „jedenast
kę” 1 ligi — poznańskiego
Lecha. Górnicy zainkasowa

„5 ’ dla toru

Stadionu Śląskiego
N» przysłowiową „5” wypaaia lustracja toru żużlowego
Stadionu Śląskiego aokonana
przez przedstawiciel? FIM Wę
gra Janosa Nadasdi. Węgier go
ścU na Stadionie $l„skim s oka sji zbliżającego Bię finału
! idywidua^ych
mistrzostw
świat» na żuźiu. „Jest to baa:
dzo doory tor — powiedział Ja
nos Nadasdi. — Jeśli jeszcze
przebudujecie go zgodnie z su
ferowanymi
zmianami FIM
nie będzie miał równego n*
swiecie...”.

pożyczonych książek
Sąd Rejonowy w Elblą
gu skaza! na 3 lata i 10
miesięcy pozoawienia wol
ności oraz 120 tys. zl grzy
wny Jerzego Jaiczyuskiego, któremu akt oskarżę
nia zarzucał pi zywłaszczenie wypożyczanych ksią
żek. W latach 1982-84 w
Elblągu i innych miejsco
wościach woj. elbląskiego
wypożyczył on, jak ustało
no z zamiarem zagarnięcia
— książki o łącznej warto
ści blisko 200 tys. zł. któ
rych me zwrócił.

Z kortow

tenisowych
• W finale międzynarodowa
go turnieju tenisowego kobiet
Virginia Slims Martina Navra
tiiova pokonał» Chris FvertLluyd 7:6, 6:3. W finale gry
podwójnej Navratilova 1 i-am
Shrivei
zwyciężyły
Clauaię
Kohde-Kiiacn i Helenę Sukovu
6:4. 6:3.
• W finale gry ped wójnej
turnieju
tenisowego
Grand
Prix w Toromto Cbio Hooper
1 klika Leach zwyciężyli Bori
sa Beckera ) Slobodana Zlv«>
jinovica « 1, t.3. 6.1

Kraków

osiągnięcia prof. Zbigniew, a
Garnuszeswsk'ago — inicjaiora wprowadzenia i rozwoju tej metody leczenia w
naszymi kraju. Jest ona z
powodzeniem siosowara na
całym świecie. Od wielu lat
liczy się akupunkturą w
Związku Radzieckim, gdzie
zajęto rę tym >roblemem
szczególnie pbwaicie. Znalazło to chociażby w raz
zarządzeniu ministra resortu
zdrowia 2SRP z 1977 r. dotyczącym wprowadzenia DOwy ch srodKOW leczenia 1
metod technicznych, poparP;Th metodyemvra,
niami e .ze«ia zespołów ai stynencvjnych przy pomocy
*£££,, Z
ze‘
,a< i*» Ruinjml, na
Węgrzech i w Bułgarii
Jqdzi*
* Jj* °d *
-^9 '■tli światowy kon^ 5
akupunktury), istnieją specjalistvczn© ośrodki rozwoju
tej
leczenia. Czas
może, bv 1 a nas ^ sal
sobie ona większe zaintereSOwan;e
Iekarzv i resortu
.
łU

Francja
Półtorej osoby
na pryczę
2ak podało francuski* Mini
sterstwo Sprawiedliwości w*
francuskich więzieniach prze
bywa obecni* prawi* 4» tys.
skazanych.
Warunki pobytu więźniów w
zakładach karnych są zła. pla
cówki t* dysponują bowiem
32,Ł tys. miejsc Tak więc na
jedną .pryczę' przypada 1,3
osoby. W Ministerstwie Spra
wiedliwości opracowywany Jest
plan budowy Więzień „prywat
nych”. Wznoszone byłyby one
prze c prywatne przedsię iorstwa, które oczywiście musi*
tyby mieć z tego jakiś zysk.
Minister Albin Chalandon ebe*
w ten sposób uzyskać dodat
kowo w ciągu trzech lat 20
tyr. miejsc w więzieniach.

RPA

Krwawy weekend
Wyjątkowo krwawy pyl u
L legły weeser.d w R A. Wed
iug oficjalnych danych, co
najmniej 1 otób pcmosło
śmierć w starcioch przeciw
ników segregacji rasowej z
poiióją reżimu Pretor«.
Młodzież murzyńsko nadal
protestuje przeciwka »toejo

pod wodą znalazły »ię 43
drogi, zniszczeniu uległo 28
mostów
Trwa intensywna akcja
ratownicza. Odciętym od
świata zrzucane są ze śmig
łowców artykuły iywnościo
we 1 lekarstwa. Mieszkańcow zalanych rejonów «wa
kuuje się w
bezpieczne
miejsce.
JAWNI CZEJ

kówskle4. Zakładu
Naprawy
Autobusów
Krakowskiego
MPK oraz WSK Mielec. Nowy
autobuz dzięki
wspomaganiu
paliwa gazem ziemnym jest du
*.o tanszr w «ksploa'arji, gdyż

nawanlu żołnierzy w szkołach.
W Soweto we wszystkich szko
łach masowo palono spęcjai
ne legitymacje szkolne- wyda
wane ostatnio uczniom,
... ,
Według oceny organizacji
demokratycznych, od czasu
«iP^aazenio stanu wyjątkn
wego w całej reDublice 12
czerwca br. wtrącono do w.q
zien ok. 13 tys. esób, w tym
działaczy związkowych, a tak
że duchownych.
Ti-wa erkeja wysiedlania lu
dńości murzyńskiej z prymityw
nych pomieszczeń mieszkal
nych budowanych na przed
mieściach wielkich miast,
przede wszystkim w Kapszta
dzie. Po wysiedleniu rudery
zostają zburzone, b na icn
miejscu ustawia tlę zasieki
z drutu kolczastego- by nikt
n* wracał no dawne miejs
ce zamieszkania.

auzywa ok. 3-krotnie mniej ołe
Ju napędowego
niż pojazdy
tradycyjne.
Od tych »statnieb nie różni się wyglądem,
z wyjątkiem trwóch butli ga
zowyth na dachu. Obecne pro
by uliczne autobusu potrwają
3 miesiące a po ich zakończę
niu silnik i cała instalacja pod
dane zostają przeglądowi oraz
badanion
przez
naukowców
Politechniki Krakowskiej. Wte
dy też :apadnie decyzja o eW’entualne.1
eksploatacji nowych „jazowych” autobusów
na trasach
komunikacyjnych
miasta.

% OGŁOSZENIA

superekspreoouue
i» be* ta rów ziem« klasy
III bez zabudowań sprze
dani
Gdakowo. woj, el
bląski *. t*l. 4)-2C -24 GórZAŁ*
G -26236

ODNAJMĘ
óomek wolno
stojący, i dużym garażem.
(Możliwość cichej produk
cji)
w
Pruszczu
Gdańwcim. Id. *7-21-2». G-2C158

NADWOZI* uzbrojone Fia
ta W* P. do remontu, en
cyklopedią Orgelorai-da —
•przedam. Tel. 52-39-31.
G-2«I31

MIESZKANIA
2-pokojowe
go. na JchętnieJ a, telefo
nem na okres 2 lat po
szukuję. Płatne aa 1 rok
a góry. TeL 47-14-24.

SAMOCHÓD. Star 21 skrzy
niowy »przedam. Tel grzecz
nośclowy BS-Jl- 08.
G-2S14V

STUDENT
obcokrajowiec,
poszukuje mieszkania kawalerk lub 2 pokot % te
lefonem. Tel
5f -20-45
G-261S3
POKOJ samodzielny odnaj
mą samo i.ym, Td. 4il-S9-»i.
Q-26218

KOMBAvN BUcn w bardzo
dobrym »tanie
»przidam.
Bobrowo, tei. S7.
G-261S4

POWRACAJĄCY kup] dom
łub duże
mieszkanie,
w
rozliczeniu M-2 kwaterun
kowe. Tel. 32-46-88, po H8.
G-26246

n AT A 1500 po wyoadku
s
przydziałem
karoserii
riprzedam Climara. Chwaszczvno — ul Wybickie
go 3
G-S6193

MONTERÖW
c.o. zatrud
nię. Gdansk-Morena. Kuso
cińskiego 4-48.
G-26127

ZDECYDOW ńNIE
kuoię
nowego Flsta 12«p. Gdańsk,
ul. Katarzyrnki *-?
0-2824»

PRZYJMĘ pracowników do
gospodarstwa Tadeuac* Łu
kasizewicz,
Lendów o,
gm.
Pruszcz Gdański.
G-2613I

óaoen diwuchany
Tel M-2T-60.
G-28201

SAMOTNY koraystm* za
trudni
pomoc
domową.
Gdahsk-Przymorae
Aikoń»*«
____________
G 2» 159

MASZYNĘ,
wieloczynnoś
ciową do obróbki drewna
sprzedam. Tel »1-6T-76.
G-2S23“

EKSPEDi ENTKĘ
uczniów
do
cukierni
„Muszelka”
przyjmę. Gdańsk
Pańska
•___________________
O-18192

SPRZEDAM lub wynajmą
VI-2 na Przymorzu. 8 ple
tro. T*l. Lębork 114-82
0-28145

ZATRUDNIJ
kierownika
sali w restaifracjl:
praca
nocna
płaca bardzo do
bra. Tel. 41-64-56 do godr.
_______________
G-26188

MADERV
sprzedani

POSZUKUJEMY do wma
jęcia pokoju lub mieszka
nia M-2. i,a trasie Wrzeszcz
— Sapo*
Tel. 41^»2-»3 w
gcd7 S—15.
K-9547
MALOWANIE — t*T>e*oweme Teł. 30-114-*»,
0-381S«

P7484 - KSIĄŻKA - KUCH**. ADRES REDAKCJI:

IWH

Gdańsk
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Zemsta?
W rywrlizacji o mlstrzooUro
świata kierowców Formuły I
nie ma miejsca na sentymen
ty. Szczegóuile latem, gdy jak
każdego roku nadchodzi pora
transferów. Rozmowy prowa
dzone w zaciszu dyrektorskich
saLinetów nie pozostają Jednak
bez wpływu na to co dzieje
»lę na torze Ostatnim tego
przykładem
Jest
Brytyjczyk
Nigel Mamell. po zwychjstwio
w Grand Prix Francji w lipcu tego roku wydawałc się, że
uędzie nową gwiazdą Formu
ły I.
Brytyjczyk będąc wciaś kie
rowcą Williams* — Hondy na
wiązał Jednak kontakty z E»
zo Ferrarlm, chąc Jak najszyb
clej zamienić »wój talent do
prowadzenia «zybkirh »am ochodów na plenlrdze PedpUał
nawet coś w rodzaju „dekla
racji Intencji”, co w myśl
włoskich przepisów Jest nie
mal zobowiązaniem do kon
traktu. Gay dowiedział się o
tym Frank Williams postaw i
sprawę ostro: „Zostajesz z na
mi, albo nigdy nie będziesz
mistrzem świata”. Bvła to pre
•ja dość radykalna. Mansell mu
siał sie ugiąć, ale teraz z kolei
Enzo Ferrari grozi mu podpi
sanym niegdyś zobowiązaniem.
Zawodnik znalazł się między
młotem a kcwadłem. A na doda
tek jego zachowani* zdi ner
wowaio Wielu ludzi w »tajni
Williams». I zaczęły ną dziw
ne. mał* problemy” z samo
chodem Manseila, który Już
nie wygrywa w przeciwień
stwie ao swego partnera
z
zespołu 3re-'.vlijcryka Nelsona
Piqueta, kolekcjonującego suk
ces za sukcesem. Nic dziwne
go, ża w otoczeniu
pilotów
zaczyna się mówić o ze mści«,
lub co najmniej przywołaniu
do porządku niesfornego pi
lota. który zbyt szybko 'r*
Tzyi. tr mistrzowski tytuł Jest
w zasięgu reki.

