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Potrzeba kroków bardziej radykalnych!

Propozycje zmian w zasadach
poi i tyki m i eszkan i oT.vej

Cena 3 zł

Posiedzenie
Biura

Poliłyczrteao
KC PZPR

Wczoraj Biuro Polityczne
KC PZPR cmowilo sytua
cję społeczno-polityczną kra
ju.
Rozpatrzono
i wstępnie
zaaprobowano projekt pla
nu , realizacji uchwały X
cza w zasobach państwo Zjazdu partii w części do
tyczące1 celów społecznowych;
— zwiększenia
obowiąz -gospodarczych.
ków i odpowiedzialności lo
Buro Polityczne wysłu
ka torów
wynikających
z chało informacji o grzeb.efaktu zajmowania m eszka- qu żniw i skupu oraz spo
nia;
dziewanych pionach zbóż
— ustalenia nowych za innveh zi°nr opłodów.
sad gospodarowania miesz
kaniami zakładowymi;
— usprawnienia zamiany
mieszka ń.
— Wśród tych «praw nal
więcej
dyskusji wzbudza
ostatnio
zamiana
miesż*.
Na zaproszenie Prezydium
kań. Uważa się, te dotych
czasowe rozwiązania
nie Sejmu wczoraj przybyła do
delegacja
sprzylają przeprowadzaniu naszeqo kraju
zamian. A jest lo prze Zgromadzenia Narodowego
Republik'
cież bezinwestycyjna
dro Kampuczań-kiej
ga łagodzenia mieszkanio Ludowej. Na czele stoi
wych kłopotów wielu ro przewodniczący zgromadze
dzin. Poświećmy więc te nia, czlon«»k B-.ura Politycz
mu tematowi więcej uwagi. nego KC Ludowo-Rewolucyj
nej Partii Kampuczy Chee
# Dokończenie na itr. 2
Sim,

Mówi dyr. Barbara Wolnicka z Ministerstwa
Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Zarówno w dokumentach rządowych, jak i w ucnwale X Zjazdu podkreśla się
konieczność
dokonania
zmian w obowiązujących za,aa.uh polityki mieszka
niowej. Do przygotowania takich propozycji zobowią
zano — onok innych jednostek — Ministerstwo Buaowmciw*, Gospodarki
Przestrzennej t Komunalnej.
Czy resort podjął jut niezbędne prace? Na ten temat
dziennikarz PAP rozmawia z dyrektorem Departamen
tu Polityki t Gospodarki Mieszkaniowej — BARBARA
WOLNJCKĄt

Sopockie molo, Ostatnie wakacyjne spacery.
Fot. M. Zarzecki

— Przygotowaliśmy od
powie&nie
propozycje ta
kich zmian, WaUo poakreś
Uć, i i reaią one rnarakter
komp’«ksow'y. Obejmują bo
w.em nowe budownictwo,
a zwlasicz*. zasadv jego
finansowania i kredytowa
nia i dotyczą także istnie
jących zasobów mirszkanio
wych. Uważamy, że aoo’err> równoleole uregulowa
ni* spraw z obydwu tych

Gdynia-V TZHS

obszarów «twarza możliwoś
ci osiągnięcia pożądanych
zmian w sferze
polityki
mieszkaniowej
Koncepcje
zmian kredytowania i finans owa ni a będą niebawTem
przekazane do wymaganych
uzgodnień legislacyjnych.
— Czego można oczeki
wać po zmianach odnoszą
cych się do gospodarki istniejącymi zasobami?
— Ta kwestia wuąże się
przede wszystk m z noweli
zacją prawda lokalowego i
odpowiednich aktów
wy
konawczych. Prace nad ty
mi propozycjami są znacz
nie zaawansowane. W ma
ju br. projekt nowelizacji
Drawa lokalowego przeka
zany został do uzgodnień
ponad 100 jednostkom te
renowym i centralnym U
wagi i propozycje,
które,
otrzymaliśmy zostały wnik
iiwue przeanalizowane,
a
kwestie dyskusyine i spor
ne omówiono na 3-dniowej
konferencji * udziałem za
Rrredstawicielft
załóg
interesowanych.
— W jakim kierunku Stoczni Gdańskiej im. Lezmlti-zfeją uowe rozwiąza nina, Gdańskiej Stoczni Re
montowej i Stoczni
Półnia?
nocnej im. Bohaterów We— Kie.runkowr jest kilka. sterplatte powołali na wczo
Sprowadzaią się one
do rajszym spotkaniu korafce*
oUąarrąria
następujących orgairzacyjny międzyslocz
głównych celów:
niowej lokatorsko-własnoś
— zdyscyplinowania pra ciowej spółdzielni, mieszka
cy administracji
domów niowej Jest to dla stocz
mieszkalnych 1 zwiększenia niowców niezwykle ważna
dbałości o stan budynków sprawa, przyszła spółdziel
i ich otoczenia;
nia bowiem przybliży wie
— racjonalniejszej gospo lu z nich urzeczywistnienie
darki mieszkaniami, zwlasz marzeń o własnym mieszka

Wizyta
delegacji KRL

Do końca wakacji pozostało już niewiele dni. Zaczął aię gorączkowy okres
związany z zakupami tak potrzebnych w każdym jowyn: roku szkolnym ucznio
wskich akcesoitów.
t
(mzj
Ne zdjęciu: najczęściej oblegane lest przez zainteresowanych stoisko z artyku
łami papierniczymi na trwającym kiermaszu szkolnym przy ul. Szerokiej w Gdań
sku.
Fot. M. Zarzecki

Konferencja prasowa J. Urbana

„Rewelacje" prasy zachodniej
• Jesienne wizyty W. Jaruzelskiego* Negocjacje
z „Fiatem” i „Daihatsu”
Na konferencji z dziennikarzami zagranicznymi i kra
jowymi 26 bm, Jerzy Urban skomentował niektóre do
niesienia pracy zachodniej dotyczące spraw poiskich.
Wskazał,
ii
japoński
dzienr ik „A»ahi Shimbun"
powołując się na rózrdowę
z prof Zbigniewem Jaworowskim z Centralnego Labo
ratorium Ochrony Radiolo
gicznej, nieprawdziwie zin
terpretował informację o

• rok ku nowej spółdzielni

Pokojowa manifestacja harcerzy
Pobiega końca V Polowa
Zb orka Harcerstwa Starsze
go w Gdyni. Na Polance Re
ałowskiej i wzdłuż bulwaru
Nadmorskiego, gdzie rozbit?
są namioty
prawie 8 trs.
harcerzy, przez cały dzień
trwają gry sportowe 1 ko®
kursy, odbywają się festiwa
le piosenki 1 spotkania w
kręgach. Wczoraj, uczestni
cząca w zlocie
młodzież,
zwiedzała gdyń k e zakłady
pi.sry Odwiedź.:!* m. in. Sto
cznię im Komuny Paryskiej
i
Remontowy
„Nauta”,
PPDiUR
„Dalmor", Morski
Port Handlowy,
Wyi.e*ą
Szkołę Marynarki Wojennej,
Morski Instytut Rybacki oraz Wyższa Szkół«» Morska
Dziewczęta i chłopcy inters

890 min
analfabetów
W»dhi*
ostatnich
danych
UNESCO, obecnie na świeeie
żyj* ok 890 min analfanetów\
Z tej liczby aż 98 proc. zna au.ip stę w krajach nie rozw.nie’-ycn gospodarczo.
7 koiel najwyższy
piocent
niepiśmiennych Je*t w Afryce
— 54 proc. ludności tego knetvnentu ole umie pisać 1 czy
tać.
Jeśli chodzł o płeć, to pokrivwdinni ** zwłaszcza kobletv, które w «kall światów*;)
wśród
analfabetów
stanowią
Sit prr><*.

sowali się działalnością instytutów i placówek badaw
czych związanych z gospodarką morską.
Harcerze, których pasjonu
ją życiorysy prawdziwych
ludzi morza, spotkali się w
Klubie Morskim w Gdyni z
kpt. i.w Walentym Milenuszkinem
przewodniczącym
Rady Wojewódzkiej PRON
w Gdańsku. Podzielił on się
z ułodzieżą
swoim boga
tym doświadczeń 'em
oiaz
wiedzą o historii i wspótcze
■nym obliczu
gospodarki
morskiej naszego kraju. Mó
wił rowiiii*
a autentycz
nych przygodach i n-espodziankach, jakie ero SDotka
iy w czasie dług.ej służby
na morzu, o odpowiedzialno
ści, jaka «poezvw a na każ
dym z członków załogi pod
czas rejsu.
O działalności PI O w Gdy
ni opowiadał obecny także
na spotkaniu delegat na X
Ziazd P7PR, I sekretarz
KZ PZrR w tym przedsięborstwie Jerzy Wipiłński.
,Przy skwarze Kościuszki od
była się po południu mani
festacja pokojowa młodzie
ży. Dziewczęta
i chłopcy
przemaszerowali ulicami m:a
sta — Świętojańską i Czoł
gistów, aż pod pomnik Har
cerzy, gdz;e 7łożvli w-'ązan
ki kwiatowe Nastepme, wo

koł pomnika Conrada utwortyli symboliczny, . w'olotyięcznw krąg pokoju. W ohecnosci
przedstawicieU
władz nuaUa zabrał głos za
stępca
naczelnika ZHP —
Julian Nuckowuki. W krótk m przemówieniu nawiązał
on do m ędzynarodowych iniejatvw pokojowych oraz
wezwał wszystkich harcerzy
do zamanifestowana swoiej
woli walki przeciwko temu,
co burzy pokoiowv ład na
Iwriaele.
Następnie na skwerze Ko
ściuszki odbył
się festyn
di a w eszkańców Gdyni, w
któnun brały udział zespołv
muzyczne.
Uczestnicy V
• Dokończenie na str. 2

powstanie na peryferiach Gdańska

35 procent średnio

Podwyżka opłat. . . . . . . . . . . , '
18217825

Liczymy na lepszą jakość usług!

Od wielu lat stal«» rosną
koszty inwestycvjn» zwląza
ne s budową obiektów te
lekomunikacyjnych, a zwła
szcza instalacj’ stacji telefo
nicznych. Np. średni koszt
zainstalowania jednego nu
meru telefonicznego (wraz
z wyposażeniem centrali i
rozbudową sieci) w ub. r.
wynosił 120 tys. zł. Rosną
rówr
koszty eksploatacyj
ne, głównie z powodu podwyższenia cen na urządzęnia
telekomunikacyjne,
wzrostem cen na materiały,
energię elektryczną, usług
1 robocizny,
francuskie helikoptery, ho- transporlowych
W ub. r. koszty te w po
lownik ratowniczy, oraz j
równaniu z
r. zwiększy
dno«tki rybackie. Dzięki na ły się o 27 proc.; natomiast
tychmiastowej
reakcji zo
stała uratowana cała 26-oso
bowa załoga i pięciu pasa
żerów.
Ms „Sopot" o nośności
O
takiej
«dfthsexy latami
3645 DWT został zbudowa mar*vll ryhary wegie-scy. M?~
łi* w końcu spełciłc.
nv w duńskiej
stoczni w rżenia
Ustanowiona
rostał
rekord
Aatborgu w 1966 roku. Pły kraju. Wyciągnięto suma o
nął on z marokańskiej Ca wadte *S,M kg. Długość . —
sablanki do portu Flushing ponad Z metry.
Rekordzistę złocił w Dunaju
w Holandii mając w ładów rybak
amator Stevan Kuppuni 408 ton pulpy owocowej. icko.
Akcja
wyciągnięcia na brzeg
Dowodził nim kpt. ż.w. Mie
suma rekrodzisty trwała po
czy sław Kulesza.
nad 2 godzinv.
• Dokończenie na str. 2

Na Zatoce Biskajskiej
zatonął ms. „Sopot'

Załoga i pasażerowie — uratowani
Wczoraj
nad ranem ze
statku Poiskiej Żeglugi Mor
skiej
„Obrońcy
Poczty"
(32 196 DWT) nadeszła wia
domość o zatonięciu jednost
ki Polskich Linii Oceanicz
nych ms. „Sopot" w wo
dach Zatoki Biskajskiej. Sta
tek ten poinformował, że uczeslniczy w akcji ratowni
czej w odległości
ok. 220
Mm na zachód od latarmow
ca LTshant na wysokości Bre
tanii i że wyratował jedne
go rozbitka
— kucharza
Zdzisława Palacza
Dalsze
wiadomości napłynęły z ra
dia RCC koordynującego ca
łą akcję. Brały w n,ej udział

Osiedle dla 12 tys. stoczniowców

Rekordowy sum

w pierwszym półroczu br. o
26,3 proc. w porównaniu z
Dodobnym okresem ub. r
ko«zty inwestycyjne i eksp'oatacyjne ponoszone t)rzez
„Polską pocztę, telegraf i
telefon" były większe niż
wpływy
opłaty taryfowe
wniesione przez ludność i
jednostki gospodarcze.
Ponadto realizacja przę
widzianego na obecną pięciołatkę piogramu zwiększę
ni4 liczby abonentów telefonicznych o 750 tys. (wobee 537 tys. w ubiegłej pięrżolatce) wymaga zgromagżenia odpowiednich środkow finamowych na inw«styc je.
Są to podgtawow* pr*yczyny, któr* legły u pod
staw podjęci« decyzji o pod
wyżce opłat st krajów* nsługi telekomunikacyjn* —
po.nf&rnaowan* 26 bm. na
konferencji prasowej w M
nisterstwi# Łączności. No
wa taryfa wchodzi w życie
1 wiześnia br. i w całości
będzie opublikowana w za
łączniku do Monitora Pol
skiego nr 26 poz 181 z 29
sierpnia br.
Średnia podwyżka opłat
wynos? 35 proc., ale jest
ona zróżnicowana, I tak np.
przyznanie abonamentu tele
fonicznego będzie koszto
wać 36 tys. zł, a więc dwu
krotnie więcej niż dotych
czas, zaś za miesięczny abo
namont opłata wyniesie 200
zł. Bez dodatkowych opłat
będz'e można uzyskać
30

połączeń miejscowych miesiecznie, albo też tzw tele
fonicznych jednostek liczni
kowych. Jednostki te są ró
wnież podstawą opłat za po
łączenia w ruchu międzymiast.owrym; za jedną będziemy płacić 4 zł (dotychczas 3 zł). Do automatu te
lefonicznego, w celu uzyska
nia połączenia miejscowego,
trzeba będzie wrzucić 5 zł.
Dokończeni* na str. 2

Fot. Z. Trybek

O
inicjowani*
działań
zmierzających do nasdenia
współudziału oenrw PRON
w patriotycznym wychowa
niu młodzieży zwrócili się
w liście do przewodniczą
cych Rad
"Wojewódzkich
PRON — przewodniczący
RK PRON Jan Dobraczyń
ski i sekretarz generalny
RK Jerzy Jaskiernia.

#

DoKończent* na «fr* 2

«ka

a* rtór* moi« mleć
wpływ itała przeprawa. Roz
patruja się dwie lokalizacje:
między HelslnborRiem i Helsinorem oraz między Kopenhagą 1 Malmoe.
Rozmowy w tej spra Me pod
jęto po decyzji
rządu
duńskiego
wybudowania
stałego
połączenia
droeowo-kolejowego Drzet cieśninę wielki BeU
dotąd
obsługiwanego
przez
promy.

R7ecmik Ba lego Domu,
Larry Speakes powiedział,
że USA będą nalegały na
sojuszników
europejskich,
by zastosowały znacznie
dotkliwsze sankcje go-spodar
cze wobec Libii. Zdaniem
obserwatorów, sankcje ze
strony USA miałyby polegać na wstrzymaniu subsydiów firmom amerykańskim,
które prowadzą interesy z
Libią, ograniczeniu ekspor
tu i zamykaniu libijskich
placówek handlowych
innych państwach.
USA przygotowują t*“ł
plany interwencji wojsko
wej, a CTA wzmaaa wysił
ki mające na celu wywoła
nie niepokojów i zorganizo
wania opozycji politycznej
w samej Libii.
Jeden i przedstawicieli
rządu amerykańskiego przy
znał, że plany agresji wo
bec Libii przygotowywane
są od dłuższego czasu i
przypomniał wypowiedź pre
zydenta Reagana po lotni
czym ataku kwietniowym:
„Zrobiliśmy dziś to, co po
winniśmy zrobić. Jeśli zaj
dzie potrzeba, zrobimy to
ponownie".
Inny przedstawiciel Bia-

w rolnictwie

Polsko - radzickie
rozmowy plenarne
<tos*cz*p« w Polsce oficjal
na delegacja ZSKR pod prze
wodnictwem I zastępcv prze
wodniczącego Radv Ministrów
ZSRR, przewodniczącego Pań
stwowego
Komitetu
Roln »Przemysłowego ZSRR WSI.EWOŁCDA
MUR A CHOWS KIE
GO w drugim dniu wizyty w
naszym kraju odwiedziła gos
podarstwa
rolne nastawione
na produkcje ogrodnicza oiaz
zakład przetwórstwa owocowowarzywnego ..Hortex”.
W
godzinach
popołudnio
wi ch
odbiły
sie
rozmowy
plenarne
nt.
polsko-Tadzieckiej współpracv naukowo-tecb
nicznej w- rolnictwie i gospo
darce *vwnościowe1.

