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Z obrad Komitetu Wykonawczego OPZZ

Sztokholm

Zgoda co do celów
•sprzeciw wobec niektórych metod

Zapowiedź
nowej polskiej
propozycji

Festiwal otwarty. Prezentacja Diosenkarzy.

Nowa radziecka Inicjaty
wa na konferencji iztokholmskiej, wvrnienl® goto
wości na przyjęcie zasadv
dokonywania inspekcji na
Problematyka płacowa zdominowała obrady Ko nych 1 stanowisk pracy, miejscu jako środka weiyprzeprowadzenie
rzeczywi
mitetu Wykonawczego OPZZ, który zebrał sie
fikacji przestrzegania uchwa
stej, metodami analityczny lonych w przyszłości posta
wczoruj w Warszawie Komitet ocenił funkcjonowa mi,
weryfikacji norm pracy.
nie zakładowych systemów wynagradzania oraz Oprócz realizacji tych wnio nowień, przyjęta została z
przez delega
Uroczystą zapowiedzią teleodniósł Się do propozycj. wprowadzenia warto sków odnoszących się do zadowoleniem
tów i obserwatorów. Tym wizyjną i sygnałem festiwaprzedsięb
orstw'
Kumitet
Wy
ściowania pracy.
samym usunięta została okonawczy uznał za niezbęd- statnia zasadnicza przeszko lowym znokotTutej orkiestry
Zakładowe systemy płaco- tucję — porozumień zakła- np
wpiuwadzenie szeregu da na drodze do doprowa ALEX BAND rozpoczęło sę
we wprowadzone na mocy dowych
konkretyzujących zmian zależnych od eeh- dzenia konferencji do po wczoraj wieczorem kolejne
święto piosenki. W konkutsoustaw'y ze stycznia 1984 r. postanowienia układów m trum uctyczą one np uspra myślnego rezultatu.
we szranki stanęło w efekcie
związkowcy oceniali już po in. w sprawach wynagradza w-nienia mechanizmów ekoW tei sytuacji każda de
tym, jak uczynił to rząd, a nia. Komdet "Wykonawczy nomicznych w dziedzinie ste legacja powinna przyłączyć 19 kandydatów, przyjechali
następnie Sejm. Jest to je- uznał równocześnie za celo- rowania dopływam'''środków się do wspólnego poszukiwa także goście czyli Bonnie Tydnak tvlko pozorne opóż- we, bv wyłączyć do tych po- na wynagrodzenia tak,
bv nia rozwiązań pozostałych ler, Karel' Gott, Edyta Genienie bowiem wnioski, ja- rozumień sysiemy wyuagrs- uzależnić wzrost płac od jeszcze problemów, jak pod ppert, Bad boy* Blue, Michał
grupa
k.e z te i oceny wynikają, dzania, które spełniły zakła- rzeczywistej poprawy efetc- kreślił na inauguracyjnym Bajor i oczywiście
Do Opery Leśnej
będą przydatne przy pracach dane ceie społeczne i gospo tywności gospodarowania. Za posiedzeniu obecnej sesji Herreys
darcze, a zmienić częściowo sprawę niezmiernie ważną szef delegacji polskiej, nmb, przybyli Korr>|jozytorzy, mena
nad nowymi svstemami pła
żerow’«, przeastawiciele firm
odbudowę służby
cowvmi, zwłaszcza tymi, któ lub w całości te sys^my. uznano
Włodzimierz KcnarsKi. Na
I
sponsore będą wprowadzane
po które nie zdały ?qzaminu orqanizacji 1 normowania wczorajszym briefingu rze fonograficznych
rzy wschodzących młodych
uchwaleniu ustawy dotyczą Zdaniem związkowców tvl pracy.
cznik naszej delegacji, o- gwiazd, przea* wszystkim je
cej układów zb orowych pra ko częśc:owro systemy zakła
Głównym jednak postulacy. Ustawa ta, jaK wiado dowe spełniły pokładane w tern związkowców jest ureai świadczył, że działając w dnak niezawodne mimo fatvm duchu Polska, zamie
mo, wprowadza nowa ins y nich nadzieje.
nienie nie zmienianej od rza zaproponować wkrótce tclnel pogody puoliczność,
w!elbiciele dobrej muzyki i
Sformułowano więc wnio 1982 r. płacy minimalnej nowe sposoby rozvdązania piosenki
ski na podstawie opinii 34 (na której zbudowano wie- pozostałych jeszczi proble
Opera
Leśna
przywitała
e składników płacovrvch w mów z dziedziny obserwacji
ogólnokrajowych i 35 za
nas wielobarwnymi światła
kiadowvch orqanizacji zwiaz • Dokończenie na str. 2 działalności wojskowej.
mi, oekoracia Teresy Zygadlekcw vch oraz dyskusji na po
wicr i Jerzego Boducha utrzy
siedzeniu komitetu. Uznano
mana w kolorze zielonym
m. in za konieczne qeneralne zwiększeni? udziału
sKładnlków związanych z
wyn’kami pracy w całości
zarobków,
konsekwentne
przestrzeganie przyjętych w
zakładach zasad premiowa
Zahamowanie spadku po- CPR na rok przyszły akcennia, a zwłaszcza uzależnie
dochodów tuje konieczność podejmonie premii od jakości pro ziomu realnych
dukcji oraz oszczędności su rencistów 1 emerytów, u- wania przedsięwzięć służąrowców, materiałów i ener- trzymanle poziomu świad- cyrh ochronie osób będąaii, powiązani? oceny syste czeń socjalnych i spolecz- cych w najtrudniejszej symów płacowych z orz^glą- nych dla rodzin najniżej sy- tuacji ekonomicznej, a więc
c:* większej ilości materia dem struktur oigsnizacyj- tuowanych, rozwój
placó- Inwalidów rencistów 1 młołu niż byłoby to potrzebne
wek służby zdrowia, oświa- dych rodzin. WJąZe się to
DrzY konstrukcjach bardziej
ty,
a także budownictwa nie tylko z koniecznością zrakomiełe koresponduje z
nowoczesnych. Wysoka ma
mieszkaniowego — to naj- realizacji zasad waloryzacji otaczającym5 scenę drzewom.
teriałochłonność wvn:ka rów
ważniejsze problemy, który i rewaloryzacji rent oraz Ktoś powiedział, że jest nie
nież z nieodpow;ednieqo do
mi zajęły się na wspölnvm emerytur, ale również two- widoczna, uważam to za jej
boru technologii wytwarza
posiedzeniu. 20 bm. w War- rżenia realnych warunków i największy walor; nie prze
ni, ze zbvt małeqo udziału
sza wie prezydia rad: ds. lu- możliwości
podeimowama szkadza, nie iest agresywna,
tqehnoioqti oszczędnych w
dzi starszych i inwalidów i przez emerytów i rencistów a stanowi jeayrie tło, ele
ich ooóln^j liczbie.
osób niepełnosprawnych o- dode'kowego
zadudnienia, ment uzupełniający to, co
I tak np. udział urządzeń
raz ds. rodziny przy Radzie Zwracano także uwagę na dzieje sie na estradzie. Po
do obróbki plastycznej
w
W Genewie odbyły tię w Ministrów W czasie pośle- ciągle nie zaspokojone
pę dziwiać należy też pięknie
pa’-ku obrabiarek przemviu nonienziateit 1 w srooe radziec- dzenia, któremu przewodni- trzeby społeczne w dziedzi zakomponowany roślinnością
konsultacje na
elektromaszynowego w Pol ko-amerykańskie
temat powszef bnego 1 całkowi czył wicepremier Zbigniew nie oświaty, służby zdrowia przód sceny.
sce wvnosi ok 7 proc., pod tego zakazu broni chemicznej. Gertych uzgodniono współ- i budownictwa mieszkanioPrezenterami
pierwszego
czas, qdv w Czechosłowacji
Rozmowy maiace na celu za ną opinię dotyczącą
dnia konkursowego byli znazało- wego.
(PAP)
— 20 proc., a w NRD. RFN warcie konwencji tnięuzynaro- żeń projektu Centralneao
! USA powyżaj 30 proc dowei w tej sprawie prowadza Planu Rocznego na rok 1937
uczes'nicy genewskiej konfe
• Dokończenie na stu 2 rencji rozbrojeniowej.
w sferach polityki socjal
nej, oświatowej i ochrony
zdrowia.
W dyskusji podkreślono,
że w założeniach planu go
— ...........
....... »U —
spodarczego w roku przy
szłym przewiduje się prze
znaczenie dwóch
trzecich
przyrostu dochodu narodo
wego na cele społeczne. Uwarunkowane jest to jednak
przede wszystkim
uzyska
niem podstawowych celów
Wakacyjna wymian* dzieci i młodzieży pomiędzy
Dd liczby do jakości — żują na pogłębienie się te- ekonomicznych, a zwłaszcza
NRD i Polską była tematem* spotkania grapy partyjtwierdzą jedni, uważając, że go niekorzystnego zjawiska. wzrostem efektywności pro
no-administracyjnej z Okręgu Erfurt z przedstawicie
dbałość o to co i jak wy
lami władz woj. gdańskiego.
Kontrolą objęto 3213 par dukcji, utrwaleniem rćwnowa-rl
Gospodarczej,
a
przede
twarzamy zostanie w/muszo
tii wyrobów Na liście bu wszystkim sytuacją rynko
na automatycznie, gdy ryW tym roku na wypo- Lityczną. Je.i postawa, dunęk będzie zróżnicowany. bli pierwsze miejsce zajęły wą Zaprezentowany projekt czynek do NRD wyiechało
zdyscvplinowanie oraz
Nia będzie liczby bez ja- wspólnie opravry oświetle- opinii do założeń projektu 1830 osób z woj. gdańskie1 pF‘e.lpa pra<ry'T’
nn WirAH irToetnilrów hv ftaw^Y
ei jak ncj .nsze
kości -- kontrują inni, świa ulowe-— % 26 badanych
go. Wsrod uczestników by- swiaüectWo. Każaa grupa w
dai.l, ło prodakawanie lub
2„ u^,£alo ocen ne.
ły wyróżniające się w pra miejscu swojego pobytu^orbudowanie byle czego i by.
le jak — to zwykłe marno- 9®t wną draż meble
z 12
dni
poi? Je,
cy i nauce zespoły i dru ganizowała
trawstwo, na które nie stać partii zakwestionowano
9.
żyny harcerskie, laureaci gdzie prezentowała dorokonkuisow i olimniad nrzed bek- ?asze-1, (■•'.’czyzny. Uronaszej gospodarki. I trud- Tuż za nimi uplasowało się
Wczoraj
opuściła
Polskę,
obchodzone
było
no nie zgodzić się z tym sta mleko I jego przetwory (ne udając się w drogę powrotną iconicuisow i olimpiad przea czyście
miotowych,
wychowanko. taKże Święto Odrodzenia nowisklem. dostrzegając jak
do USA grupa amerykańskich
wie domów dziecka, dzieci 22 Lipca. W trakcie trwaczęste jest nieprzestrzeganie gatywnie oceniono ponad 53
duchownych oraz osób śv lecnia
obozów, zarówno
w
obowiązujących norm Mó- proc. badanych partii) i ma
kich, która na czele z arcy z rodzin zastępczych, podwią o tym m in. wyniki kon szyny rolnicze (40 pi oę. o- biskupem metropolitą Bosto ODiec7ni TPD i PCK orai NFD' aK , 1 w P T p"'
op zm TPD ‘ PCK oraz zawiązywaJy się trwałe przy
tioll przeprowadzonych
cen negatywnych). Nieco le nu. kardynałem BERNARDEM
I półroczu hr,, przez Depar- piej niż przed rokiem wypa. LAW przebywała z pielgrzym organizacji młodzieżowych, jaźnie, młodzież powróciła
— Nasza młodzież — no- a° *Wy^h KrajÓW * Wiel°‘
tamint Kontroli
Pol- d)l
„buwla, ką w naszym kraju. W jej
masza mioaziez
po- mi wrażeniami.
’“J Kcmutnra Normaliza- arlvkl, .dTr lpoiywcaych na. skład wchodził m. In. przewod wiedział obecny na .polkaw woj< gdańslcim przez
cji- Miar
r„.HT5 rnMir^v
^Trn. niczący senatu stanu Massa
V , Ji Jakości.
,,v , ,
, rzędzi
rolniczych czy wyrorm sekretarz KW PZPR w okres lata wypoczywało poSposrod
365
badam ch bów chemicznych. Trućnm chusetts William Bulger, a tak G i ans ku - Mieczysław Cha nad U4n chłoprów i dzi?przedsiębiorstw, aż w 192 jednak tę poprawę uznać za
ie przedstawiciele społeczności bowsKi — wykazał;
dużą ^
t z NRD. Ich program
stwierdzono niezvm nie uza zadowalającą.
żydowskiej w USA.
aktywność i dojrzałoś u po- p0bytu obejmował nie tylsadnion?
odstępstwa
od
ko zajęcia kulturalne, roz
norm technicznych
1 od
grywki iportowe, wyciecz
przępisówj prawa budowla
ki 'krajoznawcze, ale także
nego. W stosunku do wyni
działalność produkcyjną (w
ków sprzed roku dane wska
ramach OHP). Dzieląc się
na spotkaniu uwagami i re
fleksjami z pobytu dziew
cząt i chłopców‘w naszym
»kraju, przewodniczący gru
py oartyjnej z NRD —■ Mi
chael Jedamzik powiedział
m. in.: „Wyjeżdżamy z Pol
ski zadowoleni z wypoczyn
ku oraz pełni wrażeń, ja-

Fot. M. Zarzecki

XXIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki

Związkowcy o płacach i wartościowaniu prasy

W Sopocie-pierwszy koncert

W porcie gdyńskim spory ruch siatków Nz. widok na
basen Prezydenta.
Fot. M. Zarzecki

Gra o 100 łys. ton wyrobów walcowanych

Jeden procent oszczędności

na z II programu telewizji
Grażyna Torbicka w bemo
nizującej z całością seledynowej sukience i znany raczej z wypowiedzi prasowych
niż estradowych, krytyk Tomasz Raczek, wspomagający
prowadzącego konkurs, zza
konsolety, niezawodnego Marka Nieaźwieckiego. Wykonawców w fali także bracia
Herrey's co można uznać za
szczęśliwy dla men omen, a
przesumęcie występu s/mpatycznych Szwedów no finał
wieczoru, za udany pomysł
reżysera.
Następnie poznaliśmy *zacowne jury, które pod prze
wodem
Romana
Waschko
oceniać będzie i wydawuć
werdykt
w
konkursie
o
PRIX
FESTIWALU
GRAND

SOPCT '86, Zasiaaajq w n’.m
— Frantisek HRABAL, Bert
KARLSSON, Lutz KIRCHEN
WITZ, Eduard KOLMANOWSKI, Natalii CLAUDIO, Petor
SChiNMELpHENIG,
Lennart
SJOHOLM, Yari HlUESADA
i Andrzej KORZYŃSKI,
Konkurs o Grand Pdx Fe
suwalu, „Bursztynową płytę"
rozpoczął przedstav iciel Szwe .
cji DAN TILLBERG piosenką
„Holiday On The Moon” (Wakacje na Księżycu) dużo lepie) przyiętą niż „Love
Is
Love” (Miłość to miłość).
Trzeba jednak przyznać, że
szczególnie Szwedowi niełatwo chyba występować w
Sopocie po Herrey’s.
HANNE BOEL z Danii dys
ponuje głębokim głosem o
• Dokończenie na str. 2

Opinie do zaJoierr CPR na 198^ r.

Nd?? ludności

-loczna produkcja huty „Baildon"

dlaczego nasze konstrukcje są takie cezkie?
W uh. r. gospodarka zużyła ok. 10.S min
ton
wyrobów
walcowanych, choć apetyty miała znarznie większe, Dotvczv
to zwłaszcza przemysłu,, który jest
największym
odbiorcą
wrrohów hutniczych. I rnoć jednostkowe ziiiycie tsch ma
teriałów, w porównaniu z sytuacja sprzed 3—4 lat zmniej
szyło sic. jednak nadal nie dla
wszystkich
Ich
wystarczy"
( hodzi przede wszystkim © mlbardziej poszukiwane wyroby walcowane wysokiej Jakości.

Operowanie wielkimi licz- wadzić rzecz do mniejszvch
oami ma to do siebie, że nie rozmiarów i zastanowić się,
zawsze można uchwycić rze- co dałaby qospodarce po
rywisty obraz sytuacji, lecz zornie niewielka oszczedraczej jej uogólnienie. Dla ność w postaci 1 proc. wy
tego też spróbujemy' spro- robów walcowanych rocz
nie?
Nie jest to niemożliwe.
Porównania
zużyć a tych
wvrobow przez nasz prze
mył z przemysłami innych
krajów wskazują, iż chodzi
tu o niebagatelną ilość 100
Opinię społeczną zaimeresoWŁło doniesienie
c odkryciu tys. ton. Tracimy je przez
złoża ropy w pobliżu *Xvst m rzy nadmierny ciężar konstruk
szczynka w woj. gorzowskim. cji, małv udział elementów
Choć trudno już dziś oszaco
wać wielkość złoża — powie znormalizowanych 1 lunifikowanych oraz znikome wy
dział dziennikarzowi PAP d®
rektor departamentu geologii, korzystanie materiałów sub
naltv 1 gazu w Ministerstwie
stytucyjnych (np. w samo
Górnictwa i Fnergetykf ZBTGchodach ciężarowych i oso
N’TrW KOR\B — nie można
jednak oczekiwać wielkich za
bowych).
sobów Struktura złoża, która
Nadmierne’ Nużycie mate
została rozpoznana przy porno
cv badań se Ismicznych wska
riałów powoduje t°ż niezovt
zuje, że będziemy
go mogli
wysoki poziom myśli tech
eksploatować na skale przemy
nicznej. Już na etapie kon
słowa. Jego powierzchnia jest
jednak nieduła 1 może być po
strukcji taboru kolejowego,
równ-wana z Innvtnl złożami
obrabiarek, suwnic itp. nasi
odkrytvmi wcześniej w rejo
inżynierowi® planują zużynie Zielonel Góry.

Jeszcze nie Kuwejt
ale zawsze...

W Doszukiwaniu
pozaziemskich cywilizacji
W Stanach Zjednoczonych
rozwijane sg prace nad projektem najbardz ej ambitnego i najbardziej zaawansowa
nego technologicznie systemu przechwytywania różnych
sy§nałów z kosmosu, które
mogłyby ewentualnie pochodzid od cywilizacji pozaziem5^
System ten będzie
mógł
wykrywać m kro'ate i akr
«lać. -zy
-h pochoa enl.
iest naturalne, czy też zćsta'ły cne wytworzone
*
w .„„.ńi,
sposob
7
3
sztuczny.
Projekt ten spotkał się z
meszanymi reakcjami
nau
kowców. Niektórzy z nich uważajg, że nie spełni on po
kładanych w mm nadzie"- A
nawet, gdy jak;eś informacje
zostanq tq drogq uzyskane,
to najprawdopodobniej okaże
się, że cywilizacje pozaziem
skie moaq nas przewyższać
w rozwoju nawet o miliard
lat. Na potwierdzenie swych
słów przytaczają istnienie na
naszej planecie różnych zna
ków, świadczących o tym, że
już w erach prehistorycznych
odwiedzali ją przybysze z ko
smosu.
System, finansowany przez
NASA, wyposażony w nojno-

wocześniejrzą aparaturę elek
tronteznq Kompjtery, będ, e
dokonywał pprównań
przechwyconych z kosmosu mikrofi o ‘‘ardzo małej częstoL‘lwości z podlonymi, kłor<* stworzone zostały na Z emJ przez człowieka, a nie
mogły powstać w sposeb naturalny. Cały zakres mikrofal
podzie.ony no 10 aa
’00 mln ''k°na,ow - kl0,e
d1
przeszukrwan, Dz.ęk, tema będz,e ma
żna cbjgć kontrolq przestrzeń
,
10 mi onów
razy wększą
niż ta, która dostępna była
do tej pory.

Genewa

Konsultacje
ZSRR-USA

Jak byio na obozach w Gdańsku i Frfurcie?

Rodama PKNMiJ

O wakacyjnej wymianie
dzieci i młodzieży

Oprawy oświetleniowe i mehle
otwierają długą Fistę Dubli

Afrykańscy pielgrzymi
opuścili Polskę

Pol roku po zabójstwie 0. Palmego

Fiasko największej w historii
Szwecji operacji policyjnej?

Wkrótc« upłynie pół roku petezy". Ng pytonie, czy pel;
od zabójstwa w centrum Szto cja wie, kim jest morderca,
kholmu b. premiera Szwecji, Holmec odpowiedział; „możOlofa Pcmego. Nada! niezna na obecnie wybierać między
ne jest nazwisko mordercy I kilkoma osobami",
motywy jego działania. Kie
Policja szwedzka atakowa
rujący śledztwem szeft policji
na je*t ostatnio ostro za pro
sztokholmskiej, Hans Hoimer,
T
A
■ ■
o4wi ,aczył niedawno w tele- »"^en,. podwó/ne, gry , a
’
źywanie dwuznacznych sforw'em * .^doszło dc^mordc- mutowań w kontaktach z pro
są. W społeczeństwie szwedz
stwa". Powiedział on też, że
kim utrzymuje się jednak na
po 400 tysiącach godzin pra
dal dość powszechne przeko
cy
„ekipa
śledcza
ma
już
głó
Zachmurzenie zmienne, ©kr*
*_
,
, ■
„ nanie, że policja znajdzie mor
,
. • - V
, •
,
iimi przelotne opady. Temp wnq teorię, qiownq Imię. Wie
my doić duża - stwierdził d*,c«rano ló—12. w ciągu dnU ok,
- jednak ni. tvle, aby mai >k«’Hy'’^'k' „Fressen tłu
1« it. C. Watr. zachodni umiar
kowany, ©kresami doić »ilny.

na było wykluczyć irr^ hi

Dan Tillbery ze Szwecji zamauguiował wczoraiszy kon
cert.
Fot. M. Zarzecki

•
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Norwegia

R*ą4v kobiet

Samoloty irańskie ostrzelały tankowiec (iberyjski w Zatoce °erskiej. Był to 55 tan
kowiec który zniszczony został w lym roku w wyniku wojny między Irakiem o Ira
nem.
CAF-AP

Norwegi* *+ała się obec
nie pierwiiym na świecie
państwem, które rządzone
jest niemal przez kobiety.
W parlamencie posłanki sta
nowią aż 34 proc. składu, a
w 18-miejscowym rządzie 8
tek ministerialnych również
znajduje się w- rękach pici
pięknej, kobieta jest rów
nież premierem

Polskie statki
w rejsach
dookoła świata

20 bm. zakończył w por
cie szczecińskim 130-dniową
podłóż dookoła świata sta
tek Polskich Linii Oceanicz
nych „Dzieci Polskie" wykich dostarczył nam 2-tygo- cz-Mterowany przez Przedsię
dmowy pobyt na ziemi gdań biors.two Przemysłowo-Usłu
skiej. Udało nam się tu zre gowe Rybołówstwa „Transalizować wiele zadań wy- ocean" do przewozu ryb i
chowawczych, umocnić przy mączki rybnej. 130 dni te
jaźń między naszymi naro- mu opuścił on kraj udając
ukształtować i rozrwi- się przez Rostock w NRD,
riiTĆ uczucia internacjonali- Maroko, Kanał Sueski, Sin
styCZne> Nasj wychowanko- gapur 1 Tokio na północny
We uawiązali
kontakta Pacyfik, aby stamtąd przez
ze swoimi ^wi^nikami z Kanał Panamski udać się na
innych
krajów, przebvwa- Atlantyk i z powrotem do
jących, tak jak i oni, goś- kraju
cinnie na obozach młędzyNatomiasl
20 ©m. łączniko
narodowych
wiec ..Tran^oceanu” — ..TerSzczegółowo zasady i or rai” rozpoczął podróż dookoła
Uda się on przez Mo
ganjZację
wakacyjnej wy. globu.
rze Pólhocne, Atlantyk. Morze
miany
dzieci 1 młodzieży Śródziemne 1 Kanał Sueski na
pomiędzy NRD
i
Polską stępnie Ocean Indyjski do Ja
prZypomniał wicekurator oś ponll, gdzie zawiezie ładunek
kalmarów, aft” stamląd po
wjatv j wychowania
T_PV płynąć na Pacyfik 1 z ładun
w Gdańsku - Stefan Sta- kiem rvb oraz maozkl rybnej
łlak
od polskich rybaków powrócić
^lak‘
(ffp)
do kralu.

Najporsze przed nami?

