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(Złotówki bez pokrycia staja sio bezużytecznym papierem

Z obrad
Prezydium Rządu

Płacowy wyścig donikąd
*e w pTzedsięniorstwach. w
krórych przeciętne wynagro
dzenie nie przekraczało 20 tys.
z' jego w zroś zamknął się w
pierwszym półroczu w Brani
cach do 10 proc., czyli nie
przekroczył i tys. zł. Natomiast
w
ponad
1500
przedsiębior
stwach o przeciętnej płacy po
wyżej 30 tys. zł, wzrost wyna
grodzeń sięgnął 25 proc., czvu
przekroczył 7.5 tys. zł. W 371
przedsięolorstwach
dvnamika
rrac przeuroczy!* 35 proc, Zna
laziy się wśród nich m. in Za
kłady ..Organlka-.Azot” w Ja
worznie,
Zakłady
Przemysłu
Jed wabniczego ,,Miranda” w

Biuro prasowe rządu in
formuje: 25 bm. obradowało
Prezydium Rządu.
Zapoznano się ze stanem
przygotowań do rozpoczęcia
roku
szkolnego
1986-87.
Omówiono w tym zakresie
realizację zadań i wniosków
określonych przez Biuro Po
lityczne KC PZPR. W posie
dzeniu uczestniczyli woje
woda krośnieński i prezy
dent m. Krakowa.
Zbliżający się rok szkol
ny bodzie kolejnym etapem
realizowania
programu
„Główne
kierunki i zada
nia w pracy wychowawczej
szkół". Doskonalona będzie
praca samorządów
szkol
nych, młodzieżowych orga
nizacji
id*owo-wychow-awczych i społecznych oraz

•

•

Wydajność pracy daleko w tyle za wzrostem wynagrodzeń
Jak szacują planiści, nad rynkiem natląiyć moi* w
tym roku dodatkowo ok, 180 mld *i wypłaconych
z tytułu wyższego niż zakładano tem^a wzroain wyna
grodzeń.

Japonia. T okazji wizyty amerykańskiego krąiowntka New Jersey w porcie Sasebo, odbyły się demon
stracje antynuklearne. Na zdjęciu: demonstranci wy
krzykują i roazi hasła antywojenne.
CAF-Reuter

Z danych GUS wynika, is
w gospodarce uspoft-jzn ,onej w okresie styczeń — li
piec przeciętne wynagrodze
nie (wraz z wypłatami z
zysku i z funduszu nagród)
wziosło o 19.4 proc. W porównaniu z analogicznym
otcresem ub. r. jest to o 6
do 7 procent w.ęcej niż zakładano. Pierwotnie wzrost
ten m.ał bowiem utrzymać
s ę w granicach 12—13 proc.
i pd tego uzależniano równ “ż tempo podwyżek cen
Uzgodnioną bowiem ze zwą
zkaml zawodowymi zasadą
polityki płac i cen w br.
była stabilizacja płacy real
nej, ■ przyrost
produkcji
m!ał służyć hie tylko elimi
nowaniu nawisu inflacyjne-

Jak handlujemy żywnością
i czy jest to konieczne
Mówi wiceminister handlu zagrsnicznego Helmut Floeih
Kończące się żniwa przypominają 1 o tym, ie nie
nie wszystko to, co trafia na nasze stoły, pochodzi z
polskich pól. Przed rolnictwem stoi wprawdzie zadanie
zapewnienia żywnościowef samowystarczalności, ale ©czywistym błędem jest dosłowne rozumienie tego ha
sła.
'
Z uwagi na warunki maferialne handlujemy i
będziemy handlować żywnoscią. Celem, którego realizaeja jest już zresztą
dość
bliska, jest
na początek
zrównoważenie wielkości im
portu i eksportu artykułów
rolno-spożywczych. Z pytamand dotyczącymi tego zagadnienia dziennikarz PAP
zwrócił się do wiceministra
handlu zagranicznego — Hel
mula Floetha.
Czy eksport produktów
tywnościowych jest rzeczywiście konieczny?
— Rzeczywistość gospodarcza jest taka, że całko-

Izrael w NATO?
Amen kański tygodnik
de
fence News” pisze w najnow
szym numerze, że Izrael do
maga się od. Waszyngtonu przy
znania mu w sferze wojsko
wej statusu członka NATO.
Tygodnik stwierdza, że spra
wa ta omawiana była pod
czas
niedawnej podróży
na
Bliski Wschód wiceprezydenta
l/SA Oeorge’a Busha i Jego
spotkań z premierem izrael
skim. Szlmonen? Peresem.

wity eksport mamy znaczme mniejszy od potrzeb dewizowych.
Gdyby wstrzymać sprzedaż
za granicę
płodów rolnych, to np. w
ub. r. eksport byłby mniejszy
prawie o 1 mld doi. Argument, że eksport rolny zutbaża krajowy rynek jest nie
prawdziwy, bo trzeba parnię
tac o imporcie, kióry ciągle
jest jeszcze większy od eksportu. N,e ma też powodu,
by handel żywnością uznawać
za coś gorszego od wymiany tuwarów przemysłowych,
Rolnictwo w każdych warun
kach i w każdym kraju odgrywa pierwszoplanową ro
lę, Do największych promi-.
centów I eksDorterów żyw
ności należą kraje najbar
dziej
uprzemysłowione:
USA, Francja, Włochy, Ho
landia i wiele innych.
O
tym, źe towarami rolnymi
handluje się w świecie na
wielką skalę
przesądzają
zróżnicowane warunki gięło
we i klimatyczne oraz tra
dycyjne specjalności.
Bar
dzo mało jest pansTw, które
mają
możliwości rozwoju

pełnego wachlarza upraw )
hodowli.
Zwraca ponadto uwagę to,
i« handel
żywnością ma
»woją, nielogiczną z pobo
ru specyfikę Koszty
pro
dukcji są w wielu prrypad
kach wyższe od uzyskiwa
nych cen, a nie jeit to ha
ft
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iokby prowokowało płacowy
wyścig donikąd.
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Na zdjęciach: do nowoczesnej sali sportowej wejdą niebawem uczniowie szkoły,
Poniżej — fragmenty budowanego basenu kąpielowego.
Fot. M. Zarzecki

Co nowego w szkole?

Nowoczesny obiekt sportowy

Sala gotowa - basen za rok

wywiad z minister oświaty i wychowania Joanną Michałowską-Gumowska

Szkoła Podstawowa nr 42,
wchodząca w skład Zespołu
1 września dzieci i młodzież w naszym kraju rozpocz
miotów. Oczywiście w róż Kształcenia i Wychowania
ną nowy rok szkolny. Jeszcze jeden rok zdobywani«,
nych szkołach są to różne nr 2 w Gdańsku, funke jonu
wiedzy i wytężonej pracy. Czvm będzie się różnił od
przedmioty. Kuratoria
po je już od kilku lat, ale jak
poprzednich, co przyniesie ze sobą nowego dla ucz twierdziły ten stan rzeczy, dotąd nie opuściły jej muniów I nauczycieli? Na te pytania odpowiada w rozmo
akceptując decyzje rad pe rów ekipy budowlane. Duwie z dziennikarką PAP minister oświaty i wycnowania
dagogicznych.
ża, bo licząca ok 1300 ucz— JOANNA MICHAŁOWSKA-GUMOWSKA.
Nadchodzący rok szkolny niów szkoła na Suchaninie
dostarczy wiedzy i doświad jest bowiem, podobnie jak
— Zacznijmy ©d uczniów, wprowadzeni* 8 przadmlo- czenia niezoędnego do we- wiele innych placówek oś
W tym roku reforma pro- tów uzupełniających do wy ryfikacji
przyjętych zało- wiatowych, budowana etap«
gramowa rozpoczyna się w boru przez ucznia — co ro żeń. Jeśli
okaże się to ko mi. W ubiegłym roku »zicol
stko!© średniej...
ku jeden przedmiot. Zgod- nieczne,
aokonamy korekt nym brakowało jej Jeszcze
Uczniowi# klas
pierw2 zainteresowanl»ml i u* przed powszechnym wdrożę sali gimnastycznej. Ale )ui
szych szkół ponadpodstawo* Podaniami. Przyczynią się niem co nastąpi w latach w nowym,
nadchodzącym
wych rozpoczną naukę wed °ne do r'f'(^1***«»,a wiedzy następnych. Ułatwi to rów- roku, uczniowie szkoły bęhig nowych, zmienionych hnmanistYc;ineb społecznej, niez autorom prace nad pod dą mieli do dyspozycji pięk
ny obiekt do zajęć wych©programów ' pizednrotów P^YP^nnę, if % to: prope- ręrzrikamiMyślę, ze przy
ogólnokształcących. W ten deYtyka więdły *kunomicz jęliśmy rozwiązanie reali- wania fizycznego.
sposób absolwenci xrefonru ne]J W1?dza° Pjawie, pro- styczne bez szkody dla ucz
Piacownicy
Gdański©*,
¥
wanej szkoły podstawowej pedeUl
tlloz°hi' pr°Ue- ma. a. z pożytkiem dla spra Przedsiębiorstwa Budownic
za
ihnw .i* ciągłość W
iałri my współczesnej cywiliza- wy. Źaplęcze naukowe re- twa Miejskiego wybudowali
zachowają
kształcę
sprawować
będzie tam bowiem
ni« wedle tej samej, jedno cji, informacja naukowa z sortu
wielką halę
litej koncepcji programo eiemcntami naukoznawstwa, ociekę naukową nad tym sportową, .o
łącznej po
erementy
informatyki,
ochro
*
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wierzchni
650 m kw., «
wej. Zupełną nowością jest
na i kształtowanie środowi
ska, wybrane zagadnienia z
pedagogiki i psychologii. W
tym roku decyzję o ich nau
czar.iu podejmowały rsdy
pedagogiczne
uwzględnia
jąc stan gotowości szkoły
do podjęcia tego zadania.
W 85 proc. Iłceow ąznano,
że mogą być prowadzone za
jęcia z co najmniej 3 przed

więc należącą do największych tego typu sal szkoinych w Trójmieście. Dzięki
zmianom pierwotnych projektów inwestycji, imało się
na piętrzę, tuż obok hali,
wygospodarować
kolejna
dwa pomieszczenia do lek
cji wf.
Jedno z nich, zajmując*
27 m kw., wykorzystane bą
dzi# na prowadzone w szko
u zajęcia korekcyjne dla
dzieci z wadami budowy,
Druga sala, ponad 100-metrowa, służyć może do różnorodnych zajęć gimnastycinych. Wszystkie trzy po
mieszczenia wyposażone są
w odpowiedni sprzęt sporio
(drabinki, Jrosze itp.).
Oook znajdują się też szat
1 *azienlci * pyskami
Sportowy obiekt szkolny
oglądaliśmy wczoraj w to
ft
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Zginęło ponad 2 tysiące osób

Katastrofa geologiczna w Kamerunie

Radziecka odpowiedź na program „wojen gwiezdnych”

Toksyczny gaz z krateru wulkanicznego pod jez. Nios

może być znaleziona bardzo szybko
„Oświadczenie
Michaiła powiada się ldecydowanie
Gorbaczowa wygłoszone 18 ta niezwłocznym zanrzestabm znajduje
się dziś w niem próbnych wybuchów
centrum uwagi opinii świa- jądrowych. Przeciwko
towej — powiedział w po- występuj© tylko stosunkowo
niedziałek
na konferencji niełiGzna,
ale
wpływowa
Drasowej w Moskwie pier- grupa osób w Stanach Zjed
wszy
zastępca
ministra noezonveh".
spraw zagranicznych ZSRR
W Waszyngtonie — mó
Julij Woioncow. — Przewa wił dalej J. Woroncow —
żaiąca większość rządów, po daje się obecnie zauważyć
lityków i działaczy sDołecz- pewną nerwowość Wycią
nyrh. a także prostvrh ludzi gane są różnego rodzaju ar
rożnych krajach wy- gumenty, mające uzasadnić
w
kontynuowanie prze* S*anv
Zjednoczone prób * bronią
nuklearną W rzeczywistości
— jak podkreślił pieiwszy
zastępca ministra spraw za
aranieznveh ZSRR — Wa
szyngton nie hi żadnego
racjonalnego
wytłumacze
nia, dlaczego nie chce przy
łączyć »i© do radzieckiego
— oczywiście
*i©*wł©c»ł* podjęta akcja moratorium
rątowmczi nie dała rezulta jegfcł nie brać pod uwagę, iż
są ko
tu. Nie odnalezmno także wybuchy, jądrowe
nieczne do kontynuowania
zwrok ofiary,
W woj. leszczyńskim, np., wyścigu zbrojeń i do osiąg
w którym w ub. r. zanoto- nięcia przewagi militarnej.
wino 7 ofiar kąpieli teraz
Problem nie polega już na
liczDa ofiar niefrasobliwego kwestii kontroli. W tej dzie
obcowranm z wodą wynosi dzinie
Związek Radziecki
15. Główną przyczyną wy- zgodził się na dowolne jej
padków bywa bezmyślność, form/, nawet na takie ktoie

— J©go zdaniem — nie są
konieczne i niezbędne. Wa*
srjngton kieruje się jednak
ni© tył© troską o stworze
nie systemu kontioli, co ra
czej chęcią stworzenia swe
go rodzaju zasłony dla kon
tynuowania prac nad stwo
rzeniem nowych rodzajów
i typów broni jądrowej.
ft
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Konsultacje
ZSRR - USA
W Genewie odbyło »ią wczo
raj drugie spotkanie radziec
kich i amerykańskich eksper
tów w ramach dwustronnych,
wstępnych konsultacji w spra
wie ośrodków których zada
niem bj łoby zmniejszenie za
grożenia jądrowego. Na cze
le grupy eksp»rtów radziec
kich stoi ambasador A. Obu
chów, a ameryKańsKich — do
radca mśnistia obrony. R. PorJe i specjalni' doradca pre
zydenta. R. T.inhard.

Toksyczny gaz wydobywa
jący się od piątku z dna
wulkanicznego jeziora Nios
w północno-zachodniej części Kamerunu spowodował
śmiertelne zatrucie co najmniej 2 tys. osób. Podając
tę liczbę, minister informacji Kamerunu, Georges Ngan
go zastrzegł, że jest to sza
cunkowy bilans ofiar oraz
dodał, że brak odpowiednich środków technicznych
uniemożliwia ekipom ratunkowym dotarcie do miejsca

Groźba bankructwa przed stoczniami RFN

Tysiąc* stoczuimGw feez -racy
Prz#«nysrl »toczniowy RFN
przeżywa poważny kryzys,
Niegdyś była to jedna z wiodgcych gałęzi gospodarki zachoaniomemieckej.
Weaług
danych zrzeszenia przedsiębiorców przemysłu stoczmoweg© RTN, w pierwszym półroczu br. liczbo miejsc pracy
w stoczniach zmniejszyła się
o 3 tysigee. Agencja DPA
informuje, że w najbhższym
czas,«
nieuniknione
jest

zrpntejMenł© mecy pfodfkcy
nych stoczni w Szlezwiku-Holsztyn1©, liczba ta wzrośnie do 7600.
yV zwiqzku z katastrofalnq
sytuacją w dziedzinie zatrudpienia stoczniowców przywód
ca opozycyjne] frakcji SPD w
Landtagu Szlezwik-Hoisztynu
Bjoern Enghoim wezwał rząd
do udzielenia pomocy miej
scowym stoczniom.
Władze w Bonn ni© zamierzają jednak podjąć skutecznych kroków, majqcych na
celu zmniejszenie bezrobocia
wśród stoczniowców zachódnioniemiecKich, z każdym ro
kiem
nabierającego coraz
większych rozmiarów.
Groźba bankructwa wwltło
nad jedog z najstarszych stocz
ni w RFN, zdtoźon*j w 1905
roku „Nubiskrug GMBH" j
Readsburga w S*(©*włku-Hołsztynie. Do końca roku za
mierza s:ę tam zlikwidować
282 miejsca pracy. W ubie
głym tygodniu zwolniono już

grzybobranie

40 minut
pod wodą

Poocda
Cuhm grieol*
wniirkce»«»,
w godzinach popołudniowych
wzrastające do dużego. Tem
peratura rano 7—la »t. C. w
ciągu dnia 17—It at. C. Wiatr
południowo-zachodni do połitd
Hinweg# »kreeajacT na połud
niowo-w«rbndni »łaby. «kresa
ml umiarkowany.

na

w szkole na Suchanlme

Tragiczne

Z objawami łllncgo zatrueU
całą trójkę przewieziono na
oddział intensywnej opieki me
djczneJ Wojewódzkiego Szpua
la Zespolonego w Przemyślu
Mimo usilnych zahitgów le
karzv. dwie dziewczynki. 4-let
nia Magdalena j «-letnia Mał
gorzata zmarły. Jak pr infor
mował li
bm.
dziennikarza
PAP lekarz dyżurny tego oddziałn, gtap ś-letnieg» Dariuraf Je*t bardzo ciężki.