Dobrze z remontami
-bardzo źle z opałem
Wprawdzie mamy jeszcze
lato,
n.emniej
kilka
chłodniejszych dni
przypomniało nam o zbliżającym
się sezonie grzewczym. Czy
będziemy mieszkać w nie do
grzanych mieszkaniach nęka
ni awariami sieci ciepłowni
czej? Czy nawet w najsroż
sza z;mę nie zabraknie opa
hi? Na te i inne pytania szu
kaliśmy oapowiedzi u źró-

,kty agresji prztciwki Libii
Sj any Z j ed noc zen e prr”
gotowują plany nowych ak
tów agresji wobec Libii, nie
wykluczając akcji wojsko
wej.
Amerykańska agencja pra
sowa UPI, powołując się na
anonimowe źródła oficjalne,
pisze, że Pentaqon przyqotowuje trzy rodzaje akcji
przeciw Libii — wojskowe,
wywrotowe 1 ekonomiczne
uzasadniając to — jak poudziałem Libii
przednio
w aktach terroryzmu na
śwjecia, rekrutowaniem i
szkolen^ra terrorystów.

Współpraca

Gdańscy ciepłownicy przed sezonem grzewczym

Waszyngton przygotowuje kolejne

Most nad Sondern?

Ms. „Sopot"

List
kierownictwa PRON

go budową przybliży właś
nie utworzenie międzystocz
n:cw'ej spółdz’elni, która w
myśl wczorajszych ustaleń
ma powstać w ciągu roku
decyzją zebrania założyciel
skiego członków Teren uzysŁany od władz
miej
skich zajmuje ok. 100 ha
1 usytuowany jest ne głów
nym paśmie rozwnju mia
sta w kierunku pobi dnio
wym, wzdłuż trasy W-Z, w
odległości ok. 6 km od cen

Według Informacji UP1

Dama - Szwecja

W K*H«k*4i *4b7to «i*
spotKąnia dnńiklefo
ministra
transportu 1
robót publicznych Frode Noera Chrlstensena 1 szwedzkiego mlnlstTa komunikarjl Sven* Hulterstroema. Tematem spotkania była
budowa
stałej
przepra'1'.
tvzei oba kra )e przez dzielącą
Je cieśnin? Sund.
We wspólnym
komunikacie
ministrowie
oświadczali,
te
będą bardzo starannie zbsdane sprawy ochrony środowi-

niu. Warto też przypomnieć, że jednym z
głównych utrapień zakładów
przemysłu okrętowego jest
niedostatek ludzi do pracy
i płynność kadr mająca
swe podłoże w trudnościach
mifszkaaiowych, z którymi
borykają się nawet długo
letni pracownicy. W same)
Stoczni Gdańskiej np. ok
2900 osób czeka na miesz
kanie dłużej niż 15 lat.
W związku z tym już od
trzpeh lat Stocznia Gdań
ska przy współudziale GSR
i Stoczni Północnej prowa
dzi przygotowania do bu
dowy dużego osiedla miesz
kaniowęgo w | Szadółkach-Zakouiczynie. ' Osiedle to
z pełnym zaplerzem infra
struktury społecznej
pom'‘“śc*ć ma 3,5 tys. mieszkań dla 12 tys. osód, J®-

skażeniach w Polsce Spr3ura ta zyskała
szczególny
rezonans; rewelacje o rzekornym występowaniu w na
szym kraju ośrodków silnych skażeń tzw. gorących
plam podchwyciły poUkojęzyczne radiostacje zachód
nie, zasygnalizowano możli
wość poiawienia się łrudno
ści w polskim eksporcie do
Japonii. Rzecznik zacytował
list prof. Jaworowskiego,
który artykuł opublikowany
w „Asahi Shimbun" określa
jako całkowite wypaczenie
obrazu sytuacji radiologicz
nej w Polsce po awarii w
Czeinobylu.
Autor
listu
stwierdza m.in., że polskie
produkty żywnościowe zaró
wno na ryrku w-wrętrznym, jak i przeznaczone na
eksport, są wolne od nie
bezpiecznych skażeń.
J. Urban zdementował na
stąpnie
rozpowszechniane
przez prasę francuską donie
sienią, jakoby w pobliżu
Warszawy powstać miała ja
kaś olbrzymia centrala ał.omowa. Wyjaśnił, iż była o
tym mowa jedynie w arty
kule zamieszczonym na ła
mach „Przeglądu Techniczne
go". Był to prywatny pogląd
autora i naturalne Jest, że
spotkał się z polemiką np.

ta łamach „Tygodnika Pow
szeennego". Polemika łaka
nie powinna jednak w nie
uczciwy sposób być wyko
rzystywana dla stwarzania
atmosfery
niepewności,
0j)9W j niepokoju wśród
iucjnę,ści.
RzefcXmk rządu nawiązał
następnie do wywiadu, jakiego udzielił przedstawicie
j0Wj „Financial Times" polski
Dokończenie na str. 2

t*»go Domu Dowiedział,
«eśli wywiad USA ustali
że Libia brała udział w jakimkolwiek akcie terrorystycznym, Stany Zjednoczo
ne nie zawahają się przed
akcją wojskową
Slogan „terroryzm libij
ski" wszedł do amerykań
skiego słownika od czasu
kiedy przywódca libijski,
Kadafi zlikwidował po reW0Ljrii amerykańskie bazy
wojskowe w Libii i nakazał
opuszczenie kraju stacjonu
jącemu
tam
personelowi
amerykańskiemu.

dła, czyli
w Okręgęwrm
Przedsiebioistwie Energetyki Cieplnej w Gdaństcu.
Gdańskie OPEC już w ma
jUf t0 est po zakończeniu
sezonu grzewczego, zaczęło
przygotowywać się do howego sezonu. A więc skupiono się na najpilniejszych
inwestycjach i remontach.1
Efektem pracy
gdańskich
ciepłuwników jest magistra
la napowietrzna
biegnąca
wzdłuż toiów kolejowych,
równolegle do alei Zwycię
stwa. Termin
oddania jej
do użytku wyznaczono vpra
wdzie na koniec tego roku,
niemniej wszystko wska
zuje, iż
magistralą
tą
ciepło zacznie
się dostar
czać już od początku tego
sezonu grzewczego.
Drugą ważną inweslycją
— równ.eż miejską — jest
stacja podnoszenia ciśnień
na Zaspie. W najbliższym
czasie nastąpi jej odbiór tech
niczny, a około miesiąca po
trwa sam rozruch.
Dzięki

sprawy

zabójstwa Paimego
wstrząśnie rządem?
Pół roku, jakie mija od za
mordowania b. premiera Szwa
cji Olofa Paimego, spowodo
wało ponowne, żywe zainter“sowanip
szwedzkich
środ
ków masowego przekazu
tą
snrawą. Sztokholmski dziennik
„Dagen* Nvheter” utrzymuje
z* bm. — powołując się na
źródła polir-jne — te wyjasnlerie zagadki tego morder
stw* będzie miało natychmia
stowe konsekwencje zarówno
w dziedzinie polityki wewnę
trznej. Jak i zagranicznej. Mo
że
nar wstrząsnąć rządem
szwedzkim
i
postawić
go
przed nadzwyczaj trudną pró-

b„.

Pogoda
Zachmurzenie duże 1 *p»dv
deszczu o charakterze clągł>m,
przechodzące później w opadv
przplotne. Temperatur* mini
malna 10—12 st. c, maksymalna
IG—18 st. C. Wiatr południo
wo wschodni do południowego
umiarkowany 1 dość silny, okresami silny.

Magnetowid z „Kasprzaka'
W Warszawskich Zakładach
Radiowych im. Kasnrzaka, wy
twarzajacych dotychczas sprzęt
radiomagnetofonowy trwają intensywne
przygotowania
do
rozpoczęcia produkcji magnetowidów. Kompletowane
jest
m, ln. niezbędne oprzyrzado
wanle i narzędzia,
instaluje
się zakupione za granicą ma
szyny i automaty. Prawdopodob
nie jeszcze w br. zmontowane
zostaną pierwsze partie urzą
dzeń o nazwie MTV 1(10, pod
która kryje sie
magnetowid
kasetowy, stacionamv pracu
jący w standardzie VHS, prze-

uruchomieniu tej stacji będzie można zlikwidować tak
przecież uciążliwą lokalną
kotłownię przy ul. Lumumby. Jednocześnie znacznie
poprawi się sytuacja grzew
c*a u4 całym Przymorzu,
• Dokończenie na str. 2

znaezony do zapisu 1 odesytu
programów kolorowych (w sy
stemie Secam/Pal) 1 czarno
białych. Wyposażony jest on
w
programator
i
pamięcią
umożliwiającą dokonywanle sa
modzielnego
zapisu czterech
różnych programów w okresie
2 tygodni od daty zaprogramn
wania. Pobór mocy
wynosi
ok. 50 watów. MTV 100 jest kon
sirukcja całkowicie rodzimą,
przewiduje się także,
że
w
miarę rozwoju i«>go produkcji
oparta ona bedzie w pełni o
elementy 1 podzespoły krajo
we.

Kierownictwo grupy docho
dzeniowej uważa obecnie, że
powody, dln których zamordo
wano
tego
polityka,
mają
przede wszystkim wewnętrzny,
szwedzki
charakter.
Policja
ma coraz intensywniej śledzić
grupę osób podejrzanych
o
zorganizowanie zamachu, Ma
ją one mieć — jak utrzymują
wpomniane źródła — ekstremafne poglądy polityczne i
połączyły je ambic.ie usunię
cia
Oinfa
PalmegO
przede
wszystkim ze sceny wewnętrz
nej. Wiemy, w Jakim środo
wisku j miedzy jakimi ludź
mi podjęto decyzi**, że Palmę
zostanie
zamordowany
—
twierdzi jedno ze źródeł
w
policji sztokholmskiej.
Według
nolicji,
motywy
zbrodni
ustalone
zostały
z
*0—Só-proc
pewnością. JedeD
z iej rzeczników oświadczył,
i« jest możliwe, iż ujawnione
zostanie tło i motywy morder
siwa, lecz policji nie powie
zie się w ujęciu
sp.awcy.
Poll-ja liczy obecnie na błąd
podejrzanych, który przyczyni
się do ich ujawnienia, przez
co rozumit się zabezpieczenie
dowodów- W stosunku do tej
gruny prowadzone jest inten
sywne śledztwo założono
m.
in »pecjalny reiestr kompute
rowy % informacjami o podej
rzanych.

DZIENNIK
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Kon"erencja prasowa min. J. Urbana
• dokończenie ze str. 1
minister
sprawiedliwości
Lech Domeracki podkreślajqc, ii wbrew temu co sugerowała Wolna Europa,
n.e mówd cn bynajmniej o
jakichś różnicach zaań istniejących w Biurze Politycz
nym KC PZPR w sprawie
wypuszczenia na wolność
kolejnych osób, którym zarzucono przestępstwa niekryminalne. Określając takie doniesienie mianem bez
podstawnyeh supozycji. J.
Urban odwołał się do do
słownych cytatów tego wywladu. Zaznaczył, iż sprawa
ta ukazuje mechanizm przeinaczania wypowiedzi przed
stawicieli polskiego rządu.
J. Urban mówił także o
szczegółach sprawy Juiitty
i Tomasza Mirkowiczów,
wskazując, że jego wcześniejsze wypow.edni na ren
temat dyktowane były ówczesnym stanem prowadzęnia śledztwa. Ujawniło ono
obecnie, iż Mirkowiczowie
wiedzieli, że ich mieszkanie
zostanie wynajęta na kryjówkę Zbigniewa Bujaka,
że osiągnęli z tego tytułu
korzyści i to nie tylko w
formie gratyfikacji pieniężnej. Postęp śledztwa zmienił
więc sytuację prawną Mir-

kowiczów. Po powrocie *
USA do kraju me skorzysta
li oni z ustawy z ?7 lipca
br., nie wykorzystali rrożliwości uniknięcia skutków
postępowania wbrew prawu
Następnie rze:znik odpowiadał na liczne pytania,
które dotyczyły m. in. wpły
wu następstw awarii w
Czernobylu na wielkość tegorocznego napływu turystów zagranicznych do Polski, przewidywanych w tym
roku wizyt Wojciecha Jaru
zelskiego za granicą oraz
rozmów przedstawicieli poislciego przemysłu motoryzacyjnego z firmami zagranicz
nymi,
J. Urban wyjaśnił, że
istotnie po ogromnej kampa
nii, jaką podjęły w maju i
czerwcu zachodnie środki
masowego przekazu głosząc
nieprawdziwie o zagrożeniu
zdrowia
turystów
część
przyjazdów grup turystycznych z Zachodu do Polski
odwołano. Szacuje się, że
ogółem swe przyjazdy anulowało ok. 40 tys. osób, a
biura turystyczne z tego tv
tułu nie uzyskały wpływów
w wysokości ok. 6 min doi.
Z danych „Orbisu" wynika
np., że z przyjazdu do Pol-

ski zrezygnowało ok 3 tys.
turystów ze Stanów Zjedno
czonych i 7 tys. — i RFN
Obecnie sytuacja powróciła
do
normy.
Prowadzona
jest normalna planowa wy
miana turystyczna z zagra
nicą, W świetle rozmów, ja
kie polskie biura podroży
przeprowadziły ostatnio z
biurami polonijnymi można
nawet uznać, że zainterosowanie przyjazdami do Polski wzrasta. Turystyka polo
nijna ma za podłoże przywiązanie do starego kraju i
więzy rodzinne i z tego pc
wodu podlega mniejszym
wahaniom. J. Urban potwier
dził, że wkrótce zostanie oDublikowany rządowv raport o skutkach awarii w
Czernobylu dla Polski,
Mówiąc o przewidywanych podróżach zagranicznych Wojciecha Jaruzelskie
go J. Urban stwierdził, iz
na tegoroczną jesień zapia
nowano wizyty w Mongolskiej Republice Ludowej i
Koreańskiej Republice Ludo
WO' Demokratycznej,
Rzecznik prasowy skomentował zachodnie donie
sienią o wycofaniu się koncernu Renault z rozłnów na
temat współpracy z polskim
przemysłem
motoryzacyj
nym. Nie jest to żadna no
winka — stwierdził. Roz
mów zaprzestano już w po
czątku tego roKu z powoda
niemożności
porozumienia
się w sprawach finanso
wych
Omawiany projekt
modernizacji FSO na Żera
niu i produkcji tego zakła
letki, 2 pary kolczyków i du jest projektem o dużym
broszkę. Mężczyźni dodatko zakresie. Normalne więc,
wo: parę spinek i szpilkę że musi być on oparty o
do krawata,
kredyty w tym wypadku
inne przedmioty objęte są spłacane eksportem samo
cłem gwarancyjnym. Wyno- chodów. Firma Renault bar
sj ono od jgg do 30g proc., dzo dużo inwestuje teraz u
wvsokości opłaty celnej (n„ siebie i może dlatego nie
za radio czy t^ewlzof 300 miała możliwości podjęcia
proC f za odkurzacz lub dy- większych inwestycji zagrani
Wan Ono
f t*
ro-. ✓
wan 200 proc., 93
za ftrfutra,
mag cznych. Z innymi kontrahen
"etófony TkalkulaTory 100 tami, m. in. z włoskim „Fia
pp ,»
1
tern" i japońskim „Daihatsu"
F
Opłaty celne wynoszą od nadal toczą się poważnie za
15 do 50 proc. wartości da- awansuwane rozmowy. Stan
tych rozmów zgodnie z oneGO przedmiotu,
W stosunku do przedmio- gólnie przyjętymi zasadami
tajemnicą
tów, które mogą
zostać jest chroniony
(PAP)
sprzedane przy przejeździe handlową.
tranzytem, może być wymię
rzone cło gwarancyjne w
wysokości 100 proc. ich war
tości.
Od cła gwarancyjnego po
bierana jest prowizja banko
wa. Przy wjeżdzie przy wy
mianie dewiz na leje wvno
si ona 1 proc
• Dokończenie xe itr. 1
Do wysokości opłat w ru
chu automatycznym dostoso
wane zostały opłaty za rozmowy międzymiastowe w
ni i własnym udziale człon tzw. ruchu ręcznym i półZamiwiaków. Pierwsze efekty
in automatycznym.
westycji przewiduje
się jąc rozmowę w godzinach
na 1993 r. W myśl założeń 6—16 do miejscowości w
oczekiwanie na mieszkanie promieniu 25 km za minutę
nie powinno
przeKraczać jej trwania będziemy płacić
8 zł (dotychczas 6 zł), w
/—8 lat.
Korai-tełt
organizacyjny promieniu 25- 100 km — 24
nrzyszłej spółdzielni
wy zł (dotychczas 18 zł), a pobrany na wczorajszym spot nad 100 km — 48 zł (dokąriu, które prowadził za- tychczas 36 zł). ODłaty za
w
godz;rach
steDca dyrektora SG Jerzy połączenia
Dołeika, liczy 20
osób 16 --6, tak jak dotąd, będą
Przevodniczacym
został o połowę niższe.
Opłata za jeden wyraz w
inż. Kazimierz Filipowicz ze
Stoczni Gdańskiej, a wice telegramie zwrykłvm zwiękprzewodniczącymi
repre szona zostaje z 2 do 4 zł, a
zentanci pozostałych stocz za połączenia teleksowe —
ni.
T.Ch. z 1 do 2 zł za każde rozpo-