Kryzys w światowym
przemyśle stoczniowym
Grupa ekspertów z Orga
nizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
vv najnowszej analizie dosz
|a do wmiosku, że pr7?d
światowym
. przemysłem
stoczniowym jesz ze to co
najgorsze jest w najbliższej
perspektywie, mimo iż sy
tuacja kryzysowa trwa już
od kilku lat. Eksperci są zda
r_ia, że dno kryzysu przypad
nie na najbliższe miesiące
i już teraz trzeba się przygo
tować
do maksymalnego
zmniejszenia mocy produk
cyjnych.
W krajach należących do
OECD w pierwszym półro
czu br. zwodowano już tył
ko jedną trzecią tej liczby
statków’, jaka zeszła z po
chylni w analogicznym okre
sin ub. roku. Ceny osiągane
w tym roku prznz stocznie
ledwie
pokrywają koszty
produkcji, co tę ostatnią czy

ni nieopłacalną i zmusi wła
ścicieli stoczni do Ich zamykania.
Zdaniem
ekspertów z
OECD,
kryzys do 1988 r
obejmie
również przemysł
stoczniowy Japonii i Korei
Południowej, które obecnie
dają blisko 70 proc. produk
cjj kwiatowej,

śladami Amundsena
Da Nowej Zelandii wylerieli
i Norwegii uczestnicy kolejne;
norweskiej naukowej wypra
wy antarktycznej. którzy za
mierzają zdobyć biegun połud
nlcwy na nartach.
Naukowcy norwescy zamie
rzają pójść śladem
słynnego
norweskiego badacza polarne
go ROALDA
AMUNDSEN
który n grudnia lfU 1 roku do
tarł do bieguna południowego,
wyprzedzając o 4 dni brytyjs
ka wyprawę Scotta Ekipa skła
da się z kobiet, a na jej czele
stoi Monika Mristensen.
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Vi Sopocie-pierwszy koncert Jeden procent oszczędności
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ciekawej barwie, dobrze za
prezentowała się w utworze
L<?'sa Muhla „One More Mi
nute" CDaj rrt jeszcze jedną
chwilę) tylko z towarzysze
niem fortepianu przy którym
zasiadł Frede Evert. W dru
gim występie towarzyszyła jej
także orkiestra dając bardzo
suoteiny podkład muzyczny.
Danuta BŁAŻEJCZYK tamy
kojąca wczorajsze, konkurso
we występy zaśpiewała piosenk' Włodzimierza Korczc i
Wojciecna Młynarskiego „Ser
ce nie jest wysDą samotną"
ł „Taki cud i miód" zcane
polskiej DubMczności wcześ
niej. W amfiteatrze sopock m
zabrzmiały pewniej i głębiej.
Ale wcześniej śpiewali m.
in. b.
ciepło
przyjęty
ALAN ROY SCOTT z JSA,
ANABEL LOPEZ z Kuby i
MIKLOS VARGA z Węgier.
„Eu.opa”, utwór z wiosną mu

zyką wykonawcy, anonsowa
ny jako wielki przebój, moim
zdaniem nie ma znamion
przeooju, podobał się nato
miast w drugiej piosence —
tańcząc po ostatnim seansie
filmowym.
JITKA
ZELENKOWA
w
Dramy Vanku muj" (Mój
drogi wiaterku) przesadnie
smuciła wpadając chwilami w
meiorecytację; zdecydowanie
lepiej powiodło się jej w
piosence z rytmicznym refre
nem „Marne si co riet" (Ma
my sobie coś do powiedze
nia).
Uznane, szczególnie wśród
młodszej części widowni zys
kały zespoły z Niemieckiej
ReDubliki
Demokratycznej
STERN MEISSEN i w ostatniej
chwili przybyły na festiwal
duet Norwegów, ale w bar

wach Finlandii THE MON
ROES. Gdy pojawił! się nu
scenie coś się nareszcie za
częło dziać. Widownia ożyła,
fotoreporterzy ruszył! do ak
cji. LAGE FOSHEIM I ElVIND ROLl.ES potrafią skupić
no sobie uwagę słuchacza i
widza, są na scenie ogrom
nie swobodni, piosenkom’ ze
swojego arugiego albumu„Dcżyj
nastęDnego
dna"
(1985) „Jeanette" I „Cheerio"
(Zegnaj) podbili sopocką pu
biiczność
Po konkursowych emocjach,
mniejszych
czy większych
przyszedł czas na finał, syg
nał muzyczny „Summer Par
ty" zapowiedział pierwszych
gości czyli
sympatycznych
brae' HERREY'S. A my czeka
my na dzisiejszy wieczór.

roczna produkcja huty „Baildon"!

• Dokończeni« z« str. 1 ności można uzyskać dzięki nych — tylko niecałe
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Zmniejszaniu materiałochłcn modernizacji sprzętu pow proc.
ności nie sprzyja także szechnego użytku. Jednak
Specjaliści szacują, że wy
utrzymująca się od wielu lat najwięcej daje stosowanie korzystanie tych rezerw,
w
zasadzie
niezmieniona takich technologii obróbki nawet w niepełnym zakre
metali, które powodują nie sie, umożliwiłoby uzyska
struktura produkcji.
Oblicza się, że powszech znaczny ubytek materiałów. nie oszczędności wyrobów
ne stosowanie elektroniki w Przy tzw. obróbce skrawa walcowanych wyższych niż
sferze projektowania kon niem 30—60 proc. materiału wspomniany 1 proc. a % tego
strukcji, automatyzacji i or zamienia się w odpady, w niewielkiego przecież 1 pro
ganizacji może spowodować obróbce plastycznej w ma centa starczyłoby materia
zmniejszenie zużycia mate trycach — 20—25 proc., w łów dla wielu tych, którym
riałów w przemyśle elektro metodzie precyzyjnego odle dzisiaj brakuje. Producenci
maszynowym o 10—20 proc wania — 20- 40 proc., zaś w samochodów osobowych mo
Dwukrotnie większe oszczęd produkcji wyrobów spieka- qliby wytworzyć kilkaset
tysięcy pojazdów, blech wy
starczyłoby na dodatkową
produkcję kilku milionów
pralek lub chłodziarek rocz
nie. Oczywiście są to tylko
szacunkowe wyliczenia, nie
oznaczają też, że taka ilość
towarów rynkowych byłaby
Praw nam potrzebna, lub, że wy
Uwzględniając
postulaty tym „Moskowskąja
mieszkańców Mcskwy Korni da" pisze, że czas pokazał, twórcy zdołal.by :ą wypro
tet
Wykonawczy
Rady iż nie zawsze decyzje te by dukować. Chodzi jednak o
Miejskiej stolicy ZSRR po iy przemyślane, zwłaszcza uzmysłowienie sobie skali
diął decyzję o przywróce gdy dotyczyły one ulic o i efektów możliwych do
dziej znanych, doświadczo niu niektórych starych nazw nazwach historycznych, któ uzyskania oszczędności.
nych muzyków rockowych w ulicom miasta. Na planie re stały się swego rodzaju
Na 1 proę. oszczędności
NKD, od ponad dwudziestu Moskwy znowu pojawi się wizytówkami miasta. Stara tizeba zapracować również
lat zajmują wysokie miejsce Ostożenka, którą w latach my się troskliwie chronić w samym hutnictwie, po
na krajowych listach przebo trzydziestych przemianowa zabytki architektury i sztu przez unowocześnienie tech
jo w.
no na Metrostrojewską. Na ki, historyczne oblicze stoli nologii wytwarzania, zmianę
9
9
9
pian powróci Chamowiczies cy. Czy jednak takiej sa asortymentowej i jakościo
Irina Otiewa absolwentka kij Wał noszący obecnie na mej troski, takiej samej u- wej struktury produkcji, w
moskiewskiego eksperymental zwe Wału
Frunzeńskiego, wagi nie wymagają również celu lepszego jej dopasowa
nego studia jazzowego, jed stacja metra „Lermontows- nazwy moskiewskich ulic? nia do potrzeb odbiorców
nocześnie studentka Państwo kaja" znowu nosić będzie — zapytuje dziennik. Rze Nie trzeba dodawać — pisze
wego Instytutu Muzyczno. Pe nazwę używaną wciąż przez czywiście bywa tak, że ży Rvszard Nałęcz z PAP, że
dagogicznego. W 1982 raku
starszych mieszkańców mia cie, wydarzenia wnoszą do qdvbv się to udało, efekt
wygrała dwa poważne kon sta — „Krasnyje Worota" ich nazw poprawki,
Nie byłby taki, jak aayby przy
kursy, jest laureatką Pier
czasami
z
pla była nam dodatkowa huta
Moskiewskie ulice często mniej
wszej nagrody Wszechrasyjzmieniały nazwy w latach nu miasta znikają nazwy, „Baildon", wytwarzająca ro
sksego Konkursu Piosenki Ra
do których od dawna już cznie ok, 125 tys. ton wyro
dzieckiei SOCZI '82 i Między trzydziestych — sześćdzie przywykliśmy.
bów walcowanych rocznie.
siątych.
Przypominając
o
narodowego Konkursu Radio
wego Berlin '82 Występuje
z orkiestrą muzyki jazzowej
pod kierunkiem Olega Lundstrema.

Stare nazwy ulic
wracają na mapę Moskwy

Festiwalowe notki. plotki, fotki
Pan KOZO KOjiMA, mena
żer tokijskiej firmy BOND
CO., UD, wraz z występują
cym w konkursie Shigeru MA
TSUZARI są w Polsce po raz
pie-wszy. Ale dobrym duchem
kontaktów iaDońsKo-polskich,
na gruncie kultury, jest pre
zes dużej firmy impresaryj
nej pan JUN MIDORIKAWA.
który gościł u nas kilkanaś
cie razy. On to sprowadza
do Japonii polskie zespoły,
on, po zeszłorocznym sukce
sie Mayumi łchihary, propa
gował nasz testiwcl w Japo
nii.
•
99
W czasie pierwszych prób
braci HERREYS reprezento
wał fy/fco Richard. Bowiem
najstarszemu z braci, Perowi,
na dwa dni przed rozpoczę

ciem festiwalu urodzii się...
syn. Ale zespół, mimo niepo
kojących wieści nie rozpadł
j/ę, pracuje i występuje, głów
nie w Danii, Szwecji i Nor
wegii Jako zwycięzcy dwu
dziestego drugiego festiwa
lu bracia HERREY'S wystąpi
li na zakończenie pierwsze
go dnia, witciąc /ednocześme i prezentując tegorocz
nych kandydatów.
9

9

9

Przyjaciółmi polskiej gru
py KOMBI można nazwać
p-zedstawicieii
Niemieckiej
Republiki
DemoKratycznej,
sześcioosobową grupę STERN
MEiSSLN Są posiadaczami
długogrającej płyty „Białe
złoto" i ośmiu singli wypro
dukowanych w wytwórni „Amiga”. Należą do najbar-

Związkowcy o płacach
•
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zaproponowana przez resort
pracy — UMfiWAP — 85.
Zdaniem większości jest to
metoda zbyt skomplikowana
i niezrozumiała dla pracow
ników, choć były również
qłosy zarzucające jej nad
mierne uproszczenia. Zwró
cono np. uwagę, że taka ce
cha pracy jak odpowiedzial
ność za kontakty zewnętrz
ne — wyceniona na tę samą
liczbę punktów — występu
je zarowno w kiosku „Ru
chu" jak i w dyplomacji.

zakładowych systemach wy
nagradzania) i stałe jej pod
wyższanie wraz ze wzro
stem kosztów utrzymania.
Ten postulat wielokrotnie
powracał również w wypo
wiedziach odnoszącycn się
do koncepcji wartościowa
nia pracy, która co prawda
przewiduje indeksację, ale
tylko stawki bazowej (obec
nie 5400 zł), co zdaniem
związkowców jest za mało.
ProDlem
wartościowania
Nir zualazta akceptacji pro
wywołał szczególnie żywą,
nie wolną od spięć, dysku pozycja obligatoryjnego wpro
wadzenia jednej metody war
sję między związkowcami a tościowania, jako sprzeczna z
przedstawicielami Minister zasadami retormy gospodar
stwa Pracy, Płac i Spraw So czej; choć z drugiej strony
związkowcy nie
przedstawili,
cjalnych. Generalnie ruch własnej koncepcji — jak sto1•zawodowy uznaje c -lowość sowanie różnych metod warto
wprowadzenia analityczno- ściowania może doprowadzić do
proporcji płac?
punktowych metod warloś- uporządkowania
Główny jednak zarzut doty
ciowania pracy potrzebnych czył
propozycji
szybkiego
do budowy zakładowych ta wprowadzania wartościowania
nracy.
Uznano,
że
powinno
to
bel stawek wynagrodzenia być poprzedzone przeglądem
zasadniczego, a przede wszy struktur i atestacją stanowisk
stkim do uporządkowania pracy, ustalaniem modelowego
systemu płacowego, a nrzede
zwichniętych obecnie propor wszystkim
— nrzyjęciem usta
cji płac, z których nikt nie wy o układach zbiorowych
pracy.
Wyrażano
też obawy,
iest zadowolony. Wartościo
wanie — mówiono — pazwo że nazbyt szybkie wprowadze
nie wartościowania może spo
li obiektywnie ustalić, które wodować w zakładach niepo
branże są obecnie przepłaca rozumienia i sytuacje konflik
ne, a które nie dopłacane, towe. Jak stwierdził Alfred
Miodowicz, fachowcy mogą wy
choć oczywiście wszyscy te powiedziom związkowym zarzu
raz myślą, że znajdą się w cać dyletantyzm. ale związki
nie są dyletantami w ocenie
tej drugiej grupie.
przewidywanych skutków spo
Natomiast zasadnicze wąt łecznych
nie przemyślanych de
pliwości wzbudziła metoda cyzji płacowych.
Tcw. Stanisławowi Wołoszczukowi — z-cy dyrek
tora iks. techniczno-administracyjnych wyrazy głębo
kiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają:
dyrekcja, organizacje społeczno-polityczne
i pracownicy RSW „Prasa — Książka —
Ruch" PUPiK w Gdańsku.

OGŁOSZENIA
supetakśprosouue
KURNIK korzystnie sprze
dam lub zamienią na dom.
Tel. 62-28-84,,
Ü-26U1
FORDA Sierrą nową wzgląd
nie z małym przebiegiem
zdecydowanie — kupią. Byd
goszcz, lei. 39-48-Ö2. 0-26409
SILNIK Peugeota 505, pojem
ność 2300 — sprzedani. Tel
818- 323.
G-26584
Fiata 126 p, i98i r. —
sprzedam. Tel. 47-70-27,
Cr-26418
2.IŁ,A z silnikiem Leyianda
— sprzedam. Gdańsk, Nad
Jarem 41.
G-26478
TRABANTA po kapitalnym
remoncie — sprzedam pil
nie. Tel. 53-12-33
G-26477
LADĘ 1500 — sprzedam. El
bląg. tel. 235-15.
G-26481
OPONY 135 x 12
teł. 47-89-03.

— kupią,
G-26484

WYSEZONOWANY parkiet,
bojler do co. — sprzedam.
Te1. 41-59-39, po 16. G-26309
NEPTUN czarno-biały
—
»przedam. Tel. 57-86-07.
G-26457
OWCZARKI niemieckie ra
sowe
- sprzedam. Zaspa,
Żwirki 1 Wigury l G/28.
G-26480
SILNIK przyczepny Forelle
nov y — sprzedam. Tel.
41-97-64.
G-26491
OKAZJA sprzedam urządzę
nla do preparacjl ryżu. Lech
Piętka, uL Kościuszki 12;3,
42-450 Łazy, woj. katowic
kie. Telefon grzecznościo
wy 591, od godz. 20. G-26488
COCKER spaniele — sprz*
dam. Tel. 24-38-62.
G-26496

BONI PKO
47-89-03.

kupią Tel.
026483

LĘKA RZ poszukuje miesz
kania. Tel. 31-49-81. G-26*26
GARAŻU — poszukują. Tel.
57-86-07.
G-264&6
M-3 Sopot zamienią na wią
ksze stare budownictwo —
Trójmiasto. Tel. 57-90-90 po
18.
G-26478
MIESZKANIA dwupokojowego, najehę^nlel Morena
— poszr kują Tel 32-06-29.
G-26486
DWA pokoje z kuchnią 64
m kw. centrum Gdańska,
telefon, centralne, zamienią
na posoj z kuchnią. Tele
fon 32-57 83.
G-26497
5ATRUDNIĘ na straganie.
Tel. 23-61-30,_________ G-26442
MĘŻCZ. i ŚN \ nn ejnhe p_,
ce Tel. 32-04-25.
G-26482
WYTWÓRNIA wafli Gdańsk
Podleśna 29 a — zatrudni
rencistą
G-26224
W ogrodnictwie nią. Tel. 32-25-20.

zatrudG-26499

ZAKŁAD murarsKo-tynkarski wykonuje roDoty. Tel.
31-13-31 od goaz, 16.
G-26487
SKRADZIONO prawo jazdv
kat. B, A, nr 2407 '81, wyda
ne przez UMG Kościerzyna
na nazwisko Gabriel Grelnke zamieszkały Kościerzyna.
Cegielnia 39, oraz talony pa
liwowe zarejestrowan
na
samochód osobowy Fiat 123p
nr GDS 84-87.
G-26376
OKŁADAM
61-23-51

kafelki.

Tel,
G-26470

BOAZERIĘ wykonują. Tel.
81-02-12.
G-26493

9
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W Dniu Polskim, według
zapewnień organizatorów nie
powinna, w ramach kenku'su,. powtórzyć się ani jedna
piosenka! A konfrontacje ma
gą być zaskakujące; Irina C
tiewo wybrała „Dziwny jest
ten świat" Niemena, Christi
na Dymitrowa Krajewskiego
„Remedium"
Hanne
Bosi,
przedstawicielka Danii „Ser
ca to jest muzyk" Mikuły i
M/vnarskiego, Ano posłuchaj
my...
9

9
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DAN TILLBERG,
pierwszy
wykonau/ca w konkursie o
Grand PRIX Festiwalu SO
POT '86 debiutowai na sce
nie w „Jesus Christ Superstar", w 1982 roku zrealizo
wał swoje marzenie — na
grał album z piosenkami Bo
ba Dylana po szwedzku. Aie
prawdziwą karierę zaczyna
od zatęcia rok temu arug.ego miejsca w szwedzkim Kon
kursie Piosenki Eurowizji. \

BARBARA KANOLD

Kontrolerzy ocenili działanie
blaskieao handlu w sezonie letnim

O
Wczoraj w Elblągu odby ło się posiedzenie Woje
wódzkiej Komisji do Walki
ze Spekulacją, w trakcie
ktorego dokonano m. in. oce
ny działalności poszczegól
nych komisji. Najlepszymi
okazały się okazały się ko
misje w Elblągu, Sztum'e,
Milejewie i Starym Polu,
zaś zastrzeżenia budzi dzia
łalność komisji w Branie
wie,
Ornecie, Kwidzynie,
Fromborku 1
Dzierzgoniu.
Zebrani zapoznali się rów
nież z picmem
Centralnej
Komisji do Walki ze Spe
kulacją, przy Radzie Mini
strów w sprawie zwalczania
przestępstw i
wykroczeń
spekulacyjnych w
obrocie
sprzętem rolniczym, a także
z harmonogramem działań

40 lat osadnictwa i regulacji rolnych

na rzecz pełnego zagospoda
rowania masy mięsnej i och
rony rynku mięsnego.
W
trakcie
posiedzenia
omówiono funkcjonowanie
handlu w okresie
sezonu
letniego.
Organa uprawnione do
kontroli: PIH IRCh, MO,
Woj. Komisja do Walki ze
Spekulacją, przeprowadziły
łącznie 183 kontroli w pla
cówkach handlowych i gas
tronomicznych sektora uspc*
łeczn-ionego oraz prywatne
go w
pasie
nadmorskim
i na mierzei. Ujawniono
4 przvpadki nierzetelnej ob
sługi konsumentów oraz 2
przypadki ukrycia towaru
przed klientami.
Stwierdzono, że zaopatrzę
nie w podstawowe art. spo
żywcze jest
zadowalające
i nie
spowodowało
ono
skarg klientów, natomiast
wiele zastrzeżeń budzi sama
obsługa klientów przez per

sonel placówek handlowych
ł gastronomicznych.
Posiedzeniem Woj. Komi
sji do Walki ze Spekulacją
kierował jej przewodniczą
cy,
wicewojewoda Zenon
Kopczyński.
(skok)

Zakończenie

wojny makaronowej
We wtorek oficjalnie zażeg
nana została tzw. wojna maka
ronowa
między
Europejską
Wspólnotą Gospodarcza a Sta
nami Zjednoczonymi.
EWG zniosła
wprowadzon*
jeslenią ub roku specjalne cła
na Import orzechów amerykań
skich ł cvtrvn. Podwyżkę cła
worowadzono po tym. jak Sta
ny Zjednoczone podniosły wcze
liniej cło na zaehodnioeu -opejs
kle wyroby nrączne, a głównie
makaron.
Z drugiej strony S any Zjed
noczone obniżyły własne ta
ryfy celne na towary zachod
nioeuropejskie do poprzednie
go poziomu.

na ziemiach odzyskanych
Przed 40 loty, we wrzesn'u
1946 r. wydany został dekret
„o ustroju rolnym i osadnic
twie na obszarze ziem odzys
kanych i byłego Wolnego Mia
sta Gdańska". Był on, obok
wcześniejszego dekretu PKWN
o przeprowadzeniu
reformy
rolnej, podstawowym aktem
prawnym kształtującym obec
ny ustrój rolny w Polsce. Do
kument ten, regjlający pro
blemy osadnictwa i zagospo.
darowania ziem zachodnich I
północnych wywarł wpływ
na wiele sfer życia spo
łeczno-gospodarczego
kiaju
bezpośrednio
i
pośredmo
związanycn z rciniciwem.
Przypomnijmy, że do koń
ca 1947 r. osiedliło się w go
ssłodarstwach rolnych ziem za
chodnich f północnych ponad
2 min osób (licząc tylko do
rosłych), Uporządkowanie pod
względem prawnym ł ekono
micznym żywiołowego pcczą
tkowo ruchu migracyjnego
było ogromną pracą. Szcze
gólną rolę odegrali w nim ge
odęci. Chodziło przecież o
dokonanie zupełnie nowego
podziału powierzchni ziemi,
dostosowanego do polityki a
giarnej I spełniającego zało
żonę cele gospodarcze i spo
łeczne. Kształtowano nie tyl 
ko racjonalne, pełnowartoś
ciowe gospodarstwa rolne, a
ie,
takżei wytyczono
no
we drogi, tereny pod ob'ekty
użyteczności
pu
blicznej łtp., a więc całą stru
kturę gnspodarczo-przestrzen

Loch Ness
Potwór na dyżurze
W szkockim
jeziorze Locn
Ness znów pojawił się słynny
potwór. We wtorek rano wi
działy go podobno jednocześ
nie trzy kobiety zatrudnione
w położonym nie opodal hotelu.
Nigdy nie wierzj ł un w hi
storie o potworze — oświad
czyła
reporterom
lH-ietnia
Sharron Boulton — ale od
dziś nie bedc w nie wątpić
Ona I jej dwie koleżanki
opisały wielkie czarne cielsko,
które poruszało się w wodzie.
Miało ono ponoć dwa garby’:
jeden mały, a drugi zdecydo
wanie większy. Na przemian
pojawiało się 1 znikało.
Od czasu polawlenła się pot-,
wora w 1933 r. zebtano ponar
3 tys. meldunków
w jego
sorawle.
Skłoniło to eksper
tów do przeprowadzenia dnkład
nvch poszukiwań, do których
użyto m. in. echosondy. Otrzy
mano wówrza« wprawdzie 40
silnych sygnałów, lecz nie zo
stały
one zidentyfikowane i
zagadka potwora pozostaje na
dal nie rozwiązana.

nq obszarów wiejskich tych re
gionów.
Dla podkreślenia roli tego
historycznego aktu prawnego,
w czterdziestą rocznicę jego
uchwalenia Stowarzyszenie Ge
odetów Polskich — sencja ge
odezji rolnej j leśnej, wspóinie z Ministerstwem Rolnic
twa, Leśnictwa i Gospodnrki
Żywnościowej oraz Komite
tem Geodezji PAN organizu
ją specjalną sesję naukową
pod hasłem: „40-lecie osad
nictwa i regulacji rolnych na
ziemiach zachodnich i półno
cnych". Odbędzie się ona w
dniach 5-6 września br.'Vwe
Wrocławiu

Rekordowy
lot gołębia
Hodowcy gołębi z Jugosławii
i Hoiandii zorganizowali łnara
von nazwany ,lot pokoju”. Z
obu stron brało udr ał w za
wodach po 65
gołębi poczto
wych. Startowały odpowiedrlo
z Rotterdamu i Szabca. Wy
grał gołąb jugosłowiański któ
ry trasę blisko 1300 km, lecąc
w bardzo złych
warunkach,
głównie w deszczu, pokonał w
ciągu 50 godz. 1 54 minut. Je
go właścicielem
jest ZELKO
KONIC ze wsi Runjana, ko
ło Łożnicy Był to najdłuższy
przelot gołębia w tym roku w
Europie. ’