Dokończenie

Za kilka dni pierwszy dzwonek

Mimo zzybkiej akcji ratowjiiczej na plaży w Jelit
kowie w woj. gdańskim uto
nęła 63-letnia
obywatelka
RIN Rita L. Powodem bvło
zbyt dalekie wypłynięcie od
brzegu. Ten sam los spot
Tragicznie
zakończyło
»I« kał w Jastarni 18-Ietnjego
grzybobranie dla trojga dzieol Sław*om ira S., który został
— rodzeństw a Magdalen^, ^Tał
gorraty i Dariusza zt wsi Śliw zniesiony przez falę w gfąb
nlea w woj. przemyskim. Dzie morza. I w tym wypadku
ci udalv «i? do t**1' wraz r
14-letnią
dziewczynką, która
następnie przyrządziła im ze
brane grzvbv. Okazało »lg. ie
były to muchomory iiomoł-

2

Świat czeka na Waszyngton

V zrosła liczba utonięć
d©c. Na ratunek pospiesrył
równie*
nauczyciel Wojciech C. Finał tej akcji ratowniczej
był tragiczny,
Dziecko zostało uratowane,
natomiast obaj mężczyźni
zginęli. Pomimo poszukiwań
prowadzonych przy udziale
statku
ratowniczego
ich
zwłok nie odnaleziono.
.
Tragedia rozegrała się row
n,ie^ w pobliskich
ChałuPac^ na Półwyspie H,
im.
Z pomocą tonącemu 20-letniemu Wiktorowü G, pospie
szyli ratownik i świadkowie
wypadku. Ich ofiarność rie
dała jednak wyników.

nowagi rynkowej i \gospo
darcze j.
Wiele wskazuje na to, iż
grozi nam mi stąpienie od tej
requly gry z wieloma tego
neqatvwnym, konsekwencjami. Szybszemu wzrostowi
wynagrodzeń towarzyszyły
wprawdzie w pierwszym pół
roozu nieco wiąKsza dynamika produkcji i wzrost wV
dajności pracy, trudno jed
nak wnioskować o bezpośre
dn.m związku tych dwóch
zjawisk. Ekonomiści «kłonn:
są raczej poszukiwać przy
czyn nieco większeao niż
planowany wzrostu produk
cji, w pewnej poprawie
(zwłaszcza
na
przełomie
1985/86) więzi kooperacyj
nych i zaopatrzenia surow
cowego.
Jeżeli chodzi o wydajność
pracy, to mierzona, w cenach
b.ezących wzrosła ona w
przemysJe • 22,6 proc., a w
budownictwie o 20,5 proc.
U.muiąc rzecł w cenach po
równywalnych okaże się je
dnak że wzrost wydajności
w budownictwie wynosi za
ledwie 0 9 proc , zas w prze
myśle 6,1 proc W istocie
wi*c t# ©ea d»:«ły nie pra
cują zdecydowanie wydaj
niej, natoni’#»t więcej płacąc
— pobiorą ją równie* wyż
sze cenr za swoją prace.
Najważniejsze j**t jeonak
to, ii wynagrodzenia rosną
szybciej ni dostawy na ry
nek, co grozić moie pogłębi«
n em luki Inflacyjnej. Co
w:ęcef proces'« przebiegają
tu
nierównomierni*. Część
przedsiębiorstw stosu’» roz
sądną politykę, wiele jednak

Konferencja prasowa w Moskwie

Bezmyślność zbiera żniwo
W ostatnich
dniach na
nadmorskich plażach i nad
wodami w głębi kraju wypoczywało wiele osób. Nie
które z nich, pomimo tablic
zakazujących,
nie potrafią
oprzeć się pokusie kąpieli
w zakazanych
miejscach,
Nie obyło się więc bez tra
gicznych wypadków.
Najbardziej wstrząsający
miał miejsce w rejonie por
tu rybackiego we Władysła
wowie. Na pomoc tonącemu
O-letni^mu Grzegorzowi
Z.
rzucił się do morza jego oj

1

go, ałe w konsakweneji —
szybszemu przywracaniu rów

Ctna 8 zł

N© moskiewskim stadionie Łużnlkl odbył się potężny wlec, którpgo nczostnłcy go
rąeo poparli nowe radziecki* propoeycj« pokojowe. Na zdjęciu: uczestnicy wrieru
maszerują na Łużniki niosąc hasła antywojenne.
CAF-TASS

Niezwykła neiąłelt miał 41letni marynars hiaapadaki, któ
ry w porcie w Maladze wpadł
do wody 1 dopiero po 4« mi
nutach
został
wyciągnięty
przez płetwonurków. Otóż nie
doszły
topielec
zawdztgt za
życie bańce powietrza jaka
utworzyła się pod wodą mię
dzy betonowymi elementami
doku w której to właśnie prze
bywa? oczekując tak
długo
pomocy s ie--uiątrz.

68 rt 'eznłoweów Zakład w
dniu 15 lipca br. zatrudniał
1.148 roootników. „Nobiskrug"
jest zasłużonym zakładem
przemvstu okrętowego RFN
znanym nie tylko z buaowy
nowych statków, ale także z
przebudowy i naoraw, w tym
promów samochodowych
kolejowych, statków pasażerskicn do Dodróży oKrężnych.
Kontenerowców, statków ba
dawczych, specjalnych jedno
stek pł/wającycn do prac
prz/bizeżnych. Podobne kło
potv finansowe zasygnalizo
wały stocznie, we Flensburgu
i Lubece.
(PAP)

katastrofy geologicznej Iza
hamowania emisji toksycinego gazu. Co n#jmni©j 3
wioski znalazły się w zasię.
gu jego działania. Jak poda
ła agencja Reutera, w wyniku emisji gazu zginęli
wszyscy mieszkańcy jednej
z wiosek w pobliżu miasta
Wum.
Władze zaapelowały do
społeczności
międzynarodo
wej o pomoc. PrezydentKa
merunu Paul Biya ogłosił re
gi°n jeziora Nios strefą kię,
ski żywiołowej. Polecił rów
nież podjęcie odpowiednich
działań w celu zapobieżenia
wybuchowi epidemii. Woj
sko prowadzi
pospieszną
ewakuację ludności z zagro
żonych terenów.
Gaz zaczął się wydoby
wać ze znajdującego się
pod jeziorpm krateru w pią
tek, 22 bm. Przyczyną emi
sji jest najprawdopodobniej
aktywność sejsmiczna znaj
dującego się w tym regio
nie łańcucha gór wulkanie*
nych.
Agencje przypominają, ia
podobna
katastrofa geolo
giczna nastąpiła w tym sa
mym rejonie w miejscowo
ści Dżindum
16
sieipnia
1984 r. Zginęło wówczas 36
osób
Według niektórych donie
sień, z jeziora wydobywa
się
siarkowodór.
Jest to
gaz bezbarwny, łatwopalny,
o zapachu przypominającym
zepsute jajka.

Znany francuski wulkanoloę, Haroun Tazieff oświadczył, że siarkowodór
Jest lżejszy od powietrza i
z łatwością by się rozproszył, a ludzie zostaliby od
razu zaalarmowani jego odo
rem. Wyjaśnił, że w tym
przypadku zacnodzi powolna emisja dwutlenku węgła, który jest cięższy od
powietrza, osiada na ziemi
i może utworzyć nawet wie
iometrową warstwę,

Drałowali rozbitków

Koreańskie ordery
dla marynarzy z PIO
Miła,
satysfakcjonująca
uroczystość odbyła się wczo
raj w Sali Historii Folskich
Linii Oceanicznych w Gdy
ni Mianowicie udekorowa
no 27 polskich marynarzy z
ms.
„Swiecie”
Orderami
Przyjaźni
nadanymi
im
przez
władze Koreańskiej
Republiki Ludowo-Demokra
tycznej.
Odznaczenia te są wyra
zem uznania i wdzięczności
za pospieszenie na pomoc i
uratowanie
8 koreańskich
marynarzy i rybaków w lu
tym br. na Morzu Japońskim,
gdzie ich kuter i barka zo
stały zgniecione przez. lody.
(t?r)

400 min dolarów we wraku galeonu „Whydah”

tfy jrav * p j skarby piratów
Grupa płetwonurków pra
cuje u wybrzeży przylądka
Cod nad wydobyciem pirac
kiego skarbu Z galeonu pirata Samuela .„Blacka" Bel
lamy, „Whvdaii , który zatonął a wybrzeży USA w
1717 r
Dowodzą«”* operaclą Barry Clifford mówi, że dotychczas wydobyto kilkaset
srebrnveh i złotych monet
hiszpańskich, sztaby srebra
wvroby ze złota wartości
4 milionów dolarów.
Clifford twierdzi, że we
wiaku znajduje się znacznie
w,ęcej kosztowności.

„Whyiah”, ingielxW «tatah
niewolniczy
odbywał dziewiczy rejs z Afryki do Ameryki
w 17X6 r i został opanowany
przez Beilamv’ego
B*>ilamv>eg0 na
n. Morzu
Karaibskim. Z wziętych wówcza« do niewoli 180—11» niewól
ników i członków załogi uratowały sie tylko dwie oioby,
za piractwo * osób. Uratowani, kiórzy zeznawali wówerat

^n^ówy^^nlililmy-ej*
przewozi! ładunek 13 590 kg
srebra. ió3o kg złota i so ton

1 t°lcl ,łr>’,ło*v*l 1

biżuterii pochodzących
bunku hiszpańskich galeonów

Clifford
zainteresował
się
książką
Arthura T. Vandderbildta II. który opisał dziej*

pirackiego statku na podstawie
istniejących dokumentów. Rozpoczął poszukiwania w 1®82 r.
kiedy odnalazł wrak w odieęłości
tn od brzegu
ęłośc* 630 m
brzegu na głę ■
bokości 9 m. znalazł 7 dział,
Instrumenty nawigacyjne, monety 1 sztaby drogich metali

Wielu sceptyków wąlpiło,
*«
'*
słVoneq3
pirata, dopóki Clifford nie
wydobył w 1985 r. dzwonu
okrętowego
z
napisem
Whydah Gaiły 1716".
Clifford twierdzi, że pod
warstwą ruchomych piasków
na ąłębokości 3 m poniżej
znaleziska zalegają skarby,
których wartość szacuje na
400 milionów dolarów.
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Płacowy wyścig

Z obrad

Prezydium Rządu
• Dokończenie ze etr. i
rozwijana współpraca szkół
z rodzicami, organizacjami
społecznymi i zakładami pra
cy.
Stwierdzono
istotny pc
«tęp w rozwiązywaniu wie
lu
trudnych
problemów
kształtujących sytuację
w
oświacie. Dotyczy to prze
de w szystkim zgodnego z
planem zaopatrzenia
ucz
niów w podręczniki szkolne
i materiały pomocnicze o
łącznym nakładzie 37 min
egzempl anty Etekty inwesty
cyjne w zakresie budowy
i remontów placówek oświa
towych przewidziane do wy
konania do i września br.,
są wyższe nil w analogicz
nym okresie 1985 roku. 30
szkół budowanych jest w ra
mach systemu zamówień rzą
dnwych.
Następni* Prezydium Rzą
du zapoznało się z informa
cją o realizacji uchwały nr
199 Rady Ministrów z dnia
11 września 1981 r. w spra
wie środków zapewniają
cych zwiększenie wydoby
cia węgla kamiennego oraz
innych surowców wydoby
wanych w kopalniach głębi
nowych. W tej części posie
dzenia uczestniczyli przed
stawiciele kierownictwa Fe
deracji Związku Zawodowe
go Górników.
(PAP)

•
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Turku, Pomorskie Fabryki Me
bli w Nowem, „Agruinet-Rofaraa" w Rogoźnie, Zakłady Pro
dukcyjn» „Fotopan" w Jaśle,
Zakłady Graficzne RSVL „P-KR” w Łodzi, Zakłady Mechani
czne Zamech w Elblągu.
Warto Je wymienić po imie
niu. Należa bowiem do tycb,
ktorycn produkcja (liczona w
cenach atałycb) nie tylko nie
wzrosła ale spadła.

Nie trzeba przypominać,
że w warunkach reformy gos
podarczej lansowanie wzro
stu
płac me popartego
zwiększeniem produkcji pro
wadzi prostą droyę do wy
sokiego opodatkowania, a w
rezultacie bądź do ryzyka
utraty zdolności kredytowej,
bądź do niczym nie uzasad
nionego
windowania cen.
Gdy często naizekamy na
ich nadmierny wzrost, war
to spojrzeć na źródła tego
zjawiska.
Dążymy do systemu eko
nomicznego, który powinien
nie tylko sprzyjać odbudo
wie równowagi, ale również
chronić przed utratą uzyska
nych już przyczółków. Nie
tylko jednak z tego powodu
konieczna
jest niezbędna
dyscyplina płac w przedsię
biorstwach. „Kominy" płaco
we w takim czy innym za
kładzie wywołują natych
miast tendencje do „nadą
żania" w innych przedsię
biorstwach, stają się hasłem
startu do płacowego wyści
gu. Częsio zapominamy, że
jest to zarazem statt, choć
może opóźniony, do wyściqu cenowego.
Stanowi on również ryzy
ko dla całej sfery polityki
socjalnej, zwłaszcza zaś ren*
i emery litr. Przyjęta zasada

Świat czeka na Waszyngton
•
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Odpowiadając na nie S.
Pierwsze pytanie, jakie pa Achromiejew podkreślił iż
dło na konferencji, skiero celem tego programu jest
wane było do uczestniczące zneutralizowanie
radziec
go w niej pierwszego za kich strategicznych sił ją
stępcy
ministra
obrony drowych, jego rozbrojenie,
ZSRR, szefa Sztabu General a tym samym, uzyskanie mu
nego Radzieckich Sił Zbroj żllwości stałego grożenia
nych, marszałka
Siergieja Związkowi
Radzieckiemu
Aehromiejewa
i dotyczyło zmasawanvm atakiem rakiestwierdzenia M. Gorbaczo towo-jądrowym. Pod wzglę
wa, iż ZSRR znajdzie odpo dem politycznym — powie
wiedź, która pozbawi war dział marszałek — rozwija
tości amerykański program nie systemu obronv antyrakietowej i kosmicznej broni
wojen gwiezdnych
ofensywnej prowadzi rozmo
wv między ZSRR i USA w
sprawi« ogra niczenia zbro
jeń strategicznych w ślepą
uliczkę. Z punktu widzenia
wciskowego natomiast, pro
Niezwykłej knrtilełr doko gram ten skierowany
jest
nano w ogrodzi*’ zoologicznym
przeciwko istniejącej rowno
zachodnloniemlecklego
miasta
wadze militarnej. Jeśli USA
Hodenhagen (dolna Saksonia)
Be* śladu sniknęH tam dwa będą
kontynuować prace
ogromne pytony. Długość każ
nad realizacją planów wo
dego * nich wynosi nrzaszło
wówczas
3 metry, raś wągr — łfl 1 55 kg. jen gwiezdrych,
Specjaliści
ostrzegają.
że Związek
Radziecki będzie
skradzione węże stwarzają za zmuszony podjąć odpowied
grożenie nic tylko dla otocze
nia, lees również dla lamvch nie przeciwdziałania i jeśli
złodziei. Py*on jest w stanie zajdzie taka konieczność, to
udusić dorosłego człowieka, na odpowiedź zostanie znalezio
wet posiadającego dobrą mus
na bardzo szybko.
kulaturą.

Ukradli
2 pytony...

Zjazd SPD

Elbląscy pedagodzy rozpo
czynają już
kolejny rok
pracy
dydaktyczno-wycho
wawczej. Podczas wczoraj
szej inauguracji roku 1986-19b7 w Elblągu, wśród kie
rowniczej kadry oświatowej
z woj elbląskiego obecny
był wiceminister oświaty i
wychowania Wacław Küp
per. Omówił on uniegłorocz
ne dokonania resortu oświa
ty, owocujące m in. zakoń
czeniem reformy programów
dla klas ósmych, oraz zało
żenia zmian proaramów w
szkolnictwie ponadpodscawo
wym, spowodowane koniecz

„Titanic' nie nadaje się
do wydobycia
Robert Boliard, oceanograf
amerykański który w tym ro
ku ookładni* obejrzał z blis
ka wrak statku „Titanic" odra
dził magnatowi z Teksasu,
Jackowi Grimmowi podjęcia
się próby wydobycia go na
powierzchnię. J. Grimm, który
bezskutecznie próbował od
naleźć Arkę Noego i schwy
tać ootwora ze szkockiego
jeziora Loch Ness, wyraził go
towość sfinansowania opera
cji wydobycia legendarnego
statku.
..Titanic" -— oodkreśllł R.
Ballard — nł* nadaje się ao
tego celu. Po pierwsze, wrak
leży na bardzo dużej głębo
kości (4 km). Nikt nie podej
mował się jeszcze takiej pró
by. Po w*óre, kadłuo statku
jest rozczłonkowany. Tonąc,
statek uderzył dziobem w
dno i utworzvf tam duży kra
ter Rufa jest oddalona od
części środkowej o ok. 6C0
metrów. R. Ballard p'zvpuszcza, że statek po zatomęc u
przełamał
się.
środkowa
część leży poziomo. W dodIIżu drugiego komina Jest wy
raźne przegięci* w aół o 45
stopni.
Zdaniem R. Balta^da, nie
mcjq żadnej wartości przed

mioty, które ewentualnie moż
na by wydobyć na powierz
chnię. To co zcoDSerwowano
to sprzęt gospodarstwa domo
wego, jak naczynia, wiadra,
należące do wyposażenia ka
bin trzeciej klasy. Jedynym
śladem pozostałości osobiste
go mienia był but jednego z
pnsażerów.
Tyle z bezpośrednich obser
wacji R. Ballarda, który
11
razy zanurzał się w batyska
fie do miejsca zatonięcia „Ti
tanica". Więcej pokażą może
zdjęcia filmowe wykonane
przez robota. Z ich mozaiki
tworzy się obecnie cały obraz
wraka.