Co wolno przewozić
przez Rumunię?
Zgodnie z informacją rumuńskiej dyrekcji ceł przez
teryłorium SRR można prze
wozić tranzytem bez uiszcza
nia < la gwarancy aego następujące prz< dmio y
odzież i przedi ioty osobiste,
anykuły żywnościowe, lekarstwa i używki w ilościach śc.śle potrze mych
przy przejeździe (2 1 napo
napojów spirytusowych 4 ł w*na, 200 papierosów), 2 aparaty fotograficzne, lornetkę,
przenośne radio, odbiornik
telewizyjny i magnetofon,
instrumenty muzyczne, wózek dziecięcy, namiot, wypo
sażenie kempingowe, rower,
2 sztuki broni myśliwskiej,
samochód, przyczepę (wszystkie te rzeczy
powinny
być używane), 2 pary okuła
rów, biżuterię osobistą z
metalu i kamieni szlachet
nych, obrączkę, 2 pierścionki, zegarek z bransoletką,
łańcuszek z wisiorkiem. Ko
biety dodatkowo: 2 branso-

polityki mieszkaniowej
Istotnie, w obecnym sta
nie prawnym instytucja za
miany mieszkań rzeczywiś
cie nie spełnia oczekiwa
nej przez społeczeństwo ro
li w poprawianiu warunków
mieszkaniowych, rozwiązy
waniu pojawiających
się
rodzinnych i życiowych pro
blemów. W pra :tyce
od
wielu lat występuje
ten
dencja ubiegania się
o
zamianę mieszkań
mniej
szych — na większe. Wy
nika to m. in. z faktu, iż
nasze mieszkania nie są do
stosowane do struktury zaj
muiących je rodzin
Jed
nak liczba
przeprowadza
nych zamian nie jest wy
soka. Dotyczy to zwłaszcza
lokali kwaterunkowych. Od
dłuższeao czasu obejmuje
ona tylko ok. 11 ,*ys. ta
kich mieszkań rocznie i w
90 proc. są to zamiany mię
dzy zainteresowanymi stro
nami. Często spotykamy
się z pytaniem — dlacze
go tak mało lokali zamie
nia się za pośrednictwem
urzędów? Jediną z przycrvn
są na pewno małe rozmia
ry budownictwa komunal
nego, które nie pozwala na
przekazywanie
nowych
mieszkań na ten cel. Ale
trzeba przyznać także, że
1 pracownicy zajmujący się
tym* sprawami nie wykazu
ją dość inicjatywy i InweT.
cji w szybkim i sprawnym
Załatwianiu wniosków na
wet w przypadkach, kiedy
dotyczą zamiany dużego ło
kału na mniejszy.
— Co wobec iego można
zmienić?
Podjęto próbę
tworze
nia dogodniejszych warun
ków. Propozycje zmierzają
m. in. do ułatwienia
ta
kich zamian między osoba
mi bliskimi np rodzicami
i ich dorosłymi
dziećmi.
Chodzi o to, aby w takich
przypadkach nie stosować
norm zaludnienia, oczywiś

„Gazeta
Baltexpo"
W związku z organizacją
Wystawy Morskiei BaLTEX
PO '86, nakładem Gdańskie
go Wydawnictwa Prasowe
go ukazało się specjalne wy
danie „Gazety
Baltexpo",
którą nabywać
można w
kioskach „Ruchu" Trójmiasta,
oraz w trakcie wystawy na
stoisku w hali „Olivia".

cie pod warunkiem.
że
lokal większy — w efek
cie zamiany — otrzymuje
rodzina liczniejsza. Uważa
my', że podobną zasadę po
winno się oanieść zarów
no do mieszkań państwo^
wych jak i spółdzielczych
Proponuje się także, aby
osoby, które
zamieniając
mieszkanie i
przekazując
urzędowi lokal z nadwyż
ką powierzchni — obejmu
jącą co najmniej 1 pokój
— mogły otrzymać ekwiwa
lent pieniężny odpowiadają
cy wartości odzyskanej po
wierzchni. Należałoby tak
że w takich pizypadkach
zastosować ulgi polegające
na zwolnieniu z kosztów
odnowienia lokalu dotych
czasowego, pokrycia
wy
datków
przeprowadzki,
zwolnienia od kaucji
za
przydzielany lokal.
Jeśli
cwalniająey takie mieszka
nie decyduje się na lokal
spółdzielczy, mniejszy od
poprzednio zajmowanego —
należałoby przyznać
mu
pomoc na wkład finanso
wy.
Jako
novum
chcemy
wprowadzić także zasadę
zgodnie z którą członek
spółdzielni
mieszkaniowej
otrzymujący
mniejsze
mieszkanie mógłby
uzys
kać pomoc finansową (ze
środłców terenowego
fum
duszu gospodarki gruntami
i gospodarki
mieszkanio
wej) na pokrycie różnicy
między wysokością wkładu
za przydzielany lokal
a
zwróconym wkładem
za
rwal.niany.
Potrzeba
ta
ka wynika z faktu, iż lo
kale w nowo budowanych
domach spółdzielczych są
znacznie droższe. Sugeruje
my także, aby otrzymują
cy lokale mieszkalne o
powierzchni większej
od
zajmowanej dotychczas obowiązani byli do wniesie
nia opłaty za uzyskaną do
uafkowo powierzchnię —
jeśli wysokość dochodu r.a

członka rodzinv nie kwalt
fiku je jej do
przydziału
mieszkania kwaterunkowe
go. Uzyskane z tego tyturu kwoty byłyby źródłem
zasilania funduszu gospo
darki mieszkaniowej. Z nie
go bowiem wpłacany był
by ekwiwalent dla rodzin
zwalniających
większe
mieszkanie.
Chciałabym Jednak pod
kreślić, że to o czym mó
wię ma charakter propozy
■ cj,i, które — po zatwierdzę
niu przez Radę Ministrów
muszą być uchwalone przez
Sejm jako część zmian ustawy „Prawo lokalowe".
Nie oczekujmy jednakże,
że stworzenie nawet naj
bardziej
dogodnych
dla
zaimere-owanvch
warun
ków i zasad zamiany miesz
kań wpłynie
decydująco
na rozwiązanie Istniejących
w naszym kraju
potrzeb
mieszkaniowych. Jest
to
tylko jeden ze sposobów
ułatwienia niektórym
ro
dzinom poprawy warunków
zamieszkiwania. Decydują
cym nadal pozostaje roz
wój nowego budownictwa
realizowanego we wszyst
kich możliwych formach.
— Do rozstrzygnięcia po
zostają jeszcze sprawy po
datkowe. Uważa się, że za
miany zahamowane zostały
p*-zez obowiązujące
dz!$
przepisy finansowe — po
datek dochodowy t nodatek
od darowizn. Czy i tu prze
widuje etę zmiany?
— Nie jest to problem,
który mieści się w gestii
resortu budownictwa. Wia
domo jednak, że Minister
stwo Finansów rozpatruje
równolegle
ewentualność
nowelizacji przepisów
o
podatku dochodowvm o”az
od darowizn w kontekście
ułatwienia dokonywania za
mian mieszkaniowych.
Rozmawtała:
IIANNA GRZEGORCZYK
(PAT)
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Elbląg

Spotkanie aktywu związkowego
W Elblągu
odbyło się
,, ■
spotkanie aktywu związkowego, który reprezentowali
wiceprzewodniczący
0?ZZ
Romuald Sosaowskl i przewodiiiczący WPZZ Kazimierz
Polak, z władzami admini
stracyjnym:
województwa
m. in. wojewodą elbląskim
płk. Ryszardem
Urlińskim
wicewojewodą Józefem
Sow.. ,rzedm otem spotka
nia Dyło -»mówienie Ylgjpna
ma planu społęczno-gesfjodarczego województw3
półrocze br. oraz c
teriałów na II>1 D<
kie Zgromadzenie 7w, iÄ4w
Zawodowych.
Uzyskane w pierwszym pół
roczu i przy końcu lipca br.
wyniki wskazują, ze w pod
stawowych działach gospodar
ki woj. elbląskiego utrzymują
się prawidłowe tendencje
i
zbliżone są one do 1 średnich
kraiowych. Lepsze niż w kra
ju wsmiki dotyczą przemysłu
clh’askiego.
rolnictwa i han
dlu. Znacznie gorsze od krato
wych są natomiast wyniki re-

planu inwestycyjnego,
w nastepnvm
punkcie
budowałtwa mieszkaniowego.
spotkania oceniono materia
w budownictwie uspoleeznio
_ rt r
<m oddań, w omawia.rm U »» « r jdlnonoiskio Zgro
uradzenie Związków Zwodo
W planie społeczno-gospodar
wych. Za najpiln ejsZe ZWląZ
czym województwa
ponad 3 kowcy uważają szybkie za-

a w

szczególności

mld zł przeznaczono na inwestycje, 7 czego 61 proc. na roi

njctW(|

Obserwuje się dalszą stahiii-

rację na rynku żywnościowym
*°i*£6J2?mysiowe —* w^S5Zym ciągu odczuwalny jest
niedostatek sprzętu rtv i gospodarstwa domowego.
Ogólnie rzęcz biorąc — kierunki działania gosnodarkl wo
iewództwa są zgodne z kierun
Irami wutvfynnvml nrrez plan
Sjaffii11”'
T’“

na lata

w dyskusji, jaka wywiązała
się po tej części snotkania po
ruszano sprawv związane z za
opatrzeniem Elblaea w niektó
re artykuiy techniczne, kryty
kowano organHaci* sprzedaży
artykułów szko’nvch przed roz
poczęciem
roku
szko'neeo,
zwracano uwr?«re na nostęnułą
ca deerradacię ś-oflowiska na«zczegö’nie na Mie
rzei Wiślanej.

Przed sezonem grzewczym
O

Dokończenie ze str. t
Oddano również dc* eksploaiacji pierwszy, 400-metrowy odcinek nowej inagistraL ciepłowniczej w Oliwie, które i zakończenie bu
dowy zaplanowano na 1987
rok. Zlikwidowano także kil
ka kotłowni lokalnych m.
in. przy ul. Batorego Wyzwo
len a
i
Chrzanowskiego
przyłączając budynki dolyćh
czas przez nie ogrzewane
do miejskiej sieci ciepłowni
czej. Pozwoli to na znaczne
oszczędności wysokogatunkowego opału, zwłaszcza wę
gla i koksu.
Niestety nie zostanie zakończona w tym roku budo
wa kotłowni
„Rokitki" w
Tczewie. Przyczyn takiego
stanu jest wiele, a najważ
niejsze z nich to brak po
tencjału wykonawczego oraz brak niezbędnych mat
riałów. Sytuacja ta spowo-

telekomunikacyjnych

Propozycje zmian w zasadach
• Dokończeni« u itr. 1

W dniach 24—26 bm. w
Pekinie odbyły się okreso
we konsultacje między Mi
nisterstwami Spraw Zagra
nicznych
PRL i ChRL na
szczeblu
wiceministrów.
Stronę polską reprezentował
wiceminister spraw zagra
nicznych Jan Majewski, a
chińską wiceminister Ulan
Qichen.

Podwyżka opłat

Osiedle dla 12 iys. stoczniowców
• Dokończenie ze itr. 1
trum miasta. Według
za
mierzeń trzech stoczni osiedle Szadółki-Zakcwiiczyn
będzie głównym
terenem
budownictwa mieszkaniowe
go do 2000 r.
Zaawansowane są Już
prace projektowe, których
wykonawcą jest Zespół Au
torskich Pracowni Arohitek
fonicznych w Gdańsku. In
frastruktura społeczno-techniczna zgrana będzie z roz
wojem
całej
dzielnicy
Gdańsk-Południe.
Budow
nictwo domów wielorodzin
nych prowadzić się będzie
przy pomocy trzech stocz-

Konsultacje
polsko - chińskie

BAŁTYCKI

częte 30 sekund. Zmniejsza
się natomiast o 25 prcc. opłaty za telegramy przekazywane adresatom telefonem lub teleksem,- wynika
to z wyeliminowania w ten
sposób najdroższej „części"
telegramu — doręczenia.
Bez zmian pozostaną opła
ty za konserwację urządzeń
telefonicznych,
telegraficznvch i teleinformatycznych
oraz za instalację delekopisów. Natomiast ci, którzy
częsło korzystali z budzenia
przez telefonistki z
biura
zleceń, prawdopodobnie będą woleli kupić sobie budzik, jako że opłala za to
świadczenie wzrasta z 8 do
20 zł.
Zapowiedziana podwyżka
— zdaniem resortu łączności — jest konieczna, aby
zbliżyć obciążenia ludności
i jednostek gospodarczych
do rzeczywistych kosztów
inwestycyjnych i eksploata
cyjnych ponoszonych przez
„Polska Pocztę, Telegraf i
Telefon". Należy mieć na
dzieję, że przyczyni się ona
również do skrócenia czasu
oczekiwania na zainstalowa
nie telefonu.

Informacja MHWiU
Ministerstwo Handlu We
wnętrznego i Usług infor
muje, że we wrześniu br.
sprzedażą
reglamentowaną
objęte będą dwa artykuły,
mianowicie mięso i jego
przetwory
oraz
wyroby
czekolaaowane, które będą
sprzedawane zgodnie z no
minałami
wydrukowanymi
na kartkach zaopatrzenia:
— ha odcinki „mięso wo
łowe i cielęce z kością"
można nabywać
również
mięso
mielone,kurczęta
sprzedawane
będą
w
systemie
reglamentacji.
Drób duży (kury, kaczki,
gęsi, indyki) oraz podroby
I klasy pozostają w wolnej
sprzedaży,— na odcinki „wyroby
czekoladowe 20C g" sprze
dawane będą wyroby czekoladowane oraz czekoladopodobne (tabliczki czekoladopodobne pełne, nadzie
wane i batony). Jednocześ
nie MHWiU informuje, że
sierpniowe karty zaopatrze
nia ważne są do końca
sieronia br.

Komunikat
Min. Finansów
Ministerstwo
Finansńw in
formuje, 4e wprowadzone na
«kres od 1 czerwca do 31
sierpnia
br.
obniżone
ceny
detaliczne
słoniny i smalru
obowiazywat będą do 30 listo
pada br. Cena detaliczna sło
niny wynosi zatem ISO zł za
1 kg, a cena detaliczna smal
cu 45 zł za kostkę 0,23 kg.
Ceny pozostałych rodzajów sło
niny 1 smalcu pozostała rów
nież na dotychczasowym po
ziomie.
Przedłużenie
okiesu
obowiązywania obniżonych cen
detalicznych słoniny 1 smalcu
jest
możliwe
z
uwagi
na
utrzymujący sic wzrost
pro
dukcji 1 podaży tych artyku
łów.

duje mezasiedlenie nowych
budynków mieszkalnych w
1ym mieście.
.
^A^ykonano również szereg
remontów bieżących i kapi
talnych w kotłowniach lokalnych jak i węzłowych ko
mór ciepłowniczych m. in.
na Suchaninie i na terenie
Politechniki Gdańskiej, Su
kcesywme też wymieniane
stare, zawodne t2
wyir'enniki ciepła
na nt ve
wykonane z materiału nierdzewnego. Warto dodać, że
częste awarie tyc perwszych pou. >dowały
braki
ci^ołej wody
w naszych
mieszkaniach,
zawsze ak i w tym
roku, we wrześniu
OPEC
przystąpi do regulacji r;,iej
sieci grzewczej. W związ
7
wystąpiono ' o WS7Y*
stkich właścicieli budynków
o skuteczne zamknięcie we
złów < eplnych i wu emulo
wanie instalacji wewnątrz
budynków,
Niestety i OPEC boryka
sie z kłopotami materiało
wymi, stąd niektóre z pla
nowanych robót
zostaną
wykonane w terminie póź
niejszym. I tak dla przykła
du najgorsza sytuacja jest
z rurami, klórych dystrybu
tor tj. „CentrosUl" nie reali
żuje żadnych zamówień. Fo
dobnie sprawa ma się z ce
nieniem. Na
potrzeby 2G0
ton, w magazvnie jest stan
zerow y.
Teraz o rzeczy niezwykle
ważnej, a więc o opale. Już
wielkość jego przydziału na
II kwartał tego roku poz
walała -snuć pewne obawy.
Po prostu były one znacz
nie mniejsze
od
potrzeb
gdańskich
ciepłowni. Na
skutek wielu Interwencji na
III kwartał Gdansk otrzymał
przydziały większe. Cóż jed
nak z tego, skoro okazało
się, że są one jedynie na
papierze.
a nie przybywa
opału na placach
składo
wych. I tak dla przykładu
na przydział 40 750 ton mia

Zatonął

ms. „Sopot
•

hi, który jest podstawowym
opałem w gdańskich ciepło
wniach zrealizowano do tej
po.ry zaledwie 12 479 ton, a
przecież minęła już połowa
kwartału. Jeszcze
gorzej
sprawa ma się z dostawami
Koksu czy tzw. węgla gre z
ku. Jeżeli sytuacja ta rady
kalnie się nie zmieni, może
my mieszkać w nie dogrza
nych budynkach, a to, niestety, ^nie należy do przyjemności.
(mp)

kę
społeczno-gospodarczą
kraju, głównie przez inspi
rację do lepszej pracy, po
przez tępienie biurokratyz
mu, bylejakości na wszyst
kich szczeblach, we wszyst
kich dziedzinach życia. Nie
oznacza to rezygnacji z prio
rytetów
wiązkowych. W
dalszym ciągu naczelną ich
rolą jest obrona interesów
ludzi pracy, realizacja —w
partnerskim w-spółdziałaniu
— celów społecznych uzna
nych przez partię w uchwa
le X Zjazdu PZPR za nad
rzędne i od początku lanso
wanych przez
odrodzony
ruch związkowy.
ikot.