'Trig1 T wakacyjnym

numerze paryskiej
Wn' „Kultury" na pierwszym miejscu
W W wydrukowano tekst odczytu Jó
zefa Piłsudskiego o psychologii
więźnia przedstawianej na kanwi® włas
nych wrażeń marszałka z wiezień cars
kich i niemieckich. Kawałek ten. jest psy
etiologicznie wnikliwy i napisany nie poz
bawionym urody językiem np.: „ .. wiezie
me jest po to, aDy było ludziom przykro".
Na koniec Piłsudski mówił tak: „Mijamy
w przeszłość my więzienni ludzie, my, lu
dzie z epoki więzień! Narasta młode poko
lenie,nowe pokolenie, które obce wkrótce
nam będzie, dlatego, że tej czary rozko
szy i goryczy, które;.śmv dotykali ustami
swvmi już nie dotknie". I kończ-y wezwa
niem do młodych, by tworzyli nowe życie
w swobodnym kraju, gdzie nikt nie zazna
już uwięzienia.
Swój odczyt J. Pilsudzki wygłosił w ma
ju 1925 Dokładnie w rok później przejął
wiadzę i mebawem liczba więźniów poli
tycznych w Polsce wahała s.ę od kilkuna
stu do kilkudziesięciu tysięcy rocznie, w
tym zawsze parę tysięcy komunistów. Za
łożono obóz koncentracyjny, tam politycz
nych trzymano bez wyroku i znęcano się
nad nimi. Piłsudski wspomina twierdzę
magdeburską, gdzie go jako politycznego
prominenta Niemcy trzymali w apartamen
cie mającym trzy pokoje oraz przydano
mu ogród do dyspozycji i ordynansa. W
twierdzy brzeskiej, w której Piłsudski osadził potem opozycyjnych wobec siebie
prominentów politycznych umęczono ich
i sponiewierano straszliwie.
».Kultura" paryska nie daje komentarza
przypomina jącego o tym, ie wzniosły I li
ryczny w dobie odstawki Dziadek wkrót
ce zadbał o to, by młode pokolenie nie
zapomniało „czary więziennej goryczy".
Żadna polityczna moralność, czy zwykła
rzetelność wobec historii nie skłoniła pa
ryskich antykomunistów do bąknięcia, że
marszałek pięknis mówił, ale czynił na
przekór własnym słowom. Nie. Zamiast
komentarza wydiukowano listę dwunastu
polilycznch bojowców pozbawionych wol
ności w PRL, zresztą nie całkiem dziś już
aktualną, oraz apel do emigrantów o rad

©p©issr

Pół roku
po zabójstwie
O. Palmego
•

Dokończenie ze

ku<

1

Memoriał A. Rubinsteina

dobiegł końca

maszy fo niczym nie uzasad
monę
przekonanie „nieule
czalną wiarą Szwedów w nie
W ostatniej, XUI rundzi 24
omyiność autorytetów”.
między na. odowego
turnieju
„Expressen" stwierdza da szachowego — memoriału A. Ru
w
Polanicy-Zdroju
lej, że według oceny jego ek binsteina
padły wyniki: Stefan Delkało
spertów, możliwości ujęcia — Ivan Farago (Węgry) 0—1
Nona Caprinaaszwili
(ZSRR)
mordercy i udowodnienia mu — Aleś Pekarek (CSRS) — re
mis,
Ralf
Lau
(KFN;
—
Kon
winy są obecnie „niezwykle
stantin Lerner (ZSRR) — re
małe". Fiasko największej o- mis, Robert Łuczyński — Niaz
Murshed
(Bangladesz)
1—10,
perocji policyjnej w historii Zbigniew Jaśnikowski — Ma
rek
Hawełko
—
remis.
Peter
Szwecji doprowadziłoby do
Lukacs (Węgry) — Lay Tischwielkiego kryzysu zaufania bierek (NRD) l—0.
Ostateczna
klasyfikacja
24
wobec włcdz, którego oznaki memoriału
przedstawia się na
stępująco
(z
uwzględnieniem
już zaczynają być widoczne.
punktów pomocniczych): i, P.
Utrata zaufania obywateli by Lukacs - 8 5 pkt., 2. K Ler
ner — 8,5 pkt.. 8. P Lau —
faby
polityczną
katastrofą 7.5 pkt., 4. R. Tischoierek —
dla kraju — pisze „Expre 7.5 pkt., 5. a. Pekarek — t
pkt., 6. Z. Farago — 6,5 pkt,
ssen" i domaąa się powoła 7. N. Gaprindaszwill — 6,5 pkt.,
8.
Murshed — 5.5 pkt., 9.
nia — zanim i na to będzie M. N.
Hawełko — 5 pkt., 10. R.
za późno — spotecznej ko Kuczyński — 4,5 pkt., 11. Z.
misji,
która
sprawowałaby
kontrolę nad sposobami pro
wadzenia śledztwa,

Ciekawie było w Spalę

Rząd szwedzki wzbraniał
się dotychczas p_zed powoły
wanien takiej komisji i ogra
nieżyt się jedynie dc komisji
niższego rzędu, składające!
się z zespołu pracownikówekspertów. Jego zadan:em jest
zbadanie, czy zamordowany
premier miał właściwą ochro
nę i czy instytucje odpowie
dzialne za bezpieczeństwo
państwa funkcjonowały pra
widłowo onaz ogólne skontro
towanie metod przyięłych w
śledztwie. Po wakacjach zes
pół ten zintensyfikował swo
ją działalność: zdciano doty
chczas przesłuchać ponad 60
osób. Grupa ta ma być go
towa ze swoim raportem do
piero w początku przyszłego
toku, a więc niemal w rok
po zamachu, który wstrząs
nął społeczeństwem szwedz
kim.

USA

Masakra na poczcie

Drngt dzień spartakiadowych
zawodów
w
lekkoatletyce,
które rozgrywane są w Spalę,
dostarcz^ nielicznej wpraw
dzie widowni, sporo emocji.
Padł
vrtszcle rekord Polski
juniorów młodszych. Jego au
torem jest Jarosław’ Kotewicz
z Zawiszy Bvdgoszcz. który w
skoku wzwyż Dokonał poprze
czkę na 2.19. O tr-v centy
metr” mniej uzyskał Artur
Partyka z Łodzi i on zdobył
s-ebrny medal Obaj reprezentowa’1 harwy kraju na T mi
strzostwach
świata juniorów
w Atenach, ale tam zagubili
gdzieś nagle formę i nie prze
brnęli nawet p zez eliminacje.
Również w stolicy Grecji wy
stąpiła Beata Hoffman i mimo
że w Spalę wyg-ała bieg n“
800 m, to wyżej ceni sobie
start w półfina’e mistrzostw
świata juniorów, gdzie pobiła
rekord życiowy,

Drugi dzień Indywidualnych
rmstinostw
Polski w tenisie
przyniósł jedną
dużą niespo
dziankę w postaci wyelimino
Wania przez Grzegorza
Garczyńskiego rozstawionego z nu
merem 4 Michała Lewandows
oiego. WystęDujący Jeszcze nie
dawno w spartakiadzie 16-latek z Poznania
grał bardzo
odważnie, ofensywnie 1 zuoeł
nie zaskoczył
rutynowamego

Zatrudniony na poczcie wT
miasteczku Edmon 44-letmi by
ły uczestnik wojny w Wietna
mie,
niejaki
Sandy
„Pat”
Sherrill wszedł wczoraj rano
do budynku poczty f bez ostrze
żenią otworzył ogień z pistole
tu do oczeku'gcycb w kolejce
luazi, zabijając 14 osób i ra
niąc dalsze 7, z których 4 w
stanie ciężkim odwiedziono ao
szpitala.
Cd piątku 22 pm. do nie
Motywem czynu szaleńca był dzieli w hail przy ul. Kościu
prawdopodobnie fakt. te po szki w E’biągu rozegrany zo
przedniego dnia zagrożono n u
stanie międzynarodowy turniej
zwolnieniem z pracy jeżeli nie piłki ręcznej kobiet o puchar
zacznie jej solidnie wykony Radv
Głównej
Zrzeszenia
wać.
Start. Udział w imprezie weź
Sherrill, uzbrojony w rewol mie ostatecznie pięć zespołów:
wer i pistolet sfrz“l.ił do tych dwa zagraniczne — I oknmotiw
ludzi jak do kaczek — oś
Plowdiw
i Start Bratysław*
wiadczył jeden z policjantów
oraz trzy krajowe — Cracovia
Odmówił on jakichkolwiek -oz Kraków
(obrońca
pucharu),
rtłów z władzami, które zaalar Start Gdańsk 1 Statt Flbląg.
mowane
odgłosami
strzałów
Imprezę zainauguruje w pią
otoczyły budynek poczty. Gd'.' tek 22 bin. -> godz. 9.30 poje
policjanci zamierzali wtargnąć dynek gdańskiego Startu
z
do Środka sz.aleniec popełnił Cracovią. Mecze drugiego dnia
samobó istwo. Przypuszcza slg) rozpoczną się także o godz.
iż miał leszcze trzeci pistolet. 9.30 oraz w ostatnim dniu tu-Tragedie określone jako Jed nlelu o godz. 10. Zakończenie
na z trzech na'bardzlej krwa c'anowane jest 24 bm o godz.
wych w historii Stanów Zjed 12.45. W sumie w ramach tur
nieju rozegranych zostanie 10
noczonych.
spotkań.
(ko)

Turniej „7”

w Elblągu

Ze Stoczni firiańskiej na Maltą

syłanłe piemęazy na walką i reżimem
Piłsudski jako symDol Polski bez okratowań wydał się „Kulturze" najlepszy' do
pobudzania współczucia
wobec obecnie
uwięzionych za łamanie prawa na zagra
niczny obątaiunek.
Taką jest kondycja moralna oboru dzia
łającego' przeciwko socjahzmowi. Trochę
teraz o ich stanie umysłu i wysiłkach pro
gramowych.
Henryk Kurta 13 sierpnia pisze w bel
gijskiej gazecie „La Libre Beigique", że
celem uwalniania obecnie z wiezień w
Polsce jest stworzenie zamętu, ponowne
aresztów mie wszystkich. Cytuję: „... i
przygotowanie wielkiego, procesu, w któ
rym nikt już nie zostałby oszczędzony".
Gazeta połączyła się także teietonicznie z
Warszawą, a -tu ze Stefanem Bratkowskim,
jedną z pomniejszvch postaci czysto salo
nowego odgałęzienia tzw opozycji, &bv
porozmawiać o tym wielkim,* szykowanym
procesie.
Pytanie: Kto mógłby zostać objęty ta
kim procesem?
Odpowiedz: Cała opozycja, t przede
wszystkim Wałęsa. Ni ław.e oskarżo
nych znajdziemy nazwiska ludzi o naj
większym prestiżu wśród inteligencji pol
skiej. Jednek proces taki stanowić będzie
dowód, że wsadza
nie
kontroluje już
swych nerwów"
Rozmowa ta warta jest
paru uwag.
Red, Stefan Bratkowski wielokrotnie ogia
szał ocenę, że 90 proc. PolaKow jest w
opozycji. Obecne zaś powiada, że cała
opozycja zmieści się na jednej ławce dla
oskarżonych. Są 10 skrajne zmiany ocen.
Pojęcie »Judzie o naiwiększym presti
żu wśród inteligencji polskiej" ciągle uży
wane jest we wszystkim, co S. Bratkows
ki pisze, aJbo mówi. Pod tym pojęciem
rozumie on bowiem przede wszystkim sa
mego siebie, zastępuje
mu ono skrom
niejsze i krótsze słowo „ja". Pewna sie
nie zapowiedź wielkiego procesu ludzi o
największym prestiżu, cz>li Bratkowskie
go stanowi po prostu projekcję marzeń
łego człov eka. W okresie stanu wojenne1
go zasłynął on tym, że udawał, iż się ukrywa, aby stworzyć pozór, że kioś go

Pierwsze dwa silniki główne
— spośród
zamówionych oś
miu — mają być wykonane
jeszcze w bież. roku. Ostatnio
przeprowadzone zostały pomyśl
nie próby zaawcze pierwszego
z serii. Odbyły
się one n=
stacji prón, w obecności przed
stawlcieli stoczni maltańskiej,
armatora i towarzystwa klasy
fikacyjnego.
Ten prototypowy silnik be
dzie w całości wysłany do od
biorcy droeą morską, co stano
wł rzadkość
w
stoczniowej
praktyce.
(d)

Kolejny uczestnik mistrzostw
świata jumorów. Tomasz Ję
drusik (MKS Warszawa), nie
miał najmniejszych problemów
ze zwycięstwem w hiegu na
400 m. Dystans ten pokonał w
47.50, podczas gdy drugi za
wodnik miał 49,84, a był nim
Tacek Oraczewski z Goi zowa
Wlkp. Dobry rezultat w skoku
w da! — 7 01 uzyskał Tomasz
Majchrowicz z Gwardii Olsztvn.
W Bełchatowie rywalizowali
kolarze. Spośród 38 zawodni
ków złoty medal zdobył w Jetdzle indywidualnej na czas na
dystansie 10 km Piotr Chmie
lewski ze Spółdzielcy Lublin
(13.21,24). O ponad pięć sekund
wyprzedził on Mariusza Pia
seckiego z Wrocłewia 1 o osiem
sekund Pawła Biskupa z Wie
lunla.

Mistrzostwa Pofski w tenisie

Silnik okrętowe

W maju 1985 r. „Centromcr"
zawarł kontrakt
ze stocznią
Dridocks na Malcie na dosta
wę ośmiu silników głównych
typu
7145 GBE do nipędu
statków oraz innego wyposa/e
nia okrętowego. Dc stawy’ wy
nikające 7. zaw’arfego kontrak
ru maja
zrealizowane do
końca J988 r.
Silniki główne wykona Sto
cznia Gdan'ku
]m.
Lenina.
Ten typ silników, produkowa
nych na licencji firmy Burmei
sfer i Wam, o bardzo niskim
zużyciu paliwa, należy do na.i
nowocześniejszych w śwłecie.

Jaśnikowsul — 4 pKt., 12. K.
Mokry (CSRS) — 4 pkt., 13. S.
Dejkało — 3 pkt.
P. Lukacs i K. Lerner wy
pełnili normy arcymistrzowsk te
wynoszące w tym turnieju 8 9
pkt. z 12 gier, Warto dodać,
że Jest to już 2 norma wypełilona przez K. Lernera w
Ianicy-Zdroju (pierwszą wyko
nał w ubiegłym roku), co spra
wia, że memoriał kreował no
wego arcymistrze.
O słabej postawie Polaków
w tym turnieju zaświadcza wy
nik ich pojedynków z zawoć
nikami zagranicznymi
Na 33
rozegranych partii Polacy wy
grali 5. 11 zremisowali, a 20
przegrali. Jest to wynik nienokojący o tyle, że w po skiej
ekipie w Polanicy znajd owa
ko się aż 3 zawrodników na. te
goroczną olimpiadę szachową
w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich (mistrz Polski Ma
rek Hawełko, •wicemistrz Ste
fan Dejkało 1 Robert Kuczyń
ski).

EXPRESS LOTEK
6 — 25 — 3f — 34 — 42
nagroda, specjalna 1 000 000
71 zostanie
wylosowana w
dniu 1986.08.23.
SUPERLOTFK
1—4 — 7 — 11—12 —
18 — 21

przeciwnika, z turniejem po
żegnali się tet m. tn, Andrzej
Jagielski i Michał
Klak. Nie
ma natomiast niespodzianek w
turnieju kobiet. Jak do *ej pa
ry zwyciężają faworytki.
Ciekawsze wyniki
Mężczyź
ni — Grzegorz Garczyński (AZS
Poznań)) — Michał Lewandow
ski (MKT Łódź)
6:2, 4:6, 6:4,
6:4; Michał Niemiec (Mera) —
Andrzej Jagielski fLegia) 6:0,
62, 6:4: Franciszek AndrzeJczuk (Zagłębie Wałbrzych) —
Michał Klak (Olimpia Poznań)
f-7. 6:4, 7:5. 6:3; Waldemar Ro
gowski (Górnik 3ytorr) - To
masz Górka fBłękitni Klelcet
6:4, 6:0, 6:0: Wojciech Kowala
kt (Goplania
Inowrocław' —
Jacek Ölender
(Górnik By
tom) 6:1, 6:0, 6:0.
Kobiety: Małgorzata Żłydek
(Zagłębie Wałbrzych) — Małgo
rzata Serwlńska (nie tow«rzv
szona) 6:7, 6:2; Do-ota Szwaj
(Piast Gliwice) — Beata Nitdziałek (nie stowarzyszora) 6:4
4:6 6:0: Dorota
Dziekortska
(Piast Gliwice) — Judyta Słaboszewska
(Legia Warszaw«)
6:4, 6:0.

Oni sięgnęli
po złoty medal
Jak Jut informowaliśmy, rugbiści Ogniwa Sopot zdobyli
rłotv medal na rozegranej w
Sulejowie XIII Ogö’ncooiskiej
Spartakiadzie Młodzieży (za
wodników do łat 1T).
Oto nazwiska reprezentantów
Ogniwa (w nawiasach liczba
zdobytych w spartakiadowym
turnieju 'punktów): Z. Lewita.
T. Barwik (4), T. Paszylk. M.
Kossakowski, A
Weichbroth,
K. Kornath. T. Podjacki (4). T.
Zieliński
J. Kędzior (12), J.
Kowalski. M. Janulewicz (14
— kapitan zespołu). M. Czaja
(4). A. Borvs (12), M. Piotrzkowskl A. Dziecic (4), T. Formeia (4). K. Ruazki, P. Skierka J. Opielą, T, PiórkowsktA. Graczyk. Trener — Marek
Kurdelski.
J. Kędzior, M Janulewicz t
uznanv na spartakiadzie
t.~
najlepszego zawodnika
ataku
T. Formela są w kadrze pol
skiej reprezentacji zawodników
do lat 19 na Turniej Przyjaź
ni. który w dniach 26—31 om,
odbęazie się w woj. gdańsKim,
(ko)

Samosądy
szuka i cala Warszawa pękała ze śmie
chu, ja zaś posłałem mu książkę z dedy
kacją na jego ściśle konspiracyjny adres
Marzenie S. Bratkowskiego o uwięzie
niu nie jest znamieniem masoch.z,mu. Pił
sudski mylił się, kiedy wyrażał pogląd,
że więzienie jest tylko po to, aby ludziom
było przykro. Niezmiennie korzystanie z
wolności jest dla politycznego istnienia
każdego naszego opozycjonisty tym, czym
rak dla biologicznego istnienia ludzi Nieuwięzienie szybciej zabija,1 spychając w
niepamięć, osoby małego znaczenia. Do
tego Biatkowski ma wielką skazę z punk
tu widzenia zachodnich środków decy
dujących o tym, koniu, z antysocjalistów
w Polsce nadawać rozgłos, a komu nie.
Zaznacza się tam niechęć do opozycjoms
tów z pezetpeerowską, a puza t^m law,rancką przeszłością. Ciemna cela . dla S.
Bratkowskiego raj i ocalenie.
Ciągłe dobijanie się Steiana Bratkows
kiego od ulicy do bramy mokotowskiego
aresztu wvnika więc z motywrów osobis
tych. jednak owe przepojone pewnością
siebie, kategoryczne przewidywanie wie!
kiego procesu politycznego w Polsce ma
dwa znamiona dodatkowe: uwiąd zdolnos
ci do rozumnych ocen sytuacji politycznej
i chęć zaszkodzenia własnemu krajowi. W
chwili, gdy ludzie stopniowo opuszczają
więzienia, a władze stopniowo zmierzają
do rozwiązania problemu uwięzionych za
czyny o politycznych motywacjach—red.
Bratkowski na odwrót: dostrzega przy
gotowania do procesu
monstra, Zresztą
przewiduje on je naprawdę czv nie —
spieszy bulwersować zachodnią opinię dia
gnozą, że w Polsce vszyslko zmierza dc
czegoś wi-ęcz odwrotmgo,
niż to co w
naszym kraju rzeczywiście następuje.
S. Bratkowski to oczywiście tylko fol
klor onozycyjneao
marginesu,
chociaż
dawrnvmi czasy publicysta ten wcale nir
bvł głupcem. Gdzie indziej znajduje się
jądro oDozyr ji kurczowo uczep:one naz
wy „Solidarność" Otóż zamienia się ona
w mgławicę.

Wychodzący we Francji
emigracyjny
dziennik „Narodowiec'1 ogłosił dokument
o zobowiązującej nazwńe „Tezy programo
we NSZZ „Solidarność". Nikt tego nie
podpisał, nie wiadomo kto to firmuje i
na tym polega właśnie dzisiejsza mgławicowość „Solidarności". Każdy, komu się
nie podoba socjalizm w Polsce, pojedyn
czo lub grupowo występuje jako „Solidai
nośc ', podpisuje się, popisuje tym zna
kiem. Tak więc w rzeczywistości „Solidarnośr t.o już nic OKreslonego, pojęcie będą
ce ogolną własnością wszystkich, którzy
śą przeciw. Np dotarł do mnie druk: „So
lidarno.sć walcząca” — pismo organizacji
wjmmomtmmm

Jan Rem
„Solidarność walcząca", gdzie w poprzek
umieszczono wezwanie: „Twój gest soli
darności — skasowane bilety,tramwajowe
. autobusowe przy wysiadaniu
przekaż
wsiadającym, pozostaw w kasowniku". A
więc akurat ta jakaś „Solidarność” wal
czy m. in o powiększenie deficytu miej
skich przedsiębiorstw komunikacyjnych,
więc w perspektywie o podniesienie cen
biletów.
Nowe tezy programowe „Solidarności"
zawierają ujęte w punktach
streszcze
nia programu uchwalonego w 198L r. na
7]eżuzie w Gdańsku, w czasach kiedy ten
związek rzeczywiście istniał, ale jest parę
dodatków mających znamiona
nowości.
Np. punkt 13: „NSZZ „Solidarność” uzna
je Kościoł katolicki w Polsce jako naj
wyższy autorytet moralny i poddaje się
pod iego osąd '. Nic nie wiadomo o tym,
aby Kościół przyjął takie po-dporządkowa
.nie, lub miał je od kogo przejmować No
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BAŁTYCKI

3
UDOWNE zdarzenia — jak się okazuj® —*
trafiają się również naszej oświiaeie. Tra*,
dycyjnie, nauczyciele i rodzice przyzwy
czaili się, że podręczniki docierają do
szkół ze stosownym opóźnieniem, często
dopiero w drugiej połowie roku szkolnego.
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, tylko raz uaało
się wydrukować wszystKie podręczniki do końca czer
wca. I żadne moce me potrafiły opóźnieniom przeciw
działać.

C

Dyrektor
-jaki ma być?
YTUŁOWE pytanie
ma szczególnie waż
ne znaczenie na obecnym etapie refor
my gospodarczej. I nie chodzi jedynie o typ osobowoś
ci dyrektora, ale również o
jego miejsce w strukturach
zarządzania przedsiębiorstw
i całej gospodarki.
Nie
przypadkiem sprawie pozycji dyrektora tak dużo miej
sca poświęcił Wojciech Jaruzels’ i w referacie KC
PZPR na X Zjeździć partii
Stwierdzi! m.in. że „... Dy
rektorzy są pizecież szcze
gólnie cenną kadrą dowóJczą naszej gospodarki... Musimy umacniać pozycję dyrektorów... rozszerzać
im
należy pole inicjatywy, pra-wo do innowacji, do rozsad
nego ryzyka...". Słowa te
oddają znaczenie, jakie przv
wiązuje się do roli i pozvcji
dyrektora w naszej gospo
darce. Znajdzie to zresztą
swoje odbicie w procesie atestacii stanowisk pracy, w
tym również i stanowisk dy
rektorskich, Sprawa ta sta
ła się także przedmiotem za
interesowania Komisji Piano
wania, gdzie powstaje pro
jekt ustawy o dyrektorach.
Ma ona za zadanie określić
pozycję i rolę dyrektorów,
dostosować ją do reformowa
nych struktur organizacji i
zarządzania gospodarką,

T

Dla wędkarzy Die ma ziej pogod] ^

Fot. Z. 1 rybek

Nie wystarczy mów*ć: nie gar« sią_

'lun zaczną dol iczać stawy i krzyż
'■ATNIEKTÓRE spośród
j^Lł tych chorob należą
X «I do najdawniejszych
dolegliwości człowie
k i. Ich ślady znajdowano
w
szczątkach
człowieka
pierwotnego
i
mumiach
egipskich sprzed 10 tysięcy
Łat Jak wykazują bieżące
Biafystyki Światowej Organizacji Zdrowia schorzenia
reumatyczne, bo o nicn włas
nie mowa, są jednymi z naj
częściej trapiących ludzi.
Członek Krajowego Zespołu
ds.
Reumatologii
doktor
Jadwiga BUDZIŃSKA oce
nia, że 60-70 proc. chorych
zgłaszających się do porad
ni rejonowych, to ludzie z
dolegliwościami
reumatycz
nyrni. Zwłaszcza po czter
dziestce narzekamy jak nie
na krzyż, to na stawy. W
gabinetach
Wojewódzkiej
Poradni
Reumatologicznej
w Sopocie udziela się rocz
nie ok. 24 tys. porad, z cze
go 4200 — dzieciom i mło
dzieży, Przychodnia swym
zasięgiem obejmuje cale wo
jewództwo gdańskie, a tak
że wo jewództwa ościenne.

wielkie, płaskostopie to prze
cięż
nieprawidłowa praca
stawów.
To zaś związane
jest z nierównomiernym ich
obciążeniem, prowadzącym
do szybszego zużycia chrzą
stki stawowej Bardzo waż
nym problemem w profilak
tyce form zapalnych reuma
tyzmu u dzieci i młodzieży
jest prawidłowe i wczesno
leczenie ognisk zakażenia,
a zwłaszcza infekcji pacior
kowcowych, penicyliną. Za
pobiega to
występowaniu
poważnych wad serca. Nato
miast wczesne rozpoznanie
1 prawidłuwe leczenie mło-

W natznie gorszym po to całe piętro, w którym me
łożeniu od niemowląt są jc-d dało się zapewnić warun
oak dzieci I młodzież w wie
ków
wymaganych
przez
ku szkolnym. Nie dość, że
szkolna służba zdrowia ciąg obecne przepisy przeciwpo
Ie nie funkcjonuje n«Jeży żarowe. Dlatego też urządzo
cie, to w dodatku Istnieją no tu tylko oddział terapii
szkoły bez sal gimnastycz
dziennej. Chorzy dochodzą
nych, o basenach kapielowvch nie mowiąt. Niedos- na zabiegi i mają zapewnio
tatKi szkoły nakładają, nie ny jeden posiłek. 4-tygodnio
stety, większe obowiązki na we turnusy trwają od wczes
rodziców', zmuszają do więk nej wiosny do jesieni. Ten
szej troski i dodatkowych
eksperyment trwa
wizyt u specjalistów. Może swoisty
tyle mniej
więc właśnie teraz, gdy czy już trzeci rok,
nimy szkolne zakupy, ekwo więcej ile trwa przygotowy
pojemy dzieci na nowy rok warne
planów
remontu
obiektu.