Medale wioślarzy
W Szczecinie
na torze w
Dziewokiiczu odbyły się rega
ty XIII Ogólnopolskiej Sparta
Kiady Młodzieży w wioślar
stwie, połączone
z mtstrzor twa mi * Polski juniorów. Bar
dzo dobrze zaprezentowali s.ę
młodzi wioślarze
gdańskich
klubów wywalczając szereg czo
łowych lokat. I tak dwójka po
dwojra jumorów Gedanii (Ir*
neusz Pacuk, Bogusław Rodo
wicz) zdobyła złoty medal. O
kruszec takiego samego kolo
ru postarała
się
i u morska
dwójka
bez
sternika AZS
AWF Gdańsk (Tomasz Mrucz
kowskl, Grzegorz Nowik), W
dwójkach podwójnych
junio
rek młodszych
triumfowały
dwie osady Gedanii. Pierwsza
startowała w składzie: Bożena
Starek, Elżbieta Deik, a dru
ga w zestawieniu: Katarzyna
Zaiąc. Iwona Więckiewicz. W
Jedynkach Juniorek młodszych
mistrzynią spartakiady została
skiffistka Stoczniowca Gdańsk
— Joanna
Gnieciak.
Suk
cesem osady Gedanii zakoń
czył się wyścig czwórki po
dwójnej bez sternika w kat
Juniorek. Gdańszczanki wystą
piły w składzie* Bogusława Au
dryczuk, Beata Deik, Barbara

PRZY zbiorze jabłek za
trudnię. Uerna*
Kowale;
autobus 158.
G-28221
WYTWÓRNI A
dni rencl«rką
leśna 39 a.

Drzewu-

tp

wefli za’mi
Gdańgk. Pod
0-98234

Wiszenko i Elżbieta Pakizer.
Ponadto srebrny medal przy
nadł w udziale dwójce ze ster
nikiem juniorów
AZS AWF
Gdansk, a brązowi
medale
zdobyły osauy dwójki podwój
nej juniorek
Gedanii
oraz
czwórki podwójnej bez sterm
ka Junio-ow młodszych stocz
•Uowxa Gdańsk.
— « —
W osi atnim dniu eawodów
strzeleckich XIII OSM w My
słowie ach-Wesołej złoty medal
zdobyła Joanna Zadołek (Flota
Gdynia) w konkurencji pisto
let sportowy 30 + 30. Gdynian
ka osiągnęła 572 pkt.
Na stadionie
w Sulejów e
startują spartakiadowi rugbiści. W meczach eliminacyjny ch
Ogniwo Sopot pokonało Budo
wlanych Łódź 10:7 oraz Czar
nych Bytom 34:9. W pojedyn
ku o złoty medal młodzi so
poccy rugbiści zmierzą się z*
zwycięzcą eliminacyjnej gru
py drugiej — Orkanem Socha
c-ew.
Rozpoczął się turniej plłkar
»ki XIII OSM. W elimi lacyj
nej grupie III Olimpia Elbląg
zremisowała z Błękitnymi Ra
ciąż 1:1.

(bo)

Podbieranie

0-26188

FORDA launuwł XD, po
kapitalnym remoncie sort«
d= n Tel. 31-40-50. G-26134

H trzy punkty. Wygrali 3d),
chociaż jeszcze tydzień te
mu prezentowali cieniuśKą
formę, ba w II polowre
spotkania z Lechią nie od
dali strzału na bramkę Ja
nusza
Stawarza. Dziwne
i niepojęte są piłkarskie
umiejętności,
możliwości
i co tam jeszcze. Na ogół
kobiety mają bardzo krań
cowe wahanba formy, ale
prawuziwi mętezyim_ No
cóż, dyspozycja psychiczna
naszych futbolistów ulega
różnym nastrojom^
Poziom sportowy spotkań
III rundy — jak informują
dziennikarze PAP — był
zróżnicoumny.
Niestety,
częściej zdarzały się słab
sze mecze, a gracze nadal
prezentują mierny poziom,
chociaż walczą ambitnie o
punkty, Miejmy nadzieję,
że z czasem rozgrywki na
biorą „rumieńców”, staną
się na tyle ciekawe, że ki
bice będą opuszczać stadio
ny zadowoleni zarowno z
wyniku, jak i z widowiska.

Na arenach XIII OSM

Autobus miejski na gaz

ISUZU diesel, rocznik
ąmudus. Tel BO-S2-02.
G-MjSO

Powódź w Indiach
Z ostatnich „nformucji
wynika, że ponad 110 osób
poniosło śmierć w wyniku
powodzi w stanie Andhra
Pradeśz, w płudniowej częś
ci Indii. Po ciągłych ultwnych deszczach monsunowych wystąpiła z brzegów
Godawari, zatapiając ponad
500 wiosek. Zniszczone są
piony % 300 ty» hektarów,

• Dokończeni« ze str. i
elektronlzacjl go "podarki w
njjbliższych pięciu latach,
Poddane zostaną ocenie:
działania
racjonalizujące
eksploatacją środków trwałych w gospodarce naiodowej, branżowe programy oszczędnościowe
na
lata
1986—1990 oraz realizacja
wniosków z partyjno-pań
stwowego przeglądu niektó
rych przemysłów.
W kolejnym punkcie obrad
Prezydium Rządu przyjęła in
formację o wynikach rozmów
przeprowadzonych w Mos
kwie w dniach 1ó-l8 łipca
br. między rządowymi grupa
mi roboczymi Polski i 7SRR.
Rozwój bezpośrednich ken
ta któw między Polską a ZSRR
stwarza przesłanki do przej
ścia do wyższych form inte
gracji gospodarczej w tym
realizacji wspólnej działalno
ści gospodarczej i tworze
nia
wspólnych
przedsię
biorstw.
Rozpatrzono również możfi
wości istotnego rozszerzenia
wzajemnego obrotu towaro
wego między ministe-stwa-nv
handlu zagranicznego, okrę
gami. m.astami poicrewnymi
i domami towarowymi.
Następnie Prezydium Rzą
du przyjęło projekt uchwały
Pady Ministrów w sprawie określenia inwestycji, od któ
rych przedsiębiorstwa pań
stwowe ł niektóre inne jedno
stki gospodarki uspołecznio
nej nie wpłacają kaucji.
Ponadto Prezydium Rządu
przyjęło projekt uchwały Ra
dy Ministrów w sprawie po
prawy warunków energetycznc-ekonomicznych produkcji
szklarniowej. Uchwała ma na
celu zapewnienie państwa
wym przedsiębiorstwom gos
podarki rolnej warunków do
prowadzenia rentownej pro-

Terror wobec Imigrantów

Akupunktura z pomocą uzależnion .rm

Służbowym samochodem po wódkę

Obradowało Prezydium Rzędu IIÓIiY

RFN

Nie tylko farmakologia

leku, a z wza eznienia prostego
pow^taje uzależnienie złożone
— alkohol plus
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Do rozpoczęcia rozgrywek li
gowych siatkarek pozostało le
szcze sporo czasu. Na naszym
terenie rozpoczął sie jedne1'
pojedynek między lokalnym i
rywalami występującymi w II
lidze — gdyńskim Startem i
gdańską Gedania, tyle tylko
że nie nr parkiecie.
W czerwcu br.
podpisana
została umowa między SKS
Start a Międzyszkolnym Klu
bem Sportowym Gdynia. Urnotva ma na ceLu nawiązani*
współpracy między zaintereso
wanymi kluoami z korzyścią
dla obu stron, a cel był Jeden
— podnieść poziom siatkówki
żeńskiej ł nawiązać do dawnj ch pięknych tradycji (Start
występował 15 sezonów w I li
dze'). Umowa mówi. że zawod
niczki MKS, przydatne d'a li
gowego Startu będą Temu k'ubowi przekazywane. Dwie mło
de zawodniczki MKS postano
wić spróbować swych sił w
Ligowym zespolę 1 postanowiły
przejść ao... Gedanii
Jak nam wiadomo, współ
praca między Geclanią 1 Star-

Wyścig kolarski
„Coors Clasic"
Liderem
międzynarodowego
wyścigu kolarskiego
..Coorr
Clsslc” Jest po dziesięciu eta
pach Bernard Hinault (Fran
cja) — 25:05.03 wyprzedzając o
1.03 min. Greea Lemonda oraz
ó 1.21 min. Jpffa Fierce’» —
obal ITS A Dzicwiatv etap (Jaz
dę Indywidualną na czas na
1)8 km) wygrał Hinault — ae.fif

tem od lat była bardzo dobra,
czyżby teiaz miała ulec pogor
szeniu? Czy n'e lepiej wycho
wywać własny narybek i ulep
szyć kontakty ze szkołami aiż
„podbierać” młode i niedoś
wiadczone zawodniczki?
(kuż)
Ot Red.: Chętnie poznamy
wyjaśnienie zainteresowanych
stron w tej sprawie.

Gdańska
„okręgówka"
Drużvny gdańskiej
piłkars
kiej klasy okręgowej i ozegraty pierwszą kaJIjkę rundy je
siennej. Wyniki: Unia Tczew
— L^S Czarnylas 2:U (0:0), Wie
rzyea Starogard
—
Zatoaa
Puck 2:0 (0:0), Wierzyca Pelpirn — Gedania Gdansk 0:0.
Gryf
Wejherowo — Arka u
Gdynia U ^:0). r^ZS O-owa
WRKS Gdansk " 2 (0:1), Wiyla
II Tczew — Bałtyk II Gdy
nia r:2 (1:1), Stoczniowiec II
Gdań*k — Orkan Goynia 1:4
(1:2).