Wzrost spożycia

napojów wyskokowych
sDożywanych napojów alko
holowych pochodzi z nielegalnej produkcji. Niepokoi
również struktura sprzeda
ży alkoholu oraz wytwo
rzony w społeczeństwie mo
del picia wysokoprocentowych
gatunków
wódek,
Efektem takiej sytuacji jest
w’dok nietrzeźwych osób w
miejscach publicznych. W
1985 roku ponad 300 tys
pijanych ludzi umieszczono
w izbach wytrzeźwień, 180
tys. w aresztach, natomiast
dalszych 100 tys. funkcjona
riusze Milicj1
Obywatel
skiej odwieźli do domów.
Niepokoi także rosnąca licz
ba przypadków picia elKo
holu w zakładach pracy. W
roku ubiegłym zarejestrowino ich ponad 38 tys.. a
więc o prawie 3 tys. więcej
niż 2 lata temu. Co czwarty groźny w skutkach wypadek spowodowany jest
przez człowieka pijaneco.
Szacuje się, że w kraju
żyje około 0,5 min ludzi
uzależnionych od alkohoid,
specjalistycznemu leczeniu
poddaje się zaś zaledwie co
piąta osoba z tej grupy

Gdynia

«*

Dokończenie ze str. i

Wedhro wstępnych lnformafcji jakie uzyskaliśmy od
gł. nawigatora
PLO kpt.
ż w. Leszka
Michalika —
statek w godzinach wieczór
nych 25 bm. znalazł się w
ciężkich sztormowych wa
runkach — wietrze o sile 8
stopni w skali Beauforta, sta
nie morza 7 st.; doznał sil
nego przechyłu, na skutek
czego zarządzono ewakuację ludzi. Akcja ratunkowa
odbywała się w godzinach
między 19.30
a 23 Statek
przez pewien czas dryfował
aż do zatonięcia
o godz.
5,10 Są to na razie wiado
mości fragmentaryczne, z ró
żnych źródeł. Bliższe «rmatoi spodziewa się otrzymać
od członków załogi, którzy
zostali
przetransportowani
do Brestu i otoczeń' opieką
przez tamtejszego
agenta
PLO.
M.L.
Wojciech Kazmie-cxak pisze:
Katastrofa nastąpiła w odle
głości ok. 15 mil morskich od
wyspy Quessant, podczas sil
nego sztormu. Statek przechy
lił się najpierw o ok. 20 stop
ni 1 utracił zdolność manew
rowania.
Francuskie ratownictwo oKrc
towe wezwano na porno» w
poniedziałek o godz. 20.30 Dwa
śmigłowce i holownik zjawiły
sie w pobliżu „Sopotu” o
godz. 22.30. A keja ratownicza,
prowadzona w niezwykle trud
nych warunkach, trwała dwie
godziny. Nad ranem „Sopot”
miał już prawie 70-stopnlowy
przechył I ok. piatel rano po
szedł na dno. Snoczywa na
głębokości ok. 80—100 metrów.
Trzydziestu rozbitków prze
wieziono do Brestu (kucharz
okrętowy pozostał na pokła
dzie ..»łbrońców Poczty”). Fir
ma ,;CharIe* Leborgne et Cie”
renrezenfulaea w Breście in
teresy PLO otoczyła maryna
rzy i pasażerów troskliwą opieką.
Rozlokowano
ich
w
hotelach, dostarczono
odzież.
Poza sr..krym ubraniem, któ
re mieli na sobie, wszvstkle
rzeczy r zbitków pozostały na
statku. Wszyscy są cali i zdro
wl. choft wyczerpani fizycznie
l psychicznie.
Do Brestu udali się przed
stawiciele PIO z biura ladcy
handlowego w Paryżu oraz
konsulatu generalnego. Za’mą
sie oni formalnościami związa
nymi z powrotem
rozbitków
do kraju.

Manifestacja harcerzy
# Dókończenie ze str. 1 nym gronie. Omawiać będą
PZHS mogli obejrzeć wiele Operację „Frombork-86", Owidowisk, i wystaw. Swój perację
„Bieszczady-40"
dorobek prezentowało rów oraz inne formy wakacyjne
nież Centrum Wychowania go wypoczynku. Wnioski i
Morskiego ZHP
doświadczenia wykorzysta
W.eczorem,
odbyły się ne zostaną później w pra
spotkania w kręgach
cy. V Połową Zbiórkę Har
Ostatni dzień pobytu har cerstwa Starszego w Gdyni
cerzy w Gdyni upłynie rów zakończy dzisiaj w połud
nieś pod znakiem dyskusji nie uroczysty apel.
1 spotkań, tyle że we włas
igpl

fe OGtOSlEMA
superekspnisowe
KURNIK korzystnie sprze
dam lub zamienię na dom.
T1 ■)
''-•„7007
DOMEK w Gdańsku sprze
dam
W rozliczaniu może
być M-3. Oferty 27130 Bi u
ro
.:ń, 80 958 Gdańsk.
Piuszim U Ę ‘oioneza GKE
20-60, nr silnika us78i;3, nr
’ xiv.ozia OH0840 Tel. 53-0417,5 Nagroda.
G-26993
SILNIK 220
240D kupię.
Tel. 56-43-57.
G-2709.1
FI A TA ,25p. 108j sprzedam.
Tel. 5« 7
G-27120
PRZYCZEPKĘ
towarową
kupię. Tel. 31 32-14. G-27141
FSO 1500 nowego, zamienię
na Fiata 126 nowego. Tel
31-07-87.__________
G-27131
MINOLTA X-700. obiektywy
sprzedam. Tel. ai-OO-?” do
13.__
_
G-26951
TELEWIZOR kolorowy He
lios, na gwarancji sprzedan,. Tel. 710-381
G-27U4
PRZYCZEPĘ
kempingową
N-l26e, nową z przystaw
ką telewizor kolorowy Jo
wisz w bardzo dobrym sta
rie sprzedam. Tel. 53-2728.
G-27123
COMMODORE 16 sprzedam.
Tc zew
teł. * 3-*6.__ G-27123
PIEC gazowy c.o. Mora z
Meutern pilnie kupię. Teł.
51-77-66, po godr. IB.
_____
______
G -27006
BŁOTNIK* przednie, meta
lowe do Dacii kupie. Tel.
66-77-lT
0-27115
FIRMA prywatna poszuku
je pomieszczeń na pracow
nię projektowa od 50 do
300 rn kw. Tel. 32-39-91
(Gdańsk, aleja Zwycięstwa
50).
K-B827

Pech M. Wo ronina
na lekkoatletycznych ME

p„d Łi.akiem różnobarwnych
strojów i dobrej muzyki prae
biegałc
otwarcie
XIV
Mi
strzostw Europy w lekkoatle
1
n
1
tyce. Na
Neckarstadionie w
kończenie prac nad ustawa Stuttgarcie zaprezentowało swe
mi, których projekty znajdu wazieki i układy taneczne
2100 dziewcząt W górę poszy
ją się już w Sejmie: o zakła bowało Ł160 balonów. Dopiero
po
tym kilkunastominutowym
dowym funduszu locjalnym
.»okazie na bieżnię
stadionu
j mieszkaniowym, o organi- wkroczyły reprezentacje 31 kra
|
1 \
53
: |ów, biorących udział w mi
zacji i finansowaniu ubezpie strzostwach l penad 1000 lekko
,
.
____ , _____ „
atletów, Polska flagę niósł sp s
CZeń spOi6CZnych oraz U5ta- cjalista w pchnięciu kulą Hel
y dotyczącej układów zbiO mut Krieger.
Otwarcia mi3
1
“ J
i trzostw dokonał August Kirsch
rowych piracy. Oczekiwana — przewodniczący komitetu
organizacyjnego oraz Arthur
)est^ inicjatywa ustawodaw- Gold — prezydent EAA.
rZa posłów-związkowców W
Pechowo rozpoczęły się mi
r
strzostwa
dla Polaków. Oto
| postaci projektu
ustawy O nasz najlepszy sprinter, kandy
dat
do
jednego
z medali na
Funduszu Wczasów Prac ow
ME — Marian Woronin został
niczych. Związki zawodo w biegu na 100 m wyelimino
wany przez... kontuzję. Polak
we powinny wywierać sku zaraz po starcie musiał zrezyg
nować
z wałki 1 wycofał się
teczniejszy wpływ na polity

20 proc. spożywaneeo alkoholu stanowi bimber!

Alkonolizm — -choroba
rodząca wiele nieszczęść
Wypadki drogowe, kradzieże. napady, rozbite rodziny,
dzieci pozbawione opieki
rodziców, to tylko kilka
problemów, których dowodem bardzo często jest nadużywanie przez ludzi alkoholu. Diatego więc godne
uwaqi są wszystkie inicja
tywy przeciwstawiające się
żródiom i skutkom pijaństwa. Tego typu przedsięwzięcia podejmuje komisja
ds. przeciwdziałania alkoho
lizmowi przy Radzie Mini
strów.
Wczoraj w Warszawie na
posiedzeniu plenarnym ko
misji, której c biadam i kierował jej przewodniczący,
wicepremier Zbigniew Gertych, omówiono m. in. stan
obecny i propozycje prac
mających na celu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Ze sprawozdania, przedsta
wioneqo przez wiceministra
zdrowia i opieki społecznej
Stanisława Gurę wynika,
iż w roku ubiegłym nastąp.ł
wzrost spożycia
alkoholu,
Szacuje się, że aż 20 proc.

©l?©ISSf

OKNO zespolone 207x145 ku
plę. Tel. 41-61-39. G-27127
MIESZKANIA ^-pokojowego. najchętniej Morena i
okolice —poszukuję.
Tel.
32-06-29
___
-21126
KAWALERKĘ w Gdyni za
mienię na
więkaze. Tel.
20-26-01.
_ U-27T8
MIESZKANIE komfortowe.
48 m kw. — z pełnym wy
oosażeniem,
telefon, cen
trum Gdyni — * powodu
wyjazdu pilnie sprzedam
Oferty 27042Biuro Ogło
szeń. 80-958 Gdańsk.
STOLARZA
zatrudnię.
Trąbki teł. J0-91-29.
C-27031
EKSPEDIENTKĘ zatrudn ię.
Sklep warzywa-owoc». Tel.
45-25-75________________G-27113
ZATRUDNIĘ
spawacza
i
pracownika
w
gospodar
stwie ogrodniczym. Gdańsk-Lipee, ul. Zawleiska 58 A,
teł, 31-03-93 _________0-27n6
MĘŻCZYZN zatrudni — ogrodnictwo.
Orunia,
Zawiejska 103.
0-27119
MURARZY, pomocników za
trudnię, Tel, 39-44-in, po
16.
G-27174
"TRANSPORT
Tel. 41-31-69.

(8

t.

6 m).
G-27161

PRZYJMĘ
wspólnika
Jub
udziałowca do stolarni do
brze prosperującej z dużvm zapleczem i możliwoś
cią zamieszkania. Zatrud
nię emeryta łub rencistę
stolarza. Ofertv 27129 Blu
ro OgjpggeYi srt 958 Gdańsk
POSZUKUJĘ
dostawców
kurtek młodzieżowych. Te
lefon 57-15-88. wieczorem.
G-2T145

Remis

w 11 parti'

W 11 partii meczu o szacho
we mistrzostwo śwlara, obroń
ca tytułu
Garri
Kasparow
(grał czarnymi) zremisował z
Anatolijcm Karpowem. Na re
mis zgodzono się po 41 posu^
męciu. Po 11 partiach prowa
dzi nadal Kasparow 6:5. Była
to przedostatnia partia pi^rw
szej połowy meczu, która roz
grywana jest w Londynie.

Najlepszy czat
eliminacji na
100
m
uzyskał
Brytyjczyk
Christi« Linford - zwycięzca
piątej serii — 10 25.
i-wlska sprtnterka Jolanta Ja
nota odpadła w eliminacjach
biegli na 100 n., zajmując w
swej serii 8 niejsce z czrsem
ll.6t, Po pięć najszybszych za
wodriczek z każdej z 3 sam
kwalifikowało się do półfina
łu i jedna z naJJe jszym cza
sem. Serię z
udziałem Polki
wygrała Marlies Goehr (NRD)
— 11 -06 jnajlepsjy wynik elimi
nacji). Nie wystartowała Ewa
Kasprzyk. Wybrała
dystans
200 rr i oczywiście
start w
sztafetach.
Ryszard Szpan ik został wyeU
minowany w biegu na 400 m
ppł. Polak w trzeciej serii ell
mtnacji zajął czwarte miejsce
.. 59 70. Zwyciężył w le« serii
Harald Schmid (RFNj . 50.15.
Złoty medal w maratonie ko
biet zdobyła Rosa Mota (Por
tugalia), srebrny Latu« fogli
(Wiochy), a brązowy Jekatieri
na Chramienkowa (ZSRRy
Złoty medal w cnodzie r*
10 km kobiet zdobyła 17-letn\»
Maria Cruz Diaz (Hiszpania),
srebrny Ann Jansson (Szwe
cja), a brązowy Siw Ybanez
(także Szwecja)
Złoty medal w pchnięciu ku
lą kobiet zdobył« Heidi Kneger (NPD), srebrny Ines Muel
ler (NRD), a brązowy Nata”n
Ac.hrimienko (ZSRR).
Marzena Wojdecka awanso
wała do półfinału w biegu na
490 ir* wyg’ ywając druga se
rie eliminacyjną
w
czasie
52.79.

Dziś rugby w Sopocie i Pucku

Pierwsze mecze Turnieju Przyjaźni
Sympatykom sportu przypo
minamy. że dziś tj. 27 bm.
rozpocznie się na
Wybrzeżu
gdańskim IX Turniej Przyjaź
ni w .ugby z udziałem repre
zentacjl
Bułgarii, Czechosło
wacji, NRD, Rumunii, ZSRR
t Polski (Juniorów do lat 18).
1 Uroczyste otwarcie imprezy,
w trakcie którego sKoczkowie
spacochronowi
Aeroklubu
Gdańskiego wylądują z flaga
mi państw uczestników i owal
ną piłką na mura-wie boiska,
nastapi dziś o godz. 14.30 na
stadionie Ogniwa Sopot. Tut
---------------------- .
—««są

po uroczystości rozegrany zo
stanie mecz ZSRR — Bułga
ria
Wcześniej, bo Już o godz, U
dzisiejszego dnia w Pucku od
będzie 6lę inauguracyjne spor
kanio turnieju miedzy piętna
stkami CSRS i NRD,
PrzvDomlnamy.
że
turniej
potrwa do niedzieli 3i bm.
włącznie.
Szczegółowy
pro
gram Imnrezy podallśmv
w
poniedziałkowym
wydantu
. DB”.
(ko)

Zawody w diodzie sportowym
o „Puchar Obrcnców Poczty Polskiej”
Tradycyjną,
dużą
imprezą
sportową o zasięgu międzyna
rodowym są zawody w chodzie
sportowym o „Puchar Obroń
ców Poczty Polskiej w Gdań
sku” organizowane pod pa
tronatem ministra łączności t
p-ezydenta grodu nad Motła*
■vą przez Konradię Gdańsk.
Do tej pory w zawodach star
towali chodziarze z Bułgarii,
Czechosłowacji. Danii, Francji,
NRD,
Rumunii,
Szwajcarii,
Szwecji, Węgier, ZSRR oraz
Polski.
Tegoroczne
XXII
zawody
oćbecią się w najb.iższą nie
dzielę 31 bm. na trasie ulic

Starego Miasta w Gdańsku.
Uroczyste
otwarcie
nastąpi
przed
pomnikiem Obrońców
Poczty Polskiej o godz. 8.40 a
następnie program przewidu
je: o godz. S start na 3 km
dziewcząt, młoaziczek 1 chłop
ców. oraz na 10 km seniorek
i juniorów młodszych; o godz.
iO.15 — start na 5 km Junio
rek mrociszych. Juniorek, mło
dzików 1 weteranów; o godz.
10.115 — start na 20 km junio
rów i seniorów
Zakończenie
zawodów z wręczeniem na
gród nastąpi ok. godz. 113Q
(ko)