Aleksandra Łoś

dzieńczego przewlekłego za
palenia stawów pozwala na
zapobieganie ciężkiemu in
walidztwu w wieku dojrza
łym.
Do dziś na przykład
zbieramy żniwo lat powo
jennych,
kiedy to opieka
nad niemowlętami i dziećmi
była niewystarczająca, brakowało leków i prawidłowe
go odżywiania, stąd wiele
Choroby
reumatyczne przypaduców
krzywic nie
rzadko są przyczyną zgo dostrzeżonych w porę wad
nów, należą natomiast do postaw-” itp.
wuelkich
„kalekotw'orcow'’.
Jak -w każdej chorobie i tu
— Dziś opieka lekarsko
ważna jest profilaktyka, o nad
niemowlakami należy
niej dziś chcemy porozma do mocniejszych onniw sywiać z dr Budzińską, prze
de wszystkim w odniesieniu stpmn
shi/bv
zdrowiu.
do młodzieży szkolnej. Skła Wszelkie np. niedokształcenia do tego kilka przyczyn, ma panewki lub główki sta
choć wvd rwałoby się, że vsu biodrowego,
trafiające
nie m i pow'odu do nadmier
się
często
pudwirhnięria
sta
nego
niepokoju, jako
że
młodzież w potocznym prze wu biodrowego sa w- porę
konaniu
mamy
dorodną wykrywane I leczone.
1 zdrową.
— Tak jest rzeczywiście
— Dość
powierzchowny i niewątpliwie możemy liczyć
to osad — mówi doktor Bu n* mniejszą bczbę przydzińska — ponieważ, rzeczy padków zmian zwyrodnienio
wiście, na pierwszy rzut oka wvch
stawu biodrowego,
młodzież
wyrośnięta jest które są przyczyną później
jak trzcina, ale i jak... trzej szych kalectw. Mimo to nie
na wiolka. N,estety, niedo zawadzi
miodvm matkom
patrzenia z okresu dziecińst przypomnieć, by jak nadłuwa i wdeku młodzieńczego żej. pozwoliły sytym dzieowocują" pcćmn
różnego ciom raczkować”, by nie śatvpu dolegliwościami reuma dzały ich zbyt wcześnie tu
tveznymi. Każde skrzywie siłę,
obtykając wkoło ponie kręgosłupa, nawret nie- duszkami.

szkolny, jest czas po temu,
by nie tylko przejrzeć ucz
niowską garderobę i zawar
(ość tornistrów'. Właśnie te
raz warto baczniej przyjrzeć
się postawie dziecka, zwró
cić uwmgę ile czasu siedzi
przed telewizorem ile zaś
spędza go na zabawie i spor
gie, czyli w ruchu. Rozejrżeć,się, czy jest w okolicy
sposobność uczestnictwa w za
jęciach grnpy sportowej lub
na pływalni? Niezauważe
nie wi porę i nieusimięcie
tworzących się nieprawńdło
wości w postawie dziecka,
to w prostej konsekwencji
źródło późniejszych dolegü
wosci reumatycznych. Byw g
że dają one znać o sobie
juz w momencie, podejmowa
ma
pierwszej pracy, gdy
zwiększony wysiłek fizyczny okazuje się ponad miarę, wprawdzie młodego, ale
fizyrznie sfeibegb organizmu,
Rozmawiając z czionłuem
Krajowego Zespołu ds. Renmatologii nie soorób pominać problemu bazy szpitalnej dla reumatyków. Powie
uzieć, że 182-łóżkow'y szpital sopocki pęka w' szwrach,
to nie powiedzieć nawet po
łowy praw'dy. Żenująco dłn
gi,
kilkunastorr.iesięczny
okres oczekiwania na lecze
nie w nim wyjaśnia nieco
więcej.
W
zabytkowym
obiekcie wyłączyć trzeba by

Jest jeszcze
jeden pro
blem
z
reumatologicznej
działki, którego nie da się
wprawdzie rozwiązać rady
kalnie' ale trzeba go podjąć.
Rzecz dotyczy leków. Gene
ralnie nie jest dobrze, zupeł
nie fatalnie jednak przedsta
wia się sytuacja z voltarenem.

Jaka jesf więc ta pozyrja
i rola dyrektora dzisiaj?
Pod względem finanso
wym dyrektorzy lokują się
na zupełnie
przeciętnym
miejscu listy' płac. _Niewątpii
wie nie jest to najszczęsliw
sze rozwiązanie, gdyż taka
pozycja nie może być ani
motywacją w dobrej pr«y,
ani też statiowic o prestiżu
dyrektora wśród załogi. Do
tychczasowy system finansowrv nie kreuje jednoznącznego
i bezpośredniego
związku między płacą dyrek
tora a wynikami produkcyj
nymi przedsiębiorstwa, któ
rym kieruje. Taka sytuacja
ma nie tylko sw'oj wydźwięk materialny, ale przede wszystkim psychoiooiczny — trudno wymagać w
tvm stanie rzeczy od dyrek
tora, aby realizował on za
dania wynikające z poten
cjalnych możliwości, jakie
stwarza zreformowany sy
stem, zarządzania gospodar
ką.

— Lek star się ostatnio
modny — mówi do.<tor Bu
dzińska — a mamy go nie
stety mniej niż dawniej
i nie każdy chory może go
otrzymać. Dopóki specyfik
nie figurował w lekospisie
obowiązywało zarządzenie, iż
.
...
mo93
wypisywać je Ty
oie reumatolodzy, neurolodzy i. ortopedzi.
Ooecnie
gdy lek znalazł się w leko
«pisie ma go prawo pizepiJaszcze gorsza jest pozy
sać każdy lekarz. Niestety,
cja dyrektorów w struktu
prawo to jest nadużywane
gos
i lek przepisywany jest na rach organizacyjnych
wszelkie dolegliwości bólo- podarki. O ile bowiem sia’u
we. Jest go jednak za mało, sy samorządów czy związ
by stosować
tak szeroko
ków zawodowych w zakła
Należałoby wtęc ponownie
wrócić do zasady obowiązy dzie pfacy mają mcc usta
wania wspomnianego przep- wowych uregulowań, to po
su, tak by voltaren mógł tra zycja dyrektora jest w wie
fić wyłącznie do poważnie lu przypadkach niejednozna
chorych
osób,
leczonych
czna i podlega różnorakim
przez reumatologów, neurologów i ortopeaow Podjęcie interpretacjom. Najczęściej
stoi
takiej decyzji leży w gestii współczesny dj rektor
Ministerstwa Zdrowia
przed licznymi proolemami

wyboru, nierzadko zupełnie
tobie przeczącymi. Kierując
bowiem zakładem uraev mu
si liczyć się z oDiniamrrady
pracowniczej, związków zawrodowych i organizacji par
tyjnej Gdy do tego dodać
jego zależność od organu
założycielskiego i lojalnych
władz polityczno-gospodarczych, to widać wyraźnie
złożoność
jego sytuacji,
Przv braku pewnycn uregulowań jest ona nie do poza
czenia.
zdroszczenia.
,m naszej

rządko%vana i zależna od ZSRR, głoszą to
zaś działacze polityczni jak najmniej nie
zależni, bo bardzo ściśle uzależnieni od ro
ż .iyrh ośrodków, pan ii i rządów Zachodu
oraz finansowani stamtąd, co wcale nie’
jest tajone
Przez niezależność Polski
rozumieją
o n zależność od USA a także np. od
RFN, chociaż publ'cznie rysują, to nieco
inaczej. Przwmłują mianowicie jako ideał
prz-Mwmjenną polską niezawisłość. Tymczisem ta Polska
funkcjonująca
jako
„przedmurze" .«łuźebną była wobec poTrykj takich mocarstw lak Anglia i Francja.
Tr. dno też mówić o suwerenności pań

UCIECZKA
stwaf gdy w gospodarce
przemysłowej
nie szedł na kompromisy
i umowy, W
dominował obcy kapitał. Miłośnicy przed
punkcie 24 „Solidarność” uzm je „emigra
wojennej niezawisłości zapominają też. że
cyjny rząd RP w Londynie” i nawet pi
sze go, jak i naród z dużych liter. >Dekla śwuat był wtedy trocnę inny, nie podzie
rować uznanie dla jednego rządu, a chcieć lony na takie jak dziś bloki państw Nie
chcą też pamiętać o tym, że ta niezależ
*ię umawiać z drugim? Czyż może mieć
u polskiego rządu szanse laki kandydat ność przedwojenna konkretyzowała się ja
ko skłócenie ze wszystkimi sasiademi Pol
na partnera do umów i kompromisów, któ
ski .Czyniło to tę suwerenność z natury
iV temu rządowi mówi, iż zajmuje się on
rzeczy tymczasową, a więc względną, by
robieniem narodowi zguby po czym dekla
ła to niezawisłość na 20-letnią chwilę.
ruje miłość do londyńskiej pamiątki hi
storycznej po rządzie pizedwojannym?
Pasjonujące opozycję dyskusje o nie
podległości poszty bardzo daleko przeciw
Dalej prugiecm zakazuje
ewentualnym
członkom „Solidarności" uczestnictwa w tej jedynej niezależnej Polsce jaka istnie
jakichkolwiek legalnie istniejących orga je na Ziemi, a nie w giow'ach jej wrogow.
nizacjach, a w punkcie 17 deklaruje sw'e Były ambasador PRL, który zdradził kra j,
poparcie wszystkim ugrupowaniom poli — Z. Rurarz wy stąpił mianowicie z poglą
tycznym, pracującym nad koncepcją in dem, że państwo polskie jest Polakom
niepotrzebne. Dopoki jest ono bowiem so
nego ustroju, który się wprowadzi gdy
Polska uzyska niepodległość. Przeciwnicy • cjalistyczne lepiej, żeby Danstwa polskie
socjalizmu wyrażają bowiem pogląd, że yo w ogolę nie było Można by sądzić, że
jeden człowiek oszalał po prostu z nie
Polska nie test niepodległa, lecz podpo-

nawiści, gdyby nie to, że Rurarz nie je.-t
ze swoim poglądem osamotniony. W eml
gracyjnej gazecie „Nowy Dziennik" ukazał
się artykuł Wojciecha
Wasiutyńskieyo
który referuje szersze dyskusje -w łonie
opozyc ii na wychodźstwie i w kraju na
temat: fczy socjalistyczne państwo polskie
to lepiej n.ż nic, czy też yo-zej, niż nic.
Pisze on: „.. Przed piętnastu laty stano
wisko negatywne to znaczy negujące ist
nienie państwa polskiego zajmowali lu
dzie z emigracji inteligenckiej ps J.P68 ro
ku, teraz podobue stanowisko przedstawia
ją ludzie i najnowszej tali emigracyjnej
(mówię o e-tmgracji politycznej nie zarób
kowej), którzy opuścili kraj po 1982 io
ku, lub opuścili go wcześniej, ale postano
wili nie wracać po 1981 roku" Oto więc
płaszczyzna dyskusji wsrod opozvcji: czy
realnie istniejące państwo polskie lepiej
byłoby zn szczyć, czy teł jest ono mniej
szym złem, nijr brak wszelkiej państwo
wości. Świadczy to już o karkołomnym
oderwaniu od myśli i dążeń Dolskiego spo
łeczeństwa, uznającego swoje państwo za
najwv2ż-zą wartość
Rozweselająco brzmi na tym tle zdanie
wybite w austriackiej gazecie „Kurier” z
wywiadu, którego jej udzielił L. Wałęsa.
Oto ono: „Salidarność” jest mocniejsza,
niż przedtem jeśli chodzi o planowane
idee i proponowane rozwiązania”. Czy do
proponowanych rozwiązań wywiadowca
zalicza także rozwiązanie państwa polskie
go?
W prasie zachoaniej, która zawsze wy
olbrzymia powagę i znaczenie tzw, opozy
cji w Polsce pojawia się coraz więcej gk>
sow realizmu zaprawionego zresztą żalem
i rozczarow aniem. „Journal de Geneve” z
14. 08. pisze: „W szeregach opozycji ist
nieje Dełna świadomość trudności zrobie
nia czegoś". Gazeta cytuje anonimowego
działacza podziemnej „Solidarności": „...
zużywamy się wr manifestacjach bez przy
sziosct i w strajkach bez znaczenia. Obec
nie jesteśmy zagrożeni zniknięciem z pow'erzchni. (...) Czemu może służyć nasza

konieczność
dotychczaso.
. .
.
We* p02yCJ.1 7rektora n|e
podlega
żadnej dyskusji,
Jednak sprawa ta ma również i drugą stronę medalu,
n •
v
^
n*a P°zYcjł dyrektorów, należy wystrzegać się, aby nie
przekroczyć bariery dzielącej gf
przedsiębiorczości

dyrektora i jego swobody
w podejmowaniu szybkich
gospodarce decyzji od słery samowoli

s nadt*;i fU r!dYk.al

i «wokrnymu.- Innymi ,lo

____________
^__
nycn działań
zaec^do
wanego przyspieszenia pro- "'Y chodzi o to, aby przedcesów reformujących
ją. siębiorczos*1-, większy zakres
Nie ma już miejsca ani cza władzy i możliwość opera
su na dziaiania pozorne, di a tywnego działania dyrektopełnienia nominalnej jedy- ra n*e przerodziły się w aro
nie funkcji kierownika za- RancJ? wobec pozostałych
kłaclu produkcyjnego, znm- ogniw zarządzania przedsię
wolonego wielopłaszczyzno° "dwem. Nie można rówwvmi zależnościami.
Jak nisz dopuścić do dewaluacji
stwierdził we w spomnianvm ustawowych uprewnień sareferacie
W
Jaruzelski morzadu pracowniczego, wy
najcenniejsi są ci dyrek- nikających z
ustawy o
torzy, którzy współpracują przedsiębiorstwach państwo
dobrze z organizacją partyj wych. Stanowistco dyrektora
ną, samorządem piacowm- nie może stać się, jak to
czym i związkami rawodo- już było, dożywotnim eta
wymi, nie tracąc jednocześ tem czy wygodną synekur
nie nic z wymagalności i ką.
konsekwencji..".
O tydko nieKtóre :
problemów, jakie wy
Aby zrealizować tę mysi
stępują w przypadku
w praktyce, status dyrekto określenia nowej roli i po
ra musi ulec zdecydowanej zycji dyrektorów w naszej
zmianie, w kierunku umot- gospodarce. Wszystkie one
nienia jego pozycji. Na la- ? vinny jedna znaleźć svro
...
. .
, ,
je
odbicie zarowno we
kiej właśnie pozycji dyrek- waponmianej ustawie 0 dv
tora powinno zależeć wszy- rektorach, jak I przy atesta
stkim
zatrudnionym
w cji stanowisk pracy. Naleprzedsięcicrstwie pracowni- *Y jednak pamiętać o tym,
kom. Tylko taki bowiem
dyrektor daje
gwarancję iu trybów remilujacych pradobrych wyników' pracyr ca- cę całej gospodarki. I ni
łego przedsiębiorstwa, co łą- może być rozwiązywana w
czyć się powinno z intere- oderwaniu od pozostałych
sem każdego
pracownika. elementów' systemu gospo
darczego.
W przeciwnym
Tylko wyniki produkcyjne
wypadku, nawet najbardziej
powinny być miernikiem osłuszne decyzje, dotyczące
ceny dyrektora 1 jak stwier
pozycji dyrektorów, poko
dził W, Jaruzelski
Lepiej
si aną tylko kartką zapisane
korygować
niecierpl.wycn,
go papieru.
niż stale popychać skostnia
łych, biernych, gnuśnych.,.".
JANUSZ KOCHANOWSKI

Objęcie w 19ö4 roku druku podręczników zamówie
niami rząaowymi miało na ceiu ustalenie priorytetu dla
książek szkolnych i ostateczne zlikwidowanie proble
mu. I znów okazało się, że nie zdążono na czas Za
mówienia rządowe gwarantowały środki na części za
mienne, a także priorytet w dostawach papieru jedy
nie... na papierze.
I oto w tym roku Wydawnictwa Szkolna i Pedago
giczne zwiastują uczniom i rodzicom dobrą nowinę.

Cud z... podręcznikami
Koniec kłopotow i podręcznikami! Dzięki osobistemu
zaangażowaniu wicepremiera Zbigniewa Gertycha, który
sprawował osobistą kontrolę nad odpowiedzialnymi mi
nisterstwami, podręczniki dotrą nie tylko na czas, a'.a
do tego nie powinno ich zabraknąć. Pracowały na to
34 drukarnie podległe Ministerstwu Kultury i Sztuk:,'
Zastosowany w tym roku zabieg satysfakcjonować mo
że jednak tylko doraźnie W roku 1987 niezbedne na
kłady podręczników wynosić już będą 62,3 min egzem
plarzy, a możliwości produkcyjne drukami MOiW bę
dą w stanie pokryć te putrzeb^ zaledwie w 50 proc.
W i982 r. produkcja niezbędnego minimum wzrośnie o
dalsze 5 min, nie podniosą się natomiast możliwości
produkcyjne drukarń.
Sytuacja dojrzała więc już chyba do Dodjecia kon
kretnych decyzji. Niedoboru nie można corocznie po
krywać, włączając na stałe do pracy nad podręcznika
mi drukarnie Ministerstwa Kultury- i Sztuki. Potrzebne
są rozwiązania systemowe, które umożliwią Minister
stwu Oświaty i Wychowania stała korzystanie s dru
karni pozaresort owych.
W grę wchodzą jeszcze sprawy oszczędności. W ubie
głorocznych kontrolach NIK okazało sie, ze szkoły nie
tylko zamawiają „na 2apas", ale zbędne podręczniki
przetrzymują w magazynach z zamiarem wykorzystańn
ich w roku następnym. Stwierdzono też, że Ministerstwo Oświaty i Wychowania nie posiada żadnego ro
zeznania co do wielkości potrzeb, a więc nie jest w
stanie skontrolować, czy sporządzone zamówienia są
zgodne z faktycznym zapotrzebowaniem szkół. Bez ta
kich danych, nie tylko nie można mówić o programie
oszczędnościowym, ale nawet określi/S czy rzeczywiście
wsz^ scy uczniowie otrzymają co trzeba. Chciałoby się,
aby wszystko mogło odbywać się normalnym trybem.
Aby wydawnictwo ziecało drukarni, drukarnia wywią
zywała się ze zlecenia w terminie, a wszystko to od
bywało się bez rozpętywania nadzwyczajnej kampanii
i szczególnej nadingerencji władz na najwyższym szcze
blu. Wydaje sie jednak, że MOiW nie ma pomysłu na
rozwiązanie tego problemu w przyszłości. I dlatego
rodzi się wątpliwość, czy tegoroczny sukces uda się
powtórzyć w przyszłości?
JOANNA BOCZKOWSKA

Celnicy na... strzelnicy
RACCWNICY Działu
Operacyjnego Urzędu Celnego w Cieszynie znaleźli za oparciem siedzenia w przedzie
le H klasy pociągu „Cho
pin” relacji Wiedeń-Warsza
wa blisko 200 zegarków ele<
Ironicznych o i wartości pół
miliona złotych. Nikt z pasa
żerów nie przyznał się do te
go niezwyKłego bagażu. Nas
tepnego dnia w tym samym
pociągu odkryto w zaKamarx;ach wagonu kilkanaście tys
baterii do tychże zegarków.
Nie mc miesiąca, aby celni
cy nie znajdować przemyca
nych zegarków, oaterii, kalku
atorów itp. Najwięcej jest
tych piemszych, stąo propo-

P

m3 opozycja i co u niej słychać
tabene, jak się zdaje, wedle kościelnej
doktrynv najwwzszym autorytetem moral
nym jest Kościół uniwersalny t jego cen
trains władza, nie zas żaden Kościół lo
kalny.
Punkt 14: „NSZ2 „Solidarność” stoi na
stanowisku, że obecna działalność władz
partyjno-państwowych
jest zgubna dla
najistotniejszych interesów Narodu". I za
raz potem powiada się, że związek ni ?
wyklucza kompromisu z tymi władzami.
Jak można iść na kompromis z tymi, kt.ó
rzy gubią naród? la tam
uważając, że
ktoś gubi naród, (szczególnie zas naród
pisany przez duże n) nigdy bym z nim

Tak
więc
umocnienia

Wedle pierwotnej koncepcji, drukiem podręcznisów
powinny zajmować się dwie drukarnie Wydawnictw
Szkolnych i Pedagogicznych w łodzi i Bydgoszczy, któ
re dostarczają ogółem 60 proc. wszystkich książek dla
szkół. Brakujące 10—12 min podręczników dodruków/wano w 10 zakładach poaiegł/ch Mini*stersłwu Kultury
i Sztuki. I wszystko szłoby sprawnie i terminowo, gdy
by nie pogarszający się z roku na rok zły stan bazy
technicznej i niedostatki mateiiałowe. Drukarnie w Ło
dzi i Bydgoszczy, od których praktycznie zależy los
podręczników, są stare i wyeksploatowane. Brakuje też
dewiz na zakup części zamiennych, a sytuacją pogarsza
zaopatrzenie w materiały drukarskie

sieć działaczy, naaza prasa, jesL nie ma
my perspektywy walki, jeśli nie mum^
niczego konkretnego do zaproponowania".
Dalej mowa o możliwości załamania się
opozycji, ponieważ młodzież i robotnicy
— pisze „Journal de Geneve" — są ao mej
głęboko zniechęceni. Gazeta UDolewa nad
tym, że oddala się nadzieja na ostrą kon
frontację w Polsce..
i3 sierpnia austriacki dziennik „Die
Presse ' pisał; „Zdaniem wszystkich pols
kich rozmówców rząd znajduje się w naj
lepszej pozycji od czasu wprowmdzema
sianu wojennego" Gazeta wyraja dalej
pogląd, że ta mocna pozycja szczególnie
sprzyja wypracowywaniu konsensusu 14.08
zachodnioberlmski „Der Tagespiegel” pi
s-ał, że można odrzucić możliwość, iż w błi
*kiej przyszłości ludzie typu Michnika czy
Lisa, znajdujący się na wo.^ości, mogą
stw’orzvc jakiekolwiek ryzyko dla rządu
W tym samym numerze paryskiej „Kul
tury", który otwiera, pogadanka Piłsuds
kiego o odczuciach więźnia, emigracyjny
pisarz antysocjalistyczny Gustaw' Herling-Grudziński opisuje spotkanie w Neapolu
z emisariuszem krajowuj opozycji. Emisa
riusz odmalowywał nastroje w środowis
ku opozycyjnym w Polsce jako egzalto
wanie sie wzniosłymi słowami i jałowy
mi pojęciami Mówił o ucieczce środo
wisk opozycyjnych w górnolotne frazesy
i w dewocję. Emisariusz ubolewał, że ta
ka opozycja jest i będzie niezdoma do
walki. Cytuje Herling-Grudziń$kiago któ
ry cytuje swego gościa z kraju: „Bo to
jest ucierzka, która na dalszą metę może
rozmyć wiele zdobyczy, jakie zdołaliśmy
wynieść i ocalić z szpsuastu miesięcy na
«zego powstania” W drzwiach odw'róe:ł
«1° jeszcze i powtórzył z naciskiem: —
„Bo to jest ucieczka i grozi nam stopniow'vm przekształceniem grudniowej po-raiki w
•••>? v-rpiovl« klęsko"

zycje zmiany nazwy pociągu
relacji Wiedeń-Warszawa. Do
Austrii kursowałby „Chopin",
a wracał do kraju... „Zegarmistrz”.
Która z pan nie marzy o
czapce, kołnierzu czy tez fu
trze z lisów? Elegantki, w in
nych krajach mają pooobne
gusty. Nie zdziwili się wiec
celnicy na przejściu granicz
nym w Cieszynie, gdy z sa
mochodu mieszkańca Łodzi
wyłuskali 14 czepek z lisa,
tyle samo kołnierzy oraz 6
ogonów lisich. Natomiast łodz.anin byt bardzo zdziwio
ny... TaK2e w pociągu „Polo
nia" zdążającym z Warsza
wy do Belgradu pedrozowato niedawno 20 bezpańskich
SKÓr lisów srebrzystych.
Na tym samym przejściu
giarucznym zatrzymano kaiiS7anina, który 'wraz z przyja
oiótką wybierał Się własnym
samochooem na uiiop do Ju
gosi’awii. Po przeszukaniu sc
mochodu okazało się, że pod óżr
„zapomnieli
zgłosić
wywóz 1 tys szylingów austriackich, 100 dolarów ame
ryKańskich, 800 marek zacho
dmoniemicckich, 10 tys. zł, o
także czapek i kołnierzy z
sa ira*. aemskich parasolek
w ilości zaspokajającej po
trzeby kilku roazin.
nych przejść granicznych nale
żq znajdujące się w ,ednym
rejonie: Cieszyn, Zebrzydowi
ce i Chałupki. Bieżące lato
wydaje się być rekordowe.
Przez wymienione przejścia
przejezaża w ciągu do-by śre

dnio 114Ü samochodów osobowych, 1o5 ciężarówek TIR
i blisko 70 outoka'öw. Drogi
naszych turystów prowadzą
głównie do Grecji, która wyda
je się być najmodniejsza w
tym sezenio, a takie do Turcji, Jugosławii, Włcch, Austrii,
RFN i na Węgry. Z kolei do
Polski wjeżdża przez te przej
ścia najwięcej Jugosłowian,
Węgrów i Włochów.
Przemyt uprawiają zarówno
wyjeżdżający, jak i przyjeżdża
jący. W 1985 r. wszczęto w
Cieszynie, Zebrzydowicach i
Chałupkach 1680 spraw karno-skarbowycn i zarekwirowano przemytnikom towary
wartości blisko 100 milionów
złotych. W pierwszym pófroczu br rozpoczęto już ' 950
postępowań
karno-skarba
wych — zanosi się więc na
niechlubny rekord
Prym wiodą todacy Najczęściej usiłujemy przemyć.c
skóry lisie, radiomagnetofony,
sprzęt
sportowo-turystyczny,
specjalistyczne narzędzia, wy
roby ze s-ebra i dewizy, Do
kraju wwozi się nielegalna
zega'ki elektroniczne, baterie
do nich, kalkulatory, bramy tu
trzane.
Przekraczający granicę pań
stwową próbują przemycać
również dzieła sztuk W ma
ju na jednym z przejść granicznyeh udaremniono przemyt oorazu olejnego z XVIII
'wieku, zabytkowej figurki wy
konanej z kości słoniowej, a
także srebrnych monet z lat
1874-1908. Wszystko było spry
tnie ukryte w samochodzie
należącym
do
obywate'a

Oto mniej więcej jak się ma opozycja
i co u n.ej słycnac.
Na przejściu granicznym w Cieszynie.