1. Orkan
2. Wierzyca Star.
3. Unia
4. Bałtyk ii
! Gryf
6. Os owa *
7. MRKS
8. Wierzyca P.
9 Oeda nia
to. Wisła II
U Arka II
12. Czarnyias
13 Stoczniowiec II
14. Zatoka
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Kiepski intere s zrobię

Zamieni! stryjek
mieszkanie
Zamienić mieszkanie teoretycznie może każdy. W pra
ktyce niewielu jest tych, którym się to udało. Dziś na
zamianę trzeba nieraz czekać równie długo jak na no
we mieszkanie. Potwierdzają to m.in. dane sratystyczne. W 1981 r. z blisko 140 tys. wniosków o zamianę
zrealizowano około 18 tys. W 1985 r. - - ze 175 tys.
niecałe 22 ty*.
ZY rzeczywucie me
może tu być lepiej?
Nie tylko mcze, ale i
powmno. Według szacunków
GUS liczba mieszkań z po
nadnormatywnvmi
pokoja
mi oceniana jest na około
300 tys. Większość z nich
zajmują ludzie starsi, uwa
ża się zwykle, iż ta właśnie
grupa obywateli nie znosi
zmian. W części przypadków
na pewno tak jest. Ale wie
Jiu samotnyi h emerytów rur
rzy o przeprowadzce. Duże
lokale są często dla nich udręką. Chętnie zamieniliby
je na mniejsze, położone na
parterze bądź na pierwszym
piętrze, w centrum miasta
lub innej dzielnicy, biiż-. j
dzieci, rodziny. Wbrew logi
ce i oczywistym koizysciom
takie zamianv są ooecnie
wręcz niemożliwe. Dlacze
go?
Ni

C

Mamy w Polsce dużo mleka aJe przetworów mlecznych na rynku jest nadal meviele. Na zdjęciu: wlewa
nie masy serowej do form w Spółdzielni Mleczarskiej w Kościerzynie — oddział w Skarszewach
Fol. M. Zarzecki

Jedz mądrze-dłużsi pożyjesz
(ivozmowa z dyrektorem Instytutu Żywności i Żywien.a
prof. dr. hab. WIKTOREM SZOSTAKIEM)
— Panie profesorze, leka
rze wieazą, te racjonalne
odżywianie się ma podstawo
we znaczenie dla zdrowia
człowieka. Wie także o tym
większość
społeczeństwa.
Dlaczego więc tak źle 1 nie
racjonalnie jemy? Czv de
cydują o tym kłopoty ryn
kowe?
— O kłopotach z zaopa
trzeniem w mięso wiemy
niemal
wszystko. Trudno
zrozumieć jednak niezmien
nie złe zaopatrzenie w ryoy
Są one bowiem zdrowsze od
mięsa i bardziej odpowiada
ją zasadom racjonalnego ży
wienia. Mamy w Polsce du
żo mleka, ale dobrych prze
tworów mlecznych jest nie
wiele. W wielu krajach
wprow adzono już do sprze
dąży mleko o wyjątkowo
małej zawartości tłuszczu, a
jednocześnie bardzo smacz
ne, dlatego atrakcyjne dla
konsumenta. Nasze mleko
pełaotłuste nie jest smacz
ne, a poza tym zły jest jego
Stan higieniczny Obniżenie
fawartości tłuszczu jeszcze
te cechy pogarsza. Nasz in
stytut wciąż domaga się po
prawy tego stanu rzeczy,
ale ciągle skutki naszych
alarmów są znikome. Spół
dzielczość mleczarska zapar
cie lekceważy je, znajdując
setki usprawiedliwień.
— Jak wobec tego i czvm
— uwzględniwszy zaopatrzę
nie naszego rynku i towa
rzyszący naszemu życiu po
śpiech — mamy się odży
wiać?
— Żywić się musimy tym,
co jest i co jest dostępne,
i więc — poza mięsem —
przetworami z
mleka. W
tym miejscu apeluję gorąco
do tych, od których to za
leży, aby asortyment wyro
bów mlecznych
zwiększył
się, a jakość poprawiła. Do
maaajmy się od handlu lep
szego zaopatrzenia w rvbv
a także większego wyboru
produktów z roślin strącz
kowych, np. grochu, fasoli,
soi. Ważne jest także ciem
ne p*eczvwo, które nie wszę
dzie jest dostępne. I oczy
wiście — jedzmy jak najwię
cej warzyw i owoców, nie
tylko w sezonie. Tych ostat
nich nie może w naszej die
cie brakować w ciągu całe
go roku. To właśnie jest
bardzo ważne. Tak często o

tym mówię, że zaczynam
się zastanawiać czy nie za
często...
— Co sądzi pan o tak
ostatnio modnych mikroele
mentach i biopierwiaslkach,
propagowanych przez pioi.
Aleksandrowicza?
— Mam mieszane uczucia
w tym względzie. Badania
naszego instytutu wykazu
ją, że spożycie bioDierwiastków w Polsce jest rzeczy
wiście — średnio — niższe
o ok, 20 proc. niz zaleca się
to w normach żywienio
wych. Zastrzegam się, że nie
dotyczy to wszystkich biopierwiastków, ale tych, o
których prof. Aleksandro
wicz mówi najczęściej, a
więc np. magnezu Jego
spożycie mogłoby być więk
sze. Nie ma jednak dowo
dów na to, że chorujemy
z powodu jego niedoboru,
tak jak me mogę Dowie
dzieć, że nie istnieją choro
by z tym związane. Od tego
stwierdzenia
do zaleceń
praktycznych
jest jednak
jeszcze daleka droga. Byli
byśmy zresztą
pierwszym
krajem na świecie,
który
robiłby to na skalę społecz
ną. Postulatów niektórych
moich kolegów, dotyczących
np. dodawania dolomitu do
chleba czy do innych arty
kułów spożywczych, nasz
instytut poprzeć nie może,
ponieważ nie mamy pewno
ści, czy jest to właściwe roz
wiązanie. Swego czasu np.
dodawano u nas — i słusz
nie — kredę do pieczywa.
Spożycie wapnia jest w Pol
see na pewno za niskie. Do
póki robiono to pod kontro
lą — wszystko było dobrze.
Gdy zaczęto jednak robić to
„na żywioł” — chleb stał
się niejadalny, szybko mu
siano się z tego wycofać,
— A co sądzi pan o nie
oczyszczanej soli jadalnej?
— Gdybyśmy całą sól oczy
szczoną, przeznaczoną do
konsumpcji,
zamienili na
nie oczyszczoną, to spożycie
magnezu wzrosłoby zaled
wie o 2 pioc., a niedobór
ten — jak wspomniałem —
wvnosi przecież ok. 20 proc
Co innego jednak chcę pod
kreślić; powinniśmy co naj
umiej o połowę ograniczyć
spożycie
samej soli, bo
wiem ponad wszelką wąt
pliwość, te jest ona szkodli

Korzystając * zachęt pań
stwa sporo rodzin wykupiło
wa, Niedawno słyszał m w larnych tabel kalorycznycn. mieszkania na własność. T/m
radiu nawoływania: „sól nie Ma być także — poaobno czasem z ustawry z marca
oczyszczona
uratuje
cię w br. — opublikowana Dro 1085 r wynika, iż w pizypad
przed białaczką i rakiem!" szura o racjonalnym żywię ku zamiany mieszkań włas
Po pierwsze — jest to nie niu. Uwzględniamy w niej nościowych przed upływem
prawda, żadnych dowoaow też diety zalecane przy róż 10 lat od daty kupna, oDona to nie ma. Po drugie — nych
ctiorobach. Robimy wiązuje dosyć wysoki poda
boję się, że po takiej „rekla więc trochę dla popularyza tek od wzbogacenia, zmam
mie" spożycie soli zwiększy cji wiedzy o zdiowym ży wię starsze małżeństwo zajmują
ce trzypokojowe mieszkanie
się i skutek dla zdrowia spo niu.
własnościowe. Ich syn z żo
łeczeństwa będzie odwrot
— Instytut Jest
ściśle ną w ciąży i małym dziec
ny. Stąd biorą się moje wat związany z resortem zdro kiem mają dwa pokoiki lo
pliwości: nie występuję ka wia.katorskie. Rodziny chciały
tegorycznie przeciw, ale też
— Tak. Jest on jedno zamienić się lokalami. Nic z
nie mogę tego poprzeć.
cześnie placówką interdyscy tego nie wyszło. Rodzice mu
sialiby bowiem zapłacić ok
— Pozwoli pan, profeso plinarną. Musi być jednak 120 tys. zl podatku, a dzieci
związany
ze
służbą
zdrowia.
rze, te zacytuję w^ powiedz
wkład na mieszkanie własno
proi. Aleksandrowicza: „Jed Dzięki resortowi zdrowia ma ściowe.
my swobodę'działania — ja

ną z przyczyn chorób, któ
re nękają współczesną ludz
kość i grotą jej unicestwie
niem, jest brak należytej in
formacji o tym, jak tyć, by
zachować zdrowie. Kapitał
nym błędem współczesnej
medycyny jest właśnie nie
dostateczne upowszechnia
nie imormacji naukowych
na ten lemat (...)”. Co pan
0 tym sadzi?

— Całkowicie się z tvm
zgadzam. Z pewnością nasze,
zdrowie zależy od rozwoju
medycyny
profilaktycznej
Nie wyleczymy wszystkich
nowotworów, ale częściowo
można
im zapobiec przez
profilaktykę:
odpowiedni
sposób życia. To samo od
nogi się do zawałów serca
— dieta ma tu ogromne zna
czeme.

Kolejny
filmowy ty
tuł i — ko
lejna atrak
cja. Tym ra
zem sensacja
niejako
w
postaci
czystej, klasycznej: prze
myt narkotyków, prze
stępcze machinacje w
świecie wielkiego busi
nessu, porwanie pięknej
dziewczyny i oczywiście
para nieustraszonych po
Ucjantó w stawiających
czoło wszelkim przeszko
dom. W roli owych
dzielnych, przedstawicieli
prawa występują Danny
Aiello i Jackie Chan,
aktor
przypominający
pamiętnego Bruce'a Lee
nie tylko z racji egzoty
cznej urody. Chan de
monstruje na ekran**
niezwykłą fizyczną tp-fl
itmość, jest typem boha
tera, którego zwycięstwa
toidz zdaje się być pew
ny od pierwszej niemal

te eny- Postać,
którą
kreuje, odznacza się od
wagą, przedsiębiorczoś
cią a także pewna nie
zależnością. co oczywi
ście -odzi konflikty *
pryncypialnymi przeło
żonymi zmuszonymi w
końcu, w abliciu faktów
dokonanych, do uznania
zasług niesubordynowa
nego podwładnego. Ma
my tu zatem mieszani
nę snanych fabularnych
schematów, ale jest to
cocktail sprawnie przy
rządzony Dlatego też
amerykański film pro
tector" w reżyserii Ja
mesa Glickenhausa i we
dług jego scenariusza
wyświetlany to ramach
pokazów przedpremiero
wych w kinie i „Lenin
grad" w Gdańsku (sean
se o godz. 21) może li
czyć na powodzenie. Do
wiodła
tego
zresztą
frekwencja na dotychcza
oąemych projekcjach.

Rozmawiała:
GRAŻYNA ZALEWSKA

ODATEK
pobierany
przy zamianie miesz
kań własnościowych
oa samego początku wywo
łał liczne kontrowersje i ta
lę protestów. Sporo uwagi
tej sprawie poświęcono w
dyskusji na X Zjeździe PZPR
Zamiana mieszkań może po
prawić sytuację lokalową
wielu rodzin. Od ręki, ber
żadnych inwestycji. Pizy obecnym niedoborze miesz

P

kań i zastoju w budownic

yeliminowanie

W

złych, kłócących się
ze zdrowym rozsąd
kiem przepisów oraz zdecy
dowanc uproszczenie całej
procedury zamiany jest za
daniem pilnym. Energicznie
zajęła się tym problemem
Rada ds Mieszkaniowych.
Odpowiednie, prace nad ure
gulowaniem tych kwestii zo
stały zlecone resortowi bu
downictwa. Projekt ma być
gotowy we wrześniu. W ja
kim kierunku zmierzają rana
ny?
Przede wszystKim, jak ustalono na jednym z posie
dzeń rady, należy dopaso
wać do życia zasady zamia
ny mieszkań między rodzi
cami i dziećmi. Sugeruje się,
aby w tym przypadku nie
przestrzegać obecnych norm
zaludnienia ani nia stosować

— Rzeczywiście,
upow
szechnianie wiedzy zdrowol
nej jest przecież naszym sta
tutowym obowiązkiem. Po
trzeby są bardzo duże, a na
sze możliwości — ograniczo
ne, chociażby kadrowo. Z
kolei
Państwowy Zakład
Wydawnictw Lekarskich —
wydawca popularnej lektury
na
tematy
profilaktyki
1 zdrowego żywienia — też
ma swoje kłopoty. Mogę tyl
ko poinformowi ać, że piszę
podręcznik
dla
lekarzy
o dietetyce Zabiegamy rów
nież o nowe wydanie popu

Jarmark Słoneczny
Jeszcze przez cały na
stępny tydzień (do *6
bm ) trwać będzie zor
ganizowany przez PUT
„Kąpielisko Morskie” w
Sopocie — „Jarmark
Słoneczny” — impreza
handlowo - rozrywkowa
na sopockim molo. Ku
pujący maja tu duży
wybór. Aa ok. 200 stoi*
kach rzemieślnicy, drób
ni wytwórcy, uspołecz
nione zakłaay pracy o~az kolekcjonerzy oferu
ją wyroby dziewiarski«,
bieliźmarskie, pończosz
nicze. wikliniarskie, ga
lanterię odzieżową t skó
rżaną, zabawki, porcela
nę i biżuterię Sprzeda i
tych wyrobów, odbywa
się codziennie u> gndz.
10—19. Równolegle na
molo odbywa się atrakcyjny program artysty
czny.