Obeszło się bez arbitrażu PZPN

J. Kupcewicz w Lechii

dzięki porozumieniu obu stron
Bulwersująca ostatnio opinię
sportową Trójmiasta
sprawa
przejścia piłkarza Arki Gdy
nia Janusza Kupciwicza do Iiligowe J Lechii Gdańsk znalazła
na szczęście swój polubowny
finał bez uciekania się do ar
bitrażu PZPN w tej kwestii.
Oficjalnie podana rem do wia
dom ości przez dyrektora Le
chii, ppłk dypi Andrzeja Za
waae suma transferu wyniosła
8 min zł. co Jest górną grani
cą stawki,
przewidzmnej za
przejście piłkarza z ll-ligowego klubu do zespołu ekstrakla
sv. Ponadto Arce zagwaranto
w ano 50 proc. zysku otrzyma

nego w wypad ku ew. przejścia
J. Kupce wic za do klubu zagra
niecnego. Ppłk
Zawada podKreśLił sympatyczną atmosferę
rozmow z działaczami Arki a
uprzednio także z działaczami
Stoczniowca w sprawie przej»
cia J. Ambroziaka.
Oby w
podobnym
duchu
przebiegały ew kolejne mlędzyklubowe rozmowy wybrzeżowych działaczy w trudnyeł
pprawach i znajdowały
swój
pomyS’ny od log bez finału
„gdzie dwóch
się bije, *a!m
trzeci korzysta...”.
(ko)

Na tematy bokserskie
W niedzielę 31 bm Jes.enną
rundę rewanżowych spotkań ro
zpocznH ligi bokserskie (I. II
I III). Niestety, w akcji nie
obe1 rżymy tego dnia wybrzeżowych zespołów U-ligowych,
gdyż mecze Błękitni Kielce —
Stoczniowiec
Gdansk
oraz
GKS Wybrzeże — Miedź Leg
nica zostały przełożone na 7
września. Powodom przesunlę
cL terminów spotkań stał się
fakt, że dwaj pięściarze Siocz
niowca (Henryk ftychłowski i
Krzysztof Buczkowski)
oiaz
Jeden GKS W; brzeze (Cze ław
Dawiec) uczestniczyć będą w
wiedeńskim turnieju
gazetv
.Volksstimme”, Gdańska trój
ka wyjeżdża do stolicy Austrii
dziś, a turniej odbędzie się w
dniach 28- 31 bm.
Kto z wybrzeżowych kibiców
bardzo stęskni? się za bok
sem, może pojechać ao Tcze
wa, gdzie w niedzielę 31 bm. o
(odz. Ul w hali „Pilawa” od
będzie się mecz o wejście do
II ligi między miejscową Wisła
1 Zagłębiem Konin. Na.omlast
pieśclnrae Startu F, b'ąg wyjet
bżajił do Wałbrzycha na poje
dynek o wejście do II 1'gi z
Victoria.
Gd 24 bm. na zgrupowaniu
w Cetnieiwe przebywa kadra
młodych polskich
bokserów
przed pięściarskimi
mistrzo
stwami
Flurony Juniorów w
Kopenhadze. Zgrupowanie po
trwa do 11 września br. Zaję
cia prowadzi Czesław Ptak a
pomaga mu Leszek Drogosz
Poważne szanse znalezienia się
w pełnej, 12-osobowej repre
zentacji Polski na w stęp w
Kopenhadze msją dwa] plęś-

c:arze Stoczniowca Gdańsk —
Dariusz Michalczewski w wa
dze 71 kg i Krzysztof Zmijan
w wadze 75 kg.
Kadra polskich juniorów ma
Już za sobą pierwszy
oboz
szkoleniowy w Giżycku. Noml
nacje na Kopenhagę zapadną
przed zakończeniem obecnego
„grupowania w Cetniewle.
<ko>

Międzynarodowy

czwórmecz żużlowy
w Gdańsku
Dziś. tj. 27 bm o gc/dz. 17 na
gdańskim 'orze żużlów j m przy
ul. Elbląskiej rozegrany zosta
nie czwórmecz z udziałem ze
społow: Auto-Moto-Ciub Targowiszcze
'Bułgaria).
OKU
Gri>dz*ądz, Start
Gni-zno i
Wi brzeże Gdańsk.
Zespól bułgaiski Jest czoło
wa drużyną I ligi w swoim
kraju z szansami na zdobycie
tytułu mistrza Bułgarii. W 1«
go barwach w’ stepuje trrerh
zawocnikow
ścisłej czołówki
bułga'Skich żużlowców. W zes
połach Startu. GKM i Wybrze
źa ujrzymy rutyniarzy l mło
dz’eź.
Bilety wstępu na czwó-meoe
nabywać można w kasach bl
letowych stadionu na 2 godzi
ny przed zawodami a także
p-zed
dworcem
głównym
PKP
(ko)

Wybrzeiowy przypisaniec
NA POŻEGNANIE FE RU

WIEŚCI ZE STAROGARDU

Ognisko TKKF
„Wzlot” w
Gdańsku zaprasza
młodzież
»skórną na imprezy sportoworekreacyjne pod hash n „Po
żegnanie ferii
szkolnych na
sportowo”. Dziś tj. 27 bm. o
geaz. io w
bazie
oborowej
ZI 1P
w Gdańsku-W-zeszczu.
ul, Jaśkowa Dolina 77 w ra
biach tego pożegnania
odbę
dzie się pierwszy festyn spor
towo-rekreacyjny, zaś 28 bm. o
gode. W w Pałacu Młodzieży
w Gdańsku przy ul. Ogarnej
56 — drug* festyn. W orógra
mle łestvnów — dużo Konku
rencji sprawnościowych i żaba
wy z piłką. Dla
najlepszych
przewidziano nagrody.

OSiF w Starogardzie
Gd.
wznawia z dniem 2 września
br. (o godr. 19 w salce g’irma
stycznej przy ul. Świerczews
kiego) zajęcia gimnastyki re
ki ę cyjnej
cua pań
Tenże
OSiR organizuje począwszy od
września
br we
wszystkie
wtorki i piątKi wyjazdy auto
karem na basen pływacki do
Tczewa. Pierwszy wyjazd na
stąpi 2 września o g.Kiz. 17.30
z parkingu przy Stadionie Ty
siąclecla. Szczegółowe inform *
ej. i zapisy — w OSiR w Sta
rogardzie O..
tel. 240-44 luj
221-20.
(ko)
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Handel po staremu

Reforma utknęła

Listy* Polemiki * Odpowiedzi
OPEC POWINIEN INFORMOWAĆ

Wm

DYBY przyszło
w polskiej go
spodarce
szu
kać ostoi tra
dycji, niekonie
cznie tej naj
lepszej — bez wahania mo
żna by wskazać na handel.
Z wielkim szumei^ ogłasza
ne co parę lat kolejne reor
ganizacje, mające wreszcie
przynieść odczuwalną po
prawę — przez doświadczo
nych klientów przyjmowane
są jako cos tak swoistego
i normalnego, jak katar na
przykład. Wiadomo: od cza
su do czasu coś się zmienia,
a potem i tak wszystko po
wróci do normy. Jakieś tam
centrale zamieni się na
wojewódzkie
przedsiębior
na otrzymanie mieszkania
Uważają, że na tzw. prowin stwa, parę sklepów znowu
cji lepiei jest ten problem nazwie się firmowymi itp.
rozwiązany. Na wsiach
w małych miasteczkach nau
A wokoi aż huczy o re
czycielom zapewnia się mie formie. Podczas gdy z za
szkania.
partym tchem śledzimy na
— potrzebujemy do gdań
skich szkół — informuje wi ile to przedsiębiorstwa pro
zytaior do spraw kadr In dukcyjne stały się samo
spektoratu Oświaty i Wy dzielne, samorządne i samo
chowania w Gdańsku mgr
Janina Laska — 830 nauczy finansujące, w handlu po
cieli. W szkołach najbar staremu. Minister rozdziela
dziej odczuwa się brak nau towary, dyktuje pensje i
czycieli wl, polonistów, ma
tematykćw, nauczycieli od nawet ustawia kolejKi (in
działów przedszkolnych, za walidzi po jednej stronie,
jęć
praktyczno-technicz zdrowi po drugiej).
nych, muzyki, wychowaw
ców do świetlicy. Te wszy
Pytanie o reformę trak
stkie kłopoty są tym bar tuje się jak gruby nietakt.
dziej niepokojące, że do
szkół wkracza wyż demo W odpowiedzi co na jwyżej
graficzny. Tegoroczne klasy usłyszeć można potok skarg:
szóste, siódme, ósme to o- że marże za niskie, że brak
statnie roczniki niżu. Rocz
na
inwstycje,
niki klas niższych są już pieniędzy
bardzo liczne. W nowym ro że ludzi do pracy nie ma,
ku
do klas pierwszych że wreszcie: co tu można
przyjdzie 7700 dzieci. Bodą
odkrywczego
jak
to klasy bardzo liczne. Po- zrobić
trzebni są im nauczyciele. ciągle króluje rozdzielnik.

I jeszcze cakratneutaine py
tanie: gdzie to my się znaj
dujemy z naszą siecią skle
pową w porównaniu ze
światem? Za Ałbanią czy
przed — to już nie ma wię
kszego znaczenia. Ostatnio,
wypowiadając się na ła
mach prasy, jeden z wice
ministrów nandiu wewnę
trznego i usług powiedział,
że naciskany jest przez
swoich współpracowników,
by „wybrać się” do budże
tu i poprosić o dotacje.
Chodziło o ile pamiętam o
niebagatelną sumę ok. 100
mld zł. Brawo! To doprawdy
epokowe przedsięwzięcie. Na

do odbiorców w ustalonym
terminie i zamówionej liczbie. Tak zapełnionych jak
obecme hal nie w pełni go
towymi wyrobami dawno
nie było. Stało sobie np. do
niedawna urządzenie do pa
rowania ryb. Stało już drugi rok Do stanu pełnej go
towości brakowało tylko...
zaworów. Często czekają
też na wentylatory spaiarki
odpadów. Zakład otrzymał
potwierdzenie realizacji za
mówienia, ale na... 1992 r.

tyczące zakupu lub dzierża
wy hal. Załcżono w rezulta
cie spółkę finansową z dział
dowską spółdzielnią, która
dysponuje odpowiednią po
wierzchnią produkcyjną. Dy
rektor inż. Zbigniew Więc
kowski liczy, że wspomaga
na środkami z funduszu roz
woju „Techmetu” spółdziel
nia w ramach kooDeracji
szybko rozpocznie współaziałanie. W rezultacie w
bezie w Pruszczu Gdańskim
zwolni się nieco miejsca i
zakład zacznie m.m. produ
kować to, do czego został
powołany, a mianowicie ele
plenty wyposażenia baz ry
backich.
Wszystkie
przygotowa
nia zmierzają do stworzenia
optymalnych warunków do
uzyskania jak największej
wydajności tej produkcji.
Załoga marzy o sytuacji, w
której będzie można zaspo
koić potrzeby rynku okre
ślając chociaż w przybliże
niu termin realizacji zamó
wienia i unikając zbyt du
żych kolejek po wyroby
pizedsiębiorstwa.
Obecnie
popyt na tunele chłodnicze
przewyższa bardzo możliwo
ści produkcyjne zakładu,
wobec tego sprowaüzono je
z NRD i zgiano z urządze
niami z „Techmetu”. Wyrób
choć prawie o jedną trzecią
droższy, jest nada! chetnie
kupowany.
(ter)

G

Nauczyciele odchodzą?
progu aowegc roku
szkolnego znowu wra
ca pytanie: co z ka
drą nauczycielską? Sytuacja
nie jest bowiem najlepsza
w Gdańsku, chociaż zjawi
sko to ma szerszy zasięg.
Nie jest truizmem stwierdzę
nie, że dopływ do szkół no
srej, wykwalifikowanej ka
dry jest znikomy. Absplwen
ci szkół wyższych, nawet
Juerunków pedagogicznych
nie chcą podejmować pracy
zawodowej w szkolnictwie
Podstawową przyczyną są,
ich zdaniem, niskie pensje
nauczycielskie
szczególnie
w momencie startu zawodo
wego. A przecież praca po
czątkującego
nauczyciela
jest bardzo absorbująca. ~
Do
każdej lekcji musi się przy
gotować, ma. też obowiązek
pisania konspektów każdej
lekcji. Ponieważ jest nau*
czycielem
niedosv iadczonym, powinien przeprowadzie 18 godzin lekcyjnych
w tygodniu, czyli przepra
cować pełny wymiar etatu,
*ryN2xC “niej może^zarobić.
Według resortowych przepi
sów praca w nadgodzinach
nie jest dla nikogo wskazaaa'Niejobor kadry pedagogicznej obciąża nauczycieli
pracujących, bo ktoś prze
cież dzieci uczyć musi. Bio
rą oni na siebie, często z
konieczności,
dodatkowe
nadgodziny. Prowadzi to t
kolei do przemęczenia i m
tynowego traktowania swoich obowiązków zawodowych
Szeregi pedagogów zasila
coraz więcej ludzi nie posia
dających żadnych kwalifika
cji zawodowych. Zaczynają
je zdobywać dopiero w trak
cie pracy. Są to na ogół ab
solwenci
liceów
ogólnokształcących. Dla większo
ści z nich szkoła jest tylko
przystankiem w zvciowej
karierze. Po roku często od
chodzą Z wieloma z nich
szkoły nie odnawiają umów
o pracę, bo są # zawoazie
nieprzydatni.
Do tych już od kilku lat
znanych trudności kadro
wych szkolnictwa dochodzi
ostatnio jeszcze jedno nowe
ł groźne w skutkach zjawi»ko ■— odchodzenie nauczy
cieli od zawodu. Tendencje
le w oparciu o analizę ka
drową gdańskich szkół zarysowuią się coraz wyraź
niej. Na około 5-tys. grupę
gdańskich nauczycieli 179 z
nich odchodzi do innej pra
cy, niekonieczn.e łatwiejszej i spokojniejszej. Zjawi

Ü

ko
medii Arystofonesa — Lizystra
ta, znana pols
kiej publicznoś
ci teatralnej ja
ko Gromiwoja (występująca
niekiedy również pod imie
niem Bojonrry) postanowiła
jak wiadomo, walczyć o za
przestaje wojen prawdziwie
babska bronią. PokóJ( zba
wienia Hellady, umyśliła ona osiągnąć przy
pomocy
strajku erotycznego wszyst
kich kooiet
z wojujących
państw O tym, co wynikło
z owej kobiecej rewolucji, o
skutkach
tego niezwykłego
sprzysiężema opowiada Arystofones w swej komedii, je
dnej z przeszło 10, jaxie stwo
rzył i jednej z 11 zachowa
nych do naszych
czasów
Utwór najwybitniejszego przed
stawienia starogreckiej korne
dii, wywodzącej się z luaowych, często frywolnych, wy
uzdanych i wulgarnycn za
baw ku czci Dionizosa, nosr
tytuł „Lizystrata". W do słów
nym tłumaczeniu oznacza on
„tę która
rozwiązuje, roz
puszcza wojsko”, stąd więc
nasze „Gromiwoja” jest jej
najbardziej popularnym odpo
wrednikiem, chociaż od cza
su do czasu wśród wielu in
scenizacji tej sztuki pojawia
się także Bojomira. Arystofanesowska komedia jest bo
wiem chętnie przez teatry wy
stawiana, stale obecna w re
pertuorze polskiej sceny.
Teraz sięgnął po nią gaań
skl Teatr „Wybrzeże”, który
„Bojomirę” w reżyserii
Rysxaroa Ronczewskiego,
ze
scenografią Jadwig! Poiakow
sklej i muzyką Anarzeja Gło
wlńsklego prezentuje
na
ohaterka

B

sko odchodzenia nauczycieli z zawodu uwidacznia się
szczególnie w osiedlach nowych — Zaspa, Morena, Su
chanino, Chełm. Ma to zwią
zek z większym obciążęco
niem nauczyciela, na
składa się zmianowość, du
ża liczba klas itp.
Dlaczego odchodzą? Niektorym z nicn zadałam to
pytanie. Udzielili mi nasiępujacych, anonimowych odpowiedzi: A. U. nauczyciel-

szkołach, uczyłem wt. Skon
czyłem Liceum Pedagogiczne i roczny kurs pomatural
ny w ODN. Stosunki międzyludzkie w szkołach nie
zawsze są doore. Występu
ją różne tarcia, również na
tle osoDistym. Poza tym pa
nuje niejednolity system
wychowania. Jeden nauczyciel pozwala na zbyt wiele,
a drugi, który tego nie robi, ma z mtodzieżą kłopoty,
Uderzył mnie sposób podej-

Ado Bolecka
ścia wielu nauczycieli do
tego co robią. Można go
OKreślić „olewactwo". Gdyby warunki płacowe były
lepsze, zostałbym w pierwszej szkole, w której pracowałem. Była to mała szko
ła na prowincji * było w
niej sympatyczni. Teraz
studiuję i pracuję w innym
zawodzie
Nauczyciele, z którymi
rozmawiałem, skaiżą się na
biak jakichkolwiek szans

jest dobry. Dla innych —
wręcz odwrotnie.
Mówmy jedu.k poważnie.
Blisko pięć iat mija
od
czasu, gdy przygotowany
został program wdrożenia
reformy do handlu. Reformy
prawdziwej, a nie pseudoreorganizacji,
którą
tym
mianem często się nazywa.
Co się dzieje z tym doku
mentem? To prawda, że
trudno reformować handel,
k’edy brakuje wszystkiego,
a towarów w szczególności.
Ale czy może być to usprawiedliwieniem
takiego
niedowładu?