RFN. Szwed powracający pro
mem do swojego kraju próbował, natomiast wywjezć 3
złote monety z końca XVill
w eku, 50 zabytkowych zegar
ków kieszonkowych oraz 8
kg srebra w sztabach — catość o wartości blisko 2 min
No tym samym
złotych.
promowym w Swi
przejściu
celnicy
odkryli
noujściu
bagażach
małżeństwa
RFN az 250, jak to
ceinicy określają „przedmiotów dawnej twórczości", m.
n. 56 . zegarKow kieszonko
wych, 4 zegary ścienne, 20
wyrobów z porcelany,
W Cieszynie celnicy współ
nie z pracownikami miejscowego muzeum zorganizowali
nawet ekspozycję dzieł sztu
ki,
które
usirowano nie
legalnie wywieźć z
Pol
ski. Pokazano 150 ekspo
_____
_____ ponad
______ 400,
__ a
natów spośród
kie w ciągu ostatnich trzech
lat przechwycono na granicy,
Najcekawsze z nich to: XVIIwieczny liturgiczny obraz ołtarzowy, malowany na desce,
który przemycano w czterech
kawałkach, XVIII- i XIX-wiecz
ne ikony, wyroby z miśnieńskiej i berlińskiej porcelany,
numizmaty ' medale oraz za
bytkowe aparaty fotograficzne
Dochodzące z pierwszych 'at
istnienia teao wynalazku Nie
bawem zmiana eKspozycji,
gdyż w magazynach cieszyń
sk.ego urzędu, a także pozostaiych urzęaów celnych przy
bywa zabytkowych eksponatów...
KRZYSZTOF ŻAK
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DZIENNIK

Elbląski Ośrodek Kultury w Elblqgu

• instruktorów do spraw muzyk- i teatru,
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia
pod nr telefonu: 242-16,
K 9377

• wycieczkę autokarową na Węgry do
Budapesztu w terminie od dnia 27
września do 1 października’ 1986 roku.

SPÓŁDZIELNIA PRACY „TERMONT”
PRZYJMIE DO 'WYKONANIA

Informacje i zapisy w siedzibie MOSiR w Urzę
dzie Miejskim w- Sopocie, ul. -Kościuszki 25-27 pokó1 48, w godz. 8—15 z wyjątkiem sobót i nie
dziel. Tel. 51-21-83 iub 51-20-21, wewn 128.
K-9SM

W OKRESIE nr KW. BR, ORAZ W ROKU 1987 NI
ZEJ WYMIENIONE ROBOTTl

— montaż i remont kotłów centralnego
ogrzewania,
— montaż i modernizacja Instalacji c.o.,
i c.w. i wody rmnej oraz rurociągów
technologicznych.
Szczegółowych informacji udzielamy w aledzibir nascej epółazieim Gdańalt-Łoarowlce ul. Świę
tokrzyska l tal. ŚI-1T-T1.
K-8022

Konserwacyjno -Remontowa
Spółdzielnia

Pracy

„HFVELIUS”

Wynagrodzenie do uzgodnienia w przedsiębior
stwie.
Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr 1
Szkolenia, tel. 43-16 71 do 77, wewn. 203 lub 264.
K 9201

Techniczno-Wdrożeniowy
80-313 Gdańsk-Oliwn
ul. Noakowskiego 6, tel. 52-10-29

ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia riar-epująeych oiacowmkćw;

OFERUJE WYKONANIE USŁUG:
1. Wykonywanie
ekspertyz
»tanu
technicznego
urządzeń i obiektów technicznych w tjm:
— baaanie elementów spawanych,
— badanie wytrzymałościowe materiałów,
‘—diagnostyka etanu zużycia urządzeń mecha
nicznych,
— badanie i zabezpieczanie pow.erzohni meta
lowych od wtrtywów czynni-ków korozyjnvch,
— badani# amarćw, olejów, funkcjonowanie sy»temów amarowniczych.
1. Poprawianie ułożyakowanla urządzeń mechani
cznych.
I. Wyciszanie hałasu w węzłach cieDłowniczych.
4. Opracowywanie \ wdrażanie nowych systemów
Informatycznych.
5 Chemiczne czyszczenie instalacji ciepłowniczej i
wodociągowej;
6. Chemiczne czyszczenie kotłow
ciepłov\-niczych
typu WCO.
7 Opracowywanie dokumentacji technicznej.
8. Wykonywanie tnnych usług technicznych zgo
dnie z życzeniem zleceniodawcy.

Gwarantujemy wysoka jakość, term no
wość usług, konkurencyjne ceny.
Zamówienia przyjmujemy na IV kwarta!
br. I I pófrocze 1987 r.
K-9050

—
—
—
—
—

Stocznia Remontowa RADUNIA
w Gdańsku
NATYCHMIAST ZATRUDNI
— »tolarzy okrętowych, oraz
— monterów stolarskiego wyoosażenia okrętowego
do pracy na wydziałach produkcyjnych
Wobec w. wymienionych »i.anowlsk atosujęmy
wynagrodzenie preferencyjne
Zgłoszenia przyjmuje Dz. Kadr Stoczni RADUNIA
Gdańsk, ul. Na Ortrowlu i.
*
K-8928

KPKS Oddział Naprawczy w Gdańsku
ul. Wałowa 23, nr telef. 31-91-91
ZATRUDNI
ze skierowaniem z Wydz.
jących pracowników:

Zatrudnienia

następu

— kierownika dz. przygotowania produk
cji
— spec. ds. zaopatrzenia
— st. księgowych
— mechaników samochodowych
— blacharzy samochodowych
— kierownika dz. zaopatrzenia
K-9C70

Zakłady Usługowo-Produkcyjne „Neptun”
Spółka z o.o. w Gdańsku, ul. Ułańska 13
.

- ZATRUDNIĄ

pracowników wykwalifikowanych
w zawodach:
—
—
—
—

mechanik maszyn
rurarz okrętowy
spawacz
ślusarz.

|

urządzeń

Płacimy dobrze za dobrą
tel. 31-10-71, wewn 77

pracę.

Informacja

—

K-9451

„SPOłEM"
CZSS O Woi*wóciiki Gdańsk

ZATRUDNI
ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia Urzędu
Miejskiego.

— sztauerów i trymerów do prac przeładunkowych
— manewrowych 1 ustawiaczy
— wartowników do Straży Przemysłów ej

o r a s
— ei-apedytorów
— specjalistę d* ochrony środowiska
wykształceni* wyższe (chemik lub fizyk) z 5-letnią praktyką
— specjalistę ds. sprzętu zmechanizowanego
wykształcenie wyższe techniczne o spec. samo
chody i ciągniki z 5-letnią praktyką
— specjalistę ds. nadzoru mechanicznego
wykształcenie wyższe techniczne o spec. maszy
ny rooocze ciężkie z 5-letnią praktyką
mechaniczne

Bliższych informacji udziela Dział
cowniczych i SocJ., tel. 43-22 31 do 34.
T
i

Służb

Pra
K-872Ś

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KONSTRUKCJI STALOWYCH
I URZĄDZEŃ PRZFMYStOWYCH
„MOSTOSTAL”
w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 96

z

5-letnią

— kierownika sekcji wynalazczości i normalizacji
wykształcenie wyższe techniczne z 5-letnią prak
tyką w dziedzinie wynalazczości
Kandydaci winni przedłożv6 następujące doku
menty!
— dowód oeoblsty i książeczkę wojskową
— świadectwa pracy
— dyplom lub świadectwa
— legitymację ubezpieczeniową z aktualnymi wplłami
Obowiązuje «kierowani# z Wydziału Zatrudnie
nia i Spraw Socjalnych Urzędu
Miejskiego w
Gdańsku, ul. Piwna 38/39.
Informacji w sprawie przyjęcia udziela Dział
Kadr i Szkolenia Zawodowego Morskiego Portu
Handlowego Gdańsk — Nowy Port ul. Zamknięta
U, w godz »d T.»0—14, telefon 439-520 j
-920.
K-8874

Przetarg odbędzie się w Komendzie Chorągwi ZHP w Gdańsku, ul. Za
Murami 2-10 dnia 1986.09.05 o godz. 12.00.
Samochód można oglądać dnia 1986.09.04 w godz. od 14.00 do 16.00 na
Parkingu Strzeżonym w Gdyni przy przystanku PKP Gdynia Wzgórze No
wotki.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić przed przetargiem do kasy
Komendy Chorągwi wadium w wysokości 10 proc. 'će&y wywoławczej.
Zastrzegamy sobie prawo unieważn.enia przetargu ^bez podania przy
czyny. W razie niedojścia do skutku I przetargu, II przetarg odbędzie się
w dniu 1986.09.19 o godz. 12.00.
k-9394

*• skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia:

— kierownika warsztatu praktycznej nouk zawodu,
— instruktorów praktycznej nauki zawodu
(z uprawnieniami spawalniczymi),

—
—
—
—

maszynistką
specjalistów ds. zaopatrzenia,
spawaczy elektrycznych ■ lukowych,
monterów konstrukcji stołowych.

Płace według stawek ustalonych w porozumieniu
z dnia 11 września 1984 r. pius premie regulamino
we i przywileje wynikające z .Karty Pracownika
Budownictwa”.
Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
na kursach specjalistycznych.
WARUNKI PRZYJĘCIA:
— wiek 18—45 lat,
— dobry stan zdrowi*
— posiadanie książeczki spawacza (dla apawaczy).
Zgłoszenia przyjmuje' 1 informacji udziela Dzi.ł
Spraw Pracowniczych w Gdańsku ul. Marynarki
Polskiej 96, tel. 43-16-61,. wewn, 225
K-594.“

ZAKŁADY MIĘ.SNF W TCZEWIE
ul Kaszubsko 6, teŁ 45-65
OGŁASZAJĄ przetarg nieograniczony

Oferta powinna
nania.

zawierać cenę i termin wyko

Gdańskie Zakłady Nawoiow Fosforowych
w Gdańsku, ul, Kujawska 2,
dojazd autobusem 138
ZATRUDNIĄ
ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia naatępujących pracowników:
• inspektora nadzoru robót budowlanych — bu
downictwo lądowe — wymagane uprawnienia
budowlane,
•
• inspektora nadzoru' robót elektrycznych
—
uprawnienia SEP,
• specjalistę ds 'normowania pracy,
• inżynierów i techników chemików,
• inżynierów 1 techników mechaników,
• inżyniera elektryka,
• elektryków i elektrotechników,
• automatyków,
• aparatowych przemysłu chemicznego.
• ślusarzy-spawaczy,
• mechaników,
• tokarzy — frezerów,
• maszynistów lokomotyw spalinowych oraa u*tawiaczy 1 manewrowych,
• robotników niewykwalifikowanych do przyucza
nia zawodu.
Płace według nowych zasad wynagradzania.
Zakład posiada zorganizowany dowóz pracowni
ków z dzielnic: Gdańsk-Stogi, Brzeźno, Przymo
rze, Oliwa, Wrzeszcz.
Zamiejscowym
zakład zapewnia
aakwaterowanie w hotelu pracowniczym
Zgłoszenia 1 informacji ndz ela dział kadr GZNP,
tel ' 31-05-91 lub 438-250, 438-342.
K-1111

'

w Gdańsku, ul. Jedności Robotniczej 57
telefon 31-77-79, telex 0512165
OFERUJE DO SPRZEDAŻY
NASTĘPUJĄCE MATERIAŁY:

1. farba olejna ogólnego stosowania
wg

PN-Si/C-81652

w

pełnej

gami*

kolorów,

cena

za

1

kg

595

tL

2. farba podkładowa antykorozyjna tlenkowa
kclpr brąz, cena za I kg 450 zł,

3. farby suche klejowo-kredowe
gotowe do malowania w pełnej gamie kolorów, cena aa 1 k| ’*5 ał,

ję jggj

FOTOPLASTYRA Fotograficzna Spółdzielnia Pracy w Sopocie
INFORMUJE,
że w związku ze zmianą cen za usługi od dnal 1. «6. 198« roku nieaktu
alne są poprzednie ogłoszenia dotyczące usług wykonywanych w z-dzie
nr 16 w Sopocie przy ul. 23 Marca 40.
AKTUALNE CENY OBOW1ĄZUJĄCF od 1. 06. 88 r. są następujące:
— wywoływanie taśmy czarno-białej do kamer 2X8 super i zwykła do
10 m w cenią 200 zł, 1 X 8 super i zwykła do 15 m w cenie 250 zł, 16
mm do 30,5 m w cenie 400 zł
— wywoływanie taśmy barwnej do kamer 2X8 super i zwykła do 10
m w cenie 300 zł, 1X8 super i zwykła do 15 m w cenie 400 zł, 16
mm do 30,5 m w cenie 500 zł
formacie:

REALIZUJEMY ZLECENIA w TERMINIE:
— dla profesjonalistów krótki termin do uzgodnienia telefonicznie, tel.
51-07-53
— dia amatorów 21 dni od daty otrzymania przesyłki pocztowej.
Zlecenia prosimy kierować pod adresem: Fotograficzna Spółdzielnia Pra
cy „POTOPI ASTYKA" Zakład nr 16 ul. 23 Marca 40. 81 822 SOPOT.
K-9569

Gdańskie Zakłady Elektrorvczne „UNIMOR”

/

w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 54-56

OGŁASZAJĄ DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY fi

# samochód marki Żuk — rok produkcji 1975, nr rej. GDX 183 B, ce
na wywoławcza — 360 000 zł

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie robót modernizacyjnych związanych
szli koncertowej na MOLU w Sopocie.

„BGMIS”

sprzedaż nw. samochodów:

Przedłiębiorstwo Usług Turystycznych ,,Kqp misko Morski#
Sopot" i sieazibq w Sopocie, ul. 23 Marca 9

ZATRUDNI

Zastrzegamy sobie prawo swohodnego wyboru
oferty oraz prawo odstąpienia od przetargu ^ez
podania przyczyny.
K- 9571

— maszynistów lokomotyw spalinowych

— specjalistę ds. awarii
wykształcenie
wyższe
praktyką

— specjalistę ds. przygotowania produk
cji,
— pracowników magazynowych,
— murarzy,
— malarzy,
— sekretarkę-maszynistkę.

PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU MASZYNAMI I SUROWCAMI

— wywoływanie filmów UT i UK w cenie 180 zł.

na sprzedaż samochodu
$ Żuk A-ll, nr rej. GDG 840-A, nr silnika 348342, nr 221760, rok prod.
1975, cena wvwoiawcza: 131 200 zł

Produkcji.

Otwarcie ofert nastapi komisyjnie dnia 22 99
1936 r. Bliższych informacji udziela kierownik
działu technicznego zakładów.

ZATRUDNI ZARAZ

OGŁASZA I PRZETARG NIEOGRANICZONY

* — technika drzewiarza i technika bu
dowlanego

UDOSTĘPNIA

— wy konywanie powiększeń barwnych z korekcją ręczną o
13X18 w cenie 120 zł

Komenda Chorągwi ZHP w Gdańsku

z uprawnieniami budowlanymi I praktyką za
wodową,

Zckład Energetyczny Gdańsk z okazji Dnia Energetyka

SPROSTOWANIE.

Przetarg odbędzie się w dniu 1986.09.09 (wtorek) godz. 11.00 w świetli
cy zakładu
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy» wpłacić do
kasy zakładu najpóżn.ej do aodz 10.30 w dniu przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn. W ra
zie niedojścia ao skutku pierwszego przetargu, drugi przetarg odbędzie
się tego samego dnia o godz. 12.00.
_____________________________________________________________________ K-9399

— kierowników grupy robót

ZWIEDZAMY ELEKTROWNIE WODNE!

L-200, L-160, L-110.

na sprzedaż.
1. światłokopiarka CCE106, nr fabryczny 15276. prod, CSRS (nowa) for
mat A3, A4 — cena 72 000,—
2. samochód Żuk All, GDW-148B, rok proa. 1975, nr podwozia 200716,
nr silnik« S275344, stopień zużycia 60 proc. (technicznie sprawny),
cena wywoławcza 236 000,—
3. piec hartowniczy elektryczny
— sylitowy KS400-10, tok prod,
1974, cena 66 800,—

hotelu

Zakład Remontowo Budowlany
ul Starowiejska 65-67
30 534 Gdansk-Letnica, tel. 43-22 31 do 34

Odbiór z Zakładu Wylęgu Drobiu w Tczewie, uL Gdańska as
tel
SŚ-17-ŚC
Cena jednego pisklęcia 80 zł.
Przy zakupie pa tii powyżej J00 azt. zapewniamy specjalistyczny transport.

4. wołki malarski-»

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

• na wymianę zużytych rynien w ilości 159 mb
1 rur spustowych w ilości 120 mb. z materiałów
powierzonych.

MORSM PORT HANDLOWY
Gdańsk

na wykonanie w 1986 roku:
W Zakładzie nr 1 w Gdansku-Oliwie,
przy ulicy Kołobrzeskiej 41
1. wykonanie robot blacharsko-dekarskich na dachu warsztatu o po
wierzchni 610 m kw. (remont kapitalny),
2. częściowe utwardzenie dywanikiem bitumicznym dróg wewnętrznych
i placów
W Filii Kartuzy pizy ul. Komarowa 11
3. wykonanie robot biacharsko-dckarskich na dachu budynku o po
wierzchni 477 m kw
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie własnych mate
riałów do wykonania wymienionych rooót.
Szczegółowy zakres do omówienia w Dziale Technicznym przy ul.
Kołobrzeskiej 41 w godz. od 7,00 — 9.00.
Oferty należy składać w sekretariacie zakładu w terminie 10 dni odda
ty ogłoszenia.
Rozpatrzenie oferty nastąpi w następnym dniu po upływ,e terminu
składania ofert o godz. O.OsD w siedzibie przedsiębiorstwa.
Za-drzegamv sol e prawo wyboru oferenta lub unieważnienie przetargu
bez podćhnia przyczyn.
K-9368

80 286 Gdansk Wriesici, ul. Jaśkowa Dohna 84

w

• pisklęta kacz# w dniu 26, 27 I 28 sierpnia br.

do zwiedzania społeczeństwu elektrownię wodną w Straszyme 1
‘Bielkowie w dniu 6 września 1986 roku w godzinach 8—15.
ł
Wycieczki zbiorowe należy zgłaszać wcześniej teleionicznie nr telefo
nu 82-35-86.
K-9553

Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego
Gdańsk* Oliwa, ul. Kołobrzeska 41
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Informacji udziela Dział Zatrudnienia l Płac
pokól 314 oraz telefonicznie tel SI-01-37 lub *1 48-21,
wewn 211
K 8421

Przygotowania

— branży spożywczej — GDYNIA, ulica Warszawska 10,
11.00 — 19.00
— punkt Wy przedazv Artykułów Przemysłowych GDY
Czerwonych Kosynierów 11, godz. otw. 11.00 — 19.00.
— Salon Komputerowy GDYNIA, ulica Pułaskiego 8,
11.00 — 19.0G.
ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW!
K-9471

OS.RQDE* RCnVOJU TECHNIKI K7ESP „FI EKTROMET"

Przedsiębiorstwo dysponuje miejscami
robotniczym i w kuatprsrh p. ywatnych

Dziale

ZAPRASZA

K-<mw

• Sklep EW
godz, otw
O Sklep EW
NIA, ulica
9 Sklep EW
godz otw.

murąrzy-tynkarry,
montażystów rusztowań,
ślusaizy,
robotników budowlanych,
ładowaczy.

w

Gdański# Zakłady Drobiarski#
OFERUJE DO SPRZEDAŻY

P.T. Klientów do nowych sklepów Eksportu Wewnętrznego
prowadzących sprzedaż towarów importowanych i krajowych za
waluty wymienialne i bony banku PeKaO.

ZATRUDNIĄ:
ślusarzy
spawaczy
tokarzy
elektromonterów
robotników do transportu
wvdawców magazynowych
stolarza.

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT MONTAŻOWYCH
I ELEWACYJNYCH
w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 14-16
ZATRUDNI

Oddział

UPRZEJMI!

GDAŃSKIE ZAKŁADY
REMONTOWO-MONTAŻOWE PI
w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 98

—
—
—
—
—
—
—

194 (12716) 1966 - Of - Jn

PHZ „BALTONA" SA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sopocie
ORGANIZUJE

ZATRUDNI

BAŁTYCKI

C naczepa kontenerowa samozaładowcza typu

% przebudową mu

HLSTK, rok produk
cji 1980, nr rej. GDO-194 D, cena wywoławcza — 575 000 zł.

w

Przetarg odbędzie się w dniu 86 09,04 o godz. 9.00 w GZE „UNIMOR".
Pojazdy można oglądać w dniu 86.09.02 oa godz. 10.00 —12.00 na parkin
gu przy ul. Kocurki.

W przypadku niedojśe.a do skutku pierwszego przetargu — drugi od
będzie się w tym samym dniu o godz. 12.00.

Wadium w wysokości 10 proc ceny wywoławczej należy wpłacić do
kasy przedsiębiorstwa najpóźniej w dzień przetargu w godzinach od 7.00
do 8.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 1986 roku o godz. 10.00
świetlicy przedsiębiorstwa w Sopocie przy ul. 23 Marca nr 9.

V

Z dokumentacją projektową, oraz szczegółowymi warunkami przetargu
można zapoznać się w Dziale Technicznym przedsiębiorstwa w godzinach
8 00 — 14.00, gdzie równ.ez należy odebrać ślepe kosztorysy z przed
ni arem i opisem robot.
Wadium w wysokości 800 tys. zł należy wpiacić na konto nr 19161-723
w NBP O-Sopot.
Oferty pisemne w zalakowanych koper+ach należy składać w sekreta
riacie przedsiębiorstwa w Sopoc.e, ul. 23 Marca nr 9 w terminie do dnia
28 sierpn.a 1986 roku, godz, 9.0C,
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta
lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
K-9450

Polfkt« Przedsiębiorstwo Maklerskie „POLFRACHT"
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodu osobowego m-ki
0 POLONEZ • 1500, rok prod. 1980. Cena wywoławcza 800 000 zł,
Przetarg odbędzie się w dniu 1986.09.04 & godz. 12 00 w siedzibie-PPM
„POLFRACHT1' w Gdyni. ul. Pułaskiego 8, pok. 25.
Przystępujący do przetaigu w.nni wpłacić do kasy PPM „DOLFR A.CHT"
wadium w wysokości 10 proc ceny wywoławczej Dojazdu najpóźniej w
przeddzień przetargu do godz. 13.00.
Oględzin pojazdu można dokonać w dniu J 986.09.01 -na parkingu przed
siębiorstwa.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, II odbędzie się w tym
samym-dniu i mfejscu o godz. 15.00.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez poda
rł.a przyczyny.
K-9345

Spółdzielnia Inwalidów „WYBRZEŻE" w Gdyni-Orłowi«*
ul. Spółdzielcza 1
OGŁASZA ł I H PRZETARG NłECG RANTCŻOWY
na sprzedaż samochodu dostawczego m-ki
fll NYSA.-TOWOS typ 522, rok produkcji 1977, nr podwozia 195069, nr
silnika 1 S03005, cena wywoławcza 200 000 zł oraz przyczepy skrzymowej FC D17, nr fabryczny 00330, o masie własnej 375 kg, przysto
sowanej do samochodu m-ki' ŻUK i pochodne. Cena wywoławcza
28 650 zł.
Przetarg odbędzie się dnia

4.

09. o godz. 9.00 w siedzibie spółdzielni.