Proponuje się również, «by osoby zwalniające wię
ksze mieszkania otrzymywa
ły ekwiwalent pieniężny, zgo
dnie z obowiązującym4 pm
ktycznie cenami za 1 m kw.
powierzchni. Rozpatrywana
jest także możliwość zwię
kszenia opłat za powierz
chnię
ponadnormatywne
Zwolnione od tego obowiąz
ku byłyby jedynie osoby,
które przekroczyły siedem
dziesiąt lat
Dostosowanie
przepisów
do życia jest wiec niezbęd
ne, bo w ten sposob można
bęazie poprawić sytuację lo
kałową wielu tysięcy rodzin.
Ale jest to tylko część pro
blemu Jego sedno tkwi w
budowie
mieszkań wlęk
szych, dostosowanych dotrzeb wsDÓłczesnej roazinv
Teorie o tvm, Iż większe lo
kale wymagają większej tlo
ści materiałów i pracy, nale
ży włożyć między bajki.
Wszak urządzeń technieinych — najbardziej deficy
towych, trzeba akurat mniej.
Tajemnica niechęci do budo
wania lokali większych po
lega na tym, te kawalerki
i małe lokale robią statys
tykę... Mamy więc Ich aż
nadto i należałoby wreszcie
wyciągnąć z tego wnioski.
ZDZISŁAWA JURCZYKSKA

Nawet tarpany
można obłaskawić. W Popielnie ominą Ruciane (woj. suwal
skie), gdzie mieści się placówka PAN żyją one w stanie dzikim, ale część sta
da została |uż oswojona. Te są bardzo przychylne ludziom — uiożnu je głaskać,
częstować cukrem. Toteż Uczni przebvwający tu turyści często odwiedzają je
na pastwisku. Część tych koników służy jako zwierzęta pociągowe, natomiast
żyjące w stanie dzikim są baczni* obserwowane przez naukowców.
Na zdjęciu: s oswojonymi tarpanami „ta pan brat".
CAF — S. Moroz

Na najwyższy tutaj szczyt
Wędrówki
piesze
po
najpiękniej
szych
tra
sach Poje
zierza Ka
szubskiego nie mogą ominąc rejonu najwyż
szych na północy Polski
Wzgórz
Szymborskich.
Leżą one tit centralnej
części tzw Szwajcarii

Kacka — DoVna Swieml
Kaszubskiej. Cały szlak
mwzgórs Szymborskich"
rowsku — Droga Nad
leśniczych (skrzyżowa
ma dłapnić 78 km i oz%a
kowany jesh kolorem
nie ze szlakami. jSkar"• szewskim" i „Kartus
esarnym
Oto, gtown* punkty
kim”) — Dolina Ewy —
tury styl znej marszruty.
Wzniesienie Marii (skrzy
żowanie ze szlakiem
Sopot (ul. 1 Maja) —
„Wzgórzami Trójmiasta’*)
Łysa Góra — Mała
Gwiazda (skrzyżowanie
— Dolina Powagi — Do
lina Radości skizyżoze szlakiem „Skarszew
wanie
ze
szlakiem
skłm") — Stora Droga
„Wzgórzami Trójmiasta*
— Matarnia — skrzyżo
wanie ze szlakiem „Kar
moll" i t Afendglssohna
tuskim" — Kokoszki —
gajówka Sulmin — Je
— ,J5ymfonia A-moll nr
zioro Otomińskie (skrzy
«r.
żowanie
ze szlakiem
Sopocki Koncert powi
,KartuskimM) — skrzy
nien ucieszyć szczegól
żowanie ze szlakiem
nie melomanów z gtębi
„Skarszewskim" — rze
kraju, którzy nieczęsto
ka Radumu — Łapino
mają okazję udyszeć ten
—■ Jez. Łapińskie — Cza
znakomity zesoół, podpelskn — rzeka Rekica
czak jego coraz rzad
— Marszewo — Jez.
szych występów na Wy
Ząbrskiet — Huta Dol
brzeżu. OrKiestra W.
na — Koronki — Maj
Rajskiego wróciła przea
dany —■ Borcz — Trątko
kilku dniami z zagrani
wnica — Wyczechowo —
cy, gdzie brała udział w
Nowy Dwór — Sarni
trzech festiwalach: „Sf
Dtuór — Graniczny Dwór
Armande” we Francji,
—
Raty
—
Wie
„Musie Festiwal” w Hitżyca (PKP} >— Wieży
zaker w RFN i festi
ca (329 m.n.p.m f —Szym
wal Schleswig Holstein”
bark — Patuły — jez
w RFN. Już za kilka dni
Kniewo — Gołubie Ka
orkiestra wyjeżdża no
szubskie (FKpy.
kolejny festiwal do MoŹródło. Materiały gdań
uaohium
skiego oddziału ĆOrt

Koncert kameralny
Atrakcyj
ni* zapowie
dft się dzi
siejszy kon
cert Orkie
stry Kame
ralnej Wojciecha Raj
skiego, który odbędzie
się w sali Koncertowej
sopockiego Grana Hote
lu o godz. IS. Zespół,
uznany za ie.Ąen x naj
lepszych w Europie (suk
ces
na
prestiżowym
festiwalu Midem
w
Cannes) zaprezentuje 4
utwory, a mianowicie:
J. Ph. Rameau — „Kon
cert na orkiestrę smycz
kową", T. Couperina —
„Pięć utworów koncerto
wych na uńoloncztlę i ot
kiestrę smyczkową", A
Vivaldiego — „Koncert
na czworo skreypioe A-

ESPÖL baletowy Państwowej Opery i Filharmonii
Bałtyckiej, po sukce*i* „JURANDA”, którym za
mykał sezon artystyczny 85/66 wyjechał po raz
drugi na tournśe artystyczne do Włoch. Trasa wiodła
od Brescii, niedaleko Werony do R&guzy na Sycylii
Osiom tysięcy ks. autokarowej jazdy w gorącym klima
cio, biorąc pod uwagę konieczność utrzymania formy i
sorawności fizycznej nie należy do łatwych.

Z

O wrażenia zapytałam po powrocie dyrektora Wło
dzimierza Nawotkę: — Przejechaliśmy, jak w zeszłym
roku, cały włoski „but”, generalni» występowaLśmy w
miejscowościach wypoczynkowych, w kurortach, m. im.
w Castellaneta, Varese, w cudownym Linguaglossa u
stóp Etny i w Ispica, takie w Asyżu. Wszystkie wystę
py tym razem odbyły się w plenerze, np. w Asyżu tań
czyliśmy w ogromnym amfiteatrze. Pod Etną był to pier
wszy zespół baletowy w historii miaitat Toteż publicz
ność przyjmowała nas wspaniale, niezwykle gorąco, t
ozlaskami, żądaniem bisów, a po występie częstowane
nas wyśmienitym winem.
— Byliście we Włoszech na zaproszenie dyrygenta, sz*
ta agencji Impresaryjne) Sllvaso Frontalinlegoł
— Sprowadza oa właściwie wszystkie występując na
Półwyspie Apenińskim polskie zespoiy, nas zaprosił już
na przyszły rok z „NABUGCO” Verdiego i „MADAME
BUTTERFLY" Pucciniego, z filharmonią i zespołem bale
towym, ale trzeba też zaznaczyć, że byliśmy pierwszym
zespołem, który na Sycylii prezentował polską muzykę,
w zeszłym roku Szymanowskiego teraz Chopina.
W repertuarze gaańscy artyści mieli pełnospektaklowy balet „Córka źle strzeżona" Hertla-Heroldai i kon
cert, na który składaiy się „In memorian?" Chopina,
„Carmen-suita" Szczedrlna i fragmenty „Córki".

— 1 trzeba podkreślić — dodaje dyr. Nawotka —
ogromny wysiłek, zdyscyplinowanie i świadomość aitystyczną naszych tancerzy. W wielu wypadkach za ich
sprawą Wbisi, ale także turyści niemieccy, francuscy
czy szwajcarscy mieli okazję do zetKnięcia się z polską
kulturą, muzyką, z naszym tańcem. A dla na§ obcowa
nie z cudowną włoską architekturą, z niepowtarzalnym
pejzażem i serdecznością, jakiej doznawaliśmy na każ
dym kroku były dodatkowym przeżyciem.
— Byliście w Rzymie?
— Oczywiście, chociażby po to, aby do fontanny D
Txevi wrzucić pieniążek, zapewrdając sobie tvm samysr
możliwość powrotuI
— Zesoołom POiFB życzymy wie.a aaanych premier,
występów rozsławia|ącyrh oolską sztukę, «I* także
wielu tych, na naszej ziemi.
Rozmawiała:
B. KANOLD

Drogie i ubogie wakacie
O domów wracają
urlopowicz*. Jedai
uśmiechnięci, zado
woleni, opaleni, in
ni wręcz odwrotnie. Ci ostatnl
najprawdopodobniej
przebywali nad morzem, a
ich miejscem zamieszkania
były kwatery prywatn*

D

Państwo T t Katowic tegoiocznv urlop... zmęczyli
w jednym z nadmorskich
uzdrowisk województwa ko
szalińskiego. Zapłacili za
wczasy uzyskana w zakła
dzie pracy po 18 tys. zł od
osoby. MieszKall w kwate
rze I kategorii, przynajmniej
tak określał |ą eannlk.

— Proszę mf więc powie
dzieć szczerze: cz\ pańskie
mu instytutowi nie można
nic zarzucić jeśli chodzi o
oświatę zdrowotną, o infor
macje dotvczace żywienia,
chociażby w ostatmen cza
sach?

na Wyb.¥&ß%sä
Sensacja w czystej postaci

ko instytut chroniący zdro
wie człowieka. Jesteśmy po
prostu niezależni od produ
centów żywności, od jej
przełwórcow, od handlu, mo
żem’' więc śmiało wysuwać
postulaty i nikt nie może
nam zamknąć ust. Taka jest
bowiem nasza rola, do tego
zostaliśmy powołani.
— Dziękuję za roi mowę.

twie powinno być to rozwią
zanie pierwszoplanowe.
Premier Zbigniew Messner
na ziezdzie powiedział wręcz,
iż złe ą przepisy tiaktujące
ogoł społeczeństwa jako po
tencjalnych
spekulantów.
Przypadki bogacenia się na
zamianie mieszkań z pewno
ścią zdarzają się, ale prawo
pow nno b rć wymierzone w
-pekulantów, a nie w cale
•społeczeństwo.
Nie tylko jednak niefor
tunne przep^y finansowe pa
i alitu ją zamiany. Są one spę
tane tuką liczbą uregulo
wań prawnych, że trzeba
nie lada znawcy, by się w
tym wszystkim połapał. Obecnie obowiązuje w tej ma
tern 7 różnej rangi aktów,
w tym dwie ustawy. Prze
ciętny obywatel przepisów
tych po prostu nie zna. Np,
lokatorzy mieszkań kwate
runkowych,
zamieniający
większe lokale na mniejsze
nie wiedzą, że to administru
cja powinna finansować ich
przeprowadzkę i remont zwo
lnionego lokalu. Jeśli iokaor dużego mieszkania zde
cyduje się na mniejsze spół
dzielcze, wydział lokalowy
wpłaci w jego ;mieniu wy
magany wkiaa.

podatku od wzbogać cuts ny
darowizny. Kryterium powin
no tu być jedno: rodzina
większa zajmuje większy lo
kai.