— Dlaczego
«lej. nie
może być przedsiębiorstwem
samodzielnym
»umorządnym I samoiinansującym
się we wszystkich sferach
swojej działalności, z płacą
i własnymi źródłami zaopa
całym bowiem świecie na trzenia włącznie?
handlu zarabia się, ny my
— Czy istotnie
handel
ślimy o dopłacaniu.
nie może pracować w wol

Aldona

Łukomska

Uparty rzecznik reformy
usłyszeć może co najwyżej,
że przecież „Tosaj” w War
szawie „Central” w Łodzi
czy wreszcie „Zenit” w Ka
towicach
przeprowadzają
reformę i jak dobrze im to
wychodzi
Rzecz zastana
wiająca, że listy tych dy
żurnych reformatorów od
lat się nie zmienia ani nie
rozszerza Co więcej w tej
samej konfiguracji wystę
powały już w latach sie
demdziesiątych. Widać dla
reformatorów każdy czas

ne soboty?
Tylko u nas nie można
tego problemu rozwiązać le
pszą organizacją pracy. A
przy tym narzeka się prze
cież na przeciążenie sieci
handlowej.

ka: Pracuję już sześć lat w
zawoazie, Ukończyłam Studium Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początkowego Nie narzekam
ani na zawód, ani na stosunki w szkole, w której
pracow aiam. Jedno i drugie
bardzo mi odpowiada. Uważam, że jest to wymarzony
zawód dla kobiety, niestety
dla takiej która ma dobrze
zarabiającego męża. Powodem mojej rezygnacji z za
wodu jest wynagrodzenie
Łącznie z nadgodzinami zarabiałam 11 tys. zł miesięcz
nie. Oczywiście musiałam
dorabmć w innej pracy, i
w efekcie byłam cały dzień
poza
domem.
Odcnoaze,
aby zaobyć większe, potrze
bne mi środki do
życia.
Moi starsi koledzy po fa
chu takiej decyzji nie podejmą; szkoda im lat już w
szkole
przepracowanych,
ale mnie się nie dziwią,
B. A. nauczycielka. (Osiem
lat pracy. Studia wyższe pe
dagogiczne, oraz podwójue
podyplomowe studia specjalistyczne. Połtora etatu polo
mstki za 17—18 tvs mie*
sięcznie). Nauczyciel — mó
wi — ma bardzo dużo za
jęć
biurokratycznych, tj.
sporządzania dokumentacji
klasy, sprawozdań z ocen
itp. Klasy są zbyt liczne,
Zamiast uczyć i wychowywać, zajęta jestem pilnowa
nicm dzieciaków. Mnie to
nie odDowiada, bo uważam
że nauczyciel powinien być
twórczy. poza tym mnie, po
lonistłii, nie stać na kupo
wanie nowych książek... Je
stera nauczycielką z powo
łania, kocham młodzież. Od
chodzę „w ciemno", bo nie
wiem, grlzie podejmę pracę,
ani jaka będzie. Wrócę do
szkoły na F2 etatu, jak »-ta
nę finansowo na nogi, że
by móc robić to co lubię.
A. D. nauczyciel: pracowałem czterv lata w różnych

ŚRÓD
stoczniowycn
kooperantów poczesne miejsce zajmuje
Papryka Urządzeń Okręto
wych „Techmet" w Pruszczu
Gaańskun — zakład
specjalizujący się w produn
cji maszyn i urządzeń dla
statkov rybackich oraz lądowych przetwórni ryb, Je
dnak w ostatnich latach asortyment produkcji znacznie się wzbogacił, w wyni
ku czego podstawowa do
tychczas specjalizacja zakła
du zeszła jak gJyby na dru
gi plan. Mianowicie szuka
jąc rynków zbytu, opłacal
ności oraz zaspokajając za
potrzebowanie
odbiorcow
podjęto tutaj wytwarzanie
urządzeń służących ochro
nie środowiska, zabezpieczę
niu przeciwpożarowemu i
gotyczących transportu tech
nologicznego. O tym, że wv
roby te trafiły bezbłęanie w
gusty oabicrców świaaczy
fakt, iz popyt znacznie prze
wyższa Dodaz.
Załoga „Tecnmetu" niejed
nokrotnie deklarowała mo
żliwość zwiększenia produk
cji na rynek krajowy i na
eksport, jednaK pod warun
kiem, iż będzie z czego wy
roby wytwarzać. Słabe, niervtmiczne zaopatrzenie materiałowe jest bowiem głów
ną przyczvną tego, że wiele
nowych, poszukiwanych pro
duktów me może
dotrzeć

Na szczęście przysłano w I
półroczu br. 5 sztuk z ubie
głorocznego przydziału, w
wyniku czego 5 spalarek
mogło wreszcie opuścić zakład. Rewelacyjne autoklawy, w pełni automatyczne,
dopasowane do każdego rodzaju puszek i pracujące
bez usterek, wspólne dzieło 3 instytutów i 3 biur kon
drukcyjnych też
najeżęści^j czekają na przesyłki ł
Wrocławia urządzeń hydraulicznych do układu sterują
cego. Autoklawy takie wraz
z pakowaczkami i innymi

ci mają na swoje usprawiedliwienie to samo co „Tech
met” wobec swoich odbiorców: brak materiałów i elementów, a czasami i brak
odpowiedniej mocy produkcyjnej Przepełnione hale są
w „Techmecie” codziennym
obrazkiem. A zakład ma jeszcze plany i ambicje podej
mowania kolejnej produkcji, na którą jest ogromne
zapotrzebowanie,
chociaż
obecnie nie bardzo jest
ją
gdzie
prowadzić,
Trwają
więc
już
od
dłuższego czasu starania do

swej scenie kameralnej w So
pocie. Realizatorzy przeasto
wienia n!e mieli, jak sąazę,
łatwego zadania, chociaż sa
ma koncepcja sztuki, prosta,
pomysłowo rozwijająca się
intryga, kam-zm sytuacji, oo
sadność słowa, jędrność ię
syka dc,q na pozór materiał
wdzięczny, gotowy „samo
graj”. Perypetie starożytnych
pacyfistek,
którym trudno
wytrwać w powziętym zamio
rżę oraz niedola ich mężów
skazanych no samotność, na
powściąganie nam!ętnych zapaiów — to przocież temat,
który musł wywołać rezonans,
czy'i śmiech. N'e jest to jed

starej komedii, częścią kon
wencji.
Ta estetyka daleka jest od
obowiązujących azisiaj kano
nów. Została jednak wpisa
na w dzieło, więc współczes
ny inscenizaior
za każaym
razem rozstrzyga, w jaki spo
sód dochować wierności anrykowi
i Arystofanesowi, a
jednocześnie traf:ć do odbior
cy, nie rarażając się na po
mówienie o
prymitywizm,
nieorzyzwoiiość, tanie efekty
„pod publiczkę”.
Podobne
zmartwieme
mieli chyba i
gdańscy artvsci, którym uda
ło się znaleźć
rozwiązanie
kompromisowe, przerzucić po

tensjonamie lub wulgarnie, je
go sens nie od razu do nas
dcciero, a i aktorom niełatwo
się w tekście odnaleźć, nawią
zać za jego pośrednictwem
kontakt z widownią. Szczęśli
wie dotyczy to niemal wyłą
cznie aktu I, któremu wyraź
nie szkodzi rozwlekłość, osła
bienie tempo. W drugiej czę
ści — wartkiej, cokolwiek mo
te szokującej, gay o twór
czości autora i jego epoce
niczego się nie wie, wrażenie
to znika bezpowrotnie. Szyb
ko też zapominamy, że jesz
cze niedawno pod wpływem
znużenia mieliśmy ochotę

stiumom
nadała
piękny dem jest finał w rytmie Zor wagę: Mirryna (Alina Lipnic
kształt antycznej
stylizacji. by! —- i efektowna choreo ka), Lampito (Maria MielniWystrój sceny — z kolumna grafia rozbijająca hieratyczną kow-Krawczyk), Scytka (Tere
mi, płaskorzeźbami,
kawał monotonię,
Pantorr.imiczna sa Kaczyńska) i Podippe czy
kiem błęk!tu widniejącym w scenka przy końcu I aktu — li Lucyna Legut, którą pozna
głębi i raz po raz przesfa- to rzecz naprawaę dosKona jemy mimo kryjącej twarz ma
n.anym drewnianą „ażurową” ła.
ski. W męskim gronie naj
płaszczyzną, a także kostiu
Plastyko i ruch
wnoszą wdzięczniejszą rolę ma Jerzy
my. maski kolorystycznie sto świeżość, zaskoczenie, stano Łapiński, który jako grotesko
nowane tworzą pewien na wkj w tym przypadku war wy Kinesjas przyprawia nas
strój, kii,not Nawiązani© do tość nadrzędną. Liczny zes o śmiech ao łez, oraz An
antyku da się ta-kz© zauwa pół wykonawców spisuje się drzej Nowiński
(Probul) i
żyć w rvtmiczn/ch deklama bez zarzutu, ale duża ilość Jan Sieraazinski
— poseł
cjcch chóru, nacechowanych scen zbiorowych nie bardzo Sparty Aktorzy, odrebinę za
jednak dyskretnym, współcze pozwaia „błysnąć" jednost żenowani, bawią się wyśmie
snym dystansem. Do tego kom. Energiczną
Bojonrrę nicie, widownia
— trochę
dochodzi
muzyka, niosąca gra z werwa Elżbieta Goetel, zdam,ona — nie gerzoj. Cóż,
niekiedy element n.espoczian a w otaczającym ją tłumie dowcip „Bojomiry" cięższego
ki — znakomitym przykła kobiet zwracają na siebie u- jest kalibru...

W

urządzeniami rodem z Prusz
cza
Gdańskiego przeszły
niedawno pomyślnie wszelkie próby na trawlerze-prze
twórni dla NRD. Wyniki by
ły tak zadowalające, że armator podpiął umowę na
podoone wyposażenie kolej
nych 8 statków.
Lista „magazynowa” „Techmetu”, będąca zarazem
swoistym przeglądem brakńw i poślizgów koopcrantów, bynajmniej się na tym
nie kończy. Sami kooperan-

Klienci czekają
- „Techmet” też

— Dlaczego sklepy nie
mogą mieć marży ustalane)
indywidualnie? Bardziej ele
gancka placówka, lepszy to
war, sprawna obsługa —
wyższa marża. Handlowy
egalitaryzm, stosowany do
lej pory, powszechnie spo
wodował tylko, że wszędzie
jest jednakowo źle.
— Czy nie należałoby
odejść wreszcie od nasta
wienia, że rozwój handlu
możliwy jesl tylko przez
inwestycję? Po pierwsze bo
wiem nie ma za co i nie
ma z czego budować, po
drugie zaś, po co budować
skoro i w istniejących skle
pach nie ma znów tak bar
dzo czego sprzedawać,
I wreszcie sprawa ostat
nia, choć nie wiem czy nie
najbardziej istotna. Już sta
rzy ludzie mówili, że han
del to interes kupiecki. Nie
lubi biurokracji, dyrektyw
nego zarządzania, central
nych decyzji. Lubi nato
miast tych, którzy zamiast
biegać z bilansem do cen
trali liczą zarobione na tym
interesie pieniądze. Może
by więc. na równych pra
wach, dopuścić wszystkie
sektory i tonu/ własności
do ostrej konkurencji. Mo
że wreszcie zaczęłaby się
prawdziwa reforma. Stracić
na tym eksperymencie ra
czej nie możemy, bo czy
może być w naszym handlu
jeszcze gorzej? A zyskać...
No cóż, nasze babcie opo
wiadają że kiedyś ekspe
dientki były uprzejme, to
war leżał i jeszcze zapra
szano do sklepów Ale czy
to może byc prawda...

Odpowiaaajqc na list zatytułowany „CPEC powinien
informować” („DB” z 19bß—05—Si/06—Cl), Wydziat
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miej
skiego w Gdańsku uprzejm,« informuje, że o każdej
przerwie w dostaw,e energii ciep'nej Spółdzielnia Mie
szkaniowa „Zaspa” jest zawiadamiana specjalnym teleronogramem.
Powołując się na pismo OPEC wycznł stwierdza, łe
w świetle zawartych umów o dostawę energii cieplnej
spółdzielnia jako odbiorca, jest o wszelkich zakłóce
niach powiadamiana. To, że jej członkowi zwracają
się do spółdzielni z pytaniami jest prawidłowe, bowiem
nie gdzie indziej, jak właśnie do spółazielni wnoszą
oni opłaty czynszowe.
Okręgowe Pizadsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w
Gdańsku zobowiązało się, że czynić będzie wszystko,
oby komunikaty o ewentualnych przerwach lub zakłó
ceniach docierały do odbiorców jak najwcześniej.
To zobowiązanie jeatiak nie może zw-alniać spółdziel
czej administracji z obowiązku informowania swoich
członków o incyaentach w dostawie ciepłej wody i cie
pła do mieszkań.
Kierownik Wydziału
łnż. Barbara Korewo
HORROR— JESZCZE PRZED SEANSEM
Wejście do k.n: „Heiikon” I „Kameiome", a zwła
szcza schody do mch prowadzące, są od k.tku dni wi
downią dantejskich scen. Widzowie pragnący dostać
się do kina „Kameralnego” mają cgromne z tym kło
poty, ponieważ na oole następuje wstępna „selekcja”
widzów przez porządków ych kina „Hel kon", które tyl
ko o godz. 17 wyświetla (w wersji wideo) atrakcyjny
film pt. „Mistrzyni Wu Dong”. Wygląda to mmej więcej
tak: „Pan starszy — to przepuścimy, ten gość nii
wepcha się no wideo, pewno Jdzie do „Kameralnego”;
tego młodego me puszczać, on tylko bojeruje. że idzie
do „Kameralnego", a chce się wcisnąć do „Helikonu”.
Tak przynajmniej było 19 bm. o godz. 18, kiedy z
najwyższym trudem, przepychając się przez dwa piętra,
zdołałem dotrzeć do „Kameralnego", a wraz ze mną
jeszcze kilku wid.rów. W efekcie nim „Nadzór” rczpoczął się z 20-minutowvm opóźnieniem, ponieważ cze
kano — jak oświadczyła zgromadzonym kierowniczka
kina, że może jeszcze komuś uda rę dotrześ na seans
W tvm stanie rzeczy PKF wysv'ietlana była tylko przez
1,5 minuty, po cz/m ją przerwano i rozpoczęto projuk- i
cję filmu głównego. Seans zakończył s!ę o godz. 20.10 I
(następny miał rozpocząć &ę o godz. 20). W;dzów wy
puszczono drugim wyjściem, bo me bvło szans, aby
ktokolwiek mógł przedrzeć się przez tłum na scho
dach.
Wnioski nasuwają się same. Indolencja kierownictw
obu kin: „Helikonu" i „Kameralnego” musi skończyć
się natychmiast Widzowie mają prawo, aby za swoie
Fieniąaze, kulturalnie wchodzić i wychod?'ć z kultural
nej — jakkolwek by było — instytucji. Aoy im to za- i
pewnić należy uruchom.ć oddzielne wejście do kina
„Kameralnego”, ponieważ seanse wiaeo trwać jeszcze
będą w „Heiikonie” przez wiele dni (jak to wynika z
repertuaru tego kina).
(Nazwisko 1 adres znane redancjl)
(Oproc. HED)
JESZCZE O ZANIECZYSZCZONYM WINIE
W notatce pL „Zanieczyszczone wino” zamieszczo
nej 6 bm. pisaliśmy o sprzedaży w soj>ockicb „Del:katesach'’ wina marki „Isoiabella" zanieczyszczonego
bi.żej nie określonym^ ingrediencjami. Przedsiębiorstwo
Hurtu Spożywczego w Gdańsku zawiadomiło nas, że
przeprowadzona kontroia ujawniła, że dostawy kwe
stionowanego wina, ja* i innych marek również, rea
lizowane sq pizez PSS „Spotem", której podlegają
„DeiiKatesy”, pezpośreama oa producenta Iud z roz
lewni, z pominięciem PHS — jaico hurtowni, jest to
dziaianie sprzeczne z przepisami, jak i treścią wyda
nego przez PHS upoważnienia do prowadzenia sprze
daży napojow aiKohoiowych przez PSS „Społem".
Pośrednictwo hurtowni — dz-ęki funkcjonującemu w
r.iej
laboratorum
twaraznawczesnu
—
chroni
interes kJiema w sferze jaKcsciowej. W piśmie skiero
wanym dn „Społem" dyrekcja PHS w Gdańsku
ostrzegła, że w przypadku nierespektowania w przy
szłości przez PSS warunków upoważnień.a, a więc
cesji praw w zakres;e zaopatrzeń a w napoje alkoho
lowe, spowoduje jego cofnięcie oraz nieprzedłużenie
umowy na następny okres, jak również wystąpienie
z wniosk.em kornym do organów ścigania zarówno
przeciwko PSS „Społem”, jak i jej bezpośrednim do
stawcom.
Z-ca dyrektora ds. handlowych
mgr Włodrtmien Kwaśniewski
(Oprać. Ot.)
DYLEMATY „REGLAMENTOWANEGO” KIEROWCY
19 bm. ok. godz. 6.50 jechałam samochodem oso
bowym do pracy drogą łączącą dzielnicę Zaspa z Sopotem-Wyśc.gami (wzdłuż ogródków działkowych). Tra
sę tę wybrałam świadomie z uwagi na chęć zaoszczę
dzenia deficytowego paliwa i jok najszybszy dojazd
do pracy. Przedstawiciel służby porządkowej zatrzymrł
mnie jednak informując, że przejazd wymieniona trasą
jest nieaozwolony: zostałam też ukarara mandatem.
Ulokowany na skraju Zabianki znak zakazu poru
szania się się tą trosq wydaje mi sie absurdalny ze
względu na to, iż z tej dróg. mogą przecież korzystać
właściciele działek (specjalny znak na to zezwala),
pozostali użytkownicy pojazdów są tego prawa pozba
wieni.
Uwcżam, że poruszono tu przeze mnie kwestia po
winna być jeszcze rozważona. Jest to trasa cc prawda
mało wvgodno, ale skracająca drogę i czas; przynaj
mniej w szczytowych godzinach dojazdów do pracy
i powrotow z n:ej, samochodom osobowym powin
na być udostępniona. Wpłynęłoby to na odciążeniu
innveh gdańskich dróg, a także usatysfakcionowałoby
wiele osób, które mimo zakazu i tak z tej drogi ko
rzystają.
Czy istotnie zawsze musimy omijać przep.sy?
Renata Nastały
Gdańsk
ZA CO WYRÓWNANIE?
W ciągu ostatnich dni sieipn a wiele osob otrzymuje
z Zakładu Energetycznego Elbląg — Rejon Braniewo.
dodatKOwe rachunki za energię elektryczną. Taki ra
chunek otrzymałem również- ja. Na pytanie, czy doty
czy to kolejnej podwyżki opłat za prąd otrzymałem
odpowiedź, ze jest to rachunek wyrównawczy. Jako
odbiorca tego rodzaju rachunku jestem zaskoczony.
Siedzę uważnie ukazywanie się wszystkich ważnych
dla naszego życia ustow, zarządzeń i rozporządzeń
on. komunikatów, w środkacn masowego przekazu
jak dotąd nie spotkałem się z tego rodzaju dodat
kowymi obciążeniami.
lak się złożyło, że wspomniane rachunki nadchodzą
w momencie podwyższania emerytur i rent, szczególn e
osobom, zaopatrywanym według tzw. starego portfele.
Jak wynika z rozmów z podobnymi mnie emerytami,
kwoty tych rachunków wyrównawczych przekraczają
przewidywaną wysokość podwyżki świadczenia emery
ta'nego. Inaczej mówąc, poaw^źszona emerytura czy
renta nie wystcrczy na poKrycie należno ci za energ ę
elektryczną.
'’odnosząc ten problem publicznie pragnę jedno
cześnie zapytać, czy praktyka taka została zastoso
wana w całym kraju, czy jest to tylko regionalny za
bieg?
(Nazwisko 1 adres znane recakcjl)