1 do zrobienia, a już dziś pra
ce budowlane wstrzymano
warzystwie dyrektorki szko ze względu na brak bardzo
ły — Zofii Trybuli oraz kie potrzebnego na tym etapie...
Jeśli
budowlanym
rownika budowy z ramie cieśli.
nia GPBM — Jaruga Pa- ida się lozwiązać szybko
jewskiego, tuż po odbiorze tego rodzaju kłopoty, mogą
technicznym nowych wnętrz. jeszcze nadrobić zaległości.
Komisja odbioru nie miała W każdym razie dzieci oraz
do wykonawców
żadnych dorośli mieszkańcy osiedla,
poważnych zastrzeżeń. Wy którzy także będą mogli ko
rażono im naLom.ast uzna rzystać z przyszkolnego ba
nie
za staranną i szybką senu, czekają na niecio z
Dodajmy,
pracę, gdyż do wykańcza niecierpliwością.
nia sal sportowo-rekreacyj że koszty całej inwestycji,
nych, będących
wcześniej a więc zarówno ofldanveh
w surowym stanie, brygady do użytku sal, jak i base
GPBM przystąpiły zaledwie nu, oszacowano na ok. 160
min zł.
w marcu br.
kucz
Trzeba mieć tylko nadzie
ję, że równie sprawnie prze
biegać będzie trwająca obec
nie budowa szkolnego base
nu, znajdującego
się pod
główną salą sportową Ba
sen, wielkości 25X12 m za
planowano oddać do użyt • Dokończenie te sir. 1
ku w przyszłym roku szkol mu loam dla handlu. Rolnic
nym wraz z wszystkimi, to two jest bowiem dJPżdziną
warzyszącymi mu pomiesz strategiczną, która musi być
czeniami (m.in. wentylator- preferowana
i
chroniona
nią). Tymczasem w obiek
przed decyzjami opierający
cie lym jest jeszcze sporo
mi się wyłącznie na prze
słankach finansowych. Fun
dusze na
subwencje dla
eksportu rolneao pochoazą
z reguły z obciążeń impor
tu innych towarów' Jest to
szczególnie
widoczne
w
EWG. Nawet GATT. które
W stolicy Zimbabwe roz go ideą jest przeciwdziała
poczyna się dziś organizo nie protekcjonizmowi dopu
wana co 3 lata kolejna ós szcza w tym przypadku mo
ma konferencja państw nie- żliwości suDwoncji.
zaangażowanych na najwyż
— Ale me jest przecież
szym szczeblu. Obrady po pozbawiona logiki sugestia,
trwają łO dni.
że import towarów rolnych
W konferencji, organizo można sfinansować WDływaz eksportu wyrobow
wanej po raz pierwszy w mi
tej części kontynentu afry przemysłowych.
-— W ubiegłej dekadzie
kańskiego,
wezmą udział
przedstawiciele 101 państw nastąpiło w naszym rolnic
poważne naruszenie
członkowskich tej organiza. twie
cji, która na twoim sztan- równowagi mięazy produk
a zwierzęcą
darza wvDisała nasła walki cją roślinną
„z imperializmem, kolonia Rozwinięta została hodowla
lizmem,
neoKolonializmem, zwierząt,
co
wymagało
apartheidem, ra*izmem, syjo wielkich ilości pasz; krajo
nizmem i polityką wielkich wych me wystarczało.
W
blokow"
ciągu i0 lat import zdóż i
pasz wzrósł więc z 2,2 min
t do 8 6 min t w 1989 r.
Wartość Importu rolneao co
roku przekraczała wartość
eksportu tych towarów. W
latach 1973—81 łączna wie!
<ość ujemnego salda w han
dlu płodami
rolnymi wy
niosła ok, 7 mld doi. Takie
nnścią przekazania osiągnięć nakłady na Import nie mo
współczesnej myśli technicz gły być sfinansowane przez
sprzedaż wyrobów z Innych
nej i naukowej.
Podczas spotkania przedsta działów
gospodarki. Rów
wiono takie wnikliwą analizę nież dzisiaj nie zbywra nam
pracy elbląskiej oświaty w ml
nionym roku. Mówiono
o dewiz. Mamy ciągle trudno
osiągnięciach, do których na ści płatnicze i liczy się każ
leżały m. m. otoczenie opieką
dy dolar. Eksport rolny jest
przedszkolną wszystkich 8-latków 1 stworzenie dobrze dzia zaś stosunkowo duży.
łającego systemu edukacji kul
Jak pamiętamy, na począt
turalnej (spotkania z teatrem,
koncerty Filharmonii Bałtyc ku obecnej dekady Zachód
kiej, tworzenie forum prezen potraktował naszą zależność
tacji artystycznego
dorobku od importu zbóż jako istot
uczniów podczas wojewódzkiej ny element nacisku polit>*cz
Wiosny Młodości) oraz o Jej
mankamentach, takich Jak np. nego. Wstrzymano kredyty
wciąi jeszcze niezadowalają na ich zakup Celem uchwa
cy poziom nauczania w nie lonego przez wspólne ple
których szkołach oraz trudne
warunki lokalowe części pla num KC PZFR ł NK ZSL
cówek.
programu
rozwoju rolnic
W nadchodzącym
roku twa jest osiągnięcie samo
zamierza się usunąć,
lub wystarczalności żywnościo
przynajmniej złagodzić man wej. Jego nieodłącznym ele
kamenty
występujące
w menten jest wzrost ekspor
działalności dydaKtyczno-wy tu naszych produktów rol
chowawczej. Do tej piacy nych po to, by w pierw
przystąpi w elbląskim szkol szym etapie osiągnąć równo
nictwie 7535 nauczycieli. W wagę między spizedażą za
232 szkołach będą oni uczyć granicę, a importem, a w
następnym — zostać ekspor
69 351 uczniów.
W trakcie spotkania wo terem netto
— Eksport płodów rol
jewoda elbląski płk Ryszard
Urllński życzył pedagogom nych przewyższał import Je
owocnej pracy. Refleksjami dynie w krótkim okresie na
z obrad X Zjazdu PZPR po początku lat 50 Czy zatem
dzieliła się z zebranymi re nie nazoyt optymistycznie
oceniamy tu swoje możliwo
prezentantka elbląskich na
uczycieli, delegatka Daniela ści?
Z nadmiernym optymiz
Malinowska. W spotkaniu
uczestniczyli: sekretarz KW mem mielibyśmy do czynie
PZPR
Władysław Mańkut, nia wtedy, kiedy zakładali
sekretarz WK ZSL Ryszard byśmy, że już za parę lat
Wodzisławski, sekretarz WK będziemy importować tyle
SD Andrzej /burki,
prze tych towarów, ile w latach
wodniczący RW PRON Ry I960—81 i zdołamy to zrów
nowaźyć eksportem włas
szard Szkolnickl.
nych artykułów rolno-spo
pub
żywczych.
W
rolnictwie
wzrost produkcji nie nastę
puje skokami, a na jego roz
wój potrzebne są ogromne
nakłaay.
Sukcesem
jest,
zmniejszenie ujemnego sal
li milicję. Jak się okazało, na
pastników bvło dwóch — Je da, ale trzeba pamiętać, że
den «tat na czatach na klatce nastąpiło to nie tylko dzię
schodowej, a drugi wtargnął ki wzrostowi eksportu, ale
do mieszkania.
i w wyniku równoczesnego
Błyskawiczna akcja funkcjo
nariuszy MO. blokada terenu spadku importu.
oraz
penetracja
środowiska
— Jak daleko jest do rea
przestępczego doprowadziły do lizacjt programu osiągnięcia
zatrzymania
Już
następnego
samowystar
dni»
dwóch
podejrzanych żywnościowej
l*-letnlego Krzysztofa D. 1 Je czalności?
go rówieśnika Marka C. Znale
Stosunkowo niedaleko. W
zioń« przy nich skradzione
1981 r. import towarów rol
pieniądze.
nych wyniósł 2466 min doi.,
Dokończeni*
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Co nowego w szkole?
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zaspokojeni* potrzeb.
Terminowy druk i zaopa
trzenie uczniów były możli
we dzięki ogromnemu wy
siłkowi drukarzy, księgarzy,
nauczycieli. Nie zabrakło
niezbędnych
materiałów.
Niektóre tytuły drukowano
w tempie rekordowym Za
mówienie rządowe na pod
ręczniki zyskało absolutny
priorytet Przebieg całej ope
racji nadzorował zespól ro
boczy pod kierunkiem wice
premiera Zbigniewa Gertycha. Ogromne zamteresowa
nie i pomoc okazaiy mstan-"
cje polityczne.
Myśię, że
przełamaliśmy barierę nie
możności i zapaliliśmy zie
lone światło na następne la
ta.
— Przewidziane są też
pewne zmiany w organiza
cji roku szkolnego...
Nie tak duże, ale istotne
W stosunku do roku minio
nego odeszliśmy od .,zasady
swobodnego ustalania przez
rady pedagogiczne okresów
ferii i odpracowywaniu do
datkowych dni wolnych w
soboty.
Wszystkie terminy
są sztywno ustalone Ponad
-o szkoły prowadzić będą
zajęcia dydaktyczne jedną
sobotę w miesiącu, tę która
jest pracująca dla wszyst
kich. Weszliśmy tym samym
w rytm pracy gospodarki na
rodowej — rodzirc do pra
cy a dzieci do szkoły. Przy
czvm w tygodniu 6-dniowym
szkoła bedzie pracować wred
ług odrębnego planu. Dzię
ki temu nie zwiększamy ucz
niowi tygodniowego wyraia-

Dokończeni* a* Jtr. 1

eksperymentalnym wdraża*
nlem. Rzecz nowa wymaga
ostrożności, rozwagi i dob
rego przygotowania.
— A co przyniesie nowi
rok nauczycielom?
Nie będzie żadnych nie
spodzianek. Wszystko co za
wiera opublikowana już w
marcu instrukcja o organi
zacji roku szkolnego zosta
ło wcześniej skonsultowane
ze środowiskiem
Podobną
zasadę utrzymamy i w przy
szłości. Projekty wszelkich
istotnych zmian poddawać
będziemy społeczności nau
czycielskiej
pod dyskusję.
Przypuszczam,
że już np.
we wrześniu przedłożymy
pierwsze propozycje. A to po
io, by do września kolejne
go roku szkolneqo mieć
czas na ich dopracowanie
zgodnie z odczuciami środo
wiska i potrzebami szkołv.
Nie chcemy i nie będziemy
niczym nauczycieli zaskaki
wać.
— W ostatnich latach og
roranie uciążliwą zarówno
dla uczniów jak i n?uczvcie
Ii sprawą był brak lub du
że opóźnienia w druku pod
ręrzników...
W tvm roku, po raz pier
wszy od wielu lat to się
nie powtórzyło. Wszystkie
podręczniki potrzebne na no
wy rok szkolny zostały już
wydrukowane. Łącznie z pod
r-cznikamj używanymi
a
przvpomnę,
że większość
podręczników
wykorzysty
wana jest dłużej niż jed^n
rok, umożliwiają one pełne

Jak handlu jamy żywnością

Szczyt państw

niezaangażowanych

Ujęcie groźnych bandytów
W
godzinach
wieczornych
23 bm. do mieszkania samotnie
zamieszkałej
przy
ul. Trau
gutta we Wrocławiu 86-letniej
Elżbiety H.
w targnął przez
okno zamaskowany osobnik z
czarną pończochą na głowie.
Zażądał on wvdanla pienię
dzy giożac staruszce udusze
niem.
Zrozpaczona
kobieta
wskazała napastnikowi miej
sce. gdzie przechowywała ren
tę 1 swoje oszczędności — 60
tys. zł. po ucieczce bandytv
Elżbieta H. zaczęła wrzywać
pomocy « sąsiedzi zawiadomi

Na zaproszenie naszego
rządu 25 bm przybyła do
Polski oficjalna delegacja
Związku Radzieckiego pod
przewodnictwem I zastępcy
przewodniczącego Rady Mi
nistrów ZSRR, przewodniczą
cego Państwowego Komite
tu
Rolno-Przemysłowego
ZSRR — Wsiewołoaa Mura
chowsklego. W Warszawie
lozpoczęły się rozmowy na
temat rozwoju
połsko-iadzieckiej współpracy w rol
nictwie i gospodarce żywno
ściowej.

W szkole na Suchaninif
•

Inauguracja roku szkolnego
wśród elbląskich pedagogów

Norymberga

Już pierwszy dzień zjazdu
SPD w Norymberdze wyka
zał, że on jest podporządko
vany absolutnie i całkowi
ci* jednemu celowi
zdo
byciu w »tyczniowych wy
borach do Bundestagu abso
lutnej większości głosów i
przejęciu w ten sposob wła
dzy w Bonn. Stąd unikanie
akcentów krytycznych i samokrytycznych w imię demontrowania Jedności i soli
darności partii z kandyda
tem SPD na kanclerza Jo
hannesem Rauem i z jego
strategią wyborczą.

ich waloryzacji (relatywnie
do wzroslu przeciętnego wy
nagrodzenia) ma bowiem
senj tylko wówczas gdy ten
ostatni poparty Jest konkret
nymi efektami produkcyjny
mi t efektami — dodajmy —
które starczać muszą rów
nież na pokrycie wzrostu
rent i emerytur.
Równowaga jest w naszej
gospodarce niezbędna. Lepiej
zapewnić ją dyscypliną w
sferze płac niż godzić się na
jej wy mu sranie poprzez ce
ny. Lepiej — jak pokazuje
praktyka — nie znaczy łat
wiej. P-miętajmy jednak, że
wypłacone bez pokrycia zło
tówki na dłuższą metę oka
zują się tylko zadrukowa
nym papierem.
(PAP)

Polsko • radziecko
współpraca
w fi ospodarce
żywnościowej
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a ich eksport 642 min doi.,
a więc ujemne saldo osiąg
nęło 1824 mm dci W laBó
r. wiekości te wyniosły od
powiednio: import — 1108,
eksport — 938, ujemne sal
do — 170 min doi. W 1934
r. saldo było jeszcze mniej
sze i wymosło 1C2 min doi.
Import powinien być rzeczy
wiście większy, ale na roz
wój produkcji rolnej i eks
portu potrzeba — jak już
powiedziałem — dłuższego
czasu.
Import na
zaopatrzenie
rolnictwa i rynku w towary
żywnościowe odbywał
się
w przeszłości kosztem in
nych działów gospodarki i
towarow oraz kredytów. Ilu
strują to wskaźniki. Jeśli udział eksportu rolno-spożyw
czego w całkowitym ekspor
cie wynosił w latach 1950—
—55 ok. 16 proc., a tego
importu w całkowitym im
porcie — 10,7 proc., to w
latach 1976—80 wskaźniki
te wynosiły
odpowiednio.
8.1 pioc. eksport i 20 proc.
import, a w r. 1981 udział
imDortu rolnego stanowił na
wet połowę całkowitych za
kupow Za granicą.
— Co obecnie eksportuje
my 1 importujemy?
Dane za 1985 r są nastę
pujące. Wieprzowina 45 tys.
t, w tym r szynki i łopatki
29 tys. t, wołowina i cielę
cina 47 tys. t, konie rzeźne
i robocze oraz mięso koń
skie 46 tys. t, drób bity 14
tys. t, dziczyzna 4 tys. t,
mleko w proszku 41 tys. t,
kazeina 21 tys. t,
cukier
200 tys. ton, melasa 350 tys.
t, olej rzepakow'y 130 tys.
t, ziemniaki 115 tys. t, świe
że owoce i warzywa
310
tys. t, przetwory owocowowarzywne 140 tys. t, mro
żonki
owocowo-warzywne
133 tys. t, piwo 236 hektoli
trow, spirytus i napoie alko
hoiow'e 780 tys. hektolitrów,
żyto 410 tys. t.
W imporcie: ziarno zbóż
2.2 min t, śruty i makuchy
1 min t, ryż 64 tys. t, soja
konsumpcyjna 29 tys t, tłu
szcze roślinne 77 tys. t, «ma
lec 1 słonina 18 tys. t, kawa
28 tys. t, herbata 35 tys. t,
ziarno kakaowe 28 tys. t,
owoce południowe 80 tys. t,
mięso 46 tys. t. W poprzed
nich latach import mięsa
był Jeszcze większy.
Handlujemy tymi towara
mi przede wszystkim z wy
soko rozwiniętymi państwa
mi Zachodu oraz z krajami
trzeciego świata. Obroty z
państwami RWPG są stosun
ko wo małe. W 1985 t. eks
port do tych krajów wy
niósł 346 min rubli, a im
port 230 min rubli. Przed
miotem eksportu do krajów
RWPG są przede wszystkim
owoce, warzywa i ich prze
twory, mrożonki, ziemniaki,
minimalne Ilości cukierków,
alkoholi oraz piwa. Impor
tujemy natomiast * tych
państw konserwy rybne, wJ
na i szampany, arbuzy, wi
nogrona, pomidory, papry
kę. małe ilości innych to
warów Na liście imoortu
Jest też mięso i drób.
Sporadycznie
prowadzi
my z tymi partnerami f.zw.
transakcje barterowe w roz
liczeniu
wolnodewizowvm.
Wymiana dotyczy towarów
przewidzianych do sprzeda
ży i zakupu nł rynku za
chodnim, a jej celem jest
obniżenie kosztów transpor
tu. W rozliczeniu
dolaro
wym kupowaliśmy np. psze
nicę i kukurydzę z Węgier
1 Rumunii. Istota tego typu
umów polega na tym, że na
M
partnerzy
dostarczają