Chopin
u stóp Etny!

Tymczasem na ośmiu let
ników zamieszkujących nad
morską willę ni* było ani
jednego radia, nia mówiąc
już o telewizorza 'trudno
było śledzić losy bohaterów
australijskiego serialu). W
niektórych pokoikach „ok
na” miały wymlai y 60X70
cm, jak w piwnicy czy na
strychu. Podstawowa wypo
sażeni* każdego „apartamen
tu” stanowiła gustowna sza
fa, czyi! rodzaj skrzyni z
zawieszoną firanką zamiast
drzwi.
Braki sprężyn w
łóżkach zastąpiono dyktą.
Nie byio też luster ora« In
nych przedmiotów, któr*
winny być «apewmioa* aa
owa 500 d dzienni* aa łóż
ko.
Na twagl Kotycząc*
brake motUvrodcl wypceiyn
ku w takkih warunkach, wta
ścicld tego .pensjonatu” aa
miast urunetnM braki, doić
arogancko «SwladomR swo
im lokatorom, fta aa duło
używają światła w nocy,
korzystają a kuchenek elek
trycanych i w ogół* same
z nimi kłopoty.
Pani P. a kolei prsebywa
ła z 3-osobową rodziną na
wyorzeże szczecińskim. Za
jedyne 55 tys. et, aa po
średnictwem
prywatnego
biura turysiycmego, otrzy
mała w swoje I rodziny wła
danie domek a dykty. Przy
znaj* teras, ft* lojalni# ją
uprzedzono, że jest te kwa
tera kategorii II, a więc
niećh nie spodziewa się iuk
susów I rzeoaywiści* tako
wych ni* było. Na 28 oso
bowy turnus byłv dwie nmywalki z małym luster
kiem podzielonym sprawie
dliwie
na pół. Plenerowa
VVC. było laicże dwuosobo
we, stąci należało czekać w
kolejce lub załatwiać „spra
wy" w czas,a spacerów W
domku nie było szafy, wie
szaka... nawet zwykłego
gwoździa w
ścianie Gdy

używano łóżek, a trudno by
ło się bez nich obyć, w po
wietrze wzbijał się obłok
kurzu.

wniosku, ze lepiej spędzi'
urlop u rodziny pod aruszą
lub aa działce

Liczenie złotówek nie tyl
RLOP jest dzisiaj ko ko zresztą przez gospodynie
sztowny. Ceny skiero aomowe, ale 1 zakłady pra
wań na wczasy wzro
cy powinno spowodować, iż
sły w porównaniu do ubie
w przyszłym roku na tury
głego roku o około 20
proc. 1 wynoszą w kwate stycznym rynku zostaną naj
rach prywatnych 16—20 tys. solidniejsi a biura podróży
zt za dwa tygodnia. Zróżnlzamiast podbijać sobie wza
jemni* ceny zaczną szukać
tańszych partnerów. Do po
prawienia
jakości
usług
świadczonych w kwaterach
prywatnych przyczyni się
również z pewnością opraco
wany w Głównym Komiteci* Kultury Fizycznej i Tu
rystyki dokument, traktują
cy o wymogach, lakie mu
szą być spełnione, aby kwa
tera mogła otrzymać I lub
II kateqori*. Miejmy
na
cowanie w cennikach doty dzieję, że rygorystyczne
czy przy tym nie wyżywie przepisy ustanowione przez
nia, aie przede wszystkim
kosztów noclegu, które wa GKKFtT obejmą swą mocą
hają się od 400 do 60C sł przedsiębiorstwa turystyczne
za łóżko na dobę...
w całym kraju.

U

Kwatery
prywatne* 1

Na taką sytuację wpływ
ma dość specyficzna walka
konkurencyjna, jaka toczy
się w branży. W ostatnim
czasie powstało wiele no
wych biur podróży, także
prywatnych. Wszystkie sta
rają się o miejsce w tych
samych atrakcyjnych, głów
nie nadmorskich, miejscowo
ściach wczasowych, licytu
jąc się nawzajem w cenach
wynajmu it water. Każdy
ehe* zdobyć jak najwięcej
łóżek. Cena jakoś nikogo
zbytnio nie interesuje,
a
rozumowaniu ^ przedsię
biorstw turystycznych idzie
w sukurs wiele zakładów pra
cy. Muszą się wykazać, że
dbają o załogę, często za
każdą cenę. W tej niezdro
wej sytuacji właściciele
kwater prywatnych poczuli
się Panami.
A jednak cos się zmienia
1 chybt na lepsze. Sygnały
o złej jakości świadczonych
w kwaterach
prywatnych
usług oraz ich koszcie spra
wiły, ża biura turystyczne
miały kłopoty ze znalezie
niem nabywoów na skiero
wania w II połowie sierp
nia i we wrześniu, mimo
zastosowania obniżek cen
Przegrali też najbardziej
zachłanni pośrednicy, naj
częściej przedsiębiorcy pry
watni których wysiłek ogra
niczał się praktycznie do
wykupywania wczasów w
pańsiwowrym przedsiębior
stwie turystycznym i od
sprzedawania ich dalej.
Z rozdziałem
skierowań nie ominę
ły również zakładów
pracy, które wcześniej tak
hojną ręką płaciły za kwa
tery każdą cenę. Biorąc pod
uwagę koszty skierowania
oraz sumę jaka może być
zwrócona pracownikowi za
wczasy, wielu dochodzi do

ŁOPOTY
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KRZYSZTOF ŻAK

Książki nadesłane
Bohdan Baranowski: „I ud*ir
gofclóc? w XVII—XVIII w."
Wydawnictwo Łóazkie, wyd. 1.
•tr. 254 c^na 200 xl.
Stefan Inglot„1
dziej6
wsi polski. T’, Ludowa Spół
dzielnia Wydawniczh, wyd l
str. 448, cena 320 zl.
Stefar Żeromski: „E^ha leś
ne”,
Wydawnictwo
Łódzk.e,
wyd I, etr T«, cena 80 zł.
Pellks Gross: „Proletariat \
kultura”, Ludow_ SpołdzteUuŁ
W^d? wnicza, wyd. I, str 379.
cena 200 zl.
Monika Warneńska: „Twój
czar nade mną trwa”, Wydaw
nlctwo Lubelskie, wyd. 1. str
318. cena 200 zł.
Józef Mroiklewics: „Kształ
cenie ogólnotechniczne w nau
czaniu
początkowym”,
Wy
dawnictwa Szkolne i Pedago
giczne. wyd. I, atr. 228, cena
190 zł
Marek Grala: „Pejzał domo
wego ogniska”, Wydawnictwo
Łódzkie, wyd I, atr. «8, cena
50 zł.
Czesław Mirosław śztctpaak: „Na własny rachunek”
Wvdawnlctwo Łódzkie wyd <
str. 70, cena 50 zł.
Janusz Górski: „Z historii
myśli ekonomicznej” Wydaw'
nlctwo Łódzkie, wyd I. str.
313, cena 200 złTerary Lełajskl: „Jarek i
Marek bronią Warszawy” Wy
dawnictwo Lubelskie, wyd. II,
atr. 144, cena 110 zł
Lech M. Jakób: „Karamamarakorum”. Ludowa Spółdziel
nia Wydawnicza, wyd. I, str.
147 cena 150 zł
Zdzisiów Wróbel: „Konspira
cja", Wydawnictwo
Łódzkie,
wyd. I, str. 268. cena 120 zł
•ttanlsław
Lem: ..Blbliotena
XXI
wieku”.
Wydawnictwo
Literackie. w>d
I. str. 106.
cena 130 zł.
Kajetan Pskowski: ..Intymnpejzaż prowincjonalny”,
Wy
dawnictwo Łódzkie
wyd. I.
str. 20t cena 80 zl.
Janka Bryl: ..Świat ujrzany
2 daleka”, Wydawnictwo Lite
rackie. wyd, ł, str. 135, cena
s:> zł
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W przepełnionych przedszkolach

Co,gdzie, kiedy %

znów zabrakło miejsc dla wszystkich dzieci

jimpreiul

Zmartwieniem wielu rodziców kilkuletnich dzieci tam znajdą miejsce w pla
Jest zapewnienie im opieki przez tę część dnia, kie cówce przedszkolnej. Jak
dy dorośli pracują. Teao roku blisko 5 tys. dzieci. nas poinformował inspektor
zgłoszonych do przedszkoli w Trójinieście, nie zna- Wydziału Oświaty i Wycho
4 . lazło w nich miejsca. Tymczasem działające przy wania UM w Gdańsku —
wspomnianych placówkach komiaja kwalifikacyjne, Gerard Platta, wkrótce miarf składające się t dyrektorów pizedszkoli, przedsta- stu przybędą trzy nowe, dłu
♦ wlpieii komitetów osiedlowych i rodzicielskich oraz go już oczekiwane przedszX4 organizacji społecznych, i tak przyjęły wiecej przed- kola. Trwają bowiem budoszkolaków, nłi przewidują okieślone przepisami li- wy tycń oi tentów na Morenie, na Chełmie oraz na
Zaspie, a wykonawcy zobowiązail się odaać budyńki z końcem sierpnia b.. Po
odjiowiednlm zagospoaarowaniu przedszkoli, zostaną
one uruchomione na począt
Najtrudnifejsza pod tym dzielnic 1 osiedli gdańskich, ku
października. Jedynie
względem »ytuacja j*st w jak: Wrzeszcz, Śródmieście, otwarcie przedszkola na
Gdańsku, gdzie na 14173 Orunia, Stogi oraz Chełm, Chełmie może nastąpić miezgłoszonych do przedszkoli Natomiast stosunkowo do- siąc później, a więc 1 listo
dzlecl przyjęto tylko JO 783. brze przedstawia się sytua- pada br, gdvż prace budów
W tym blisko 1800 malu- cja na Żabiance, Przymorzu lane w tym obiekcie są naj
chów znajdzie *lę w przed i na Zaspie, w jednostce A. mniej zaawansowane Tak
szkołach ponad przewidzi» Toteż
nierzadko dzieci z czy inaczej, jesieuią tego ro
ną limitem liczbę młejsc. ojiedll, w których bardzo ku gdańskie dzieci będą mia
Najwięcej kłopotów z odda« brakuje przedszkoli, wożone jy do dyspozycji ponad 300
niem dziecka do przedszkola są przez rodziców do odle dodatkowych miejsc przedsz
mają mieszkańcy takich głych punktów miasta, jeśli Rolnych. Niestety, jest to
niewiele, jeśli weźmie się
pod uwagę ponad 3000 od
rzuconych niedawno wnio
sków o przyjęcie do pized
„ «koto ustalono, iż punkt szkolą.
W Gdyni na ogólną liczbę
przyjęć spółdzielni „Śnieżka"
5309 limitowanych miejs.
w Sopocie, przy al Nie w przedszkolach, przyjęto
»odległości 783, ma otwierać do nich w tym roku 5849
swoje podwoje o godz. 11, dzieci. Podobnie jak w Gdań
'
*^
▼|

_ (podobni, tretztt, )Hi
nasz czytelnik), że sprzedawa
nie telewizorów da odbioru
programu w kolorze bez Instrukcft obsługi, jest praktyką
> z sensu, żeby nie pcwledzleć, urągającą od dawna
jui przyjętym zasadom. Bo
niby skąd nabywa odblornika mark' „ELEKTRON 280"
mo nad, ,P. o obch<di.p.G
się z urządzeniem, które In
staluje w swoim mieszkaniu
pewnie po raz pierwszy w
życiu? Tak natomiast został
potraktowany jeden z naszycn
czytelników, który owo kolorowe telewizyjne cudo nanył

w Sklepie przy ul. Startowej
w Gdańsku — właśnie bez
Instrukcji...