W razie nieodbycia się I przetargu w tym samym dniu o gndz 12.00,
odbedz;e się przetarg II. Cena wywoławcza II przetargu wynosi 100 000
zł dla samochodu „NYSA" i 14 325 zł dla przyczepy.
B.orary udział w przetargu winni wpłacić wadium 10 proc. ceny wy
woławczej I przetargu ao kasy spółdzielni najpóźniej w dzień poprzedza
jący przetarg. Samochód można oglądać od dnia 1. 09. 1986 roku w godzi
nach od 9.00 do 11.00 na terenie sp-ni.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,
K-915S

GZE „UNIMOR" zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez po
dania przyczyn.
K-9161

STOCZNIA „WISŁA” w Gdańsku-Stogach, ul. Przełom 1
ZATRUDNI ZARAZ
z# skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych UM w
Gdańsku następujących pracowników;
— kierownika Wydziału Kadłubowego,
— głównego technologa,
— zastępcę głównego technologa,
— specjalistę ds. mieszkaniowych,
— mistrzów ds. kadłubów okrętowych,
— mistrza ds. ruraiskich,
— budowniczych statków,
— konstruktorów,
— refereoita technicznego,
— zastępcę kierownika działu kosztów,
— zastępcę kierownika działu księgowości głównej,
— specjalistę ds kosztów,
— samodzielną księgową w księgowości głównej,
— kierownika działu socjalno-aomimstracyjnego,
— specjalistę — informatyka (EPD)
— tokarzy,
, — spawaczy w C02,
— mistrzów ds. malarsko-konserwacyjnych,
— malarzy — konserwatorów wykwalifikowanych,
— piaskowników,
— monterów rurociągów okrętowych,
— monterów kadlubovr okrętowych,
— monterów ślusarskiego wyposażenia,
— elektromonterów,
— kompletatorów,
— dźwignicowego.
Stoczmia zapewnia zatrudnionym na s+anowiskach robotniczych w za
wodach preferowanych:
— pracę w oezpośredniej produkcji w systemie akordowym,
— zakwaterowanie w hotelu robotniczym lub na kwaterach prywat
nych,
— pożyczki na zagospodarowanie w wysokości 5000 zł, wypłata w
pierwszych dniach pracy, umarzane po roku nienagannej pracy,
30 000 zł dla pracowników stanu wolnego lub 50 000 zł dla pracow
ników żonatych, po przepracowaniu 6 miesięcy, umarzane po 5 la
tach pracy, absolwentom szkół ponadpodstawowych, podejmującym
pracę po raz pierwszy po ukończeniu nauki, p-zepracowaniu co naj
mniej 6 miesięcy i uregulowaniu przez absolwenta stosunku do
służby wojskowej w wysokości 120 000 zł, umarzane po 5 latach nie
nagannej pracy w 50 proc.
*
Stocznia posiana zorganizowany dowóz pracowników z dzielnic: Frzymorze, Oliv,a, Brzeźno. Chełm, Orunia, Morena oraz Sopot.

Wymagane dokumenty:
dowód osobisty, książeczką wojskowa lub załoszenie do rejestracji,
świadectwo szkolne, świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z ak
tualnymi wpisami, 3 fotografie.
7głosrenia przyjmuje i informacji udziela Dział Osobnv-y
Zawodowego Stoczni, tel. 31-48-71, wewn. 321.
Dojazd autobusem linii 111 (przystanek końcow”)

i

Szkolenia
K-9t85

U I IE HW I k

19* (12718) 198ó - 08 - 21

Łnlł !• »_t.rpnl* iss« r. zmarłe opatnona ».kramenUmi świętymi w wieku 76 lat
*■ t P-

Stanisława Wołoszczuk
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia
22 sierpnia 1986 r. o godz. 7.30 w kościele św.
Piotra i Pawła w Gdańsku-Jel.tkowie
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12 z ka
plicy cmentarza Srebrzysko, o czym zawiada
mia pogrążona w idlu
rodzina.
G-26587

Z głębokim żalem I bólem eerca zawiadamia
my, że dn.a U sierpnia .»86 r. maiła opatrzona
sakramentami świętymi kocnana Żona, Matka,
Babcia i Prababcia

URZĄD GMINY
w Pizciołkuch

BIURO PODROŻY „FORTUR” w Gdyni

SYNA DARIUSZA

ZAWIADAMIA

7APRASZA na wcsc»y we wneśińu

Pogrążeni w głębokim
smutku zawiadamiamy,
że dnia 18.03.198« r. odszedł od nas ..a w! czną wachtę opatrzony sakramentami św. ukocha
ny mąż, ojciec, teść, dziadek i pradziadek

WŁADYSŁAW ^AlAMON

w stanie spoczynku
Msza ów. odprawiona zostanie w sobotę
23.08.1986 r. o godz. 12 w kościele na Oksy
wiu, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok
na cmentarz Oksywski.
Żona z rodziną.
kmdr por.

£-8228

ah Zjednoczenia i, teL 30-51-38

łt w dnicicn od 19 sierpnia do 9 wrześ
nia br. w sali _ narad Urzędu Gminy w
Pszczółkach w godz. 8—17 został wy
łożony do publicznego wglądu projekt
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennie gm. Pszczółki.

lat «5

S-8218

Z gięDoklm żalem
śmierci kolegi

przyjęliśmy

wiadomość

Wnioski i uwagi i o planu należy zgłaszać w
Urzędzie Gminy w okresie Jego wyłożęMa.
K-9630

ZYGFRYDA SALEWSKIEGO

Pogrzeb odbędzie się 22.08.1986 r. o godz.
12.30 na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

ZYGFRYDä'sauEWSKIEGO

BOLESŁAW ROLBIECKE

Msza sw. żałobna odprawiona zostanie 22.08.
1986 r. o godz. 11 w kaplicy para/ialnej /w
Gdyni-Redłowie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 12.30 na cmentarzu 'Witomińskim.

Żona, córki, zięć i rodzina.
Prosimy o nieskładanie kondolencjl.
S-8220

W dniu 18.08.1986 t. zmarł w wieku 89 1st

BOIESŁAW CHUDZICKI
Msza święta żałobna odprawiona zostanie
dnia 21.08.1.986 r. o godz. 11.30 w kościele
Serca Jezusa w Gdyni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia
o
godz. 13.30 na cmentarzu Witomińskim.

Zona.
S-8183
Z głębok.m żalem zawiadamiamy, że dnia 1*
sierpnia 198« r. odszedł od nas na zawsze Oj
ciec i ukochany Dziaoek

Tadeusz ROMANIUK
lat 70

Pogrzeb odbędzie się dnia 22 sierpnia 1986
r o godz. 12.30, na cmentarzu Łosiowickim.
Synowie i córka z rodzinami.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 22.08.
1986 r.'o godz. 11 w kościele św. Mikołaja w
Chyloni.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.30 na
cmentarzu Witomińskim.
Rodzina.
S-8256

mmaamrw.. -im» włi. u-i1:

aaa—

Dnia 18.08.1986 r. zmarł bwy wieloletni, wielce
zasłużony dla spraw bezpieczeństwa żeglugi ław
nik oraz zastępca delegata ministra przy Izbie
Morskiej w Gdyni
kpt. ż.w WŁADYSŁAW SALAMON
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmar
łego składają
przewodniczący, sędziowie, delegaci mi
nistra 1 pracownicy Izb Morskich
w
Gdyni.
K-9675
W dniu I9.08.1ŁS6 r. zmarł były długoletni pra
cownik Portowej Stacji SanUa-no-Epidemioiogicznej w Gdańsku wyróżniony honorową odznaką
,,Za Zasługi dla Gdańska”

STANISŁAW KACZOROWSKI
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzin‘e Zmarłe
go składają
dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiej
1
Portowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz
nej w Gdańsku.
K-9640

GERTRUDA BAŁDOWSKA
Z głęookim żalem zawiadamiamy, ze
dnia
sierpnia 1986 r. zmarł nagle w wieka 38 lat

18

ANDRZEJ ŻUKOWSKI
Pogrzeb odbędzie się dnia 22 sierpnia 1986
r. o godz. 14 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążeni w smutku

żona z dziećmi, rodzice,

siostra

brat I

z rodzinami.
G-26569

Msza św żałobna odprawiona zostanie dnia *2
sierpnia 86 r. o godz. 9 w kościele parafialnym pod
wezwaniem Maksymiliana Kolbe- w Gdańsku-Suchaninie.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 12 na cmen
tarzu Komunalnym w Gdańsku-Lostowlcach.
Pogrążeni w bólu 1 -ozpaczy
maż, córki ,* mężami, syn i s; nowa ora* wnuki.
G-26485

MARIANNA DOMACrtOWSKA
jako pielęgniarka dj plomowana prze* 25 lat peł
niła służbę przy łóżku chorego.
Za ofiarną długoletnią pracę odznaczona Srebr
nym Krzyżem, Zasługi, odznakami honorowymi
PCK.
Rodzinie Zmarłej serdeczne wyrazy współczu
cia składają
Zarząd
Wojev ódzki PCK w Gdańsku
Zarząd Rej. PCK w Starogardzie, kole
żanki i koledzy.
K-9647

1
■
I
■
|

Wyrazy podziękowania ł wdzięczności wszyst
kim, którzy udzielili pomocy 1 w ciężkich dla
nas chwilach okazali dużo współczucia, szczegól
nie zarządowi i pracownikom Spółdzielni Rzemieślniczej .,Wielobranżowa”, kierownictwu
Cechu .Rzemiosł Różnych w
Starogardzie oraz licz
nym delegacjom, znajomym, sąsiadom 1 krewnyin, którzy uczestniczyli w ostatniej droaz« na •
szego ukochanego męża i tatusia

Z głębokim żaleti zawiadamiamy,
że dnia
sierpnia 1986 r.. odszedł od nas na zawsze, przeż’-v’s/v lat 69. ezłowię* o sz’achetrrvm sercu i wiel
kiej dobroci, najlepszy i najukochańszy mąż, oj
ciec. teść i dziadek

STANISŁAWKACZOROWSKI

KAZIMIERZA WICHROWSKIFGO
składa

ostatni z polskich dowódców okrętów podwodnych
kampanii wrześniowej 1939 roku. bohaterski obiońca polskiego morza na pokładzie' ORP ,,Sęn”.
Internowany wraz z okrętem w Szwecji. W 1915
toku pówra<’a na w-ody o - /.vs‘e na esąi" zespołu
okrętowr poawodnych „Sęp”, „Ryś”. ,,Zbik”..
Pierwszy po wyzwoleniu
dowódca Dywizjonu
Okrętów Podwodnych.
Prezes Honorowy Bractwa Okrętów Podwodnych
Ligi Morskiej.
Za swe czyny odznaczony m. in. Krzyżem Grun
waldu III kl.. Orderem Odrodzenia Polski kl. V,
medalem ..Za zasługi dla
obronności kraju”,
Medalem 49-leelą -PRL.
Do końca swych dni pełnił wachtę nad polskim
morzem
Pogrzeb odbędzie, się w dniu 23 sierpnia 1986 ro
ku. o goesz. 12 w Gdyni na Oksywiu.
CZESC JEGO PAMIĘCI!
Zarząd Główny Ligi Morskiej.
Bractwo
Okrętów Podwodnvcb.
K-9678

żona a dziećmi.
G-26’85

Wszystkim, którzy okazali pomoc i współczucie
w ciężkich chwilach — Księżom, Rodzinie, Przy
jaciołom, Sąsiaaorp, Znajomym oraz Koleżankom
i Kolegom kiórzy uczestniczyli w ostatniej dro
dze naszego kochanego, tragicznie Zmarłego Sy
na, Brata i Wnuka

ARKADIUSZA KOWALKE
serdeczne podziękowanie składają
rodzice, brat, alostra 1 dziadkowie.

Mszi św żałobna odprawiona zostanie dnia 22
sierpnia 1986 r. o godz. 12 w kościele św. Jadwigi
w Nowym Porcie.
Pogrzeb tego samego dnia o godz 13 na cmen
tarzu w Nowym Porcie, o czym zawiadamia po
grążona w głębokim smutku
żona x rodzina.
G-2632S

ś. t P

JANA BIENIASA
seideczne podziękowanie składa

dnia 22 sierpnia 1986 r. o godz. 18 za «pokoj
jego duszy zoranie odprawiona msza św. w
kościele Świętego Krzyża na Witominie. o czym
zawiadamiają wszystkich życzliwych jego pa
mięci

matka i brat.
G -25978
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia
1«
sierpnia 1986 roku odeszła od na« przeżywszy
pracowicie i godnie 79 lat. nieodżałowana Mat
ka, Teściowa Babcia, Siostra, Bratowa
Szwagierka, Ciocia
ś. t p.

MARIA GÓRA-IUKOWICZ
-

szlachetny i prawy człowiek

Msza św. żałobna odprawiona zostanie
w
kościele NMP w Gdyni, przy ul. Świętojań
skiej dnia 22 sierpnia, o godz. 11.30
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 13 na cmentarzu Witomińskim.
Rodzina.
G-20382
Dni* 17.06.198« r. zmarł na«* zleć, arwagler
wujek

1

ANDRZEJ WOJEWOOA
Rodzina.
G-26517

Informacji udziela kle^own'k praeiwńs.d. teleron
31-46-29.
X-I140

OGŁASZA

STANISŁAW MAJEWSKI

ZAWIADAMIA
że dnia 23 sierpnia 1986 r. o godz. 11,
na parkingu nr 19 przy ul. Miałki Szlak
w Gdańsku
odbędzie się
PUBLICZNA LICYTACJA:
• samochodu osobowego marki FIAT 1ż«d. —• rok
produkcji 1980, — cena wywoławcza: 120 000 zfc
• samochodu osobowego marki FORD D-500, rok
produkcji i960 — cena wywoławcza: 697 000 zł
• samochodu osobowego marki MOSKWICZ 40ł,
— rok produkcji 1967 — cena wywoławcza 76 00*
zł
• samocnodu marki NYSA 521, rok
produkcji
1969, cena wywoławcza. 200 000 *ł
W przypadku niedojścia do skutku licytacji w
pierwszym terminie, następne odbędą się w dniach
29 i SC sierpnia br, w tym samym miejscu 1 •
tej zamej godzinie
KOMORNIK SKARBOWI
K-946Ś

ZATRUDNI
na cza» przygotowań do wystawy morskiej Baitexpo ’86, tj. w okresie od 25 . 98. do «. 99. xS86 r.
mężczyzn i kobiety do sprzątania ł prac porządko
wych, mogą być emeryci i renciści.
Zgłoszenia przyjmuje 1 udziela dodatkowych in
formacji Dział Imprez w „Ollvil” pok. nr 1 (Ho
tel), teł. 52-49-32.*
K-9837

przetarg

nieograniczony

Zapisy przyjmuje sekretariat
tel. 53-05-15, 52-05-31, W. 4.

wzkoły,

pok.

• Barkas B-:ooo, rok produkcji 1971, cena wvweławcza 280 000 zi.

Przystępujący do przetargu wlmą wiriaolć wa
dium w wysokości 10 proc. ceny wywoławcze! w
kasie zakładu

Wszystkich ch-;i.nycti prosimy o zgłaszanie się do
ISR w Tczewie ul Czatkowśka 2a — DnaI Służ
by Pt acowmcze]
K-S212

Jeżeli I przetarg nie da wyniku, II
odbędzie się 17.09. 88 r. o gedz. 11.00.

przetarg
K-920S

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
„KOSAKOWO”
w Gdyni, ul. Czerwonych Kosynierów 94

Stocznia Remontowa RADUNiA
w Gdańsku
ZATRUDNI NATYCHMIAST
— szefa Ruciiu 1 Rozwoju.
Wymagane wykształcenie wyższe — inżynier me
chanik, minimum 5 lat pracy na stanowiskach kie
rowniczych.
Warunki pracy 1 płacy do uzgodnienia.
Zgłoszenia przyjmuje Dziai Kadr i Szk. Zawodo
wego sioc/ui, ‘rCtensk,
uL Na Ostrowiu i. Sil.
3i-™ł-31, wew. 273.
K-9586

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH

następujących pracownikóws
— mur CrjkÓW mlerz*rs!clch (kobiety 1 mężczyzn)
—
—
—
—■
—
—
—
—
—

maszynistów chłodniczvch
h; dr a ulika
elektryka
ślusarzy remontowych
-ewiuentów rakładowycA
st. mistrza ds. technicznych
sam. księgową
szatniarke-sprzątaczkę
kierownika działu handlowego.

przyjmuje zapisy duewcząt i chłopców
na rok szkolny 1986-87 ao dnia 31. 38. 86 r.

do klasy o specjalności:
• przetwórstwo owoców i warzyw
Nauka urwą 3 lara.

Zgpdnie z protokołem dodatkowym itr 35 do
ukiaau zbiorowego pracy dla spółdzlelczośi
mle
czarskiej wszyscy pracownicy za cały m-c przepracow. ly oti zymują bezpłatnie „śmadamówkł”
w w) robach mleczarskich na wartość okoio 1300
zł miesięcznie.

1> ukończona araoia podstawowa
2) wiek 14—17 lat

1) bezpłatne miejsce w Internacie dla wszystkich
zainteresowanych
3) .typem,’ia szkolne i fundowane przez zakłady
pracy
3) możliwość rozwijania zainteresowań w szkol
nych i zakładowych kołach, sekcjach i klubach
sportowych.
Szkoła zatrudni nauczyciela języka angielskiego
ora* nauczyciela praktycznej nauki zawodu.
Podania o przyjęcie do szkół” należy składać
pod adresem tzkoły: Zespół Szkół Rolniczych, uL
Smoleńska 3-7. 80-058 Gdańsk.
udziela
’

sekretariat

szkoły,

do przyuczania w branży chłodniczej
ZATRUDNI
Zakład Remontowo-Montażowy „Spomasz
Gdansk-Wrzeszcz, ul. Biała 7
tel. 41-02 >55.

DYREKCJA ZESPOŁU
ELEKTROCIEPŁOWNI „WYBRZEŻE”
w Gdańsku, ul. Wiślna nr 6-*6
»ferowaniem a vydsSata Zatrudniania
eoumikdw wykw.llrlkowrnyeh 1 absolwentów
dtednicn I eaw-dowTeb w eawodach«

pracowników nłewykwa nitkowanych I »woiwea*
Ww ŁO po przeszkoleniu ma atanow^kach:

wyładunkowych,
odiuilarzy,
maszynistów gospodarki wodnej,
maszynistów kotła.,
obchodowych urządzeń kotłowych,
obchodowych urtadzeń cieplnych.
laborantów.

W NIŻEJ WYMIENIONYCH ELEKTROCILPŁO.W*
KIACH:
— KC „GŁOWIANKA 1 Gdańsk uh Ołowianka nr I
— EC GDANSK II, Gdańsk

uL Wiślna nr 8—1«,

tel. «T-4S4VU8
n «M* rowanlem • Urcfdm Mitjidei* w Gdań
sku.
— XC GDYNIA I, 3 — Sdynla. uL Energetyków
nr l, tal- ao-TO-Oi,
— EC GDYNIA 8 — Gdynia, uh Pucka nr 118,
tel, 339-310.
aa »kierowaniem a Urzędu Miejskiego w Gdyni.
Pracownicy 2 espołu Elektrociepłowni „WYBRZEZF” mają możliwość podnoszenia kwalifikacji na
kursach wewnątrzzakładowych oraz kształcenia sie
w Technikum Energetycznym dla Pracujących.
K-7784

i

dywanów.
G-23533

MONTAŻ
drzwi
(ob’Cie
blachą, wygaszanie) usz
czelnianie.
zamknięcia
okien
żaluzje.
Telefon
56-24-26, godz. 7—9.
G-24528
CYKLINOWANIE.
fon 52-13.85.
CZYSZCZENIE
nów,
taplcerki.
31-02-03.

TeleG-24932
dywa
Telefon
G-23958

DODATKOWE drzwi (fu
tryny stalowe) kraty. Tel
!T-53-4)8. 20-58-87.
S-7943

SPRZEDAM

PRZEPROWADŹ K
meb
lowozem.' Tel.
71-03-40.
.
Z 24537

PRZEPROWADZKI.
Telefon 32-58-83.,
G-24238
EKSPRESOWE malowanie.
tapetowanie. Teł
32-03-30
po godz. 10.
G-26398

następujących pracowników:
—
—
—
—•
—
—
—
—
—

spawaczy elektrycznych J ■•aewyefc
frezera
tokarzy
ślusarzy
monterów
okrętowe]
hütete»# I apaietury
China niczej
elektromonterów
kierowców
ózkńw akumulatorewYtHS
Kierownika działu transportu
dyspozytora transportu

Warunki płacowe do uzgodnienia aa aaWjecu,
Bliższych Informacji udziela Sekcja Ka4
lenia. tel. 23-30-91. wew. 221 lup 325.

i take

SZNAUCER olbrzym, jzcze
nięta. Gdynia, Kosynierów
4b 5.
G-26063

BONY PKO. Tel. 38-32-64.
©-21637
Starogard,

tel.

228
P-991

PIANINO. Tel. 57-98-48, po
17.
G-24334

OSTRZEŻENIE
Ostrzega się przed kąpielą 1 uprawianiem «por
tów wodnych w rejon,* kąplfisk nadiaorsk.cn
.ta terenie: Pucka, Swarzewa i R* icewa, a uwagi
na gan’Äczysaczema wód pizybi*«inyć7- ściekami
komunalnymi w stopniu stwarzającym zagrożenie
epidemiologiczne dla korzystających * tyc.i wód.
Przeciwko osobom naruszającymi takas kąple’1
v ydar .y prze? organa państwowej Inapekcji sani
tarnej mogą być stosowane środki przewidziane
w trybie karro-rdminiatiecyjnyne.
K-I4W

TCZEWSKA STOCZNIA RZECZNA
Tczew, ul. Ciotkow sta 2d

—
—
—
—

BONY

PKO.

Teil.

41-76-30.
G 246615

BONY

PKO.

Tel. 87-18-85.
G-24951

BONY

PKO.

Tel,

53-07-62.
G-22554

BONY PKO. Tel, 33-82-01.
G-2504«
STARY cbraz. Oferty *682,
Biuro Ogłoezeń,
Olsztyn,
Partyzantów 71,
WANNĘ 1,1 m kuplę
zamiera na 1,0 m, Tel. 31 33-3«.
G 26480

LOKALE

elelrtryka,
ślusanryt
monterów kadłubów okrętowych,
wydawcę magazynowego,

Bliższy it informacji udaula Mal ntteUy Pra
sowniczej, te!- .5-H wew. 48.

MIESZKANIE
własnościo
we 2-pokojowe v Starngar
dzie — kupię,
.Starogard.
Tel 320-49.
P-997
M-l lub M-J 4-d wrześ.h i
— poszukuję. Teł, 81-30-51*
wew, 35, do 15
G-26131
MIESZKANIA
samodziel
nego — poszukują, Tel. 2244-78.
8-7893

K-MI

PRACA

„MATEK'*
- Spółka i ograniczoną odpowiedział»
nością (jednostko gospodoHH uspołecz
nionej} Oddział Gdynia, ffcf. poczt. 228,
80-963 Gdynia 1 tel. 53-0^-71, wewn. 47

p cedulębłoretwe „MATEX“ w «MteAiln. «MUłcial
Gdynia, świadczy wy specjalizowana untugl w aakresie elektroniki, ccktrotechnlU, mech* *ikl preeyayjnej a w ezez-gńlności:

• orojratowanie 1 wykonawstwa uetrojńw dżwiąkochłonno-lzolacyjnych i pf*eclwdrgrnlowych,
» orojektowanie, montaż, konserwacja, teetowt ■
nie
sprawdzanie urządzeń i inota'acjl sygna
lizacji oraz gasr^rua pożsrów wszystkich typów,
• okresowe badania kontroW-pomtau>\re
oraa
yróby pomontażowe instalacji i urząd zeń alOktroenergetycznych,
• projektowanie elektrycznych układów
tyki ochrony przeclvT>ośarowe,.

PRZYJMĘ kreślenie, prac«
dyplomowe, prójeMy, inne.
Tel. 31-89-8?
godz. 5—14.
E-738I
POTRZEBNY kelner i po
moc buretu. Teł. 31-85-26.
G-26284
POMOC domowa. Trzy r*
zy w tygodrńu. Gdańak-Za
spa, Skarżyńskiego.
Teł.
47-34-10, g<dZ, B—14.
G-3833S

INFORMACJA OFERTOWA

«utomi

• dostosowywanie istniejących urządzeń i eWe^.
tów do wymogów ochrony przeci’vpoturowe;,
• realizuje elekt.oenergetycana inatalacje ochrony
odgromowej od p/ojektowania do wykonawstwa.
Oierujemy krótkie terminy, wysoką Jakość 1
konkurencyjne cuny, Zapytania prosimy kierować
pod adreseir. j.w Dodaikowe informacje telefonicz
nie.
K-8823

Żaluzje

tci.

31-25-07
G-24312

UKŁADANIE
parkietu.
Tel.
51-73-59.

KUPIĘ

TIUL.
53.