-

V»

nam towary, które mogliby
zbyć za waluty wymień,alne, a w zamian kupują u
nas inne towary', które w
przeciwnym razie musieliby
kupie również w strefie do
larowej.
— Jaki charakter ma eks
porł wołowiny do
ZSRR,
czy ma związek ze skutka
mi awarii w Czernohylu!
Wsfceikie dane i badania
dowodzą, że sprawa skut
ków awarii w Czernohylu
została sztucznie rozdmucha
na na Zachodzie. Podporząd
kowaliśmy się wszelkim ry
rorom kontrolnym wprowa
dzonym przez EWG, które
obowiązywać mają do koń
ca września. Eksportowane
towary mieszczą się w ca
łości w ostrveh przecież nor
mach Bezpośrednia blokada
eksportu
rolnego,
która
trwała 1 5 miesiące 1 psvchoza podsycana sztucznie
na Zachodzie spowodowały
oczywiście straty. Skutki te
go ograniczyliśmy
dzięki
wspóMracy z krajami socja
listycznymi
Uzgodniliśmy
dla przykładu z ZSRR, że
kraj ten kupi vr Polsce w
rozliczeniu
wolnodewizowym część wołowiny, którą
szykowaliśmy uprzednio do
snrzedaży w państwach za
chodnich.
Rozmawiał: JAN CIPfUR
fPAPI

zajęć. Będzi* on godzien
me nieco krócej w szkole.
Dwa plany to na pewno nie
dogodność
dla szkoły ale
chyba nie aż tak wielka by
przeważyła dooro dziecka.
A dla młodego, rozwijają
cego się organirmu rytm
pracy jest bardzo ważny, od
niego zależą wyniki w nau
ce.
— Jednak t* ostatnie w
dużej mierze, zależą od wie
dzy i umiejętności jej prze
Kazania, nauczycieli. Obec
nie dość powszechnie uwa
ża się, że szkół? nie prefe
ruje najlepszych, nie zachę
ca ludzi wykształconych i z
kwalifikacjami do podejmo
wania pracy w szkolnictwie.
Odpowiedzialnością za ten
stan rzeczy obarczany jest
zaś system płac w szkolni
ctwie..
Co roku we wrześniu
rząd,. zgodnie z zapisami
Karty Nauczyciela, dokonu
ie waloryzacji płac nauczy
cieiskich, W tym roku prze
znaczył na ten cel kwotę
— 6,5 mld zł, co daje 3271
żł na jednego statystycznego nauczyciela. Jest to oczy
wiście średnia, zawierająca
ponadto wiele
składników
i dlatego rzeczywiste pod
wyżki będą
zróżnicowane
Jedni otrzymają mniej, dr u
dzy więcej. Ale nawiązując
do pytania, chcę powie
dzieć, ie i nas nie zadowala
system piać w oświacie. Dla
tego poszukujemy rozwią
zań premiujących dobrą pi a
cę, rzetelny wysiłek, auten
tyczne dokonania.
Np. w
rym roku zwiększyliśmy wy
raźnie dodatki za stopnie
specjalizacji zawodowej, tak
by podwyższanie kwalifika
cji miaro swój wymiar ma
terialny
Nie poprzestanie
my na tym. Chcemy w przy
szłości wprowadzić więcej
elementów motywacyjnych,
tak by' lista płacy w każdej
szkole odzwierciedlała $ rze
czywiste zasługi, a'nie tyl
ko staż pracy i raz nabyte
kwalifikacje.
Będziemy na
ten temat dyskutować w śro
dowisku.
O wynikach pracy nau
czyciela decyduje
jednak
nie tylko system płac. Dla
tego nasz program jest da
leko szerszy i obejmuje
wszystko to, co tworzy fun
dament mocnej szkoły Ale
to już temat na odrębny
wywiad.
Rozmawiała:
URSZULA KUJAWSKA
(PAP)
iu

KURNIK, mieszkanie sprze
dam. wydzie-iawlg. Opac
ka,
Bukown.
gm. Stary
Targ (Elbląskie).
0-58951
OSTREGO doga — S tata
rprzedam. Tel. 5Ł-01-2S.
G-JS9 i
KOMBAJN
ziemniaczany
now>
sprzedam, Chwaszczyno. Gdyńska 18. G-26941

FORDA, Volkswagen«. Op
la (benzynowe) kupią. Tei.
5i-9s)-8.i
PILNIE kuplą piec gazowy
cjo
„Mora”
z
atestem.
Tel. 51-77-66. po godz 19.
MŁODE małżeństwo poszu
kuje mieszk&nir do wyna
jęcia. Tel. 56-84-33. po 17.
G-37001
MĘŻCZYZNĘ młodego do
Wytwonn' Słonych Palusz
ków przyjmą. Sopot, pow
stańców Warszawy »9
FANIA lubiącą dzieci, do
prowadzenia domu przyjI mą.
Mirosław
Tlakielski.
Swietlikowo.
83-033 Sotowldz, gm
Tczew. 0-26980
POTRZEBNA sprzątaczka —
, rencistka cukiernik, porno
cnik do cukierni ekspedien
- tka.
Piekarnia.
Gdańsk,
, Podwale staromiejskie 82

STTWKĘ
tulipanów
Ox
ford, Aoeldoorn «przedam.
Tel. 31-54-22.
G-2695S

1 POMOCNIKÓW
murarz»,
emerytów lub rencistów z*
1 trudnią.
Sooot-Kamlenny
I Potok, Kujawska 38 (8—181

158 m kw. boazerii * dag
lezji — szerokość 10 cm —
w esłoścl sprzedam. Tel
>2-31-18.
0-28974
f tory Białego
sp’yedam.
TeL
ROdz. 7—18

cementu
31-78-55.
G-26986

PUDELKI srebrni mlnlatu
•owe
sprzedam. Tel. 318595.
G-28998
KOMPUTER
Commodore
C 04 z oprzyrządowaniem.
telewizcr Neptun 150 «prze
dam. Tel. 22-04-68. 0- 27013
MAGNETOWID VHS Hl-Tl
Bprmdsm. Te! grzecmośclo
wy 41-08-89. po 18.
G-26813
MŁODZIEŻOWA
Techni
czno Usługowa Spółdzielnia
Pracy , Comal* w Gdyni
poszukuje na terenie Trój
miasta lokalu mieszkalne
go typu M-J M-3 lub in
ne propozycje z przezna
czeniem
ni.
mieszkanie
funkcyjne, oferty prosimy
Składać w Dziale Socjal
nym spółdzielni. Sopot, ul
Kujawska 4. Tel. 51-47-96
w god*. 7.30—13 30 z wy
jątkiem sobót.
K-970S

Zlcty medal MJ

dl? polfkich kajakarzy
>
>
,
(
/
,
?
,

Polscy kajakarze doczeka
11 się w Montrealu Ma- uika Dąbrowskiego. Dwójka
kanadyjka rzy Marek Lbil.
1 Marek Popierała stanęli
na
najwyższym
podium
wyścigu na 10-000 m. Po
laey wyprzedzili Rumunów
B&tlu 1 Lehaci oraz Nii tesona 1 Fredencksena fDanlal.

>

Dziś lekkoatletyczne
ME w Stuttgarcie
Dziś. tj, 26 bm. w Stuttgar
cie rozpoczną się XIV nustrzo
stwa
Europy w lekkoatle
tyce. Weźmie w nich udział
ponad 1000 zawodniczek i za
wodników z 31 krajów. Pol
ska ekipa zameldowała de na
mielscu w składzie 10 lekkoatletek l 19 lekkoatletów.

tym razem drogi konau-rsu.
Do PZPN wpłynęio 12 ofert.
Przewodniczącym komisji był
Kazimierz Górski.
Prezydium
E«rządu
PZPN
podjęło dęeyzję, że umowa a
selekcjoner-m podpisana
winai 1 na 4 lat*, do nautępeiych
mistrzosrw świata, by zapew
nić ciągłość szkoienla. Potem
może być przedłużona.
Wojciech Lazar^k urodził m*
* października 1933 r. w Łodzi.
Ukończył Technikum Meehanlczn i studium Trenerskie w
AWF w Gdańsku. Jest trene
rem I klasy. Pracę szkolenio
wą tozpoczął Jaxo
opiekun
drużyny Juniorów
Wybrzeża
przebywał przez pewien cza»
na jtażu w RSV Hamburg i
klubie Kertha. Byt kolejno tre
nerem MRKS Gdar.sk, Lechll
Gdańsk. Bałtyku Gdynia. Olim
pil Elbląg, Zawljzy Bydgoszcz
Olimoię ’"prowadził do n ligi
?a .viszę
ac
ekstraklasy.
W
1.380 r. objął lunkoje trenera w
Lechu Poznań, prowadząc ten
zespół przei. blisko 5 lat. z nim
osiągnął największe swe suk
cesy.
Pod
jego Kierunkiem
Lech dv'ukrotnle slega! po ty
tuł mistrza kraju (198J 1 1994)
oraz dwa razv sdob rl Puchar
Polski (1982 1 L9841. W 1985 W,
Łazarek ro6tał trenerem Lcohil
Gdańsk, a w styczniu 1988 r.
wyjechał do Szwecji, by tre
nować zespół klubu Trellebor g
który w sezonie 1985 r. ^padł
do II ligi. Łazarek dwukrotnie
uznanv rostał trenerem roku
w klałp-fikacjj tygodnika .Pił
ka Nożna” (158: 1 1684 ir.L
Prezydium z,i rządu P7PN na
swym poni-dzlatkowvm posie
dzeniu zatwierdziło Andrzela
Streilaua na stanowisko szefa
wyszkolenia swlązku.

Wyfirzeżowy przeolatemec
CZOŁOWE LOKATY
GDAŃSKICH JUDOKÖW

Zmarfo n>emowlę
z dwiema głowami

KRZEWY róż Sori* sprze
dam.
Edward
Surawski,
Pogórze.
Swierczavrsklego
Z J4-IZ4 Kosakowo. G-36952

SYPIALNIĘ jugosłowiańska
*tan
idealny
srarzedam
Tek grzecznościowy 41-91 -37
godz 19—51,
G-2898!

Trener
Wojciech
ŁazareR
został nowym
selekcjonerem
piłkarskiej rep-ezentacjl Pol
ski. Taka decyzję podjęło Jed-nomyśinle w poniedziałek Prezvdlum
Zarządu
PZPN na
wniosek komisji konkursowej
1 po uzgodnieniu z przewodni
czącym GKKFiT. Na »plekun«
reprezentacji olimpijskiej pcwołano — ZDZISf .AWA PODE
DWORNEGO — trenera poz
nańskiej Olimpii. Następcę tre
nera a. Piechnlczka wybrano

WYROZNŚENI*
py.IALd.CZY

Podcxaa niedawnej XIII Ogól
W wartrza-wskim. dość silnie nopoiskiej fapartrklady Młodzie
obsadzonym turnieju Judo (144 ty w podnoszeniu cleżi rów vr
zawodników z 14 krajów) bar
Jdańaku uhonorowano wyróż
dzo dobrze zaprezentowali się nieniami dwóch działaczy. Kit
Judocy
GKS Wybrzeże
oraz
ownlk sekcji podnoszena clę
n.ZS AWF Gdańsk. Dwaj nasi ra ów w Stoczniowcu Gdansk
gwardziści — Janusz fawlows a- jednocześnie wlodnrz spec ja
ki w wadze 65 kg i tarosław lrstycznej hali na Przymorzu,
Braw a ta w wadze 50 kg zwy I zwlązanj z »odnoszeniem, cięca
ciężyli w swoich kategoriach.
ów od 185« r. Zygmunt Mar
Brązowe
medale
przynadły
ciniak otrzymał odz akę „ZaKrzysztofowi
Kamlńsklemu s»uż.or.y Działacz Kulttwy Fi
(AZS AWFi w wadze 71 kg zycznej”. zaś Jerzy Bła 'zkow
oraz Jego koieohae klubowemu ikl ze Stoczniowca — Medal
Jerzemu
Ko’.anowsklemu
w 80-lecła PZPC.
tvadze 95 kg. Na piątych pozy
ciach znaleźli się Em U SmaW REDT-IE najlepsi
larz w wadze 60 kg i Krzysz
KWIDZYNXAN7E
tof Czerw w wadz-e 78 kg (obaj GKS Wybrzeże).
MO SIR Reda
zorg«ni:tow’ł
otwarty turniej tenisa ziemne
ZWYCIĘSTWA PUC, BISTÓW
go. W finale g-y pojedynczd
OGNIWA t LECHU
męiC7 zn spotkali
alę trwaj
kwidzvmanlc ; Wojciech Sikora
W inauguracyjne!
koielce
oókonał 7:5 6:2 Ma<rka Chojna
rpotStań rewanżowej rundy I -kiego. W grze nodwójn-1 męż.
ligi rugby
oba wybrzetowe czyzr na I miejsc:
jplasowa
zespokv odniosły
zwycięstwa łi się para Dokera Gdynia Ka
na wyjazdach. Ogniwo Sopot
zimierz
Wandzik
—- Jerzy
wygrało w Poznaniu z Posni - Grzeszczaknia 19:3 (4:3; zaś Latihia w Ru
(ko)
dzie S ąskiej ze Śląskiem 13:8
(S :0ł. Wrbrzeżowe druivnv nie
zmntejszviy
Jednak dy steram
dc dde-a tabeli — AZS AWF
Warszawa, który wyg-at w By
*omlu z Czarnym? 3f:3 (20:0).
W pozostałych meczach Budo
wlarl Łffbiln pokonali Orkana
Nie zwalniała tern nr wvbrzeW Ciudad Bollver «miiMo Sochaczew 38:i, za Skr» Wat
żowi tanatycy tenis' ziemne
4-mieslączn» ntemowlą * dwie Tzawa
uległa
Budovńanvrr
go.
W najbliższy w-ekend wy
ma głowami, 1 »ercami 1 3 plu Ł,fcdi 0:18. Aktualna tabel*
I
znaczyli noble kolejne spotk»caml. r
ligi rugby:
nle. tym razem na kortach
Jesus i Fedro Marline* FeunDokera w Gdvni przy ul. Pol
mayer, których uwalano aa
V> 30 298 -84
I. AZS AWF
skiej Stawkr — kolejne punk
dwie oddzielne istoty, amarl
2. Ogniw©
10 28 229—69
ty
w klasyfikacji Grand Prix,
wskutek zapalenia piue.
3. Łechia
10 28 218—«2
której zwycięzca ot-zyma nu4. Bud, Łód*
Niemowie urodziło sie w ma
10 25 240—78
ZapK*
5. Bud. Lublin 10 18 188—208 char naszej redakcji.
ju przy pomocy cesarskiego
6. Orkan
ciecia 1 lekarze nie rokował1
10 18 125—188 tvm id rr jut w czwartek 18
7. Czarni
nadziei na przeżycie.
10 15 118—r fi bm. o godz 16.38 na kortach.
8. Posnania
10 14 87- -187 Pierwsze ery zaraz pc losowa
Niemowie miało jedna głowi
9 Skra
10 13 114-739 niu. a finałv w niedzielę. Or
większa, dwa serca, dwa ioład
nie
10 12 40—338 ganizator nie zapewnia
kł. ale tylko jeden zespól koń 10 Śląsk
stety* piłek.
(f)
czyn, jeden tora 1 jedne geni
III LIGA PIŁKARSKA
talia.

OGtOplENIA
supemkspresouje
KEYNICA. Morska. Sprze
dam pawilon cuk.erniczy z
zapleczem mieszkalnym (120
m kw., nadający «ie na
kazaą działalność),
auto
mat do pączków angielskich
w dobrym punkcie handlo
wym. Oferty do 31.08.1986
r. Oglądać: Krynica Mor
des. nl. Korczaka i. cu
kiernia ..Donat’’.
G-J6947

W. Łazarek selekcjonerem
reprezentacji Polski

BOAZERIĘ, zabudowy wyl konuje Warsztat Drzewlarstwa Wrzeszcz- Hibnera 24.
Gl-36955
1 MERCEDESA 1889—197?. w
dobrvm stanie kuplą. Tel.
1 4 3-Ot-80. po 10.
0-27034
MIESZKANIE komfortowe,
48 m kw — z pełnym wy
posażeniem — telefonem,
centrum Gdvni z oowodu
wyjazdu, sprzedam pilnie.
Oferty 27042 Riuro Ogłoszeń,
90-938 Gdańsk.
NOWY duży dom 1-rodzinny w Trójmłetcl« lub w
okolicy
kupl^.
Oferty
2670C. Biuro Ogłoszeń
80958 Gdańsk.
TARPAN camping IMh r.
Futro z karakułów nowe,
złote sprzedam. Teł. grze
cznościowy 38-32-74. 0 -27068
UCZNIÓW przyjmę. Atrak
cyjny zawód. Biaeharstwo
samochodowe. Warunki do
bre. Tel, 53-25-33.
G-r?083
FIRMA prywatna poszuku
je oomłeszczeń na pracow
nią projeKtową od 50 do
200f m ' kw. Tel
M-S9-91
Gdańsk, al. fcwyciągtwa 50.
K- >827

Na kortach Bokera
o Grand Prix

Brakujący do kompletu wy
ntków rezu’tat meczu trzeciej
grupy III ligi: Polonez W'arsza
W* — Mazur Ełk 4:0 Tabela
po trzech kolejkach1. Polonez W-wa

2.
3.
4.
5.
0.
7.
8.
9.
10.

Wigry Suwałki
Pogoń Łapy
Gwardia Szczvtne
Zatoka Braniewo
Znicz Pruszków
Stomil O’sztyn.
Ursus W-wa
Bug Wyszków
Orlęta Reszel
-13. Mławlamka
Narew Ostr.
Gwardia B-stok
T>4 Mazur Ełk

n-

8
5
4
3
J
3
3
3
3
2
1
S
2
2

8—2
5—1
1—0
(—3
5-b
4—4
1—2
5—8
3—4
5—S
3—5
3--5
3—5
2—5

Żeglarskie MP juniorów
W Pucku zakończyły tlę że
gtarskle mistrzostwa polikt Ju
nlorow w klasach ..Firm” 1
„470”. Czołowe miejsca zajęli:
klasa „Finn”: I. Piotr Machel
(Jacht Klub Morski
Stocz"!
Gdańskiej) — 267 pkt., 2. An
toni Pawłowski (AZS °ozrf-ń'
— 37.7 pkt., 3. Paweł Kram ,ki
(Mewa Poznań) — 39.4
pkt.
Klasa ..470”: i. Jacek Noehzel
i Maciej Czuba (Arka Odmiia)
— 16.7 pkt.. 2. Krzysztof RmiKkl 1 Jacek Wysocki (JKM
Stoczni Gd.) — 20,1 Pkt . 3.
Andrzej Lenarciak i Jrrmm
Miotk (Stal Gdynia) — 24 pkt.