_ aby publicznie popisy
wać się swoim artystycznym
kunsztem gry na instrumen
cie muzycznym niekoniecznie
trzeba być absolwentem kon
serwatorium. „Przepustką" do
takiej działalności powinien
być wówczas autentyczny ta
lent I solidne umiejętności
warsztatowe. Niestety, domoro
sły skrzypek, który od pewne
go czasu usiłuje przekonać
przechodniów na ui. Długiej
w Gdańsku, że .obi dobry ułytek ze swego instrumentu,
nie grzeszy ani talentem, ani
umiejętnościami, a podejrze
wać należy, że I ze słuchem
muzycznym u niego nietęgo.
Czy zatem bywalcy tego re
prezentacyjnego w Gdańsku
deptaku muszą być narażeni
na tego rodzaju komaromltujące ooczynania oeztalencla?
To niezupełnie retoryczne py
tanie kierujemy do organu w
Urzędzie Miejskim, którego
pieczy powierzono życie kul
turalne w mieście.

niewielkie
punkty pizedszkolne w barakach na tym
osiedlu. Poprawią się więc
znacznie warunki bytowania
dzieci w przedszkolu, ale
nie rozwiąże to kłopotów z
brakującymi w nim miejsca
mi d>a maluchów.
W porównaniu z Gdymą
cty Gdańskiem, w znacznie

SOPOT, Grand Hotel, Kon
cert
Oikiestry
Kameralnej
Wojciecha Rajskiego, g. 18
G D.-OLIWA, katedra, XXIX
Międzynarodowy Festiwal Mu
zyki Organowe 1 — Bedalch Ja
na czek (Szwecja), g. 30

lepszej sytuacji są rodzice
małych dzieci z Sopotu. Tam
tejsze przedszkolne komisje
kwalifikacyjne przyjęły w
|,r> 1215 dzieci na 1332 zgło
szonych. Ponad określoną

normę miejsc do sopockich
przedszkoli uczęszczać będzie tylko 55 dzieci.
.
Nadzieją rodziców, ktorlch pozbawiono możliwości przedpołudniowej opieki
nad dziećmi, jest wrześnio
wa
dodał kowa rekrutacja
do przedszkoli. Jak mówi wi
zytator Grażyna Wojlas z
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku, korni
sje, przyjmujące maluchy do
przedszkoli, działają przez
cały rok. W związku z tym
wnioski rodziców, mających
szczególne kłopoty z zapew
meniem dziecku opieki, będą rozpatrywane nadal. Trud
no
* jednak zaradzić pro
blemom wielu rodzin, kiedy
trójmieisitie
p zedszl ola
„pękają
w
to niechże ten termin bywa sku, grupy przedszkolaków i ta k już
szwach" i jest ich wciąż za
dotrzymywany, a nie, jak to będą więc dość liczne, mniej mało.
więcej 30-osobowe. Brak
km. z
mta,° mleisc0 11 bm ~ per przedszkoli najoaraziej od
3onei roczYł zławić si(? w Pra czuwa lą mieszkańcy Gdynicy o godz. 11.23, witajgc gru Siodmieścia (205 nie przyję
pą 0ełeku]qcych klientów tłu tych dzieci), Cisowej i Dem
Bafrycka Agencja Arty
.
,
styczna informuje, że pod
(225
odrzuconych
płowa.
maczenl#rłV "®yłam Przetrz> wniosków), a także Chyloni,
czas
M:ędzy narodowego
mana w biurze dyrekcji". Jeś Karwin i Kacka. Niewielkie
Festiwalu Piosenki Sopot
fl tak było Istotnie, to dyrek problemy z oddaniem swych
'86 będzie przeprowadzo
c}a sama kręc| bIcz
swo. pociech do przedszkoli mają
ny plebiscyt publiczności.
’ ..
.
, .
Do rozlosowania atrakcyj
jedynie gdynianie z Orło
,q
1
ne nagrody, m. In. telewi
wa, Redłowa czy Wzgórza
zor „Neptun 505" i des
Nowotki. 1 września urucho
(HED)
ka windsurfingowa. Kupo
mione zostanie nowe, sześny ao nabycia w kasach
Telefoniczne sygnały ao tej cioddziałowe przedszkole wr
BART i w Operze Leśnej
ruorykl redaktor dyżurny przyj Karwinach, w którym znaj
w trakcie koncertów.
muje w poniedziałki, wtorki, dzie opiekę 180 dzieci z te
K-9549
ł w 9°d**nach go osiedla. Jednocześnie jed
od 10 da 13.
nak zlikwidowane będą dwa

Tydzień na drogach
Obserwacja ruchu na dro
gach w minionym tygodniu
przez służby drogowe MO
zmusza do stwierdzenia, że
w woj. gdańskim nadal jeż
dzimy zbyt szybko. Dcdajmy jeszcze da tego, Że wie
tu. kierowców
na
,
, wjeżdża
J
.
skrzyżowania bez zachowania szczególnej ostrożności,
a także nie zwalnia w ich
obrębie, zapominając, że pie
szyna należy umożliwić bez
pieczne
przejście w vffznaczonych miejscach. W
sumie w ostatnim
ty
godniu zarejestrowano 33
wypadki,
w
htón cli 3
osoby
poniosły
śnuerć
na miejscu,Ł a. 36 osób
odniosło
obrażenia,
przy
czym
na
11
wypadków
spowodowanych przez pieszych, aż w 6 przyczyną b\i
brak opieki ze strony osób
starszych nad dziećmi do 7
let.

Dnia 15 sierpnia 1986 r. odeszła od na*
■w wieku 73 łat
Nestorka Kodu
najuknchańsia Żona, Mama, Teściowa i Babcia
ś. t P

Stanisława Kwiatkowska
I voto Zawadzka
x d Fiszer
Msza św odprawiona zostanie w dniu 19
sierpnia 1986 r. w kościele Stella Maris przy
ul. Portowej w Gdyni o godz. 13.
Pogrzeb odbędzie się tęga samego dnia o godz.
15 na cmenlarzu Witomińskim, o czym zawia
damiają nieutuleni w żaluMąż, J.M.E Zawudzcy, I.Z. Kwiatkow
scy, R.Z.J. Kowalczyk, M.LR.S Kwiat
kowscy.
Prosimy o nieskładanie kondolencji.
G-2616?
X żalem zawiadamiamy łe 14 sierpnia “996 roku
zmairła nagle w wieku 3® lat nasza pracownica

BOGUMIŁA WITKOWSKA

Dziś kilka uwag o przejeżdżaniu przez skrzyżowania
16 bm., o godz. 16.15 Tadeusz
k„ kierując samochodem „sko
da" (Kin 12-42), jadąc ul. Ar
mu Krajowej w kierunku Po
hulanki, nie dostosował się do

znaKu
eV's?eristwa
przejazdu”
i na pi1
skrzyżowaniu
% ul. 3 Maja doprowadził do
zderzenia z samochodem „s>
(Gilü 54-11), kierowar,,na

*

Nasza czytelniczka mia
la nieaawno nieprzyjemną
przygodę. Zdarz/la s/ę cna podczas odprowadza
nia d6 pociągu, wyjeżdża
jących do Warsrawy, zna
iornych. Otóż mieli oni po
dróżować pociągiem po
spiesznym z miejscówka
mi, na których, jak Wiado
mo, oznaczone są wago
ny. Tymczasem na dworcu
w Sopocie nie by/o żad
nej inrormacji na ten,at
zatrzymania się poszcze
gólnych wagonów —• w
odpowiednich sektorach.
A to diaiego, że... nie
ma tam w ogóle oznaczo
nych sektorów! Tak więc
płynące z głośnika pou
czenie, gdzie zatrzymuje
si9 każdy wagon, byro bez
sensowne. Znajomi ledw!e
zorientował' się, gdzie sta
je ich wagon — ?,R" i

co także stwarza zagrożenie
dla bezpieczeństwa naszego
i mnveh.

A t*™; * trzydniowa* akc^’
przeprowadzonej w różnych re
onach woj. gdańskiego, otóż
z prawego pasa, ponieważ w dniach 4, 12 i 13 bm. funk
•„
___ _
cjonarlusze
cjonarlusze
MO, wspólnie
MO, wspólnie
% wy z wy
nJp ra'
a ninl osnako-wa- azlatami komunikacji, kontrolo
nia poziomego, czyli strza- wali wykorzs stanie transportu
jey kierunkowych, można samochodowego Jednostek urpo

na ul. Biskupią. Oczywiście

również jechać na wprost,
czyli
na Pohulankę
Pohtii inkę — oO
czym, niestety, zapam.uają
niftk.iSrzv
Iri.muw
Air
Rietetorzy Kierowcy ii w
wówczas dochodzi
Uo kolizji,

nym przez Jerzego K. W wy
paaku obrażeń doznały 3 oso
by. pasażerka „Syreny” 40-let
nia Irena K. oraz
pasażerki
„Skodt” 35-ietnia Elżb«eta S.
i J5-letnia Ewa R., która prze
byws'na"
w^szp'naUE*
bywa na leczeniu"
leczeniu w
szpitalu.

JAN LINDA

wpisów

kontrolna pod katem przestrze
%ania »graniczenia prgdkości
Na 1201 przypadków — SS0 do
...................
...............
....................
tyczyło
kierowców
samochodów osobowych» 33 — autobu
or»i im kierujących

r1ow^1' lTjiw
ni.jo tt nietrzeźwych.
Za
trzymano 22 prawa ja*dv ora*
dowodów
rejestracyim ch,
mand^taefa
i wniotrkaeh do kolegium.
Ot.

* głętok.m *a.l«m aawladamlanrr, te dni*
16
sierpnia 198« roku po krótkiej chorobie sm. irłmój
Mąz, nasz Ojciec, Teść i Dziadek
i. T P.

Pogrzeb odbędzie się dnia 20. n8. 1986 roku
° godz. 15,00 na rmentarzu Komunalnym Srebrzysko-.
Rodzin1« Zmarłego wyrazy szczerygj współczu
cia składają:
7.\tzad Główny TKT Warszawa 1 Zarząd
Wojewódzki TKT Gdańsk.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 20
sierpnia, o godz. 9, w kościele św. Brygidy w
Gdańsku.
Wyprowadzenie zwłok w tym samvm dniu
o godz. 15, z kaplicy cmentarnej Siebrzysko.