ZATRUDNI

mechaniKO,
•{•ktromechanlka,
elektryka,
chomika,
automatyka proeatów cieplnych,
hydraulika,
cfaJti,
murarry,
tokarzy,
spawaczy.
ooeratorów nastawni urządzeń ener
getycznych,
* elektromechaniko przyrządów I opora
tury cieplnej;

CZYSZCZENIE
Tel, 91-10-64

TeleG-24522

FIAT A 126p — sprzedam.
Gdahsk-'Wrzeszcz,
Hibnera
3-J
G-26295

skierowani tria » Wyda ist *i "Wńueu..
1
«pi a w Socjalnych Uraęio Mtejsirfese w * nwie
następujących pracowników:
ra,
kół

CYKLINOWANIE.
foil 57-02-43,

DRZWI harmonijkowe
—
drewniane. Tel. 41 -45-92.
G-26098

m

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

MOTORYZACYJNE

pralek auto
Tej. 41-40-87
G-Z5641

Przedsiębiorstwo
Budowy Urządzeń Chłodniczych I MPR
w Gdyni, ul. Hutnicza 4

.teuton
K-959Ł

Technika mochanika

GOSPODARSTWO rolne, 27
ha, zabudowanie, ciągnik
C 902. Andrzej
Kurowski.
Dąbrówka, 83-212 bobowo
gmina Starogard. Tel. Jabłowo 70.
P-992

NAPRAWA
matycznych.

SAMOCHODY
Kupno — Sprzedaż —
Zamiana
Atrakcyjne oferty. Ko
rzystne
warunki. Tel.
32-33-59 (11—17). Sp, Pr.
Pro Omnia.
G -24425

ZATRUDNI ZARAZ

SZKOŁA OFERUJE:

DZIAŁKĘ rzemieślniczą *
warsztatem 1 rozpoczętym
domem — sprzedam (lub
inne propozycje). Kwidzyn,
Mickiewicza 32.
P-988

USŁUGI

MERCEDESA, Passata, Gol
fa — kuplę.
Tel. 39-83-59
(11-17).
G-24127

WYMAGANE IrOKUMENTY:
• •« .
podstawowej

NIERUCHOMOŚCI

Zgłoszenia przyjmuje 1 Informacji udzlcra ko
mórka ds. pracowniczych, telefon 31-«!-Tl, w1, 225.
K-90w

Po ukończeniu »zkoły abtolwenci znajdą zatrud
nienie w zakładach pi zetwórczych Gdańska.

Informacji
31-55-»

usytuowanych na tere-ile Gdańska przy ul, Po
wstańców Warszawy, św Ducha, Zakopiańskiej. Kar
tuskiej, Żabi CiUk, Targ Rybny, Długie Pobrzeże,
V, ‘dzielnicy Gdańsk-Sucharin
przy ul. Kurpiń
skiego, ua Stogach pirzy ul. Szpaki, Niskiej, w
Nowym Porcie przy ul. OiiwskicJ, we Wrzeszczu
przy ul. Dębowej i al. Zwycięstwa, na Oruni
przy ul Perłowej oraz do placówek usytuowanych
w zakładach pracy.
Zatrudnimy również sprzedawców do prowadze
nia klubu w Leszkowach. Krzywym Kole oraz do
kiosku w Gołębiewie Wielkim.
Pilnie poszukujemy sprzedawców
rejonowych
(konwojentów) do rozwożenia prasy oraz dozor
ców. Zatrudnić możemy również emerytów 1 ren
cistów w niepełnym wymiarze godzin 'handlu bez
zawieszania emerytury lub renty.
Zgłoszenia przyjmuje Jw. Sekcja Spraw Praco
wniczych, tel. 31-22-85, w. 39
K-9523

ZIEMI 1 ha, zabudowanie
mieszkalno-gospodarcze. P0
zwolenie na budowę domu
mieszkalnego — sprzedam.
Nowa Wieś 4ta, 83-200 Sta
rogard.
P-994

Wynagrodzenie wg zasad obowiązujących w epńł.
dzielczośoi mleczarskiej.

GD.-ORUNIA, ul. Smoleńska 5-7

podanie
życlory*
świadectwo ukończenia ezkoiy
2 zdjęcia

Oddział w Gdańsku, ul. Podgarbary 10

ZATRUDNI ZARAZ
ze skierowaniem z Rejonowego Wydziału Zatrud
nienia i Spraw Socjalnych UM w Gdyni

pracownika na stanowisko:

1)
2)
3)
4)

31,

pilnie poszukuje sprzedawców do aracy
w kioskach

Przetarg odbędzie aię 3.09.1M8 r. » gon*, u 00.

teł- U 32-88

RKS „Stoczniowiec" Gdańsk
halo Sportowo-Widowiskowa „Olivia”

Nauka trwa trzy lata.
Uczniowie otrzymują wynagrodzenie w zależnoś
ci od zawodu i roku nauk. (od 2300 zł do 3750 zł
+ nagrody m-czne co 20 proc. oraz Inne przy
wileje materialne)
Zamiejscowym zapewnia się internat. Wyżywie
nie częściowo odpłatne, a w zawodach
ir.urarz,
zbrojarz-betoniarz, cieśla — bezpłatne.
Pracującym proponujemy 3-letnie Technikum Bu
dowlane dla Pracujących — kieiuneic ogólnobu
dowlany (po Zasadnicze) SxkUe Budowlanej).

RSW .jPkASA - KSIĄŻkA - RUCH1'

na sprzedaż samocnwdu:

WARUNKI PRZYJĘCIA:

ZATRUDNI NATYCHMIAST

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego wapotczucia składają.
dyrekcja, organizacje społeczno-polityczne
ora* pracownicy Wojskowej Centrali Han
dlowej O. Gdańsk,
K-WN

Od«A-

— technolog robńt wykończeniowych w budow
nictwie
— zbrojarz-betojtaru
— mooter instalacji budowlanych (hydraulik)
— malarz budowlany
— murarz
— cieśla
— elektromonter
— mechanik maszyn budowlanych.

^ZSM — 2bR Gdańsk-Oliwa
ul. Gospody 19 A

— ukonczon* 18 tat.
— wykształcenie podstawowe
— dobiy stan zdrowia

wyrazy głębokiego współczucia składają:
dyrekcja i pracownicy
Wo je wear. Ki tg*
Ośrodka Kultury w Gdańsku.
K-9WM

Urząd Skarbowy w Gdańsku

RYSZARDA ROGOWSKIEGO

• pracowników sezonowych na umową*
•zlecenie

PRZYJMUJE ZAriSY
ao klasy i młodzieży męskiej r.n :ol;
szkoiny 1986'a? w zawodach:

K-9205

— nauka iysunku technicznego,
— obsługa pulnilcu,
— umiejętność obsługi urządzeń spawal
niczych.

kat ŁUCJANA CZYŻEWSKIEGO

S~6’l0i

W piątą bolesną rocznicę śmierci mgdy nie za
pomnianego syna i brata

ZATRUDNI

Rodzinie Znanego

rodzina.

eya ■

RSOP „WYBRZEŻE” W GDAŃSKU

w kadłubowca-śiusarza.

a-2trm

Dyrekcji, koleżankom i kolegom z Gdyńakiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego wszystkim którzy okazali współczucie w czasie
choroby, pomogli w przygotowaniu 1 uczestniczy
li w pogrzebie mojego Ojca

0-35708

K-9895

Z żalem zawiadamiamy,
ze 17 sierpnia iMM z.
zmarł nasz długoletni pracownik

Ci«,Ile

ZE5PÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
Gdańsk-Oiiwa, uk. Dąbrowszczaków 35

NA KURSt

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16
sierpnia 1986 roku odszedł ne wieczną wachtę

komendor WŁADYSŁAW SALAMON
Z głębokim żaiem zawiadamiamy, że dnia
17
ncrpn’a 1986 r. zmarła nagie długoletnia kierow
niczka punktu opieki n. ch. w domu w Staro
gardzie Gd.

PRZYJMUJE ZAPISY KANDYDATÓW

Z głębokim żaiem zawiadamiamy, że dnia 13
sierpnia 1986 r odeszła od nas nagle moja naju
kochańsza żona. nasza mamusia, teściowa i babcia

G-2656’

.UMM,

Świętej Katarzyny.

W PROGRAMIKI
Z głębokim żalem
zawiadamiamy, że w dniu
19.08.1986 r. zmarł po ciężkiej chorobie kochany
mąż, ojciec teść i dziadek

uy|lk

»
Przetwórni Owocowo-Warz, witej
■ku-Oruiu, uh Nowlr.y 38.

TCZEWSKA Si OCZNI A RZECZNA
w Tczewie

byłego Dracownłka Kontroli Jakości Stoczni lm.
Komuny Paryskiej w Gdyni.
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie składają
koledzy i pracownicy NJ.

Zakopanego,

POSZUKUJE BŚZY WCZASOWEJ m reit 1MT
uad ...oiz^m i Jeziorami ora* ZA1IWDN1 kKWIZYTOUÖW ds. pozyskiwania bazy.

o

S-8283
Pogrążeni w głębokim smutxu 1 żałobie
za
wiadamiamy że w dniu 19.03.1986 r. smarlo na
zawsze pełne dobroci, muoścl. szlachetności
1
godności, serce męża, ojca i dziadka

e do

Niezbędnych wyjaśnień dot. projektu
udzielać
będą projektanci planu w dniach 26 sierpnia 1 9
września br. w godz. 11—13.

WtRONlKA MAZELLA
Msza św. żałobna odprawiona zostanie
23
sierpnia 1986 r. o godz. 12 w kościele św. Józeta w Gdyni
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia
o
godz. 13.30 na cmentarzu w Małym Kacku.
Pogrążona w smutku
rodzina.

3

głębokie wyrazy wspułczncta z powodu tragicznej
1 przedwczesnej śmierci

układają:
współpracownicy z *GH ,,KjniumyM.

■ d. Siarowiejeka

'

Koleżance Wandzie Wojdak

bAt f YCII

NAUKA
7DZ w Malborku organizu
j* kursy
czeladniczo-mistrzowskie zawodów: me
chanik samochodowy, siu
s»rz, hydraulik, elektryk,
elektromechanik 0raz ;>pa
waczy gazowych i elektry
cznych, palaczy c.o. i ko
tłów wysokoprężnych, ma
łej gastronomii, kwiaciar
stwa, pizewozu ładunków
nieoezpiecznych, maszyno
pisania, BHP, ppoż. oraz
dla potrzeb władnych: tkać
two artys*yczne, kroju 1
•życia, dzdew.arskie. Zgło"zenia: Malbork, ul. Sikor
skiego 45, tel. 29-97. K-9429
OBSLT1GI 1 programowa
nie mikrokomputerów Uni
polbrit 2086 (zgodnego pro
gramowo z Zx) Nauczysz
się na kursach w ZDZ —
Gdańsk. Zgłoszenia i lnf«r
macje: Wrzeszcz, ul. Mir
szewskiego 12, pok. 39 lub
3. Tel. 41-00-77, vyew, 12 lub
tel. 41-03 62.
K-9440

CZYSZCZENIE
tapicerkł Tel.

spzedaż
58-73-90.
G-21655
dywanów
41-38-81
G-24500

CIESIELSKIE Oöynw Ok
sywie. Dvkmana 28-7
S-7731'
ANTENY
RTV
3!-5«-36. po 16.

Te'ef on
G-2303C

DRZWI
dodatkowe,
futrenv, taolcerka.
Telefon
40-31-19.
G-23284
CZYSZCZENIE
tapteerki Tel.

dvwanów
21-•72-77.
S-7607

PR ZEP R O W A DZ KI
m“bIow ozem. Tel. 47-62-88.
G-20636
CYKT INO WANIĘ.
fon 1T-26-19.

TeleG-25121

CZYSZCZENIE
dywanów.
wykładzin
Tel.
41-40-08.
G-23021
ZAKŁAD Dezynsekcji,
wytępi Skutecznie pru-j
sc ki mrówki,
muchy.
Bezpieczne.
bezwon-1
ne
preparaty zachod
nie. RachunM gwaran
cjk.
istytucjom
ra-1
bet. Tel ei-lf-95).
S-1948
ZAKŁAD
Dezynsekcji
wytęp) wszelkie, robac
two oraz gryzonie sto
sując
bezpieczne bezwonne preparaty
za
chodnie. Rachunki.
—
gwarancje, ‘nstvtucjom
rabat Tei 5l-ai-53.
S-962
7 A KŁAD
Dezynsekcj11
wytępi szybko i skutecz
nie wszelkie robactwo [
craz gryzonie, preria.a-1
tbirii zachodnimi, bez
piecznymi.
Rachunki! I
Gwarancja!
Telefon |
51-25-58.
3 105 i
DRZWI, futryny, zabezpie
czenie
przeeiwwłamaniowe. Tel. 81-8U-72. 23-43-26.
S-llll
. ‘RZEPROW ADZKI.
Tele
fon 32-30-03.
G-24235
CYKLINOWANIE.
fon 23-05-19.

Tele
G-23520

INST AIGWANIE
autoąlarmów,
radioodbiorni
ków sarnochodow:rch. So
pot.
aleja
Niepodległoś
ci 65«. Tel. 51-76-97.
G-24148
Żaluzje — różne. Tele
fon 41-34-13.
G-25926
KRATY, bramy i ogrodzerie, drzwi dodatkowe. —
Tel
22-46-77.
S-7629
ZAMIENIĘ norvą kurtkę z
lisów n? teiewńzor koio:.
Tel. 22-44-78.
S-75KE
KOMPUTEROWĄ
progno
zę życia, biohoroskop ząod
ności partnerskiej bioryt
my.
horoskopy —
part
nerskie indywidua’ne. —
Błyskawicznie
otrzymasz
przesyłając datę (y) uro
dzenia,
Biotest,
78-6C0.
Walcz, skrytka 91.

DZIENNIK

6 M

Morze w malarstwie Mariana Mokwy Co. gdzie, kiedy?

W sklepach z odziezq szkolnq

Zainteresowanych zakupami więcej, niż towaru
Wakac)* powoli dobiegają końca. Tym, k‘órry
Jmzui beitr-osko korzystają z kąpieli słonecznych,
corai częśtltj towarzyszy myśl o zbliżającej
się
Bipnchronnie
inauguracji nowego roku szKolnego.
Tylko 10 dni dzieli uczniów szkół podstawowych i
średnich od pierwszego dzwonka. Najwyższa to pora, aby pomyśleć o dokonaniu niezoędnych żakuPrzez ostatnie
tygoanie
handel pieczołowicie przygotowywał się do zwiększo
nego o lej porze roku popytu na artykuły i ubiory
szkolne. W magazynach
i
aa zapleczach wielu
sklepów gromadzono atrakcvjny towar. Od 15 sierpnia
został on w Trójnueście udostępniony
do
sprzedaży. Jak zwrkle, ofertę handlu nailepiej ocenią
sami
klienci. Czy w sklepach nie
brakuje ubiorów szkolnych,
jaka jest jakość prezentowanych przez przemysł wy
robów, czy starczy fartuszków szkolnych dla wszystkich dzieci,
co kupujący
sadzą o cenach... to tylko
niektóre z pytań, na jakie
szukaliśmy
odpowiedzi
wśród klientów.
Zainteresowanych
żakupeuu dziecięcych koszulek i
spodenek
gimnastycznych
w Domu Handlowym „ßryza" w Sopocie nie brakowało. Wielu klientów
udcho.dziło jednak od stoisKa
dziewiarskiego z... pustymi
rękami. — Szukam dla syna — mówi jedna z matek
— stroju na zajęcia wycho
wania fizycznego
Niestety, wśród prezentowanego
tu towanu nie ma odpowied
niego rozmiaru.
Spodenki
są tylko na 6-Iatków,
koszulki gimnastyczne
jeszcze mniejsze.
Na parterze, przy stoisku
* obuwiem tekstylnym, stoi
także parę osób. Niewielu
jednak
jest
kupujących,
Nic dziwnego, »koro towar
jest właściwie przebrany,
Brakuje
trampek, tenisówek, juniorki są tylko w
przedziale numerów 14,5
dużą
21, a adidasy — na
nogę. Jednak w tym tygodniu
jak twierdzi sprzezapowiedziana
dawczyni
jest jeszcze nowa dostawa.
Nie odchodzą na próżno
od lady rodzice w sklepie
nr 1/656 przy ul. Boh. Mon
te Cassino 47 w Sopocie,
gazie nie brakuje fartuszkow szkolnych w rożnych
rozmiarach. Ich wykonanie
pozostawia jednak — jak
stwierdziły matki — wiele
do życzenia. Zniknęła w idać

moda na sztywne białe koł
nierzyki.
Na ich miejsc e
producent
wpiowadził
brzydkie białe kawałki s-ztu
cznego materiału, których
zarówno krój, jak i samo
wykonanie, budzi zastrzeżenia. Za to do wyboru jest
wiele spódniczek
granatowych — zrćżnicow nychzarówno w cenach jak i faso
nach. Nie najgorzej sytuacja wygląda również z zakupern chłopięcych granatowych spodni,
Najtiudniej
będzie jednak w tym roku chyba z
dostaniem
białych
chłopięcych koszul i dziewczęcych bluzek. Do sprzedaży
traliają ich minimalne ilości. W prawdzie udało mi się
dostrzec
parę
ostatnicn
sztuk na stoisku z konfekeją w Domu Handlowym
„Sezam" we Wrzeszczu, ale
cóż z tego, skoro usatysfakcjonowały one niewielką
grupę klientów,
Dlaczego
zrezyrgnowała
pani z takiej okazji — zapytałam jeaną z pań, która
mogła stać się nabywczynią tak poszukiwanego towaru, lecz w ostatniej chwi
fj odłożyła koszulę z powro
tern
na
ladę. — Przede
wszystkim nie pasował na
syna rozmiar — powiedziała — koszula byłaby tro
chę za długa. Ale nie to
jest najważniejsze. Za mały był obwód szyi. A kołnierzyk nie tak łatwo prze
robić. Szukałam już w wielu sklepach, niestety,
dotąd n.e udało mi się trafić
na właściwy towar. Być mo
że będę zmuszona
kupić
materiał i zamówić koszulę
u krawca. Wypadnie zna
cznie drożej, ale co zrobić,
kiedy nie ma innego wyjścia — rozłożyła bezradnie
ręce.
W
Domu
Handlowym
„Hermes" przy ul. Śląskiej
na Przymorzu od ubiegłego
tygodnia
uruchomiono na
z konfekcją
i
stoiskach
dziewiarstwem dla dorosłych
dodatkowe
punkty
sprzedaży odzieży szkolnej,
Szeroki wybór fartuszków
zaspokaja
prawie w 100
proc. potrzeby młodzieży z

tego osiedla. Jednak i tutaj niepełny jest a sortyment odzieży
sportowej,
Nie ma w ogóle dresów i
jak twierdzą sprzedawczynie — mała jest szansa, aby coś się w tej kwestii
zmien.ło. Na półce leżą jedynie spodnie na 152 i 158
cm> granatowe i brązowe ze
ściągaczami,
produkowane
przez Spółdzielnię Pracy z
,pyZdr, w cenie 640 i 740
zj_ Mogłyby one z powodze
niem zastąpić dolną
część
dresów — mówi jedna
z
klientek — gdyby
były
chociaż z anilany. Tymczaseni wykonane są z syntetycznego materiału. I jak

ramach obchodów 60lecia naaania Gdyni
praw miejskich wczo
raj w Muzeum Miasta Gdynt przy
uf. Waszyngtona
otwarto wystawę malarstwa
Mariana Mokwy.
übok dzieł ze zbiorów
muzealnych na ekspozycję
złożyły się prace wypożyczone z Polskich Linii Oceanicznych, Polskiego Ratow
nictwa Okrętowego, Marynarki Wojennej i innych.
Marian Mokwa liczy dziś
97 lat. Jest nestorem srodowiska
plastycznego
na
Wybrzeżu, wybitnym mala
rzem marynistą. Siudia ar
tystyczne odbył w akade
miach sztuk pięknych w
Norymherdze i Berlinie. Po
I wojme światowej podró
żował po całym świecie, a
następnie osiedlił si\» w So-

W

nietrudno się domyśleć —
nie wchłaniają potu i nie
trzymają ciepła.
Jak zapowiadali handlów
cy, o wiele więcej atrakcyj
nego towaru trafi do stoisk
przy ul. Szerokiej w Gdańsku,' gdzie od wczoraj czyn
ny just jui kiermasz szkulny. Nie wszyscy
jednak
mieszkańcy
Trójmiasta wy
bioią
się tu na zakupy,
Warto, by o tym nie zapominano.
W porównaniu
do ub. roku
towaru jest
więcej i jest bardziej różnorodny.
Czy starczy go
jednak dla każdegc ucznia?
(gp)

Zdewastowany i brudny tunel
tunelu dla pieszycn
u zbiegu ulic: Lenin
grodzkiej i Okopo
wej w Gdańsku od daw
na panujg nieporządki. Zde
wastowone i puste na ogói gabloty reklamowe,
zniszczone ściany i sufit,
potłuczone lampy, a także
śmieci i pcjęczyny — skła
dają się rva niechlubną wi
zytówkę gospodarza tune
lu: gdańskiego Przedsię
biorstwa Dróg i Mostów.

W

r;vsm

-\
S. U>.
..........
| IhH
if t
sattle______ ,_______

Wygląd tego miejsca
jest z pewnością m.m za
sługą chuliganów, dewasiu
jącvch zna,aujące się w tu
nelu urzoazenia, niemniej
nie zwalnia to jego aam nistratorów od obowiązku
ciągłego dbania o ład w
przejściu podziemnym.
(kucz)

Spektakl reżyserował
Zbigniew Bogdański, a
w rolach głównych zo
baczymy Zbigniewa Ga
Wrońskiego, Macieja Sykałę, Witolda Buraków
skiego, Zbigniewa Bajo
ra i Stefana Iżyłowskie
go. Początek przedsta
wień codziennie, od dziś
21 bm. do , niedzieli 24
bm., o godz. 17.

Wystawa fotogramów
W Galerii
Grajiki i Ry
sunku BWA
przy ul. Der
iowskiego w
,Gdyni zro
biono odstępstwo
od
zasad — i z inspiracji
Towarzystwa
Miłośni
ków Gdym — przygoto
wano wystawę fotogra
mów Haliny Wasielke,
zatytułowana
„Impre
sje morskie”. Można w
riej
wyodrębnić dwie
części — pejzaże mors
kie i poetyckie impresje.
Autorka tych prac Ha
lina Wasielke od blisko
20 lat pracuje w por
cie gdyńsKim, dokumen
tując tam przy pomocy
kamery
jotograficznej

wydarzenia związane z
codzienną pracą portu
jak np.
awarie urzą
dzeń.
Osobne miejsce zajmu
ją pejzaże
miejskie i
portowo-przemysłowe z
cyklu poświęconego Gdy
ni. Jest też miejsce dla
fotografii artystycznej.
Pokazane na wystawie
poetyckie i nastrojowe
fotogramy
dalekie są
tym razem od realiów
codziennej pracy. Hali
na Wasielke prezentowa
ła swój dorobek na po
nad 90 wystawach krajo
wych i zagranicznych.
Ekspozycja czynna jest
do końca sierpnia br., co
dziennie z wyjątkiem po
niedziałków,
w godz.
12-18.

Muzeum w katakumbach
Będąc w
Wejherowie
warto zaj
rzeć do Mu
zeum Histo
rii
Miasta
Wejherowa,
zlokalizo
wanego w podziemiach
Klasztoru ao. franciszka
now. W lochach obej
rzeć można trumny ze
szczątkami
założyciela
miasta Jakuba Wejhera
i członków jego rodziny.
Są tam również krypty
* prochami zakonników
— franciszkanów, dorad

ców Wejhera, którzy sze
rzyli oświatę na tutej
szej ziemi. Obok znajdu
je s*ę krypta-grobowiec
rodu Przebendowskich,
którzy po
Wejherach,
Rudziwiłłach, Sobieskich
byli kolejnymi właści
cielami Wejherowa. W
przedsionku
muzeum
czynna jest wystawa,
obrazująca dzieje mia
sta,
historię
rodziny
Wejherów oraz ich rolę
w umacnianiu polskości
na ziemiach pod zabo
rem pruskim.

wndziała obecna na wystawie córka mataiza Stefania
Mokwa — niniejszą ekspozvcją. Jest to przegląd ca
łokształtu dorobku artystycznego
ojca, w którego
imieniu wyrażam
wdzięczność organizatorom,
We wczorajszej uroczystości uczestniczyli m. in.: I
sekretarz KM PZPR w Gdyni Janusz Karkośłński, prze
wodniczący MRN w Gdyni
, Fmil Jaszezak, przedstawiciele gdańskiego środowiska plastycznego, Marynarki
Wojennej.
(k)

„Karczma Gburska
zaprasza za rok
Amatorzy golonki i smakosze dobrego piwa przycho
dzą tu niemal codziennie. Około stu miejsc konsumpcyj
nych obleganych jest przez
cały dzień. „Karczma Gburska", znajdująca się na za
pleczu Starego Młyna w
Gdańsku, została pomyślana
przez
żukowską
Gminną
Spółdzielnię
„Samopomoc
Chłopska" jako
sezonowa
placuwka
gastronomiczna.
Działa od miesiąca i nawet
po zakończeniu
Jarmarku
Dom.nikanskiego
ruch tu
nie ustaje.
Tekich placówek powinno być w Gdańsku więcej — oświadczyła kierówniczka karczmy Teresa Gosz.
— To nie tylko sprawa kon
kuiencji, która jest korzystna zarówno dla handlów
ców, jak i dla klientów.
Większa liczba tego typu
punktów gastronomicznych
przyczyniłaby się znacznie
do podniesienia kultury pi
cia, z którą — n estety —
nie jest u
nas najlepiej.
Szybko musieliśmy zrezygnować z podawania szkląnek do piwa, gdyż znikały
bezpowrotnie. W tej chwili
tylko na żądanie klienta da

rr

jemy plastikowe kubki. Bez
konsumpcji piwa nie poda
jemy, zaś nietrzeźwym klientom w Jogóle odmawiamy
sp-zedaży.
O panującym ruchu mtże
świadczyć fakt, że dziennie
obsługuje się tutaj ponad
tysiąc lieiitów. Samego tył
ko piwa sprzedaje się około
2000 butelek. Obecnie oferu
je się piwo* marki „Heweliusz”. Atrakcją jadłospisu
jest golonka, a najbardziej
popularne danie — ze wzglę
ilu na niską cenę — to kieł
baska z wody. Ponadto moi
na zjeść kurczaka, smażo
ną kiełbaskę oraz bigos.
Pawilon, zajmujący 50 m
kw., mieści magazyn, bulet,
kuchnię, którą prowadzi Kry
styna Drewing. Zaopatrzeniem zajmuje się Krzysztof
Raulin.
Placówka czynna będzie
jeszcze ao końca mięsiąca.
Pregeą żukowskiej GS — Mię
rzyśław Woźniak uznając ten
handlowy.^ eksperyment za
udany, ma nadzieję, że rów
nież w przyszłym roku
„Karczma Gbuiska" będzie
mogła oferować stroje usłu
gi trójmiejskim kłientonu
L. T.