Śmiech dionizyjski
Anna Jęsiak
nok takie oczywiste, bo prze
cież mamy do czynienia z dra
matem antycznym, Komeaie
Arystofanesa, pisane w ckreś
lonej sytuacji spoteczno-politycznej posiaaały walor ak
tualności,
ustosunkowywały
się do spraw
I problemów,
wyrażały stanowisko autora
w ważnych podówczas kwe
stiach. Widz jemu współczes
ny odgadywał te intencje, a
bawił się me tylko aluzjami
czy ironią. Bawił się szcze
rze tym, co ogiądaL ponie
waż frywolność, spTOśność,
„niesKromność" (w naszym,
rzecz kisną, rozumieniu), uwi
daczniająca *ię także w stro
ju, kostiumie, były atrybutem

most miedzy odiegtą epoką
a teraźniejszością. Nie obyło
się jednakże
bez pewnych
zgrzytów. Sopocka „Bojom!ra" opiera się na przekła
dzie Stefana Srebrnego, nie
żyjącego
już od ponad 20
lat wybitnego znawcy litera
tury
antycznej,
tłumacza
wielu dramatów, w tym aż 8
sztuk Arystofanesa.
Mamy
zatem do czynienia z werslą bez wątpienia znakomitą,
z którą niestety czas obszedł
się dosyć surowo. Tekstowi
— tak odbieramy to dzisiaj
—- brakuje jakby lekkości, Je
go lęzyk zdaje się pozbawia
ny giętkości,
finezji. Słowo
brzmi często sztucznie, pre-

westchnąć za chórem: „ojej,
o rety”, jak nudno...
Komedia Arystofanesa nie
obroniłaoy się dzisiaj nawet
przy pomocy świetnego oktorstwa czy eksponowania pi
kanterii erotycznych perype
tii bohaterów. Ratuje jq bo
wiem tylko oryginalny po
mysł inscenizacyjny. Parę ta
kich kapitalnych
rozwiązań
zastosowano w Sopocie, dzię
ki czemu w ostatecznym roz
rachunku, zapominamy o tyrrr
co zfe, poddając się specyfi
cznemu urokowi tej sztuki.
Wiele zawdzięcza ona tym
razem scenografii zaprojekto
wanej przez Jadwigę Pola
kowską, która dekoracji I ko

.
Bojomira (Elżbieta Goetel) i Probul (Andrzej Nowiński) Fot. E. Grabowska-Sadłowska

(Oprać. HED)
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Handlu Wewnętrznego
Filie w Gdańsku-Wrzeszczu,
al. Wojska Polskieao 11-11

ul. Osada Kolejowa l

PROWADzf ZAPISY

PRZYJMUJE

ZATRUDNI
młodzieży w wieku 15—18 lat s «Kończoną co
najmniej 5 kl. szk. podst. do zawodu ZBROJARZ-»
-BETONIARZ.

Zgłoszenia w dziale kadr, tel. 23 26-00
lub 23»35 04, wewn. 43
K-%40

do klasy pierwszej na rok 198Ó-87
w zawodach:
• elektromonter dla PPitaUEB , juieartromontaż”
w Gdańsku
• elektrumechąntk
• mechanik maszyn l nrzaazeń pmemysłowych

dla ZNTK „Gdańsk” w Gdańsku.
K 9768

RSW „PRASA-KSIĄŻKA-PUCH'1
ODDZIAŁ W GDAŃSKU
ul. Podgarbary 10
pilnie poszukuje sprzedawców do pra
cy w kioskach usytuowanych na terenie
Gdańska
przv ul Powstańców W-wy, św. Ducha, Zako
piańskiej. Kartuskiej, Zabl Kruk, ,T„rg Rybry
Drugie Fobrzeże, w dzielnicy Gdańsk-Such^nino
przy ul. Kurpińskiego, na Stogach przy ul. Szpa
ki, vNiskiej, w Nowym Porcie przy ul. Oliwskiej,
we Wrzeszczu przy ul. Dębowej t al. Zwycięstwa,
na Oruni przy ul. Perłowej oraz do placówek
usytuowanych w zakładach p-acy.
Zatrudnimy również aprzedawcóu do prowadze
nia klubu w Leszkowach. X rzywvm K ole oraz do
kiosku w Gołebiswie Wielkim.
Pilnie poszukujemy
sprzedawców
rejonowych
(konwojentów) do rozwożenia prasy oraz dozor
ców. Zatrudnić możemy również emerytów i ren
cistów w niepełnym wymiarze godzin nandłu bez
zawieszania emerytury lub renty.
Spraw

terenla

Odańaka

kierowników sklepów
zastępców kierowników jklepów
starszych sprzedawców
sprzedawców.

warunld

PracoK-9523

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT MONTAŻOWYCH
I ELEWACYJNYCH “ *
w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 14>16
ZATRUDNI
1
ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia nastę
pujących o rac-owntków ;

—
—
—
—
—

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

Przedsiębiorstwo dysponuje miejscami w hotelu
robotniczym 1 w kwaterach prywatnych.
Informacji udziela Dział Zatrudnienia l Pite
pokój 314 oraz telefonicznie tel. 31-01-37 lub 31-48-21.
wewn. 214.
SC -f 423

720 — Kartuskie Zakłady Piodukcyjiie
w Kartuzach
WYDZIERŻAWIĄ ewentualnie KUP!Ą

* obiekt magazynowy od 1000 m lew. do
2000 m kw,

STOCZNIA REMONTOWA „RADUNIA"
w Gdańsku

Nadmorska Spółdzielnia Pracy
Materiałów Budowlanych
w Gdyni, ul. Jana z Kolna 12 24

ZATRUDNI NATYCHMIAST
PRACOWNIKA

ZATRUDNI ZARAZ

• na s*anewisko: szefa ruchu i rorweju.
ze skierowaniem s właściwego Wydziału Zatrud
nienia i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego:
— operatora ładowarki podnośnikowej
— mechanika remontowego
— ślusarza-mechanika s uprawnieniami
czj mi, elektrycznymi i gazowniczymi

Wymagane wykształcenie wyzsze — mivnier me
chanik. minimum 5 lat pracy na itanowiskaeh
kierowniczych.
Warunki pracy 1

spawalni-

— z-cę kierownika spółdzielni ds. tprhmrznych
(wymagane wykształcenie wyższe budowńane z
praktyką w prefabrykacjl mat. budowu.)
— kierownika zaktaau produkcji betonów w Rumi
(wymagane
wykształcenie
wyzsze
buaowiine
lub średnie s preutyką w prefabrykacji mat.
oudowi)
Miejsce zatrudnienia: RUMI a, GDYNIa.
K-9169

— 2,5 X 25
— 2,5 X 30
— gwoździ* papów*

;
i

— spawaczy

— 2,5 X 50
— 2,8 X 65
— 3,0 X 80

i
i

płacy

do uzgodnienia.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr 1 Szk Zawo
dowego stoczni, Gdansk, ul. Na Ostiowlu 1 tel.
31-68-31, wewn. 272.
K -9586

Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 1
w Gdyni
III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennei PRL

— gwoździ* stolarskie

— operatorów urządzeń podnośnych
STWARZAMY MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ZAROBKÓW WYŻ-.
SZYCH NIŻ GDZIE INDZIEJ!

ZATRUDNI

Informacje pud nr. tel

STOCZNIA UMOŻLIWIA WYJAZD DO PRACY ZA GRANICE*

STWARZAMY MOŻLIWOŚCI WYBUDOWANIA DOMKU JED ,
NGPODZINNFGOI

hast.ępulac-ych pacow-ników:
• specjalistę de. finansowych
• elektryka
• hydraulika
• p-ac.owników niewykwalifikowanych do przy
uczenia w zawodzie pędzlarza.
Pierwszeństwa w zatrudnieniu mają inw^ahdzi.
Praca na I zmianę, wszystkie soboty wrolne.

ZAWIADAMIA

Skierowań ie należy uzyskać z Urzędu
Męskiego — Wydzuił Zdrowia 1 Opieki
Społeczne! w Gdańsku, ul. Świerczew
skiego 8-12.

że przyjmowane będą zapisy 1 wpłaty na do
stawę ziemniaków dla pracowników, emerytów 1
rencistów
wdów po marynarzach, w siedzibi»
zakładu, Gdynia, ul. Korzeniowskiego 22, pok. 109
w dniach 22.VIII do 4 IX.86 w godz. 9—14.00 infor
macji o foirnach i warunkach zaitupu udziela
Dział Świadczeń, teł. 20 45-85, 21-80-71 wewn. (
16, 20, i5.
K-97W

K-9320

PAŃSTWOWY OŚRODEK MASZYNOWY
W RUDNIE
ZATRUDNI ZARAZ
ze skierowaniem z Urzędu Miasta i
Pelplinie następujących pracowników:

Gminy

w

„SFOLFM"
Powszechna Spółdzielnia Spożywców

w Sopocie
UTRUDNI NATYCHMIAST

0 Kierownika Warsztatu Szkolnego
pożądane co najmniej średnie wykształcenie te
chniczne mechaniczne i kwaliiiKac.je pedagogi
czne oraz doświadczenie w zaKresie praktycznej
nauki zawodu '■

® Głównego księgowego
wymagane wyzsze wykształcenie ekonomiczne i
co najmniej 4-ietnl staż piacy na stanowiskach
kierowniczycn w Księgowości

9 Kierown;ka Dz.oilu Ekonomicznego
wymagane w'yższe wykształcenie ekonomiczne i
4 lata pracy na samodzielnych stanowiskach,

O Technika mechanika na stanowisko
technologa,

O Tokarzy.
Warunki pracy 1 płacy <)c uzgodnienia.
Zgłoszenia kie^owa^ do Faństwowego Ośrt>dk»
Maszvnowego 83-121 w Rudnie, tel. Tczew 42-40
1 Pelplin 275, 276,
K-9278

ZAKŁADY RYBNE
w Gdańsku, ul. Sienna Grobla 7
ZATRUDNIĄ

na dogodnych warunkach płacowych:

Zeeoół Szkól* Budownictwa Okrętowego Stoczul Guansiciej tm. Lenina eü-42t»
Gdańsk Wrres5-.cz, ul Karola Marksa 16-1®, tel 41-19-63, 41-0» 38 przyjmuje zapisy
kandydatów do kia* pierwszych Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów w nastę
pujących specjalnościach:
1 monter kadłubów
2 monter rurociągów osrętow^ch
I monter maszyn 1 urządzeń okrętowych
4 monter ślusarskiego wyposażenia okrętów
I. monter sto.af-sklego wyposażenia okrętów
*. śiusarz-apewacz
T. elektromonter okrętowy
I. tokarz

— kobiety do p--cy w wydz. produkcji konser.-w
na cały i pół etatu
— mężczyzn do pracy w wydziale prod, konserw
— ślusarzy, tokarzy, spawaczy
— elektryków i upr. BEF, eiektromecnaników
— hydraulików
— mechanika samochodowego
— blacharzy, murarzy, malarzy
— sprzedawcę do sklepu ryonego
— technika mechanika — technologa
— księgowe
— ekonomistę z wyższym wykształceniem
— technika ekonomistę
—- inż. mechanika (prowadzenie spraw posrępu i
racjonalizacji)
— tecnnika budowlanego.

Kandydaci na uczniów powinni odznaczać się dobrym stanem zdrowia nl*
mleć wad wzroku 1 słuchu.
Szkoła zapewnia:
— bezpłatne zakwaterowanie w Internecie lub w bursie
— dopłatę co wyżywienia w wysokości 50 proc. mlesięczrej kwoty
— bezpłatny codzienny posiłek regeneracyjny
— pezotatne umundurowanie 2 razy w ciągu nauki
— pomoc finansowa dla uczniów będących w trudnych warunkach material
nych
Po ukończen.u azkoły absolwenci ta stałymi pracownikami Stoczni G di ńwltlej
lm Lenina oraz mają możliwość kontynuowania nauk! w trz* letnim Techni
kum Budowy Okrętów dla pracujących Stoczni Gdańskiej tm Lenina.

DZIAŁKĘ budowlaną
tte
m kw., w Kolbudach aprz*
dam.
Gdańsk-Wrzeszcz,
Grunwaldzka 156 m 2.

Bliższych informacji udziela dział kadr
ww. zakładu, tel, 31-50-51, w. 52 lub PO.
K-9099

Przedsiębiorstwo Budownictwa
Komunalnego nr 2 w Gdańsku,
ul. Załogowa 6

DOM, własność hipoteczna
za/menlę
na
mieszkanie
własnościowe M-4 z wygo
dami. Oferty 25906 Biuro O.
głoszeń, 80-958 Gdańsk

ZATRUDNI
se skierowaniem s 'Wydziału Zatrudnienia;
•
•
•
•
•

majstrów budow’anych
murarzy-tvnkarzy
blacharz:-dekarzy
brukarzy
rocotn'ków mewyicwaliilkowanych
dukcji

do

pro

Dodatkowa uprawnienia zgrdnie z UZP dla bu
downictwa.

Zgłoszenia przyjmuje dz. spraw pracow
niczych, tel. 43-00-G1, wewn. 39.
K-9281

Komenda 8-1 OHP
w Kwidzynie, ul. Polna 20D
przy Bydgoskim Przedsiębiorstwie
Budownictwa Przemysłowego —
Budowa w Kwidzynie

s PRZYJMUJ? ZGŁOSZENIA
młodzieży męskiej w wieku 16-22 lat
nc rok szkolny 86/87

ODSTĄPIĘ działką ogrod
niczą w Oliwie, o powierz
chni
400 aa kw.
Oferty
25909 Biuro Og'oszeń, 80958 Gdańsk.
DZI ALKĘ budowlana 500 m
kw. w Leżnie
aprzedam.
Oferty 25915 B.u-o
ugłoszeń. 80-958 Gdansk.
WILLĘ nova
28 km oa
Gdańska, działka 23
ary
przy głównej drodze, (kur
ruje autobus czerwony) —
sprzedam,
w
rozliczeniu
własnościowe M-*.
Oferty
23932 Biuro Ogłoszeń, 80858 Gdansk.
DZIAŁKĘ 3300 tn
Reazie sprzedam.
20-15-70, po 19.

kw.. w
Telefon
S-8041

DZIAŁKI budowlane 800 1
1000 m kw. sprzedani. Tel.
23-55-57, pc 17.
S-8039
DOM w stanie surowym w
Sulęczynie sprzedam, Wia
domość1 Gdynia, Kcynsk*
7 A m 19.
S-8036

DZIAŁKĘ letniskową sprze
dam. Te1 23-46-08.