Ms7* św, żałobna odprawło-na zostanie dnia
20 sierpnia 1986 roku o godz. 10 w kościele
parafialnym w Gdańsku-Kokoszkach, po czym
nastąpi wyprowadzeni« rwło-k na cmentarz
w Gdańsku-Matami.
Pogrążona w amutku
VtO DŻINA.
G-i«lfr3

RODZINA.
S-81S3
% głębokim talem zawiadamiamy, ** zma-rł tra
giczni* w wieku 53 lat

STEFAN BRZEZIŃSKI
na««
pracownik, dobry kolega, czło
wiek * azlachetnym sercu. Odznaczony brązową
adznaką „Zasłużony Pacownlk Morza”.

Pogrzeb odbędzie się 19. 08. 1986 roku o go
dzinie 14, na cmentarzu Wołomińskim.
»•r-’-ezne wyraay współczucia Rod-lnla Zmarłe
go składają:
yraco wnlcy I kierownictwa Morskiego Porłu Handlowego w Gdyni.
K-968?

198« roku

19 no

Goplana, Być albo nie
być,
USA. od 15 1.. g. 14. 16; Uciecz
kn wr noc, USA, od 18 L, g 18,
20

OBŁUŻE, Marynarz. Greysto
ke — 'egenda Tarzana władcy
małp. ang., od 12 1., g. 16 17,:5:
Christine,
USA, od 13 1„ g.
19.30
GRA.BOWFK, Fala. Odmien
ne stany świadomości, USA.
Od 15 1.. g. 56.30
18.30
ORŁOWO, Neptun, Gry wo
jenne, USA. Od 16 1.. g. 1«, 1*
CHYLONIA Promień.
Sko
rumpowani,
fr., od 15 1„ g.
16 30 18 30
RT VIA, Aurora, Księżniczka
w ośle1 skórze,
radź., g, 16;
Prawdziwe życie Drakuli, rum
od 15 1.. ? 17 30 20
OKSYWIE, Grom
Paragon
gola. poi., g. 16 Sezon na baż, nty, poi., od 15 1., g 19.30

żowanie ul. 1 Moja z ul. Ar
mii Czerwonej — pierwszeń
stwo przejazdu przebiega uh
Armii Czerwonej, 1 Maja w
kierunku Opery Leśnej
Jednocześnie z uwagi na
ograniczoną ilość miejsc par
kingowycti uorasza s.ę wszystkich zainteresowanycn o
korzystenie przy dojazdacn
na imprezy festiwalowe ze
środków komunikac,! publicznej.

DOX
J
KAUkl T KULTUR?
Sltiti «I OK, Ił
Dz;eń lmpi w. dla turyetów.
Pa!eta wielonarodowościowe,)
sztuki
radzieckiej'* — pro
gram filmowy o sztuce Ukrai
ny, g. 10—18.

Gdańsk — apteka przy ul
Sta lennel 3. Gdańsk-Wrzeszcz
~rrv ul. Grunwaldzkiej 30—3J
Gdańsk-Zaspa przy ul Wlotów
8. Gdańsk-Przymorze przrv uL
Lumumby J4 Sopot przy ul.

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej

Dnia 7 sierpni* 1988 ’•pku zmarł kochany Maż,
Ojciec i Dziaoek
ś t P.

WŁODZIMIERZ WARYNYCIA
lat 57

Uroczystości żałobne odprawione zostaną 21
sierpnia, o godz. 16, w kościele parafialnym
na Oksywiu.
Pogrzeb po mszy św., na cmentarzu miejsco
wym.

RODZIN V
parkingu NOT

zmarł nagi* w

mgr LUCJAN CZYŻEWSKI
prezes Tovarzvstwa Przyjaciół Gdańska, aasluiony; dia miasta Grudziądza 1 Gdańska. Były wię
zień obozów koncentracyjnych
Sachsenn »usei I
Matbausen Gusen
Powojenny'
działacz społecz
no-kulturalny i kombatancki.
Pełnił szereg odpowiedzialnych
kierowniczych
stanowisk w organizacjach
społerzn eh. Położył
w talkie fcS ługi w upamiętnianiu osób i miejsc
marty . i logii narodow ej oraz ochronie zabytków
Gdańska.
Wielki miłośnik i propagatoi czarnej sztuki dru
karskiej w Gdańsku.
żla rtybnae osiągnięcia
odznaczony
Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 1 Krzy
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ora*
innymi odznaczeniami państwowymi, resortowy
mi i regionalnymi.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmar
łego składają.
dyrekcja, organizacje ~połeczno-politvcsne oraz pracownicy Zakładów Graficz
nych w Gdańsku.

łe

13.

0«

196«

roku

Okręgowa Stacja Hodowli Zwierząt w Gdańsku
zawiadamia. ż.e dnia 17 sierpnia 191“ roku zmarł
wybitny hocowca bydła i koni woj. elbląskiego

Pogrzeb odbędzie się dnia 20 sierDma 1986
roku o godz. 10.00 w Dąbrówce Malborskicj.

Z glebok'm źa.lem zawiadamiamy, te dni* 15.
0«. '.sus roku. zmarła najdiotsza
tona. matka,
teściowe i babcia
ś. t p.

Msza św. żałobna odorawnona zostanie dnia
20 sierpnia 1986 roku o qodz. 10, w kościele
Ojców Franciszkanów w Gdyni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o yodiriłre 12.30 na cmentarzu w Małym Kacku,
czym zawiadamiała:
koleżanki 1 koledzy
w Gdyni.

■

Klubu

z domu Iwanicka

Pogrzeb odbędzie się dnia 20. 08. 1986 roku o
gudi. 14 »a cmentarzu w Oliwia.
RODZINA
G-26256
Z głębokim talem zawiedam amy. ie ojciec, teść,
dziadek 1 pradziadek
ś. t p.
1986 roku

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w
dniu 20. 08. 1986 fnkti o godz. 12.00 w kościele
św, Jakuba w Oliwie.
Pogizeb odbędzie się w tym samym dniu o
qodz! 13.00 na cmentarzu w Oliwie.
ROD7IN
G-26289

Morskiego
*-«103

Z głębokim *al«m zawiadamiamy, te dnia !«. 0«
ISW roku, -marła na sza najukochańsza mama i
ba bda

MARIANNA GIERC7.AK
Pogrzeb odbędzie się 21 08. 1986 roku o
godz. 13, na cmentarzu Leszczyn-Ki.
Pogi aiżon* w głębokim bólu
RODZINA.
S-814I
Dnia 1» **rpn4a ł*8J roku odszedł na zawsze

W dnii !ff sierpnia ’98« roku zgasło na zawsze
serce najdroższej Mamy, Teściowej, Rabc-i 1 Pra
babci

MARII SZUDZIŃSKIEJ
Msza św. iarobna odprawiona zostanie dnia
20 sierpnia 1986 roku o godz. 11.30 w kaplicy
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Pogrzeb w tym samym dnu o godz. 14, na
cmentarzu Srebrzysko,
pogrążona

w

głębokim
RODZINA.
G-26253

* t p.

KAZIMIERZ STARZENSKI
kombatant
światowej.

walk

niepodległościowych

ritelewfzfal
PROGRAM I
8.55 — „Domator"
9.0H — Teleferie TDO „Pod
niebne wakacje”
9 25 — „Dżokej
Monika"
(14) -— serial Drod. NRD
10.00 — DT — wiadomości
10.10 — Kronnca XIII Ogól
nopolskiej Spartakiadv Mło
dzieży
10.20 — „Zaginął bez śla
du" (4) — serial prod. ang.
11.10 — „Z myślą o z.mie"
11.25 — „Poradnik domato
ra"
11.45 — „Na leżaku i w fo
telu"
11.50 — „Terra X' — „Nie
potrzebni
biali bogowie”
— serial dokum. prod. RFN
17.00 — Program dnia
17.05 — „Prosty rachunek"
17.15 — „Teleexpress"
17.30 — „StudTo Lato"
19.00 — „Zajęcza nocka"
19.30 — Dzienmk TV
20.00 — Publicystyka
20.15 — „Zaginął bez śladu"
(4) — senal |>rod, ang.
21 05 — DT — komentarze
21 25 — Telewizyiny Informator Wydcrwniczy
21.40 —
- „Wisła" — reportaż
21.55 — Opole '86 — Piosenka akforska i kabaretowa
wiadomości
23.05 — DT
PROGRAM W

17.00 — „Jak wydać naszg
mamę za mąż" — film.
lab prod. NRD
„Wakacie...
18.20
PANORAMA
18 30
19 00 — „Wideomuzyka”
19.30 — Dziennik TV
Perl20 00 — „Zwiedzamy
skę"
20 15 — „Młodzi i film" —
koszalińskie spotkania fil
mowe
20.45 — „Nieznany front"
21 15 — Panorama kina ra
dzieckiego „Czułość"
22.30 — Wieczorne wiado
mości

ŻONY

dniu 16 sieipnia 198« roku zmaił nagie

mgr ŁUCJAN CZYŻEWSKI
zasłużone działacz społeczno-kulturalny
Gdańska, długoletni prezes Towarzystwa Przyja
ciół Gdańska.
Rodzinie Zmarłego wyrazy
współczucia skła
dają:
przewodnicząc;- Miejskiej Rady Naroduv ej prezydent miasta Gdańska.
K-9S74
7nanv,

ś. + p.
HELFNA LESZCZYŃSKA
Z d

PRZYRYLSKA
lat 55

Mrzd św żałobna odprawiona zostanie dnia
21 sierpnia 1986 roku, o godz. 8 w kościele
Chrystusa k^óla.
Poqrzeb 21 sierpnia 1986 roku o godz. 13, na
cmentarzu Łostowirkim
Maż z rodzina.
G-262*m

Kolerance Teresie Ceremus
z powodu zgonu

MATKI
głebok!e wyrazy współczucia składa,a
dyrekcja, organizacje
społeczno-politycz
ne oraz pracownicy Gdyńskiego Przedsię
biorstwa Burioss nictwa Przemysłowego

K 9Ś22
Z głębokim żalem "awiadamiamv, te dnia 15. n«,
1986 -oku zmarła nasra długoletnia i ceniona pra
cownica

Z d. PKKOWSKIEJ
lat 74

o czym
zawiadamia
talu i smutku

Rybactia prognoza pogody w
pr.
0 58, 6.28, 13.00. 21.00.
PROGRAM LOKALNY
6.05 — Poi atme takty, 6.30 —
Studio Bałtyk, 7.55 — Radiore
kiama,
13.05 — Kwadrans z
piosenką, 17.05 —*• Mistrzowie
skrzypiec od A do Z — avd.
Krystyny Kowalczyk, 17.30 —
Przegląd aktualności Wyorze2a, 17.40 — Komentarz Henry
ka Lechowskiego, 17 45 — Na
grania z gdańskiego studia —
aud. Krystyny Rejnowicz 18.00
— Audycja literacka. 18 75
Omówienie programu.

Z głębokim żalem zawiadamiam^, że dnia
1®
sierpnia 1986 roku po ciężkiej chorobie zmarła ukochana Zona, Mamusia. Teściowa i Babcia

KRYSTYNA CHLASZCZAK

zmarł w dniu 16. 08

oficerów Wc jewódzkieg" Urzedti Spraw Wewpętrznycr* w
Gdańsku — telefon 31-19-40
37-03-33 (całą dobę).

składaj*
d* rekcja. koleżanki | koledzy z Oddziału
Wydawnictw
Akcydensowych
w
Gdań
sku.
K-953«
W

JERZY MAJEWSKI

WACŁAW WiKTOROWICZ

STANISŁAWA KYZIOŁ

OSTRE DYŻURY PEŁNIĄ!
Oddział
Chirurgiczny,
Od
dział Chorób Wewnętrznych i
Oddział Chorób Oczu Szpita
la Miejskiego w Gd -Zaspie,
ul. 30-leeia FRI, nr 5<J

Koledze Ryszardowi Kwiatkowskiemu

•kładają:

Pogrążeni w amutku:
luna, dzieci, zięć 1 wnuczek.