0 tym wano wiedzieć
• Oddział Dz.enny Psychoterapii przy Wojewódzkim Ośrodku
Gerontologicznym
w
Gdyni-Witom nie
rozpoczyna
23 turnus leczmczo-terapeutycz
n.v. Zajęcia odbwala się 4 razy w tygodniu, w godc. 9
W programie: kons u acje lekarskie, muzykoterapia. terapia zajęciowi» arttera„ia cwlczenia systemem 5oga. zati*gi
balneo r>fticzn.e. Seniorzy r agnący skorzys a
z zajęć p oszenl są o zgłoszenie sib
ś
września, o godz. lOwoś.odku
orzy ni. Chwarznienskiej 13«/
138, I piętro, pokoj nr 125. Do
jazd ze Wzgórza Nowotki aut.oousami: HO 147. 179.
6 Towarzystwo Przyjaciół Sc
potu zaprasza dziś o godz. li
do sali kameralnej prze ul.
Czyżewskiego 12 na recital for
tepianowy w wykonaniu Krystvnv JastrzęoskleJ profesora
Akademii Muzycznej w Gdań
sku. W prog> amie . Tańce w
literaturze fortepianowej”.

sza dziś na godz. 18 na koncert — Duo gitar klasycznych
— Alber — Wvrzykowski.
Zakład Energetyczny ReGdańsk zawiadamia odbior
enclgü e'ektrycznej, że
przerwa w dostawie prądu nadziś. w godz, 8—11. n?
ul Zab}ocki, go 1. 3. 8 A B.
Wileńskiej 53. 55. S3 i w godz.
8 ^ na uL piecews^iej 18, 20
0raz Gojawiczyńskiej 2 A Natomiast w dniach 21—23
bm.
przerwa w dostawie prądu, w
_Jz *_i5 nastapj na ulicach
Przvb zeźnej i Kolonia Rcń

Pomogiiśmy!

Teatry
GDASiSK „Wybrzeże”, Biały
ła oęaź g. ll
GDYNIA, DrsmrtyezŁy,
Okręt, g. Iz

SODOT. Opera Leśna XXIII
Międzynarodowy Festiwal Pio
senki „Sopot ’8S”. g. 2f)

I Muzea I
W Gdańsku: Narodowe, w g.
9—15, Pałac Opatów w Oliwie,
w g. 9—15.30; Historii Miasta
Gdańska, w g. 10—15.30: Cen
tralne
Morskie, w g. 12—18;
Statek-Muzeum
„Sołdek”. w
g. 10—16; Poczty i Telekomuni
kacjl. w g. 10—18, Kuźnia Wod
na nad Potokiem Oiiwrskim w
g. 10—17
W Gdyni: Marynarki Wojen
neJ — skansen, » g. 10—16
Statek-Muzeum
.Dar
Pomo
rza", w g 10—11.

GDANSK, Leningrad, Karate
cy z kanionu
Żółtej F.zeki,
chiń., g. 10, 12.30; Cotton Club,
USA, od 18 L. g. 16, 18.30; Pro
lecior, USA od 18 1., g. 21
Helikon. Pokazy wideo: Mi
strzyni Tu Dang g. 17
Kameralne. Greystuke — le
genda Tarzana władcy małp.
ang., od 12 I.. g. 15.3u, Nadzór,
poi., od 18 1., g. 18, 20
Gedania, Ognisty Amoł (ko
stium.), poi., od 18 1., g. 16.
18.15
Watra — Dom Harctrza, Mup
pety jadą do Hollywood, ang.,
g. 16; Butch Cassidy i Sundan
ce Kul. USA. od 15
g. 18
ORUNIA, Kosmos, E.T.. USA
g. 15; Seksmisja, poi., od 15 L,
g. 17; Ucieczka w noc, USA,
od 18 1 g. 19, 21
N O W V PORT, 1 Maja, Po
wrót Jedi, USa, od 12 1., g.
17; Szpital Britania, rng- od
18 T.. g. 20
»V llZPsz.cz,
Bajka,
E.T.,
USA. g. 10. 12.30; Poszukiwacze
zaginionej arki, USA, od 12 1.,
g. 15. 17.30, Czułe słówka, USA.
od 15 L. g. 20
Znicz, Powrót do przyszłości
USA od 12 1.. g. 17 19; Amadeusz. USA. g. 21
Zavusza, Superpctwor, Jap.,
g. 17; Policjantka, ir., od 18
h, g. 19
OLIWA, Delfin, Pechowiec,
fr., od 10 £j g. 16. 18
ból OT, Bali) k Porwanie w
Tiutiurlistanie, poi. g 11, 13;
Karatecy z Kanionu Zottej Rze
ki, chiń.,
od 1» L g 15;
Piramida strachu, USA, cd 12
h. g.
17, 19;
Kochankowie
ir,o1ej mamy. poi.,
od 18 L,
g. 21
Polonia, Powrót do przyszło
ści. USA. od 15 1. g. J6, 18.30,
CoUon Club, USA, od 18 1.. g
21

GDYNIA, Warszawa. Powrót
do przyszłości. USA, od 12 1..
g. 1C, 12.30, 16; CoUon Club,
USA. od 18 1„ g, 11.30 20.
Atlantic, Tato
nie bój się
dentysty,
poi, g. :5.30, Prze
znaczenie, poL, od 18 L. g 17.
19 30
Goplana, Być albo nie
być,
USA, od 15 1., g. H 16; Ucitcz
ka w noc USA, od 18 1.. g, ,8.

20

O PGM Gdańsk-Wrzesicz
OBLUŻE, Marynarz, Greysto
informuje, że przewody ka ke — legenda Taizana władcy
małp, ang.. od 12 1.. g. 15. 17,15,
nalizacyjne w Dudynku przy Christine,
USA, od 18 1., g.
ul. Modrzewskiego 2 sq uż 19.30
GRABÓWEK, Fala. Odmien
przemywane, aie winę za po
stany świadomości, USA,
wstałą awarię ponoszą lo ne
Od 15 L. g. 16.30, 10.30
katorzy, którzy zapychał, ru
ORŁOWO, Neptun, Gry wo
A
Klub
Międzynarodowej ry szmatami
jenne, USA, od 16 1., g. 16 18
Prasv i Książki prz^’ ul. Świę
CHYLONIA, Promień.
Sko
(o)
tojańskiej 68 w Gayni zaprarumpowani
fr., od 15 1., g.

„Okręt’
błyskotliwego i ciętego
dowcipu, widzący rzeczy
wist.ość jakby w krzy
wym zwierciadle, swej
najnowszej
sztuki nie
pozbawił humoru, lecz
zaprawił nutą gorzkiej
nostalgii.

pocie, gdzie mieszka
do
dziś. W okresie międzywojennym artysta malarz zajmowai się również działałnością patriotyczną, wyaając m. in. czasopismo „Fale”, organizując prywatną
galerię morską.
Mimo
coraz
słanszego
zdrowia M. Mokwa nadal
maluje. Namalował w swyru
aktywnym życiu kilka tysięcy obrazów. Morze, ludzie morza, porty, to wiodące tematy jego twórczości.
Jesiem oczarowana — po

Fot. M. Zarzecki

Jö na WybfzGSU
W
Tea
trze Drama
tycznym pre
Zentowana
jest obecnie
sztuka Sta
nisława
Tyma
pt.
„Okręt”. Jej zamysł fa
bulą my wyrasta z wcze
Mniejszych o 10 lat „Roz
mów przy wycinaniu la
su. „Okręt” to
wizja
świata za lat ... dziesiąt,
gdy las bedzie można
oglądać tylko w muze
um, a wyobrażenie ża
glowca stanie się suro
wo zakazanym marze
niem. Stanisław Tym —
dramaturg, reżyser, sa
tyryk i aktor, znany z
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BAŁTYCKI

16.30

Z ukosa

■lart producenta baterii?
Nasz czytelnik kupił niedawno w kiosku „Ruchu”,

rii nie można było wiązać
z
przeterminowań m
Ale nabywca owych bubli
w przydworcowym przej- oł azał się bardzo dociekli
ściu podziemnym w Gdań- u.y> p0 zerwaniu zewnętrz
sku, kilka baterii R-b.Nie- nej,
papierowej etykiety
stety, okazało się, że na każdej bal^rii, znalazł na
,;
, ,
.
nich orygmamy
nadruk,
pmzno wydał na nie pie- ßyia
tam również aata
mądze,
gdyż baterie nie produkcji —
tym razem
nadawały się do użytku, mówiąca o... grudniu 1985
Na ich czerwonych etykiet r0?"^r
kach widniała data produ
t0 odkrycie bynajmniej
kcji: czerwiec 1986, a wiec nie poprawiło humoru wla
przyczyn złej jakości bate feidelmci bateryjek.
Nie
bardzo bowiem wiadomo,
czy ze strony ich produ
centa, tj. poznańskiej „Cen
try” miał być to kiepski
żart, czy też chciano po
11 bm, ok. godz. 19.00
na prostu oszukuć
potencjal
pi zystanku SKM Gdynia-Redło nych
nabywców. A może
wo zgubiono męską saszetkę z RS~W
„Prasa — Książka
wTażnymi
Dokumentami
oraz — Ruch” zainteresuje
się
kluczami do mieszkania. Zna podwójnymi
etykietami
w swoich
lazca proszony jest o kontakt sprzedawanych
zgodnie z adresem podanym w kioskach baterii?

Zgubiono—znaleziono

dokumentach. Nagroda zapew
niona.
(iś)

kucz

Ulwami i

•
•
•
,
,
,
füwn,ei ROM J,' 6 w
Sdansku-Ouwie (ul. Derdówskiego) nie wykazuje należy
tej troski o stan niektórych
mieszkań przez siebie admi
nistrowanych. Dla przykładu
nasz czytemik mieszkający
przy ul. Polanki 56 m. 2. juz
we wrześniu ub. r. zgłaszał
potrzebę przestawieni kaflo
w^gc piece w jaanym z poko
j^,w< Kole/ny wrzesień „zgłasza" się u progu domostwa
naszego czytelnika, a kaflowy
pjec jGS| raczej bezużyteczną
atrapą, niż urządzeniem, mającym ogrzać lokatorów. A
zatem...?

... skoro ROM nr 6 przy ul.
Waryńskiego 25 a w Gdańsku
swego czasu dostr»eał konie
czność wymiany v naprawy
wielu rynien na buaynkach
przy ul. Kościuszki we VWze
sz<^ a nawet rozpoczął roboty w tym zakresie, to po
winien zdobyć się no jeszcze
trochę wysiłku i dokończyć
dzieła. Niectety, jak nas in
graniczy ze skandalem
formują mieszkańcy tej uley, fakt, iż budynek oddany do
rynny (w domach o nume- użytku 5 lat temu trzeba re
rach Daizystych) wymiernono montować. Idzie o blok Gdyń
do budynku o numerze 18. skiej Spółdzielni MieszkanioA kiedy reszta?
wej przy ul. Chylońskiej 267.
Ostatnie aeszcze już dały Najpilniej natomiast należało
o sobie znać fatalnym1 skut- by uszczelnić aach. Na dotych
kami w postaci zalanych czasowe sygnały i monity lo
ścian, mebli i podłóg w wie- katorów z mieszkań nr: 17,
lu mieszkaniach,
usytuowa- 18- 19 ) 20, które podczas onych w aornach ze zniszczą- padów systematycznie są za
nymi rynnami. A to dopiero lewar.e, administracja osiedla
wszakże preludium do tego, Cisowa ma tylko jeden spoco pokazać moi* aura jesie- sób reagowania — obojętne
niq!
milczenie! Skarga na tego ro

Sopockie u ice czekają na remonty
Sopocie gruntownych
remontów i nrnd^rmzacjl wymaga,ą nie
tylko stare budynki mieszkalne, ale również ulice
miasta. Nawierzchni jezdni
oraz chodników na wielu z
nich są powa-nie zniszczone. Sporo ulic nie Dosiada
odpowiedniego
uzbrojenia
podziemnego, np. kanali/acyjnogo lub dotyczącego ulicznego oświetlenia. Istniejące tego typu urządzenia
techniczne są często bardzo
stare i zdewastowane. Kapi
talny remont konieczny jest
m.in. na głównej sopockiej
arterii — al. Niepodległości.
Dzięki inwestycjom, po
dejmowanym w ciągu osiatnich
lat, poprawiła
się

W

inżynieria ruchu drogowego,
a więc sygnalizacja świetlna (m.in. jej koordynacja
przy al. Niepodległości), oznakowranie ulic, oświetlenie
i częściowa
modernizacja
przejść dla pieszych. Kealizowane są też ważne roboty
w drogownictwie, jak np.
zakończenie I etapu budowy tzw. Węzła WejherówsMego, przebudowa ul. Wej
herow'skiej oraz remont ul.
Abrahama. Wartość wspom
nianych prac wynosi łącznie
ok. 150 min zł.
Natomiast
nakłady na modernizację so
pockich ulic w łatach 19841985 wyniosły ponad 104
mln zł.
Mimo tych wydatków, obecne potrzeby finansowa

miasta, związane z remontami dróg, są nadal ba»dzo
duże. Na najbliższe lata
przewidziano m.in. kanivnuowanie ulejiszania nawierzchni ulic wraz z budową
ich uzbrojenia, a zwdaszcz.a
kanalizacji deszczowej. Planuje się także remonty kapitalne chodników, rozbudo
wę miejsc parkingowych oraz dalszą modernizację syg
nalizacji świetlnej oznakowdania i oświetlenia
ulic.
Konieczne jest zakończenie
budowy węzła komunikacyj
nego w Kamiennym Potoku,
budowa węzła przy ul. Goyki (umożliwiEjącego ograniczenie ruchu pojazdów wr
dolnym * Sopocie) czy też po
łączenie mlasla z obwodnicą,

Celowość tych i innych za
dań w sopo!ckim drogownic, ,
.
wie Potwięrdzono min. r.a
ostatnich «esjach Miejskiej
Rady Narodow°j. Jednak re
alizacja potrzebnych miastu
inwestycji drogowych wymaga dużych nakładów finansuwych,
przekraczających obecne możliwości budż^tu miejskiego. Np. na remonty kapitalne ulic w ła
tach 1986-1990 potrzeba ok,
400 min zł Toteż nadzieją
władz miasta i jego niieszkańców narozwiązanie
wspomnianych
problemów
jeSt uzyskanie pomocy finan
sowej, o którą zwrócono się
niedawno do władz central
nych.
kucz

dzaju praktyki- złożona w Urzędzie Miejskim w Gdyni, ta
’ po-oslc,„ „ez capów,6y
^
(HED)
Teleforiczne sygnołv do ,ei
rub kj redaktor d ż
j
mUje w poniedziat1df ^orkl,
śro
,
k, w ^ćzinach
Qd |g dQ .

Po jabłka
do Mtfobqdza
Zakłady pracy, które przy
gotowy ją się do zaopatrze
nia pracowników w warzy
wa i owoce na zimę, mogą
skorzystać m.in. z oferty
Sadowniczego Zakładu Do
świadczalnego w Miłobadzu.
Przedsiębiorstwo to proponu
je sprzedaż jabłek w ok. 15kilogramowych skrzynkach,
w aktualnych cenarh detali
cznych., aie bez 20-procentowej marży.
Zamówienia na zakupy ja
błek późnych odmian moż
na składać już teraz w SZD,
m.in. telefonicznie.
kucz

Tylko wykup abona
mentu miesięcznego w
Spółdzielni Pracy Dos
taw Domowych „DOM"’
zapewni Ci codzienną
dostawę mleka i śmieta
ny. Przyjmujemy zamó
wienia na dostawę mle
ka
wyborowego 3,2 °/0
oraz
.śmietany
12 c/0
tłuszczu. Możliwość do
starczania co 2-gi lub
3-ci dzień.
Zgłoszenia u inkasen
tów opłat oraz w zakła
dach: Sopot. Gdynia II,
adres: Sopot, al. Niepo
dległości
707
telefon
51-71-28, Gdvnia 1 adres:
Gdynia, ul. W. Gruny 39
tel. 25-20-48.
K-93Ö7

18.30

w wolne soooty medzieiL* I
święta — cara dopę.
Gdansk-Zaspa,
ul.
3u-lecia
PRL 50 — czyim* caStą dobę,
teL 899.
— wypadki, nkgle zachoro
wania, te1. 41-10-00. 32-39-44.
Sopot, aL. Niepocległosci 779
— czynne całą dobę,
— wypadki 9S9
— inne. teł, 51-24-55
Gdynia. uL Żwirki i Wigu
ry 14 — czynne całą dobą
— wypadki, teł 999
— nagłe zachorowania prze
wozy chorych telefon 20-Q0-0L
20-00-02.
Ambulatorium stomatologicz
ne — we wszystkie soboty
niedziele 1 święta w g. 1C—1
(dla mieszkańców Gdyni).
Dyiury lekarzy w przychódniacn wg, rejonizacji
■ Gdańsk, ut. Jaskółcza 7/10
— lekarz ogólny 1 gabinet za
biegowy dla dorosłych w wol
ne soboty, niedziele 1 święta
— całą dobę, w pozostałe dn'
w godz 19—7,30
ki Gdansk, ul. Aksamitna 1
— gabinet zamegowy 1 pora
dnia dla dzieci chorych w
wolne soDoty, niedziele 1 świę
ta — całą dODę, a w pozo
stałe dni w g. 19—7.30 Dyżu
ry
stomatologiczne w wolna
soboty
niedziele 1 święta w
g. 10—16.
B Gdaósk-Brzeżno. ul. Gał
czyńskiego 6 — gabinet .żabie
gowy dla mieszkańców Nowe
go Portu, Brzeżna 1 Letnicy,
w wolne soboty, niedziele t
święta w g 8—20.
B Gdańsk-Morena
uL Warnenska 7 — pediatra 1 gabinet
zabiegowy
w
wolne soboty,
niedziele t święta w g. 8—2'),
« Gńańsk-Zaspa, Startowa j
— lekarz ogólny 1 gubtnet
blegowy w wonie soboty nie
dziele I święta w g. 8—2u.
B Gdańsk-Wrzeszcz, ul
je
sionowa 5 — lekarz ogólny
t gabinet zabiegowy w wolne
soboty, niedziele i święta całą
dooę. stomatolog w g. 10—'.30,
w pozostałe Ini lekarz ogólny
t gabinet zaolegowy w g. 19
— 7.30 stomatolog w g. 20—7.30,
w soboty robocze — lekarz
ogólny I gabinet zabiegowy w
g. 16—7.30
stomatolog w g.
17—7 80
B Gdańsk-Oliwa uL Lumum
by 7 — lekarz ogólny, pedia
tra t gabinet zabiegowy dla
dzieci w wolne soooty, nie
dziele 1 święta czynne całą do
bę gabinet zabiegowy dla oorosłych w g. 8—16. stomatolog
w g, 10—jt w pozostałe dni 1—
lekarz ogólny w g. 19—22 pe
diatra w g. 19—7 “0 gabinet
zabiegowy w g. 19—7.30
B Gdynia.
ui.
Warszawska
34<'38 — lekarz ogólmy pediat
ra i gabinet zabiegowy w .so
boty w godz. 9—16.
WOJEWÓDZKA PORADNIA
OKULISTYCZNA przy Szpita
lu Mleiskim w Gdańsku-Zasple, ul. 30-lecla PRL 50. w
wolne «*obotv w g 8—14,
TELEFON ZAUFANIA — tel.
31-00-00 w godz. 16—6

oficerów Wojewódzkiego Orzędif Spraw Wewnętrznych w
Gdańsku —
telefon 31-16-40
39-53-33 (całą dobę).

]

L

Rybacka prognoza pogodj- w
pr I: 0.58, 6.28, 13.00 21.00.
PROGRAM LOKALNY
6 03 — Poranne taxty, 8 30 —
Studio BaiUyk, 7.55 — Radio-e
klama, 13.05 — State przeboje
w nowej szacie. 17.05 — Z jed
nej płyty - aud.
Krystyny
Rejnowi-’z,
17.30 — Pi zegiąd
aktualności Wybrzeża, 17.40 —
Felieton muzyczny
Kor.rnda
Mielnika, 17.45 — Festiwal pio
senki Sopot 86 — aud. Mariu
sza Rosińskiego., 18.05 — Pe
gaz nr 970 - audycja poetyc
ka. 18.25 — Omówienie prog.a
mu.

DOM KADZlECKlfr

IVM NAUKI 1 KULTURY

tym ■■

w gdaksku

Głiliik, sL Dłlfi 3S

PROGRAM I
Poznajemv Związek Radziec
ki, cykl .mprez dla harcerzy.
Pogadanka i przegląd filmów
o muzyce radzieckiej Gruzji,
g. 10—18.

Gdańsk — apteka przy ul
Stajennej 3. Gdańsk-Wrzeszcz
przy ul. Grunwaldzkiej 30—32.
Gdańsk-Zasna przy ul Pilotów
8. Gdańsk-Przymorze przy uL
Lumum by Su Sopot. prz„ ul
Boh. Monte Cassino 21, Gdynia
przy al. Ztvycięstwa 1 1 przy
uL Świętojańskiej 70.

izpitetle
OSTRE

DYŻURY

PEŁNIĄ:

Oddział
Chirurgiczny
Szpitala Marynarki Wojennej,
Gdansk-Oiiwa ul. Polanki 117.
Odd iał Wewuętizn- '/.OZ c.la
Szkół Wyższych, Gd.-Wrzeszcz,
al. Zwycięstwa
30 i Klinina
Chorób Oczu AM w Gdańsku,
ul Dębinki 7.
POGOTOWIE

RATUNKOWE:

— czynne całą dobę — budy
nek Szoitala im. M. Kopernika
w, Gdańsku ul Świerczewskie
go nt 1-6 (welścte nr 2).
— wypadki
n«*gle
zachoiowania i przewozy chorych tel.
32-29-29. 32-36-14 1 32-39-24.
Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie w g. 20—7.30, w
x>boty robocze w g 17.30—7,

Sklep RSUP
w kamiennym Potoku
Nowe osiedle Kamienfcy
Potok II [powoli Zripełuid się
sklepami i piat óts kann usłu
yowyini. Niedaw no otwarto
tam (przy ni. Kujaw sku-j)
potrzebny
mie .zkaut om
.-klep R.SOP, Dobre zaopa
trzenie placówki w W'drzywa i owoce, miła i operaty
wna obsługa,
a
przede,
wszystkim
zaś możliwro:ć
dokonania codziennych za
kupów bez uciążliwego wę
drowania ażT do przystanku
PKP
ucieszyły
mieszkań-

8.55 — „Domator"
9.00 — Teleferie TDC: „Pan
Kichot z Manczy"
9.50 — „O Ar.iczce, Huber
cie i słomianym
kapelu
szu" — fum
an.mowany
prod. CSRS
10.00 — DT — wiadomości
10.10 — Kronika XIII Ogólno
polskiej Spartakiady Mło
dzieży
10.20 — „Iskra" — film prod,
radź.
11.50 — „Szkota dla rodzi
ców"
— „Obserwujemy
jak a biec ko rośnie"
12.05 — „Dziękuję nie pa
lę"
12.15 — „Wakacyjna aptecz
ka'’
12.25 — „Bbżej siebie"
12.40 — „W kręgu domowe
go ogniska"
13.05 — „Historia najbliższa"
— „Pod niebem Afryki"
16.50 — Program arna
16.55 — „Wyspa Rembazy’
— wojsk, program historycz
ny
17.15 — „Teleexpress”
17.30 — „Studio Lato”
w
tym: „Sonda"
19.00 — „Zajęcza nocka”
19.30 — Dziennik TV
20.00 — XXIII Międzynarodo
wy Festiwal Piosenki So
pot '86 — konkurs o Grand
Pnx (1)
21.30 — DT — komentarze
21 50 — Sopot '86 — kon
kurs o Grand Prix (2)
23.20 — DT — wiadomości
PROGRAM II
17.00 — „Ujrzeć Neapol" —
film prod, węgierskiej
18.20 — „ Wakacjo...”
18.30 — PANORAMA
19.00 — „Kto to powiedział"
— teleturniej
19.30 — Dziennik TV
20.00 — „Zwiedzamy Polskę”
20 15 — „Rozmaitości baletn
we" — „Figury rytmiczne”
20.45 — „Variete,
variete”
— p'ogram rozrwykowy
21.15 — Z
kart
literatury
francus^ ej „Pokraka”
22 45 — Wieczorne
mosci
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