Spartakiad a-także na wodzie

t^glarakich
zmaganiach
XIU Ogól nopoiskiej Spartakia
dy Młodzieży reprezentanci ogdańskiego wywalczyli
wicie czołowych lokat. I tak
w klasach olimpijskich (były
;o zarazem mistrzostwa Polski
|ur iorów) Piotr Mach«*i z Jacnt
klubu Morskiego Stoczni Gdań
skiej iru '/enina zdobył złoty
me-“al w kl. „Finn”, zas w ki
„47fl” zwyciężyła załomu Jacek
Neizei 1 Maciej Czucha z Ar
ki Gdyme W tej ostatniej kia
-ie arebrny meoai wywalczy
li K. Bruski i J. Wysocki z
jachtklubu Morskiego Stoczn,
Gd. im. I -enina. a brązowy A.
Lenarciak i J. Miotk ze Siad
Odymia.. W punktacji klubowej
XIII OSM (za „Finn” 1 „470' )
na pierwszym miejscu znalazł
się Jerhtkiub Mor»xl Stoczni
Gd.
łm. Lemna
— 3« pkt.
przed AUką Gdynia — 15
k<t.
W punktacji województw zwy
ciężył Gdańsk — 73 piet. przed
Poznaniem — 30 pkt,
Z koiel w części XIII OSM
w żeglarstwie,
która odbiła
a.ę na Zaiewl«
Sulejowskim
M. 3ziem„ńczuk 1 j. Lejman
ze Stall Gdynia zdobvli brązo
wy medal w k-lasie „420* a a.
Bieniek z Arki Gdynia teł rię
gnął. pc brązowy medal w kla
sie
OfCDinghy”, Na desce z
t- glem w Konkurencji chłop
ców wszystkie trzy medale zdb
byli reprezentanci SKŻ Sopot.
Zwyciężył Wojciech Cichowski p’-zeri T. Dembczyńskim 1 R.
Budzińskim. W punktacji klu
bów tej części XIII OSM So
pockl Klub Żeglarski uplaso
wał się ne drugim
miejscu,
zaś w
relacji
województw
Gdańsk był także drugi z ta
kim samym dorobkiem ounktowyrr co Olsztyn, który zna
Ił zł *ię na pierwrzej pozycji.

W oBtetnieh
konkurenejseł
Innych dyscyplin tpartaikladowych Jarosław Folta 'Victoria
Sztum) zdobv! złoty medal w
biegu nt tooo m z przetak od »rrl — 5 47.65 a G Gajdus (Lr
-hi* Gdańsk)
bvł tu trzeci
1.48,81. W Zawiiich s Nadwiś

lanina Kwidzyn zdobył srebr
ny medal w bitgu na 400 m
Juniorów — 48.48 zaś B. Jachlewska (JLKS
Sopot) na
, Dzbanie” została wicemistrzy
nią XIIi OSM w Jeździectwie
— w skokach przez przeszko
dy. Piłkarze
Olimpii Elbląg
po zwycięstwie nad Stalą Rz"
szów 4:3 zajęli piąte miejsce
w futDOłowym turnieju snaita kładowym.

Wracając zaś do tee arstw
to w regatach młodrleźowyol
mistrzostw Polski (zawódni.'-óv
do 21 iat) w klasach ollmpijs
kich, załoga Jechtklubu Mors
k.eyo SI oezr1 Gd. Im, Lenini
Zbigniew Czubek — Paweł TU
towski zwyciężyła w kl. „47P"
zaś Ich kolega kluhowy n
gierd Ciborowski
został mi
strzem w klasie „Finn”
(ko)

KIpsa okręgowa
Drużyny gdańskiej klasy o
kręgowej rozegrały drugą k
Itikę run- / jesiennej. Wyni
Mi: Unia Tczew
— Wierzvci
Sta-ogard
0:4 (0:0).
Zatok*
Puck — Wierzyca Pelplin 1:<
(0.0) Oedama Gdańsk — Wlsn
II Tc.:ew 3:0 (1:0), Bałty« I
Gdynia
—
Stoczniowiec
i
Gdańsk (:1 (0:0) Orkan Gdy
r.la — Gryf
W'ejherowo 3(0 0). Arka II Gdynia — L7?
Oaowa 4:1 (2:0), LZS Czarnv’a;
MRKS II Gdańsk 2:8 (0:2,.
1 Wierzyca Star.
4:0 7 -0
1, Orkan
4:0 7—1
3. MRKS
3 i 8—4
4. Cedania
3:1 3—0
8. Arka II
2:1 5—3
8. Bałtyk II
1:2 2—5
T—9. Gryf
2:2 2—1
Stoczniowiec
2:2 2-J
Unia
2:2 2—ł
10 Zatoka
2:2 1—3
11. Wierzyca P
.1:3 0—’
12. Osowa
1:3 3—r
10. Wisła IT
0:4 1__r
34. Czarnylaa
0 4 5- °
(W. Br.)
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Cos za coś, czyli...

hmmfrnM

Za ile mieszk

PRZEDAWNIENIE
1 ROSZCZEŃ

ŻYWIĄ rase
Się d dyskusja
dard red.)
fcamleszkania
— wartości
użytkowej
oraz
wokół
finanso prxyp.
muszą być przy
prawa
do
dysponowania
wania i kredytowa- gotowani na zwiększony u- nim.
nia mieszkalnictwa, zwła- dział w kosztach budowy i
szcza
zaś
budownictwa eksploatacji mieszkań. Będą
więc krótKo mówiąc
mieszkaniowego. Po wiel- w jc musiel' dokonać świawyższe czynsze mogą
ce nieudanych i mocno domeqo wy doi u kosztem opostawić gospodarkę
oderwanych od realiów, pro szczędności lub rezygnacji z mieszkaniową
na
nog
pozycjach Ministerstwa Bu- infiYęh celów konsumpcyj- Tylko czy społeczeństwo to
downictwa, Gospodarki Prze- nych".
wytrzyma — pytają związ
kowcy? Dla bardzo wielu ro
strzennej i Komunalnej
EGUŁA
„coś
za
coś"
dżin nie jest to
bowiem
marca br. zdecydowane i
zgodnie
i
zapowie
sprawa „wyboru kosztem oodmienne stanowisko zajął
dzią
premiera
ma
oPR ON i OPZZ Z nowymi
szczędności lub rezygnacji
proTaktami wysiąpił ostatnio maczać zwiększenie udziału z innych celów konsumpcyj
Narodowy
Bank Polski, a «odkow finansowych luuno nych".
^
Ich po prostu nie
sejmowa Komisja Budownic
wydatkach na miesz- stać
na
wyższe
opłaty,
twa, Gospodarki Przestrzeń- Kan** zarówno te użytkowa fi^d konieczność stworzenia
nej, Komunalnej i Mieszka- ne, jak i budowane. Nie systemu pomocy mieszkanie
niowe5 na swym n;edawuvm je9t to Jednak równoznacz- wejo charakterze zasiłku
lipcowym posiedzeniu zajęła n& # auWmatycznym zwięk
Kredytowanie — to drugi
w tej sprawia oficjalne sta
szeniem rozmiarów budo element zmian finansowania
nowisko.
wnictwa. Sposób finansowa budownictwa. Obecny sys
Sprawa Jest niezmierni# nia budownictwa, a właści
tem, powszechnie zresztą
poważna, chodzi bowiem o wi« mieszkalnictwa, musi u
krytykowany, preferuje bu
pieniądza 1 towar tak bardzc wzgiądmać ogólny stan gos
downictwo spółdzielcze, a
deficytowy. Jak mieszkania. podarkl. Środki pieniężne
hamuje zakładowe. Kredyty
Co prawda, co do tego e*y
mogą by6 czynnikiem akty bankowe dla wszystkich na
mieszkania je« * na« towa wizującym jego rozwój je
jednolitych zasadach — to
rem — zdania są podzielono. dyni# w warunkach gospo
hasło, pod którym podpisa
Jaki to towar — padło z iry darki zrównoważonej, a ta
li się PRON, OfZZ i posłobuny X Zjazdu partii — sko- ki«] nie mamy. Brzmi to pa
wi2 Zamiast kredytowania
10 roczn« dotac j« do gospo- radoksall^ ala powiększainstytucji inwestorskich, np.
darkl miearkaniowel sięgają n,« w takich warunkach roz
spółdzielni, pomoc kredyto
loo mfllirtA* rt I myta«. ml,rtał"tad«nilcw, ozn.
wa powinna być imienna i
nie przekraczają sumą wszy cza
zwłaszcza
do
pogłębiania
deficytu kierowana
stkich wkładów mieszkanio
tych, którzy bez wsparcia
państwa.
banku nie są w stanie zgro
wych. Czy można nazwać to
„Coś za coś" wg Rady madzić środków na miesz-?
warem mieszkanie (30 m
kanie. Bank jakby „kupił"
kw.), którego koszt wynosi ds. Mieszkaniowych ozna tę ideę, ale przy okazji
czać
powinno
nie
tylko
około półtora miliona zł, a
chciałby na całej operacji
jego spółdzielczy (lokaior- zwiększenie obciążenia bud więcej zarobić. Stąd niepo
ski) użytkowane wnosi wkład żetów rodzinnych wydatka- kojące i budzące sprzeciw
OPZZ propozycje podwyż
stanowją^y zaledwie 10 proc. mi na mieszkania, ale też szenia stopy procentowej z
stworzenie
realnych
możli
taj cwotył
1 do 6 proc i obniżenia owości powszechnej dostęp kresu spłaty kredytu do 40
Jeili wydatki ludności na ności do mieszkań. Ludzie lat. Ten system może spra
budową i utrzymani« miesz gotowi są ptacić więcej wie wić, źe przy kredycie wy
kań są mniejsze od wydat dząc, te oni i ich dzieci bę sokości 2 min zł odsetki
ków na alkohol i tytoń, to dą krócej czekać na miesz spłat przewyższą sam kre
dyt.
u,a trzeba być ekonomistą, kanie, albo też łatwiej będą
Tak czy ovtak nie ma wąt
by dostrzec, że coś tu nie mogli je sODie wybudować
pliwości, że im szybciej do
gra. Tym „czymś” jest nie
Dlatego, zdaniem rady, w kona się sensownych zmian
wątpliwi« anachroniczny 1 pjerwgzej kolejności powin- zasad finansowania i kreoy
mieszkalnictwa,
przez wielu uznany za wiel- no ,ię ograniczać dot0wa- towania
ca niesprawiedliwy system nie cząścl kosztów bndowy tym rychlej przełamie się
mieszkaniowy impas. Posło
kredytowania f finansowania ,póldzieIczych miesikań lc- wie sejmowej Komisji Bu
buciownictwa, w ogóle go- katorskich oraz wprowadzić downictwa, Gospodai ki Prze
Komunalnej
i
.podarki mieszkaniowej.
*asadą pełnego pokrywali* strzennej,
Mieszkaniowej w swej opi
Zacznijmy od tinansów. kosztów utrzymania miesz- nii uznali za niezoędne za
,.Wszyscy z wyjątkiem ro- kań przez ludność. W' przy- kończenie dyskusji jesienią,
dzin najuboższych — "»ow.e- szlości natomiast powinna aoy. tio’ve zasady mogły ociział premier z-bign.ew Mes,
,
,
,
«ner na zjeździe P/PR — obowiązywać zasada, te wy bowiąz,rwać już od począt
ku 198? roku.
pragnący uzyskać mieszka- »okość opłaty za mieszka
nie lub poprawić swój stan- nie zależy tylko od
jego
MAREK DRAGON

Janusz B. z Gdyni: —
Zaklaa pracy od dłuższego
czasu nie wypłacał mi
przysługującego
dodatku
za staż pracy. Obecnie po
wołuje się na przedawnie
nie części należności. Pro
szę o wyjaśnienie, w ja
kim czasie następuje prze
dawnienie roszczeńT Czy
przedawnionych
należno
ści nie mużna już w żaden
sposób skutecznie docho
dzić?

O

A

Mimo uie najlepszej pogody, w Sopocie wciąż tłoczno.

C

wykonaniu planu I półrocza
odnotowano w okręgacn:
szczecińskim (niecałe 4 tys.
nowych abonentów), olsztyń
skim (3 tys. abonentów) i
gdańskim (5,7 tys. abonen
tów). Jednak sumując wy
niki uzyskane we wszyst
kich okręgach okazuje się,
że plan półrocza został prze
kroczony o ponad 8 proc.
Znaczne, bo 30-proc. wy
przedzenie zadań półrocz
nych w dzieazime teleko
munikacji odnotowano na
wsi. Niestety w liczbach
bezwzględnych
jest
ono
skromniejsze — 6,3 tys. no
wych abonentów. Sytuacja
telekomunikacji wsi
pol
skiej jest więc nadal drama
tyczna. Gęstość sieci telefo
nicznej jest tam dziesięć ra
zy mniejsza niż w mieście.
Średnio licząc, jeden tele
fon przypada na 41 gospo
darstw, a np. w woj. rzeszo
wskim na 80! W dobie roz
woju łączności satelitarnej
9,5 tys. wsi (według danych
Dyrekcji Okręgowych Pocz

Tytułowej postaci próżno

by szukać w naszych

słownikach wyrazów obcych czy encyklopediach. 2
jednym wszakże wyjątkiem. Funkcję 1 rolę nieober
nego w tych dziełach, jak również — tymczasem
— w polskiej rzeczywistości ombudsmana tak
oto tłumaczy Edmund Jan Osmańczyk w swej „En
cyklopedii ONZ i stosunków międzynarodowych”:
„Pełnomocnik, 0zv.td;. ombud — zlecenie, polece
nie; termin międzynarodowy przyjęty w piśmiennie
iwie ang. I poi. na instytucję wyrosią i funke jonu
jącą w państwach skandynawskich od XVIII w„ po
legającą na wyznaczaniu przez głowę państwa swe
go pełnomocnika dla ochrony praw obywateli np. w
wymiarze sprawiedliwości (Justitie ombudsman) czy
np. urząd, który powstał w Szwecji w 1971 dla ochro
ny Interesów konsumentów”.
SPÓŁCZEŚNIE omDud nas — Jas się rzejeło — tym
sman nie jest już zre czasem jeszcze nie, choć naj
sztą tylko Skandynaw pewniej pojawią sią i to nie
ską specyiiką. Pełnomocnicy bawem. Koncepcję taką kon
dla ochrony praw obywateli seswentnie, od ponad 2 dat
działają również
m, m. w lansuje Patriotyczny Ruch
Austrii, W Brytanii, Francji, Odrodzenia Narodowego.
Nowej Zelandii, a także w
W jednej z uchwał I Kon
niektórych stanach USA U
gresu PRON w maju 1983 ro
ku stwierdzono, że „zasadni
czym warunkiem prawidło
wego rozwoju demokracji w
socjalistycznej
Polsca jest
silne, praworządne państwo
skutecznie chroniące prawa
jednostki przed naruszenia
mi, przede wszystkich biuro
kratycznymi Wymaga to ro
zbudowy
w mechanizmie
sprawowania władzy instytu
cjonainych gwarancji prawo
rządności i praw obywateli1
ty 1 Telekomunikacji), a
A w pakiecie konkretnych
może nawet 12 tys. (według
postulatów (w *ym ro in.
danych Głównego Urzędu
Statystycznego)
pozbawio już wkrótce po tym zreali
nych jest całkowicie zowanych, np. gdy idzie o
powołanie do życia Trybuna
łączności telelonicznej!
łu Konstytucyjnego) znalazł
Niezadowalająco przebie się właśnie 1 ten dotyczący;
gało też w I półroczu wyko
nanie zadań inwestycyjnych
„... utworzenia przy Sej
w łączności, czyli budowa mie PP.L organu chroniące
nowych central. W ciągu
przed
sześciu miesięcy spośroa go prawa obywateli
przewidzianych do rozpoczę zagrożeniami
iuroriratyczcia w br. 120 inwestycji nymi móałby to być urząd
faktycznie podjęto niewiele StTaźnilra Praw Obywatels
ponad 80. Poważne opóźnie
nia są także w dostawach kich wnikającego w skarg?
dalekosiężnych kabli telefo ludzi czujących się pokrzyw
nicznych.
dzorymi przez administrację
Jaki będzie koniec roku ! wyposażonego w ustawo
dla łącznościowców — trud we uprawnienia umożliwiają
no wyrokować. Tymczasem
po I półroczu telefonów ma ce usuwanie przyczyn za
my więcej niż zakładano w sadnych skarg (...). Na po
planie, ale wciąż za mało w dobnych zasadach można by
stosunku do potrzeb. Apa powołać strażników
praw
rat telefoniczny w naszych przy wojewódzkich radach
mieszkaniach pozostają na narodowych".
dal luksusem.
Nie da sią ukryć, że pro
KRZYSZTOF ŻAK
pozycje te, jak l wiele zre

ÜS# msi Wubfzßiu
Chór z Hiszpanii
w Ratuszu Staromiejskim

Statek Żeglugi Mazurskiej w Giżyck« przewo
zi coraz mniej turystów. Na Mazurach już prawi«
po sezonie.«
CA* %* Moroz