T taiłem rawladam amy,
•marła na*/a koleżanka

rSipitałe |

wyrazy głębokiego współczucia z powoau śmierci

ZOFII MARAS2

Dyrekcja I pracownic*.

9

Pogrążona w głębokim ąmmtku

W datiu 13 sierpnia
wieku 68 lat

GDYNIA, Warszawa, Powrót
do przyszłości, USA od 12 1.,
g 10. 12.30, 16; Cotton Club,
USa. od 18 1.. g. 18.30, 21
Atlantic, Tato
nie bój się
dentysty,
pol-, g. 15.30; Prze
znaczenie, poi., od 18 L. g. 17,

K-9S4«

kol. ŁUCJAN CZYŻEWSKI
zashitony działacz amatorskiego ruchu teatraln -go 1 regionalnego, długoletni preze*
Zarządu
O/W TKT w Gdańsku długoletni członek Zarzalu Głównego TKT w Warszawie, członek honoro
wy towarzystwa.
W Zmarłym tracimy wielce zasłużonego działa
cza 1 pranego kolegę.

Autokar podstawiony bęo*le na
w Gdańsku, o godz. .4.

21

aąsicdzl oraz przyjaciele z Such^nina.
G-2#)'40

lat 54

mgr LUCJAN CZYŻEWSKI

Pogrążona w emutku

drogowych.

Z ża'em zawiadamiamy, i* dnia 13. 08. iwę ro
ku odszedł od nas

Z głębokim żalem zawiadamiamy.
dnia
13
s.erpnia 1986 roku zmarł
nagle
najukochańsi r
mąż, ojciec, dziadek
ś. t P-

Msza tw. iałobna odprawiona «ostanie 20
sierpnia 1Q86 roku o godz. 11.15 w kościele
św. Mikołaja Gdynia-Chylonia.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o
godz 13, na cmentarzu Gdynia-Leszczynki.

w karta'h

Jak
poinformował
nas
Wydz. Komunikacji UM w So
pocie, w związku z Międzyna
rodowym Festiwalem Piosenki wprowadzono zmiany w or
ganizacji
ruchu
kołowego
przy dojeźozie do Opery Leś
.ej. Do godz. 8 24 bm. —
skrzyżowanie ulic: Abranama,
Sikorskiego z ul. Armii Czerwonej — pierwszeństwo prze
jazdu przebiega ulicami: Sikorskiego i Armii Czerwonej
w kierunku Gdyni; — skrzy-

BRUNON WIERCIŃSKI

RODZINA,
S-RI20

• Dy'okcja Teatru Drama
tycznego w Gdyni przy di.
Bema 26 z przykrością zawia
damia, że z powodu choroby
oaiwórczyni a*ównej roli w
spektaklu „Niech no tylko
zakwirą jabłonie" — Zofii
Swiebody przedstawienia w
dmach 20-24 sierpnia zosta
ją odwołane. Wykupione biiety będą woźne na przeasta
wien^ „Okrętu", który będze
grany w zarrran odwołanego
spektaklu o godz. 17 lub ka
sa teatru zwraca należność
za nie wykorzyrtane miejsca.
• Dyrekcja Miejskiej Bib
lioteki Pualicznej w Gdyni im
formuje, że czytelnicy zam
kniętej filii nr 6 w Gdyni-Cisowej (przy ul. Chylońskiej
207) mogą tu zwracać v\ypn
życzone książki dziś aj, 19
bm, w godz, 15-18. Od 1
września książki będzie moż
na zwrócić w filii nr 12 przy
ul. Chylońskiej 25.

Zmiana ruchu kołoweyo
w czasie festiwalu

***»>£

lat 81

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 21
neipnia, o godz. 12.45, w kościele Chrystusa
Króla w Małym Kacku.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dni* o
godz. 14, na cmentarzu Witomińsk:m.

0 tvm waito wieozieć

OrRF za.strzeęa sobie możli
wość zmiany repertuaru.

“'*• -»kład hamulcowy
lub kie
w ł3 pr*vpad
karh ujawniono
rał.jzowanle

Na tym skrzyżowaniu caras
cześ,^ zdarza ą sią uiepo
rozum enia między kierującymi, dlatego przypotu unamy o konifCZ.nirści przestrze
Kierowcom, jadącym ul.
zasad obowiązujących
Aimii Krajowej (od strony PrzV skręcaniu (w lewo czy
Wezb ’
i
Afinl W prawo) na
skrzyżawaWęzła
Leningradzkiego),
przypominamy, że podczas mach. Dodajmr też, te na
Ł ’ dość' często Zayom.namy
skręcania w prawo — w ul dal
sygnalizowaniu
zamiarn
3 Maja powinni ten manewr
dokonywać z pasa prawego, inaiany kierunku jazdy —

Z głębokim żalem zawiadamiamy, ie w dniu 15
sierpnia 1»86 roku zmarł nasz kochany Ojciec,
Teść, Dziadek i Pradziadek
i. t p.

fcpweli^^PassaVT^mkk^

^l*hnyth- Na 4SS **ontroio-

--------pojazdów 9* miało na
gauuy *tan techniczny (prze
fiaznie uiesprawne
o. a let.i

Uważajmy na skrzyżowaniach

Rodzinie Zlmarlej -wyrazy współczucia »kładiją:
Rada Nadzorcza, Zarząd
i
pracownicy
„Społem” PSS w Gdyni.
K-9S01

lat »5

Cieszy fakt, że w Gdon
sku jest dużo zieleni. Spa
cerując jeanak po niektó
rych ulicach można dojść
do wniosku, że gdzienie
gdzie zieleni mamy... w
nadmiarze. Chodzi tu o
wybujałe trawniki, na któ
rych trawa
przesłonięta
est wysokimi chwastami,
o zarośnięte zieleńce na
skwerach i przed domami.
Podczas, gdy pobocza
głównych traktów komuni
kacyjnych Gdańska są wciaz doglądane i pięknie
utrzymywane przez Miej
skie Przedsiębiorstwo Zie
leni, przy wielu bocznych
uliczkach
panoszą się
chwasty.
Wewnątrzosie
dlowa zieleń, o którą na
szym zaan:em do ać po
winny m in, przedsiębior
st wo gospodarki komunał
nej. jest od la* zaniedba
na i pozbawiona opieki.
A przecież roślinność w
mieście powinna być oz
dobą, a nie szpecić.
kun

zawrocie, nr
np. na
na vP7pł
węzet r,v
czy

K 182«

STEFAN KRAUSE

Zieleń
może sjpeciP

zawrócić

Pogizeb odbędzie tlę 20 sierpnia, o godzinie
12.30, na cmentarzu w Kacku.

Z głębokim b<Vem z a.w ad aim lamy łe dnia
1»
sieipma 1<*86 roku zmarł ukochany Mąż, Ojciec,
Teść l Dziadek
*. t P.

zdążyli wsiąść do pocią
gu. Czy na aworcu w So
pocie nie powinno być le
pszej informacji na ten te
mat?
(bk)

Dlaczego
nie ma sektorowi

bowiem pasem drugim jadą
ci, klórzy chcą udać się na
wprost (a więc w kier. Po
hulanki) lub mający zamiar

A Wybrzeżu prze
bywał na zaproszę
nie Uniwersytetu
Gdańskiego zespół mę
ski Passat-Chor z Lubeki-Travemünde. Chór
zało~ny został w 1976 rc
ku przez miłośnikóu
pieśni
marynistycznej
W skład zespołu wchc
dzą m. in. kapitanowie
żeglugi wielkiej, adw&ka
ci, ekonomiści. Ich re
pertuar związany jest
ściśle z morzem. Zecpół
koncertował u: Gdyni,
Gdańsku i Sierakowi
cach. Warto aodać, że
suro ją nazwę chór zaczei
pnął od sławnej ka-

GDAŃSK, Leningrad, Klasz
tor Shao-Lin. Hongkong, oc 15
1., g. 10; Cotton
Club, USA,
od 18 1., g. 12.30, 15, 17.Ć0, Pro
lector, USA,, od 18 1., g. 2i
Kameralne, Greystoke — le
genda Tarzana władcy małp,
ang., od 12 1„ g. 15.30; Nadzór,
poL, od 18 L, g. 18, 20
Drukarz, Podróże Pana Kle
ksa. ez. 1 i II, poL, g. U
Gedania, Ognisty Anioł Okostiuin.) poi., Od 18 1., g. 16,
18.15
OK UNIA, Kosmos, Błąd sze
ryfa, NED, od 12 L, g. 15; Se
ksmisja, poi., od 15 L, g. 1T;
Ucieczka w noc, USA, od 18
L, g.
21
NOWA PORT, 1 Maja Z wi
zytą u Van Gogha. NRD, od
12
g. jl6; List gończy, poi.,
od 15 1. g. 18. 20
WHZiiZCZ,
Bajka
F.T.,
USA, g. 10, 12.30; Poszukiwacze
zaginionej arki, USA, od 12 L,
g. 15. 17.30; Czułe słówka, USA
od 15 1., g. 20
Znicz, Powrót do przyszłości,
US \ od 12 1.. g. 15, 17, 18; A
madeusz, USA. g 21
Zaspa, Tajemniczy
mnich,
radź., g. 17; Cud nieDywały,
jug., od 18 1., g. 18.30
Zawisza, Superpotwór, jap.,
g. 17; Werdykt, USA, od 15 1.,
g. 1»
OLIWA, Delfin, Hallo taxi,
węg., oa 18 1., g. '6, 16
SOPOT, Bałtj k, Porwanie w
Tautiurlistanie, poi., g. 10 12;
Piramida strachu, USA. od 12
1. g. 15. 17, 19; Kochankowie
mojej mamy, poi.,
od 18 L,
g. 21
Polonia, Powrót do przyszło
ści, USA, od 12 1., g ’6, 8.30;
Cotton Club, USA. od 18 1.. g.

Boh. Monte Cassino *L, Gdynia
przy aj. Zwycięstwa 1 i przy
uL ŁwietojaAskiej 76.

LIDIA KOWALCZYK
Pogrzeb odbęd?ie się 19. H8. 1986 roku o
godz 12.30 na cmentarzu Łostowickim.
Wyiazy głębokiego współczucia • Rodzinie Zmar
łej skład a ja
dvrekeja. rop 7w
Rada Pracow
nicza, koleżanki i koledzy z
Zakładów
Graficznych w Gdańsku
K-9568

Rod Linie Zmarłego
i

wojny

PogizeD odbedzia się w dniu 19. 08. 1986 ro
ku o godz. 13.00 na cmentarzu w Nowym Poi
cie.
RODZINA.
G~?v>’?9

kol JERZEGO BIERNATA
wyrazy głębokiego współczucia składają
«
dyrekcja. Rada Pracownicza, Ni/Z. POP,
koleżanki i koledzy z Oddziału Napraw
czego KPKS w Gdańsku.
K-9525

r*

Mgr Stanisławowi Krawczykowi
W' vazy gtPbokieao współczucia z powodu śmierci

MATKI
akładaja:
koleżanki ł koledzy e Zakładów Przewo
zów lOBiKTK.
G-2619P