Tegoroczne
IX
Między
narodowe
Spotkania
Chóralne ro
kończy kon
cert ze i, pulu z His.-pani i
Chór „Loreneu'” Jest zespa
lem mis sza nym, w którym
występuje młodzież studiu
jacc i ludzie pracujący
zawoaowo. W skład re
pertuaru wchodzi przeae
wszystkim folklor regio
nów hiszpańskich. Cnór
odnos^il już duże suk
cesy
na
estradach
krajowych
i
zagra
nicznych. W Gdańsku wvstgp'q w Ratuszu Staro
miejskim przy ul. Korzen

Poi. M. Zarzecki

Kryterium: zdrowy rozsądek

Telefonów więcej
ale wciąż za mato
kablowych wymaga bowiem
i czasu, 1 sporych nakładów
finansowych. Czy możemy
prze
więc liczyć na wykonanie
tego niewielkiego w stosun
ku do potrzeb, lecz dużego
w stosunku do możliwości
pianu?
Z informacji uzyskanej w
Ministerstwie Łączności wy
nuta, iż w ciągu 6 miesięcy
hr. przyłączono do sieci te
lekomunikacyjnej 61,4 tys.
nowych abonentów (blisko
6 tys. więcej niż w I półroczu 1985 r.). Najwięcej, bo
prawie 12 tys. abonentów
przybyło w lubelskim Okrę
gu Poczty i Telekomu nikacii. W okręgu poznańskim
dołączono do sieci telefoni
cznej ponad 7,5 tys. abonen
tów, a w warszawskim bli
sko 8 tys. Opóźnienie w

UGODA PRZED
GEODETĄ

Maciej D. z Kwidzyna.
Pragniemy zawrzeć przed
geodetą ugodę co do roz
graniczenia nieruchomości.
Jak tego należy dokonać,
odpowiednich oby taka ugoda była waż
na pod względem praw

R

ZEKAMY na niego
kilka, a często nawet
kilkanaście lat. Jest
po prostu luksusem. A
cięż telefon poza wieloma
korzyściami daie tę jeaną,
bezcenną — jego obecnosc
decyduje nierzadko o tym,
czy ratunek nadejdzie w po
rę. Na instalację teleionu
w mieszkaniach
oczekuje
— to znaczy złożyło poda
nia — ponad 1,5 min oby
wateli. Ale ile milionów po
dań nie napisało, bo ocenia
jąc sytuację uznało to za
stratę czasu?
Tegoroczny plan pracy łą
czncściowców zakłada przy
łączenie do sieci telekomu
nikacyjnej 130 tys nowych
abonentów. Możliwości re
sortu są ograniczone, budo
wa nowych central i linii

Moi# jednali nie uwzglę
dnić upływu przedawnienia,
Jeżeli opóźnienie w docho
dzeniu roszczeń jest uspra
wiedliwione
wyjątkowymi
okolicznościami 1 nie jest
nadmierne.

nej dzii, Ż6 hm. o goefz.
19, a także jutro o godz.
19 no zamku w Malbor
ku.

Koncert organowy
Dzii 26 bm. o godz. 20
odbędzie tlę koncert or
ganowy w katedrze oliwskiej. Wystąpi miody or
ganista belgijski Luc Po
nęt, profesor gry no orgarrach w Instytucie Lam
mena Louvain.

Nowa Scena
Pod tq nazwq
organ!; zawarte
są
1 dwukrotnie
1 w
ciągu ro
ku festiwale
muzyk! rock and rollowej
na Wybrzeżu. W koncer
tach mogą brać udział
wykonawcy
prezentujący
różne gatunki muzyczne,
od heavy-metalu, pop’ze 1
jazz, do punka I nowej fa

łh Ponoć jeaynyml warun
kam! uczestnictwo , były:
perfekcja warsztatowo oraz nowatorskie pomysły.
W ciągu trzech dni festi
walu będziemy mogli usfy
szeć w Teatrze Letnim w
Sopocie ponad 20 wyko
nawców Początek wszyst
kich koncertów: dziś 26
bm., jutro I pojutrze o
godz. 17.

sztą

innych
inicjatyw „ombudsmana — po pois
nie przez wszyst ku".
„W działalności społeczne
kich
i
nie
od
razu
go rzecznika praw obywatel
przyjęte zostały z aprobatą.
skich przy ocenie badanej
Działo się tak, a po części sprawy podstawowym kryte
dzieje się nadal, z różnych num powinno być poczucie
powodów.
Tu 1 ówdzie o- zdrowego rozsądku 1 spra
społecznej,
twarcie, choć nie zawsze w wiedliwości
nie wyłącznie legalność dzia
tej samej intencji, krytyko łania i interpretacje przepi
wano pomysł jako
próbę sów. Chodzi też o to, by ist
kreowania jeszcze jednego nienie rzecznika uosabiał« po
urzędu dublującego ze dania czucie bezbronności jednost
ki wobec rozbudowanego sy
już istniejących od instytu stemu organów 1 instytucji
cji skarg i zażaleń poczyna których działania 1 Ich mo
jąc, u na Naczelnym Są tywy nie zawsze są dla odzie Administracyjnym koń bvwatela — nawet jośli są
to działania t punktu widzę
cząc. Raczej nieprzypadko nia przepisów prawidłowe
wo,
choć nie zawsze z o- — zrozumiałe 1 czytelne"
twartą przyłbicą,
podięto
KRZYSZTOF
krytykę „ombudsmana — po
STRZELECKI
polsku" właśnie w rożnych
kręgach administracyjno-u
rzędniczych. Tym większe,
jak się wydaje były 1 są
obecne tam frustracje, gdy
idei FRON udzielone zostajQ
poparcie
z,, trybu
ny X Zjazdu PZPR. Przy po
mnimy
tu, że w referacie
Biura Politycznego wygłoszo
nym na zjeździe przez Woj
ciecha Jaruzelskiego znala
zło się m. m. lakie niedwu
znaczne stwierdzenie:
PRON

W
my śl
pizepisów kodeksu pracy
(art. 291- -295)
roszczenia
ze stosunku pracy ulega
ją przedawnieniu z upły
wem 3 lat od dnia, w któ
rym roszczenie stało się
wymagalne. Jednakże rosz
czenie zakładu pracy o na
prawienie szkody, wyrzą
dzonej
przez pracownik«
wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonywania

obowiązków pracowniczych
ulega
przedawnieniu
l
upływem roku od dnia, w
którym zakład pracy po
wziął wiadomość o wyrzą
dzeniu
przez pracownika
szkody, nie później Jednak
niż z upływem trzech lat
od jej wyrządzenia. Jeżeli
pracownik dopuścił się zagarnięcia mienia spełecznego albo w inny sposób
umyślnie wyrządził szkodę
do przedawnienia roszcze
nia o naprawienie szkody
stosuje się przepisy kode
ksu cywilnego.

nym.
W świetle orzeczenia Są
du Najwyższego do zawar
cia ugody przed geodetą
zastrzeżona
jest
forma
szczególna
pod
rygorem
nieważności.
Ugoda taka
powinna być zawarta w
fokraie protokołu graniczneg*,
sporządzonego
przez
tego geodetę, który dokoustalenia
nuJte czynności
s-*11*1-

RENTA A WYJAZD
ZA GRANICĄ
Helena Jt. z Sopotu: —
Pobieram rentę rodzinną
po zmarłym mężu. Mam
zamiar vryjechać na dioa
lato za granicę z tym, że
to tym czasie powrócę
do kraju na miesięc w pototo li tego okresu. Czy
renta moja w tym czasie
ulegnie zawieszeniu?

Zgodnie z obowiązujący
mi przepisami ZUS będzie
wypłacał rentę na pani
konto lub upoważnionej oRoszczenia przedawnione soble przez okres 12 miesię
go me można dochodzić,
chyba, że ten, przeciwko cy pobytu za granicą. Po
komu roszczenie przysługu tym okresie renta ulega za
je zrzeka się korzystania z wieszeniu.
przedawnienia; przy czym
Jednali z chwilą 'powrotu
zrzeczenie dokonane przed
do
kraju nawet na kilka
upływem
przedawnienia
jest nieważne. Organ po dni okres tych 12 miesięcy
wołany do
rozstrzygania będzie liczony od nowa.
sporów uwzględnia upływ
przedawnienia
z
urzędu
Podgór

Wróg publiczny

par

„Dla wzmocnienia ochrony
interesów obywateli można
by stworzyć instytucje rzecz
ników praw obywatelskich,
proponowanych przez PRON,
powoływanych przez raay
narodowe i współdziałają
cych z organami prokurator
skimi"
W siad za tym PRON, mi
mo okresu urlopowego, nie
odłożył
sprawy „na póź
niej". Przeciwnie. Jak wyni
kałoby z wywiadu udzielo
nego przed niewielu dnia
mi „Rzeczypospolitej" przez
sekretarza generalnego RK
PRON Jerzego Jaskiernię,
prace przygotowawcze do
kreowania w naszym syste
mie instytucji rzecznika, czy
rzeczników praw obywateli
kich zostely nasilona Sku
piają się one w Radzi« Pań
stwa, przy aktvwnym udzia
le reprezentantów pomysło
dawcy. J. Jaskiemia wyra
ził pogląd, że na przyszło
rocznym II Kongresl* PRON
cytowany
wyżej postulat
z maja 1983 roku będzie mo
żna uznać za spełniony. Czy
oznacza to, że jut wszystko
jest jasne? Za wcześnie chy
oa na odpowiedź twierdzącą.
Z pewnością natomiast nia
za wcześnie na przytoczenie
jeszcze jednej myśli z eyto
wanego wywiadu, oddającej
Jak sądzę najpełniej istotę

N

II epierejmy sięt nu
mer 1 czy numer 2.
Za uraza naszemu zdro
wiu, utrudnia codzienne by
towania. Urąga godnemu ty
cłu człowieka. Bo czy moż
na godni# żyć w brudzie?
Ni# możni. Po prostu się
ni# da. Chodzi ni# tylko e
standard życia. Brud, zanled
bania,
bałagan
poniżają,
prvmilywizują»ludzki# »ak
cje 1 „sposób bycia
W n «-ui kraj
dzieje
się pod tym względem cos
bardzo niedobrego. Wszys
cy zgadzamy się, że pewin
no być czysto i schludnie,
ale tak niewielu o tę czy-

Szlakicm weiherowskim

Oh amato
rów długich
wycieczek,
propronujemy
ózif
wypra
wę, podczas
której skorzystać trzeba
będzie z noclegu pod no
miotem, bądź w ładnej z
mijanych miejscowości.

hasa, którą poprowadzi
nas szlak czerwony, ma
52 km diugośah Iść bę
dziemy lasom, łączącym!
Trójmusto z Wejht rowem
nad urokliwymi jeziorami,
poznając piękno Trójmiej
skiego Parku Krajobrazo
wego. Punktem wyjścia
bęazie Dom Turysty PTTK
w Kamiennym Potoku, o
meta — dworzec PKP w
Wejherowie.
A oto główne
tej trasy:

punkty

Sopot-Kam!ttnny Potok
— Brodwtno — Bernardo

wo — Wielki Kock —
skrzyżowanie ee siłakłans
„Zagórskiej
Strugim
—
Lein. Xrykulee — polana
Krykulee — .krzyżowanie
ze szlakiem „Wzgórzami
Trójmiasta1 — Chwatne
— Gwildfialka — Rąblska —• żętyce wybudowa
nie
— . Piekiełko
•—
skrzyżowanie ze szlakiem
,,Zagórskiej
Strug? —
Blesztowfce — let. lawiat — Jeziora Bieszkcwfókie -— Wygodo — /er.
Wygoao — jaz. Parsznrk
—

jez. Borowo

wą

—

—

Boro

Pucka Góra — fez.
Wyspowo — Wyspowo —

Młynki — potok Cendron
skrzyżowanie ze szla
kiem „Zagórskiej Strugi"
—
Cedroński Młyn —
Wejherowo.
—

Źródło 1 Materiały Oda A
tkiego Oddzrahß COIT.

stość i schludność codzier.nie dba Był czas, kiedy bra
Kowalo proszków, mydła,
past. Mówiono — przyczy
ny obiektywn«,. Teraz środ
ki czystości raczej są, *
brud straszy dalej.
Nie tylko straszy. Z każ
dym rokiem rośnie liczoa
zatruć pokarmowych.
W
1985 r. było ich więcej ni*
w 1984 r. Wszystko wskazu
je na to, ie rok bieżący po
wiąksxy tę statystykę Truj«
my się w domach własnych,
na wczasach, na koleniach,
w jadłodajniach i stołów
kach
zakładowych
Kraj
obraz z salmonellą.
Trudno zerzucić Państwo
wej Inspekcji Sanitarnej, że
nie goni brudasów. W ze
szłynj roku inspektorzy PIS
przeprowadzili biisko 2,5 mi
liona kontroli. W ciągu pier
wszego półrocza br. prze
szło 1,3 miliona. Przybywa
oranych, nak.dm* kary
ro.,, w
« setki miliona
rir,
rosną
miliomów ?Jo
tych. Zamyka się tysiące
różmjjgó r-dzaju placówek 1
obiektów.
Dodajmy do tego działal
ność \r ramach
opr racji
„Posesja , w któr™ u"ze*tniczy kilkadziesiąt tysięcy
zespołów kontrolnych, spia
wdzających stan sanitarny
dosłownie miiionow posesji,
dziesiątków tysięcy obiek
tow handlowych, zakładów
procy, obibktów uiyt«ć*no>
sei publicznej, placóweic na
uczania
i
wychowania*
dworców oraz taboru PKP 1

działka. To sprawa san.-epidu.
Gdzie jest inspekcja sa
nitarna — pytamy widząc
robactwo pełzające pp pro
duktach żywnościowych. —
Gdzie Jest inspekcja 3ap.1tnr
na? — pytamy brnąc przez
brsdne podwórza, korzystaIdc *© smrodliwych ustęPów publicznych, widząc
brudne umywalnie i ubikjj«Je * zakładach i instytucj*cń,
pytamy: co rob;
załoga, dyrektor zakładu,
kierownik, gospodarz domu?
Bo to przecież oni, a nir
sen.-epid
dopuszczają dó
powstawania
takiej ,
tuacji. Powiedzmy
sobą
Otwarcie, że sprawy stan
sdijitarnego jeszcze nie zna
dują się na liście głównych
trosk samorządów, szciou
placówek, ojców miast itp
Złe
sanitarne s..
,
,warunki
. .
najczęściej rezultatem wiek
letnich
, ,
. zaniedbań,
. .
w braku
„ tri
*ki 0 ^»strukturę. Zam,
bane ,e» budynki, zamedo
ne sanitariaty. Rzecz nie i
tym, że brudzimy, bo wsr
dzie brudzą, aie w tym,
nie 6prZątamy systematy,
■ nje^
nje Kształtujemy w
ryjków sprzyjających utm
mvwaniu higieny,
Walka o czystą, uporzą,
kowaną Polskę — to nn
jyjko kwestia naszego zdiowł. Mało w0 u nas !ąciv
ztar ,anltarny kraju
jpK
icią
gospodarowania.
A
przecież brud i n’eporząd.
j8St tam< gdzie pamije ba,.
ganiarstwo, zaś bałagani
A efekty — jak się rze- siwo tam, gdzie niegosn.
kło — wciąż skromne Zna- darność. Jeżeli sobie uśh
czy to, że coś jest nie tak. dumimy, że życie w ni'
I rzeczywiście — jest nie rządku jest zbyt kouiow
tak. Przede wszystkim
w uczynimy dla poprawy st
sposobie myślenia
Dzienni- nu sanitarnego kraju więc
karza pytającego o stan sa- niż
wszvscy .inspektornitarny produkcji żywności san.-epidu.
dyrektor
zakładu
odsyła
do san-eDidu., To nie jego
LUDWIK BURSKI

i ogrodniczo - pszczelarskich

Interesujące

Przed jesiennymi zakupami owoców i warzyw

wydawnictwa turystyczne

Oferta s

dokonanych zakupów, które
mogą być prz/datns przy
uzyskiwaniu pomocy socjal
nej w zakładach pracy. Tndywidualnvm odhiorcom zie
mn.iaków nie gwaiantuje się
n tomiast ich transportu dp
domow. Ubiegłoroczne doś
wiadczenia z rozwożeniem
kartofli klientom i ogromne koszty transportu, ponoszone
przez
WZSOP, wpłv,
H
j .

Ma praoewnfkAw »pAłdneliH egrodnirto-pszcfelar»kick aa W"?br*e*n przełom lata i Jesieni jest »zcxe*
j6iani ,»r»eowHyi* okresem. Trzeb« bowiem zapew
ni# kltemom hierąra dostawy dojrzewających o tej
parz* rok« awocow i warzyw, a jednocześnie paimęt«e * nmia i związanych z nią zapasach.
Jab
tyierdzi
aroze« mniej kosztować nas będą
WZS.OP w GdansJtu r— Ka- produkty na przetwory, alsuHier«. Kwainiewaki oraz bo też owoce, gromadzone
j#go natblićsi wipółpracow- x ‘myślą o zimowych zapanicy, w ,tym sezonie ni« po- śach. Te same zasady sprzowinpiśmy' narzekać na xao? dąży z bonifikatą obow.ązypatrzeni« w warzywa- i owo* wać będą na organizowac* W sklepach Jest Jeszcze' nVch niebawem kiermaszach
sporo p.oin.dorów i ogórków, owocowo-warzywnych, głów
fasołi szparagowej czy ka- me podczas tzw. zielonych
pusty. Dostawy u tych oraz sobót. O terminach kiermainnych wirzyw paw.nny-iV; szów; będziemy informować
pełń» zaspoko.ć
potrzeby czytelników na bieżąco, a
mieszkańców wój gdańskie- już dziś możemy w imieniu
go. ’ Przewidywany -jest tak- gdyńskiej RSOP zaprosić na
i* tej jesieni ugodząj jąb-‘ pmrwsZą tego typu imprezę
tek, ktÓŁ*. jut; teitt-z pojawił w Gdyni, w dniach 13—14
ły się tia rynku w duiyeh września,
ilościach.
* ßonifikata( w wysokości
Mówiąc • obfitych . plo* 8 proc. ceny detalicznej,
nach-jabłek czy innych -owo wprowadzona będzie również
< ow lu Is warrvw, nisuwa się przy zakupach ziemn aków
pytanie, czemu, w tej sytua- w wytypowanych sklepach
cji me wprowadzi się rady*. RSOP traz „Społem", w
karnej obniżki ich cen? Jak ilości co najmniej 50 kg (czy
nam wyjaśniono w WZSOP,f;K jednego worka). Z emnia
ceny w orauzy owocowo-wł 'ki beda «'sprzedawane, tak
rzywne* ni* mogą toa ść po-» -jak w ubieqłvm rdkn, m. in
niżej kosztów produkcji. By na talony, uzyskiwane w za
łaby oh« wówczas dl* pro kładach pracy. Jednocześnie
ducentów meąpiacpłna, co > WZSOP proponuje korzyst
*powoóował«.bv rezygnację niejsze, beztałonowe zakupy
części * nick t kontynuowa- ziemniaków na tych samych
nia up aw. A Jednak, wybrę* żasadacn
Zapewniono nas
iowf kłieaci spółdzielni ogro przy tym, że każdy klient
faiczorpMCzedArekich
będą będzie mógł bez problemu
mieli wkrótce okazję do tań kupić dowolną ilość kartot*ych sekupów. W Ifcanvch, fli w tych samych placówwyrypb-w*»yeh ' placówkach karb, które prowadz.ć będą
RSOP będile snowi »«livć sprzedaż talonową, w termiewoce lub warzyw* i «-pro- nie od 1 października do 30
eejttowym Tat>«tem, pod w«- -listopada br. albo od 1 marrankiem, ie kupi eię cw n«j; "ca do 30 kwietnia przyszłemniej 1« kg jednorodnego go roku. W sklepach wvdabewera. W ten sposób-nieco w ane będą poświadczenia

nęły na rezygnację przeds;ę

biorstwa z tego rodzaju
usług. Pozostaje więc zaape
lować do kierownictwa resortu handlu w wojewódz-

twie o inne rozwiązanie pro
błamu transportu ziemnia
ków, zwłaszcza dia miesz
kańców, wymagających szcze
gólnej troski.
Kontynuując
ziemniaczapY temat dodajmy, że zakłady pracy moqą zaopa
trywać się w' magazynach
spółdzielni ogrodniczo-pszcze
larskich fm. ;n. równ pż w
cebulę) korzystając z 10-procentowego rabatu lub też
bezpośrednio w
punktach
skupu na terenie woj. gdań
skiego, qüzle będzie można
nabić ziemniaki jeszcze ta
niej. Swro m kontrahentom
WZSOP gwarantuje dosta

W *tą|* óótótDich dwóch
jik a«s i«foiJtu>w*H
«tyteÜntcs, muła« był* nryfk*rS p*ł*ćxe«te telefomlcznc
i G4«nxk*-£rórfui«icia ma.
Przymorze. Ni« moin« było;
aodzwonić iię *wTłasecz* de
«bonentow ‘tełefonóyir i począłŁOW^rnai numerami: 52,
SS i 5F. :RóWni*t Dosiadacie
tych
num,r6w
telefonovz
mieli kłopoty x połączeniem
■if z «bon-encami w Gsań»ku-Srółmieściu.
Sygnały • tego rodzaju
problemach napłynęli dó
gdańskiego Biur« N«pr«w
Telefonów jai w ftiedłieię
r*no. Tracównicy biur* j**x
exe L«go łamsyo dni* ustaliii, ie między eentralami t#
lęfonicanymi w Śródmieściu
i «* Przymorzu losłał rszko
d*ony z*bel. Zamókł on na
»kdtefc «warif.etuöxienki oe
»xczpwej.
-y \
, Prze«
e«ły
wczorajszy
drien, do porzr. fćh. godzin
wieczornych, ekipy rehacnto
w# pracowały nad. usunię
ciem a warft,, Uelefónicanef
J«k
poimfoimówano
Wczoraj po' południu w Bin
r*e NapraV TeietortóW, złibwidowabio uszkodzeń nu'

ło ***tąpić jeszcze wczorajszego wieczora. Jeśli jednak: nie udałohy się na czas
nporać * awarią, jej usuwa
nie trwać będzie także dziś
rano.
kur z

Zakaz wjazdu
autobusów
Wydział Komunikacji Urzfdu Miejskiego w Gdań*ku iniormuje, ie % dniem
1 wiześnia br.
zostanie
wpŁowadzony zakaz wjazdu
*utobusów na plac przy
przychodni
kolejowej
w
Gdańsku Głównym. Pozwoli
to uniknąć utrudnień w ru
chu karetek pogotowia ra
tunkowego oraz pojazdów
t«xi w tym rejonie miasta
Jednocześnie Wydział Ko
mu nikcji UM przekazuje za
naozym pośrednictwem, że
na zastępcze miejsce do
parkowani* autokarów wyrnaeza *5ę parking przy
„Proremie" — skrzyżowaiii« ulic Rajskiej i Gnilnej.

Z «_^nWiir_ JtalMt MWiadumiamr, A* dnia I3.i^.
1*«* r. sdsMdł od na« na um» oęwtreony *a4cra-

K« «n św., w wliekti TS 1st

\4raa *•. feJMWe odprawiona nostani« 26.08.
1*88 r. «i fait 11 w kości«*« NMP w Gdyni.
foyenę,** «db*d*i« *ię tego *am*go dnia
o
fośa 11 na nr»». <m ^WitOBaińskini.
14 ' r
Żona, dzieci l wnuki.
•________________________________________ S-8.U3
** w dniu

i

Kofrtroit Iiośuowaj
Sldpcontrol” w Gdyni.
Pogra«« odtedcia *ię 26.u3.i986 r. • godz.
ii 1 na '• hmeiwffc«« Wiitonimskira
•om««: j.* wyr*«y wwłółtiucia na jbiitózej Rodal■*« skład« ją
dyrskąjs ( ■««!* Pracownicza.
___________________________________________ K-3S57

[imprezul

Nowy hufiec ptaes
w Gdyni

kucx

podków no skute* nagłego
wchodzenia na jezdnię, a
co niestety coraz
także
częściej się zdarza — będąc
pod wpływem alkoholu. Tak
właśnie zginał jeden z pie
szych, który wszedł 22 bm.
wprost pod koła nadjeżdżajacego autobusu w Cedrach
Wielkich,

!m<r p«r. w »lin* «*«e»y«k«
JKapitaA
w.:

Tradycyjnym już zwycza- ny nagle przebiegali przez
w
jem milicyjne służby ruchu jezdnię, przekraczali ją
miejscu niedozwolonym, nie
przeprowadziły w p.qtekr tj respektowali znaków sygnali
22 bm. działania prewencyj- zacjj świetlnej, przezncczonej
no-kontrolne
pod
hasłem: dia pieszych. W tej liczb:e
„Koegzystencja”.
Dotyczyły mieści się 30 przypadków do
one wzajemnego zachowywa tyczących braku opieki nad
nia się na drodze, tak kieru dziećmi do lat 7 oraz 27 wy
jących, jak i pieszych. Na kroczeń .popełnionych przez
936 ujawnionych wykroczeń młodzież szko'nq»

nywanie licznych zakupów.
Można przewidywać zwiększo
ny ruch pieszych i pojazdów
Apeluiemy więc do kierowcćw, aby bardziej
uważali,
dostosowywali prędkość po
jazdów do warunków i sytuacjr drogowej, a do rodziców
— aby otoczyli należytą tros
kq swo.e pociechy,
Ot.

Z głębokim bólem zawladenijamy. że dnia
34
sierpnia 1986 roku zmarła najukochańsi mamu
sia i babcia

ANNA JANUSZEWICZ
o

________________________________ ___________

G-271’2-

Z głębokim żalem sawladamlsmv że dnia 21
sie, pińa 1996 roku zmarł ukochany mąż, ojciec,
te.iC i dziadek

<• t P

Pogrzeb odbędzie się 26 sierpnia, « godz 14
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Rodzina,
S-1'164
Z

głębokim talem zawiadamiamy, ż* w dłdu
ü sierpn.j 198* rok>u, odszedł od nas na zawsze
ukochany tatuś, teść. dziadek i pradaladek

Pognęb odbędzie suę w dniu 26 sierpnia
1986 roku o godz. 12 na cmentarzu Witomińskim.
Rodzin*.
G-27ufi9

W dniu II »lfipnia 1*88 roku amarł mój drogi

WŁADYSrAW SALAMON
... . ,» • ■
U-J-I
kytę
pi a*own*łr
Polskiego
Rejestru
|t*tków, lcisr«weiłc Stacji B«dani« Latarni i
k?»yi3Lą<IÓR i N*wdg«eyjpvch w Gdańsku
•yrfc«y «rtf^arego w#pó??^-’.-;«ia Rodzinie składają
ayrekki«,
«połeozno-polityezne
'
*eee keletaakt i keloday a PRS.

______________________ ____________________K-»89*
Jmcoł od nae iii*-

t f ».

wyrazy «ze-zerego żalu i współczucia » powodu
śmierci
MATKI
•kia .1 a ją

dyrekcja, POP, związki zawodowe
ora»
koleżanki l kalenzy « PEW „Pewex” Od
dział Gdańsk.
K-9938

Gdańsk — apteka przy ul.
Staiennej 3
Gdańsk-Wrz^szci
przy ul. Grunwaldzkiej 30—32
3nańsk-Z?«pa pr»y ul. Pilotów

wy.azy
śmierci

».v.czereko

tain

i

współczucia

z

powodu

ZDZISŁAW JARMAKOWSKI

4.

t p.

Olitiui« Proji kluivo„Teeirtua projekt
—

K »4«

Kol. Genow*fi* Michalak
WTiazy w*póle?,iio'a z powodu

MATKI
•ktadaJą
dyrekcja, POP, związki zawodowa ora»,
koleżanki I koledzy z PEW ,.I*»wex” Od
dział Gdańsk
v
____________________ K-9300
Rodzinie, przyjaciołom, koleżankom i kolegom,
•amadom, znajomym, którzy uc.z.esiniczyM w ostat
lńej drodze mojego koclianego Męża

•erdec^n* podzlekowianla akładalą
żona z dziefmai, zięciem i wnuczkiem
_____________________________________________________S-8333

serdeczne podziękowań)« »k’2da

KONSTANCJI RYMGAYŁŁO
flottra Marła.
___________________________________________________ G-I7IW9

Koledze Pawłów Dług emu

U

oficerów Wojewódzkiego Orzedu Spraw Wewnętrznych w
Gdańsku
—
telefon 31-19-40
39-53-33 (całą dODę).

Rybackz prognoza pogody w
pr, I: 0.38, 6.28, 13 00. 21.00.
PROGH \M LOKALNY
8,05 — Poranne takty. 6.30 —
Studio Bałtyk, 7.55 — Radiore
klama, 13.05 — Kwadrans z
piosenką. 17.05 — Add. muzy
czna, 17.30 — Przegląd aktual
ności Wybrzeża, 17.40 — K<p
meniaiz aktualny. 17.4S — Nag"anSa z gdańskiego studia —
aud. Mariusza Rosińskiego, 18.00
— Z cyklu „Sprawy rieobojęt
r.e” — aud. Ludmiły Dziedzic.
18.25 — Omówienie piogramu.

9.00
9.25
kej
10 00
10.10
(5)
11.00
11.15
ra"

PROGRAM I
— Teleferie TDC
— Kino te'eferii: „Dżo
Moniko" (16 — ostatni)
— Dl — wiadomości
— „Zogmął bez śladu"
serial prod. ang.
— „2 myślą o zimie"
— „Poradnik domato

1130—-„Na

leżaku ł w fo
telu"
11.40 — Terra „X" — „Siady
gigantów" (6)
17.OF — „PZU młormuje*
17.15 — „Teteexpress"
17.30 — „Studio Lato"
19.00 — „Zajęcza nocka"
19.30 — Dziennik TV
20 00 — Publicystyka
20.15 — „Zaqinqt bez śladu"
(5) — serial pred. ang.
21.00 — DT — komentarz«»
21.25 — Telewizyjny Intormator Wyacwniczy
21 40 — Studio
Sport —
ME w lekkoatletyce z4
Stuttgartu
23.10 — DT — wiadomości
PROGRAM II
17 00 — „Ciepto” — film
proa. bułgarskiej
19.30 — PANORAMA
19.00 — „WideomuzyKa"
19.30 — Dziennik TV
20.00 — „Zw.edzamy Polskę"
20.15 —• „Ciężarowcy"
21.05 — panorama kina radz eck ego — „Kamienny
krzyż"
22.25 — „Auto Mota Fan
Klub"
22.55 — Wieczora* wiadnmości

na rok szkolny ó«*»- 987 bei egzaminu wst-tm*«».
Zanrejsrowym gwarantujemy miejsca w interna
cie.

z powodu śmierci

MATKI
•kładaja:
dyrekcja, koleżanki i koledze ». Biura Tu
rystyki Zagranicznej
PTTK Oddział
w
Gdańsku.
K -9779

wykazy

współczucia

z

powodu

»gonu

•kładbją
pracownicy
Stogach.

Przychodirl

Rejonowej

na

_________________________________________ G -27024

Dec* duje kolejność zgłoszeń.
K-»«S8

Okeęo«w# P.rrodjiębiorstwo
Wede«iqgńw I Kanaiitacji
w'Gdyni,, ul. Witommska 21

wyraety »t rdecznego współczucia * powodu śmierci

MĘŻA
•kładają:

ZATRUDNI

koleżanki 1 koledzy z SOSVF ar 2 w Gdańsku-No’W'in Porcie.

__________ G -"6998

■re «klei owaniem z w rdz; Zatrudnieria i Spraw
Socjalnych przy Ubędzie Miejskim w Gdyni
— mistrza d*. przepompowni ścieków
— mistrza ós. energeryc-anyCh
— specjalistę inwestycji ds. hodowlanych
— specjalistę inwestycji ds. sanitarny^ch
— specjalistę intvestccji de. elektroenergetycznych
— Inspektorów księgouoścl i rachuby ąitac
— elektromontera — pomiarowe»
— mfirafł.y
— siolarza-ch'ślę
— elektromonterów
— tokarza — frezera w ■metal«
— śiu tar/v
— monlerów konserwatorów sied nodociagowet I
kanałowej

MATKI

S-822«

Joannie Salewskle)
•nrdeczne wyrazy współczucia

z powodu zgonu

Warunki p;-arr i płacy do omówienia w Dziale
Spraw- Pracowniczych i Socjalnych, o 194.

męża ZYGFRYDA
Okładają:
koleżanki 1 koledzy z Rhir* Inrormat -ki
Stoczni im. Komunv Paryskiej.

K 93 49

________________________ '__________ P-8241

U*ZĄD MIEJSKI w TCZEWIE
Z A W ' A D ii M ' A,
*« od dni* i w-rgeśn.e do dnia 21 w-ześnia
w
Urzędzie Miejskim w Tczewhe tpok nr 551 będzie
wyłożony do publicznego wglądu projekt:

M. IMi W

„Miejscowego planu szczegółowego j
rewaloryzacji Starego Miasta w Tczewie".

Koleiance Halinie Pieniqiktewicz
MATKI

________________________________________y vr+".

Dyżuru

• monter maszyn I urządzeń przemysło
wych

•«L Mmw

składam iw.decmii podx!ękowar> *

•endeoŁue

Laboratorium

POGOTOWIE RATUNKOWEJ
— czvnne całą dobę — budy
nek Szpitala im. M Kopernika
W Gdańsku ul. Świerczewskie
go nr 1-6 (wejście nr 2),
— wypadki,
nagłe zachoro
wania i przewozy chorych, tel.
32-29-29, 32-36-14 ’i 32-39-24.
Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie w g
20—7.30. w
soboty robocze w g. 17.30—7,
w wolne soboty, niedzuele 1
święta — całą aobę,

do klasy pierwszej w zawód złe:

żona 7 dziećmi.
G-26975

Wszystkim którry tak licznie okazali współczu
cie oraz uczestniczyli w pogrzeoi* mojej kocha
nej ziosrry

MATKI
•kładala
d rekcja oraz koleżanKi ■
Odzieżowego w Gdyni.

U Kim ka CniruTgm Ogólnej,
wraz z III KLniką Chorób W*
wnętrznych Ali w Gdańsku,
ul, Kieturakisa l i Klmtka
Chorób Oczu A M w Gaaheku,
ul. Dębinki 7.

PRZYJMUJE ZAPISY CHŁOPCÓW

JÓZEFA FLEMINGA

POLECA USŁUGI

Plfaufc »uLetti* ai | doi* W slsripnl* 1986
O fodtEtnł* 13 30 a* emwiiiitzu Łasrowickliu
6o*Li*t..u
«uar wyr»«T Mideeane* mą^óHcsucte.

OSTRE DYŻURY PEŁNIA*

Ż^sadnlera $Hr*?ła Zairodow®
pnj PKP ZNTK „GWońik"
w Gd «Alky, ul. iluir 3, tel. 31*51*41

•kład« ja
koleżanki 1 koledzy ii Działu Wydawnictw
W S M.

WŁODZIMIERZA WARYNYCIA

Msza św. odprawiona zostanie w dniu
26
sierpnia 1986 roku o godz. 9 w kościele św.
J’kuba przy katedrze w Oliwie.
Pogrzeb tego samego dnia o god*. 13 na
cmentarzu Łoslowice.
Pogiążona w głębokim ialu
to na.

I Szpitale |

i

wyiazy »zczeieao współczucia z powodu śmierci

Koleżance Adeli Karczewskiej

o mlacnetnym

___________________________________________________ C -349311

W. 1CDZISŁAW JAtMAKOWSm

I APteM i

Koleżance Romanie Kowalczyk

Msiza św. odprawiona zostanie dnia 27 sierp
nia o godz 8 w kościele św. Rodziny na Sto
gach.
Fuyrzeb odbędzie się tego samego dni* ogodz. 13.30 na cmentarzu Toslowice.
Pogrążeni w smutku
i;u, synowa, wnukowi* i prawnuczki
oraz rodzina %* granicą.

człowiek

Ite.en kina radzieckiego. P< *
nńera filmu fabuła nego Oska-żony” (reż. T. Lewczuk), g
g 19.30

Kol. Krystynę Ptak

Koleżance Halinie Lałosińshiei

HENRYK MIKLASZEWSKI

przyjaciel,

G*a*«k «1 WW6* »

Dyrekcji, kolegom 1 kierownictwu
Warsztatu
Mechanicznego, Radzie Pracowniczej, organizacji
związkowej Zakładów Płyt Pilśniowych w Czar
nej Wod.ńu, ks. proboszczowi, sąsiadom i znajo
mym oraz ws7vstkim. którzy okazali pomoc
i
wrzię!i udział w uroczystościach pogrzebowych

wyrazy głębokiego współczucia

MICHAŁ SZULKOWSKI

WITOLD BAŁUSZ

• KMF K przy ul. Sm.ęiojanskiej 68 w Gdyni zaprasza
dziś na godz. 17 na wieczór
tlinkowy pt. ..Batorym na Wy
spy Karaibskie"
• Rt jon Przewozów Kolt Jo
wych w Gdyni zawiarlanma. >e
w związku z wymianą rozjaz
du na
stacji Gdańsk Za^na
Towarowa
29
bm. w goń z.
9.in—12.10 zostanie wstrzymany
ruch pociągów SK NI na od
cinku
Gdańsk
GłowTy* —
Gdansk Nowy Port Jednocn;
śnie odwołuje się zapowiedzią
ne wcześniej roboty w powie
nocnej w dniach 26-27 . 27-29 i
28-29 brr?, na oocinku Gdańsk
Główna — Gdansk Pr ymoiz.e.

& 19.30

Odańsk-Fmymo*« przy ■&,
Lumumby J4 Sopot, przy aŁ
Boh. Monte Cassino 31, Gdynia
przy al. Zwycięstwa 1 1 pniy
uL Świętojańskiej 7<i,

X domu Kozłowska

Pogrzeb odbędzin się dnia 2? sierpnia 1986
roku o godz, 13 na cmentarzu GJańsk-Oliwa.
Córka i synami.

4 t P.

mat, Jedyny
•ercu

ß tym warto wiedzieć

Ostrożnie na przejściach!

___________________________________________________ q-»7(177

W Wki i* Werpnia »marł w wieku 88 lat

0-< 4 rit

Mtimgie.-

łvł lat tt

były1 praaow «4* Prs*4«itDl»i*«wa R itec«o*naw»twa

*«it «••■•tAw
•T<(łM«lo|l«Mriil

wy w dostawcach moaa bvć
powodowane wyłącznie wy
sokimi mrozami,
podczas
których nie sposób wydobv< ziemniaków z kopców
Ale nawet w takich sytua
cjach, jak nas zapewa'ono,
wykorzystywane będą •»iemniaczane zapasy ze spociilnych magazynów RSOP. Tak
więc decyzja o przygotowa
niu się do zimy oraz o for
mie ewentualnego gromadzę
nia produktów zależeć bę
dzie od klientów.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11
sierpnia 1986 roku zmarł

JAN BRZUSXA

W* ^wra 8* «łaił«4«‘ 1*8# r.

Kilkudniowe zimowe przer

łat 7ł

liar N

■dMi s»—any tt >fi | jH zyJ*eJ«i

sklepów w ziemniaki przez
cały rok.

Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej składają
kierownictwo i
pracownicy
OKręęowego
Urzędu Telekomunikacji MiędzymiastoM ej
w Gdańsku.
_______________
K-9848

JAN »RZUSKA

V

na z,me (m, in. ze względu
na zbyt małe lub zbyt ciep{e piwnice) informujemy o
,.
.
Diezącym
zaopatrywaniu

Pogrzeb odbędzie się w dniu 26.08.1986 r.
godz. 12 na cruenlarzu Srebrzysko.

**’ im uawiaaamśatny, #* w dniu
.z;' muri irnę* mą*, *jde l ógiadek

8 f«bMilm **v#m »rH.ne <m iv' amMirt «am
ieg*.,

cznosci przywożenia ich z
innych i eg'onow Natomiast
mieszkańców,
którzy nie
ch
qromadzić ziemniaków

ZOFIA KARCZEWSKA

Kfra* iw ł«tobftft odprawlon* zostanie 27,08.
IW* x >• flótt*, 12 30 w kościele NSPJ w Gdymi. ' * •••.
odbfifei*
t«ęft «łinego dnia
o
14.30'm smęrtapM w'Małym Kacku.
1 •r"‘
‘
‘
Rodzina,
c M.'t\ V v- * I * ' ■
8-83353

"V

W

jfjemrtiaków wyłącznie z
woj> aańskie(TO( bez konie-

Z głębokim żalem rawiadamiamy. że w dniu
2i.08.1986 r. zmarła pracownka Okręgowego Urzę
du Telekomunikacji Międzymiastowej

WACŁAW MfSZTAL

*

fia znakowanego szlaku z
Gdyni do Wejherowa), pra
ca zbiorowa pod red. E.
Kozłowskiego „Żyli i dzia
Gdańsk, ,,'Wybr*eZeMf
łali wśród nas" (2 tys, egz.,
na grzeszmea, g. 1«
są to biografie 86 działaczy
... kierownictwo Domu To
Czarna Sala (wejście od ni.
PTTK woj. gdańskiego, któ warowego
„Neptun*"
w Kołodziejskiej), Stara aktorka
rzy „odeszli w swą naj Gdcńsku, swoją dos'd nieo- w roli żony Dostojewskiego,
18
dłuższą trasę turystyczną ), czekiyvanq decyzją, za dozują g GDYNIA,
Dramatyczny, Ko
F. Biernackiego i J Milew cq
korzystania z osobowe., wal, pieniądze i gwiazdy, g. 19
SOPOT,
Scena
Kameralna, Bo
skiego „Bedeker koćfewski" windy w swojej
Dlócowce
(15 tys, egz. kolejny „Ze matkom z dziecięcymi wózka jomira. g 18
szyt
kociewski"
omdwia mi,
nie
tylko
utrudn.a
różne sprawy i ciekawostki dokonywanie zakupów
kli
krajoznawcze,
wymienia entkom w towarzystwie ma
ważniejsze miejscowości i łych dzieci, ale działa także
zabytki),
J.
Milewskie na własną szkodę. A to jest
GDA5TSK-OLITWA,
K.at«dra,
go „Borzechowo-Zblewo-Ka- już działanie wręcz szokują XXIX Międzynarodowy Festi
wal
Muzyki
Organowej —
liska- żarna Woda i okoli ce. Przecież uniemożliwiając Luc Ponęt (Belgia). £. 20
ce" (5 tys. egz., przewodnik „wjechanie'* kobietom z wóz
po mało znanych terenach kami na jedno z pięter w
Kociewia), J. Milew^kieqo większości przypadków, dom
i...
„Lubichowo-Ocy pel-Osieczna towarowy traci klientki
i okolice” (5 tys. egz., ko pieniądze, które najprawdo
GDAŃSK, Leningrad
Butch
podobniej wydałyby one na Cassidy
lejny „Zeszyt kociewski").
i Sundance Kid. USA,
zakupy
Doprawdy
dziwne od 15 L; g. 10; <12.30; Cotton
Do najbardziej znanych
niekiedy jest to nasze „han Club, USA, od 18 1. s 1«; 18.30;
| redakcji należą: Redakcja
Boskie ciała; USA; g 21
dlowanie".
Kameralne, Komandosi z Na
j Zeszytów Kociewskich, Re
vvarony, ang., od 15 1. £. 15 30
dakcja Zeszytów Kaszub
... od 3 miesięcy trwające Dziecko Rostmarv, USA, od 18
skich, *. Eedakcja
Zeszy interwencje
lokatorów bu- L, g. 17.45, 20.15
Drukarz,
Jestem
przeciw,
tów Programowo-Organiza- dvnku przy ul. Czerwonych
poi.; od 15 1.; g. 17; Dziewczę
cy jnych.
Kosynierów 184 w Gdyni po ta z Nowolipek; poi. od 15 i.,
winny skłonić ROM nr 6 przy ? 19
W przyszłym roku ukażą
Gedania,
Werdykt,
(dr.
się nr, in, takie wydawni ul. Wąsowicza do skuteczne psych.), USA, od 15 x„ g. 1«.
ctwa jak: prof B. Krci „O go za;ecia s;e stenem sani- 18.15
ii KUNI A
Kosmos
Piramida
klatk
nazwach władnych na Ko- tarno-DO rządkowym
strachu; USA; od 12 L; g. 16:
ciewiu i okolicy", F. Ma- schodowej w tym domu. N‘n 1 Stal 80. USA. od 18 L; g 20
NOWY PORT; 1 Maja. Sek
muszki „Polonia w Sopo stety, brud i robactwo nadal
ret Bachusa, rum,, od 1. 12,
cie", J. R ychtarskiego „O- królują na schodach i przy- g 16; Ucieczka w noc, USA od
kmg Gdański PTTK w la leałościach. Gdy natomiast 18 1.. g 18, 20
WItZLS7.CZ. Bajka, Indiana
tach 1945-1975", dr. J Mile mieszkańcy zadają jak naj Jones,
USA. od 15 1., g. 10;
szybszego uzupełnienia bra
Fot. M. Zarzecki
wskiego „Czersk i okolice"
12.30, 15; Nieoczekiwana zmia
kujących szyb w korytarzo na miejsc, USA; od 15 1.; g.
wych oknach,
nieodmiennie 17.30; 20
Znicz, Powrót do przyszłości,
słyszą radę, aby sami zamie
USA, od 12 1. g. 17, 19; Ama
nili się w szklarzy i dokonań deusz. USA. g 21
naprawy okiem. Cu kawę, kie
Zaspa Pr7.ygody Hucka Fin
dy personel ROM nr 6 zacz na. radź., g. 17, Pechowiec, fr.,
od 12 1., g. 18.30
nie płacić czynsz za -lokato
Zawisza,
Wejść e
smoka
rów z Czerwonych Kosynie Hongkong, od 18 1.. g. 17. 18
Ol
IWA,
Delfin,
Oirupacja
w
rom 184?
Od 1 września br.
przy
Podczas 2-letniego pob tu
*
»
•
26 obrazach, jug., od 16 1.; f.
16,
18
Przedsiębiorstwie Produkcji w huicu, młodzież
będzr
... nieprędko uda się nom
SOPOT, Bałtyk, Porwanie w
Betonów Budownictwa Ko- mogła dokończyć naukę w uciec od tematu „skup opa Tiutiurlistanie,
poi. g 11. 13;
munalnego
„Kombet"
w szkole podstawowej. Szcze- kowań szklanych". Tym ra Być albo nie być, USA, ou 15
Gdyni rozpoczyna
działał- gółowych informacji o za- zem wieści z ogromne! kolej 1., g. 15, 17, 59 Kochankowie
mamy. poL. od 18 L;
ność nowy dochodzący hu- sadach naboru, wrarunkach ki do stoiska odbioru bute mojej
g 21 Polonia, Powrót do przy
fiec pracy. Dla jego uczest- pracy 1 systemie nauki mo- lek w supersamie przy ul. szłości, USA. od 15 1., g. 16.
ników — chłopców w wie żna zasięgnąć w Komendzie Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. 18.30; Cotton Club, USA; od
L. g. 21
ku od 15 do 13 lat, którzy Wojewódzkiej OHP w Gdan 18 bm. jeden z naszych czy 18 GDYNIA
Warszawa. Powrót
nie ukończyli szuoły podsta sku, tel, 31-19-82 oraz v. telników stał w niej od 16.40 do przyszłości, US A. od 12 1., g
w'owej — zakład stwarza dziale
kadr przedsiębior- i... wrócił do domu z całym 10. 12.36, IS; Colton Club. USA
od 18 1. g 17.30; Piotector,
możliwość
nauki zaw^odu: stwa, tel. 23-26-00. Są jesz- bagażem, który chciał od USA. od 18 l g. 21
zbrojarza, betoniarza, ślusa cze wroIne miejsca — war sprzedać. Stało się tak, po
Atlantic.
Imperium
kontr
atakuje. USA, od 12 1., g. 14.30;
rza, murarza i cieśli.
to wuęc skorzystać!
(gp)
nieważ o godz. 18 stoisko \V,d?aadło, poi., od 18 L, g. 17;
„zamknęło s ę" i wszyscy n’e 19.30
Goplana; 1 Piramida strachu;
załatwieni musieli pefatygo- USA.
oc 12 1.; g. 15, 17. Ił
zanotowano 104 przypadki
Ta z pozoru
nieciekawa
wa
się z butelkami innym
OBU ŻF, Martnarz, Powrot
od’ 15 1„ g. 15
nieostrożnego i nieprawidło- „wyliczanka" ma swo^ re- razem. O ile mieli szczęście Jedi, USA
Duch, USA, od 15 1., g. 17 5.
wego wjeżdżania przez kie- perkusje i wpływ na statysty przybyć tam
grubo
przed 19.15
rujacych na
przejścia,
co kę w^ packo w, których liczba godz. 18, boy» em 1.5 godzi
GRtBOWF.K Fala, Czy ieci
zmuszało osoby znajdujące rosnąc w ostatnich
tygod- ny to norma czasowa zbyt z nami pilot, USA, od 12 1., g,
16.30. It
się już na nich do zatrzymy- niach — zaczyna mocno nie ryzykowna.
ORŁOWO, Neptun, Hallo ta
wania się, a bywało... wręcz pokoT. Warto więc przemy(HED)
xi. jug. od 18 1., g 16 18
do ucieczki z przejścia, aby śleć, jakiego typu popełniamy
CHYI.ÓNI
Promień Uc;ecz<Telefoniczne
sygnały
do
me
zostać
przejechanym błędy i wyciągnąć odpowied tej rubryki redaktor dyżurny ka 7. Alcatraz, USA, od 15 I.,
g. 14.30. 18.30
przez rozpędzony pcjazd.
.nie wnioski, zanim jeszcze przyimuj'e
w
poniedziałki,
RLMIA,
Aurora. Błękitny
W tym samym dmu (i pod nie jest za oóźno.
wtorki, śroay i piątki w godz. Grom USA od 15 L. g. 18. 18.
Żfl
czas akcji) ujawniono rówI .eszcze klka słów orze- od 10 do 13.
OKSYWIE, Grom. Ballada o
nież 20 wykroczeń spowodo- strogi. Zbliża się nowy rok
walecznym rycerzu, radź., g.
wanych przez pieszych, któ- szkolny, a wraz z nim doko16 Skorumpowani. Ir., od 15 1.,

Tydzień na drogach
W opinii milicyjnej służby
ruchu miniony tydzień przyniósł na drogach woj. gdań
skiego
pogorszenie
stanu
bezpieczeństwa.
Siedmio
dniowy bilans to: 39 wypad
ków, w których 2 osoby zgi
nęły na miejscu, a aż 50 odniosło obrażenia. Tak ctużei
liczby rannych nie m.eliśmy
już od dawna; w samym tyk
ko Gdańsku zanotowano 15
wypadków.
Wśród głównych przyczyn,
które miały wplvw na wypad
ki spowodowane przez kie
rowców, a było ich 2o, sq
— naamiema i nie dostoso
wana do warunków jazdy
pręakość, błędy przy wyprze
dzaniu (kierowcy zapominają
o
niezbędnym
upewnieniu
się), nieostrożne wjeżdżanie
na przejścia dla pieszych orcz nietrzeźwość. Piesi nato
miast zawinili w 13 przypad
kach, będąc sprawcami w>-

Co, gdzie, kiedy?

sierpniu br. minęło
15 lat działalności
oficyny
wydawni
czej przy Reyionalnej Pra
cowni Krajoznawcze) PTTK
w Gdańsku. W 15-leciu ukazało się 45 książek w 7
reuakcjach, o łącznym na
kładzie 60 tys. egzemplarzy.
W jubileuszowym roku
wydawnictwo przekaże tu
rystom i krajoznawcom 14
pozycji, o łącznym nakła
dzie 45 tys. egzemplarzy.
Warto wymienić chociażby
takie pozycje jak T. Gruszczyńskiego „Skrajem Wy
soczyzny
Gdańskiej"
(15
tys.1 egz., jest to monogra-

Stragany owocowo-warzywne na Zabiance.

Głuche telefony
na Przymorzu

.
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DZIENNIK BAŁTYCKI

4 k

dla hid-noś 1, przedslebio: *twr.
w.vch w zakiesie

ośrodków

weeaao,

• »wycia zasłon 1 firan z materiałów wiasn> , h 1
po w ierzón ych
• malowania szyldów, plansz
K-934T

niezbędnych wyjaśnień dotyczących planu udzie
lać będzie architekt miejski oraz w. dniach 8 1 15
wiześnia mojektanci planu. Wnioski i uwagi dot-l czące ww. projektu planu można składać
w
Grzędzie Miejskim (pok. nr 55) w okresie Jego
w y łożenia.
K-9T.«