— warunkiem przyjęcia ukończona szkoła podsta
wowa

Zgłoszenia pi zyjmuja l informacji udziela Dział
Spraw Pfacowaioeych „SPOŁEM”
Powszechne*
Spółdzielni Spożywców w Sopocie, ul. Chmietew«kiego 5b, tek 51-20-46, wew. 34,
lt-8

Przedsiębiorstwo zapewnia wszystkie uprawnienia
wynikające z Karty Budowlanych wysokokalorycz
ne 4-damowe posiłki, nieodpłatne dodatkowe kursy
specjalistyczne, oraz wysokie zarobki w trakcie
J-letniej
nauki.
ABSOLWENCI, są zatrudnieni przez BPBP na
terenie całego kraju t za granicą
Hufiec położony w pobliżu omektów sportowych
zapewnia atrakcyjne formy spędr.enia czasu wol
nego oraz uprawianie różnorodnych form rekreac vino-sport owych.
ZAPISY codziennie
w sekretariacie
huf^a —
KWIDZYN, ul. Polna 20D.
K-9046

ZIEMI 6.5 hektara sprze
dam
Stanisław KużnierczaJc, Tucnom, gm, Żuko
wo.
S-8013

Nauka

w:

Focstawowwm

ZATRUDNI

n ATRYMON 1 ALINE

• zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych
Kandydaci winni spełniać następujące
kryteria:

OFERTY krajów* 1 zagra
niem* biuro Anna**, Poz
nań 12 skrytka 4.
F-925

Oferty składane przez kandydatów po
winny zawierać następujące dokumenty:
— kwestionariusz osobowy 1 własnoręczni« napi
sany życiorys,
— od dIs dyplomu ukończenia studiów 1 Innvch
dokumentów stwierdzających posiadane kwalifika
cje zawodowe,
— opinia służbowa z ostatnich 5 lat,
— zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzając*
możliwość pełnienia funkcji kierowniczych,
— oświadczenie o terminie podjęcia pracy w przy
padku wjboru oferty.
Ofert/ należy składać w ciągu dwóch tygod.nl
od daty ukazania się ogłoszenia
pod
«dresem
przedsiębiorstwa lub osobiście w Dzisl* Kadr i
Szkolenia Zawodowego przedsiębiorstwa.
Ogłaszający zastrzegę sobł* prawo wyboru ©far
ty drogą konkursu.
K-mt

• mikrokomputer^ IBM PC
XT/AT,
AmstradSchneider, podzespoły 1 moduły do nirh,
ora»
drukarki, dyski tw arde, dyskietki.
K-«98ć

STOCZNIA PÓŁNOCNA
Im. Bohuterow Weste'platts
w Gdańsku

Kandydaci winni złożyć:
1. Własnoręcznie napisane oodanle
1. Świadectwo ukończeni* klasy VIII
ł. Życiorys
4. Świadectwo adrowti i wyniki badań lekarskich (mocz, morfologia, OB, wynÄ
prześwietlenia kistki piersiowej)
I Zdjęcia — 4 sztuki

Zasadniczej Szkoła Budowlanej dla Pracujących
(f lata)

— wykształcenie wyższe ekonomiczne
— staż pracy na stanowiskach kierownlcsyeh lub
samodzielnych — minimum 5 lat,
— wiek do 45 lat,
— dobry stair zdrowia,
— znajomość języków: rosyjskiego, angielskiego.

59-S#" Gdańsk-Oliwa ul. Krzywoustego 44
tel. 5‘ 3--44- tlx. 0512259

ZAKUPI
OD OSÓB PRYWATNYCH I INSTYTUCJI

— y trunkiem przyjęcia Jest ukończenie minimum
• ki. szkoły podstawowej

MORSKA OBSŁUGA RADIOWA
STATKÓW
ul. Zygmunta Augusta 3-3-7
81-359 Gdynia

Bijro ProjeHów i Zastosowań
Systemów Informatycznych
„.MICROSYSTEM”

ponadto:

— klei ownlków oraz zastępców Kierowników skle
pów ogólnospożywczych
— sprzedawców w pełnym oraz niepełnym wrmlaize czasu pracy
— pomoce kucnni
— cukierników
— kierowców — konwojentów

W Ślusarzy,

0723^04495

Uczniowie klaa n 1 III ZSZ o kierunku metalowym mogą ubiegać tlą o przy
znanie stypendium fundowanego
Do pracy przyjmuje oraz udziela Informacja!
Biuro Przyjęć Stoczni Gdańskiej Im. Lenina w Gdańsku. 80-95« Gdańsk. ul
Doki 1, tel. 39-20-26, 3S-Z7-04.

DZIAŁKĘ
pracowniczą,
kompletnie urządzoną
na
OPłuż.u odstąpię. Tel. grze
cznościowy 20-29-35,
godz.
14—17.
£-8020

następujących pracowników:

Przetarg odbędzie się dnia 10 września 1986 r. o godz. 11.00 w ww. jednostce.
Wadium w wysokości 10 pioc. ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy'SKR
Nicponia najpóźniej w przeddzień przetargu.
Pojazdy można oglądać w dni '„obocze od g<xiz. 7—15.00 w Zakładzie Usług
Mecharizacyjnych Pieniążkowo (poz. 1), w Zakładzie Usiug Mechanizacyjnych
Nicponia (poz. 2 13).
_
W razie medojścia do skutku pierwszego przetargu, arugi przetarg odbędzie
się 11 Września 1986 roku w tym samym czasie i miejscu.
'
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
K-9628

Warunki przylęcl*.

K-9801

ZAKŁAD SOCJALNY
POLSKICH LINII OCEANICZNYCH

1. Syrena R-2C, nr rej. GIB 504 B, rek proa. 1977, nr iabr. S66059, nr »Unika
*21671, w cenie wywoławczej 69 000,—
*
2. Syrena R-20, nr rej. Gos 501 C, rok prod. 1977, nr fabr. 381007 nr silnika
497528 w cenie wywoławczej 34 500,—
3. Star 28-Osinobus, nr rej. GOL 787 C, rok prod. 1972, nr fabr. 31943, nr silnika
58966 w cenie 400 000,—

— ukończone 18 lat
— ukończona szkoła podstawowa
— odpowiedni stan zdrow.a
Konieczne dokumenty
— dowód osobisty, książeczka wojskowa, świadectwo szkolne, świadectwa pracy
2 zdjęci*

wykładającego w
22-18-33,

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NICPONI
83-140 GNIEW, TEL ?36
OGŁASZA PRZETARG
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

Wypłacamy:
— do każdej przepracowanej godziny — aopłatę adaptacyjna rwiększaJacę za
rób- <c (w pierwszym roku pracy)
— pożyczkę na zagospodarowanie w wysokości 5C00 zł — wypłata w pierwszym
miesiącu pracy - uma-zane po toku dODrel oracy
— pożvczke w wysokości 5 o too zł - wypłata oo di zepracowanlu I m cy umarza
na pc ł latach dobrej pracy
— pożyczkę w wysokości 30 UU0 zł dla piarownlków zawierających związek mał
żeński - uma'zana po 5 latach dobr<e1 p>acy
— pożyczkę w wysokości 120 800 zł po przepiacowanlu dwóch 'at w zawodach
prefei cwanych
— osobom spoza strefy dojazdowej — bezpłatne zakwaterowanie
— nowo zatrudnionym — l-tygodr.towy abonament na obiady

4 nauczyciela języka angielskiego

O nauczyciela fizyk,
języku angielskim.

t powierzonego materiału
*
Termin wykonania do uzgodnienia.
Zgłoszenia należy kierować pod adresem Oddział Produkcji Gwoźdii,
82-112 Ostaszewo 12, tel, 13-29
K-9135

Fonadto w zawodach preferowanych takich jak:
— «pawaC2
— monter kadłubów 1 rurociągów
— malarz konserwator okrętow

ZATRUDNI

Spółdzielnia Niewidom/ch Im, S. Janczuro
w Gdansku-Oliwie, ul. Bażyńskiego 32,
tel. 52-43-51 lub tel 52-32-33

wykonują gwoździa o ś/ymlaracłi:

— 3,5 X 9(1

— malarzy konserwatorów

x dobrym dojazdem na terenie Trójmiasta lub
gmin Kartuzy, Żukowo, Wejherowo. Puck.
Oferty kierować: Kartuskie Zakłady Produkcyj
ne 83-300 Kartuzy ul. Ludowego Wojska Polskiego
1 A, tel. 81-25-80
K-9192

%> Gdańsku

cbtolwentów zasadniczych szkóf zawodowych, techników, pracow
ników wykwalifikowanych (mężczyzn) pos.adajqcych zawody ogólnoprzemysiowe oraz pracowników niewykwalifikowanych do przy
uczenia w zawodach:

— monterów (konstrukcji, rurociągów)
płacy
* ..

Informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych
Gdańsk-Wrzeszcz. al. WojsKa Polskiego U-13, pok.
9. telefon 41-61-7«.
K 9311

OGŁASZA ZAPISY DZIP//CZĄT
i CHŁOPCÓW

Sekcja

•
O
•
O

Oferujemy atrakcyjne
w systemie prowizyjnym.

Zespół SzkóI Zawodowych w Gdańsku,
ul. Śluzc 3, tel. 31-51-41

Zgłoszenia przyjmuj« jw
niezveh teł. 51-22-85, wr 39

w sklepach pi «myślowych na
następujących pracowników:

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY

STOCZNIA GDAŃSKA Im LENINA
Odznaczono Orderom Sztandaru Prucy I boiT

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo

5-11 dochodfocy OHP w Gdyni
przy PPBBK „KOMBET”

199 (19723) 1986 - 08 - 27

BAŁTYCKI

40-letni kawaler, bez zobo
wiązań, wysoka, szczupły,
ponoć leszcze
niebrzydki
przedsiębiorczy
(prywatna
inicjatywa), pozna Danią o
interesującej
prezencji
1
odpowiednim poziomie In
telektualnym. Cel matrymo
nialny Odpowiem tylko na
foiocTerty,
ze
zwrotem
zdjęć.
rty 80*1 UPT, 81891 Gdyn; a 1,

Stud.um

Zawód bwym

KOMPUTEROWY biohotos
kop. zgodności partnerskiej
.Biorytm”. 64-980 F Ta
—
•krytka 181. Prześlij dwie
daty urodzenia.
F-959
EFVOMO'73 NE
Biuro
„Iws", Gdańsk-6. skrytka
487 tel. 47-72-42 (11—17) —
wysyła samotnym oferty.
G- 24113

GOSPODARSTWO 24
ha
sprzedam. Eligiusz Küpper.
Garcz, gm. Chmielno,
DOM Jednorodzinny, ram:*
nię na mieszkanie 3-, 4-poko
jowe w nowym budownic
twie. Pruszcz Gdański, Ko
ściuszki 22.
G-25998

MIĘDZYNARODOWI",
bale
organizuje ,,Westa”, Szcze
cin, skrytka 672.
P-972

ODSTĄPIĘ

SAMOTNI! Atrakcyjne
oferty, wieczorki zapoznaw
cze kontakty
zagraniczne
poleca ..Lido” Gdynia 19,
skrytka 37 Tei. 29-03-83.

DZIAŁKĘ budowlaną
w
Starogsrd/.i« sprzedam Tel
225-39. .
G-26070

INSTYTUT , Ona i On”, ułatwia zawarcie znajomoś
ci w kraju.
za granicą.
Gdańsk 37, skrytka 18. teł.
51-22-51.
G-24567
HALSZKA.
Żary pomaga
szybko, tanio.
dyskretnie.
Oferty krajowe, zagranicz
ne,
P-1020
mmmmmBBBamsBSBaasaSrn

EMERYT,
»amofcry,
be*
mieszkania, pragme
poz
nać
odpowiednią
panią.
Może być niepełnosprawna.
Cel matrymonialny. Oferty
26156 Biuro Ogłoszeń, 8<ł#58 Gdańsk.

ODSTĄPIĘ działkę O.S ha
z zapleczem we Wrzeszczu,
Teł. 79-00-75, po 19.

jfnE*orsfo*fo§ci
DOM do remontu plus 4
ha ziemi, w tym pół ha sa
du wiśniowego
sprzedam,
Gdańsk-Jasień,
Kartuska
385.
G-25841
DWA mieszkania 3-pokojowe zanuenie na domek lub
kupię. Tel 56-62-80,
ZAKŁAD produkcyjny nie
wymagający kwalifikacji, z
zabezpieczonym
rynkiem
zbytu 1 surowcami
sprze
dam. Tczew, Warskiegn 6c
m 35, po 18.
G-25855

działkę

n;crą 300 m kw.
32-91-26.

oprod-

Telefon
G-2604 i

DZIAŁKĘ
budowlana
w
Tioimieście kupię. Telefon
57-49-18.
G-2S066
DOM diewniany, dom mu
rowany -surowy, zaburtowa
nia, 1,3 ha gruntu, Skar
żysko sprzedam, zamienię
na mieszkanie, oferty ?.6f>fis
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk
DOMEK krmpinaowy *pr»e
dani. Tel. 47 83-67.
GOSPODARSTWO 2 ha, *
budynkiem
mieszkalnym
i gospodarczym w woj. el
blaskim, zam enię na samo
mieszkanie w mieście. Wia
domość telefoniczna Wiśiina
82-84-98,
G-26080
DOMEK jednorodzinny w
Nałęczów'e sprzedam. Zas
pa. Pilotów 14 E m. 12, po
17.
G- 26093
KUPIĘ
lub wydzierżawię
punkt handlowy.
Telefon
87-33-59.
G-25118
PÓŁ
bliźniaka w Odvnl,
Kapitańska 8 , *prz»d*m.

ODZKACZOKA ORDEREM SZTANDARU PRAC» I KLASY

UMOŻLIWIA ZDOBYCIE ZAWODU:

— spawacie elektrycznego,
— montera kadłubów okrętowych,
— montera rurociągów okiętowych?
ORAZ ZATRUDNI:

—
—
—
—
—
—

spawaczy,
monterów kadłubów okrętowych,
monterów ruroc qgów okrętowych,
ślusorzy.
elektromonterów,
dżwiąowych,

— stolony,

— murarzy.

1

WARUNKI PR7Y.TĘCIAJ
— wiek JS—» l*v
— dobry at*a icdioiwlą.
— niekaralność aądoera.
STOCZNIA PRACOWNIKOM OPERUJE:
— pr*c* p;*y bun owi* «tatków w «Taternle akordowym,
— doda.id u. w\at gnący I nagrody Jubileuszów*.
— of ptatne zakwaterowanie pracownikom zamicjsoowym,
— potyerki w wysokości $«x> zi po podjęciu pracy, umarzane pc 1 roku pracy.
— pc^yczJL nr zagoepodarowanv w wyeokoścł %J 000 zł po pT-z*oracowi_niu *
mlenęcy w Osipośradnlej pruoukcjl, umarzane po 5 latach pracy natomiast
i «ol rentom ez«.ół ponadpodstawowych podejmującym pierwerą pracę po
ukończeniu nauki w wysokości 180 MO zŁ umarzane w »o proc. pc i łatach
pracy.
— różyczki ra zagoepod» rowanle w m «okości «o ooc u dla pracownlrów za"^ieralącech rwtązek madteńskl o uregulowanym stosunku do służby woj
skowej. junrrzane po • latach pracy,
— możliwość podnoszenia kwahflkacji na kuriach wewnątrzzakłfdowych orsz
wykształceni* w technikum dla pracująeycn.
k
WYMAGANE DOKUMENTY:
—
—
—
—

dowód osobisty,
kilążeczka wojskowa,
’egłtymacja ubezpieczeń.owa t aktualnymi wpisami
f-viadeetvo ukończenia szKocy oraz dokumenty stwierdzające kwalifikacje
zawodowa,
— świadectwa pracy,
— * sdjęU*
— ' rzeka: — iklercwasi* z ’ Wydziału Zetrudnienla w stałww miejscu zamiesz
kania do Wyoziału Zatrudnienia w Gdańsku dla 06ób które mają przerwę w
zatrudnieniu ponad 8 mies:ące

* tocznia zastrzega acble prawo wrboru ofert I nie reflektuje na pracownik ów
którzy porzucili pracę lub zostali zwolnieni dyscyplina-nie
Dc pracy przyjmuje Biuro Kadr 1 Szkoleni* Stoczni Północnej tm. Bohaterów
Westerplatte »0-9*9 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej m tel S*-8’« 21.
Uoia-o z Dwo'ca Głównego w Gdańsku kolejka elektryczną do przystanku
Gdańsk-Podtechnika lub Nowe Szkoty (drugi przystanek) tibo tramwajem w
kierunku Gduńska-Wrzeszcz* do pizystanku przy Operze Bałtyckiej (piąty przy
stanek), dolścis przejściem pa prawo od przestanku
K 5653
TANIO sprzedam dom z za
budowaniami gospoda 1 czy
ni, i ogrodem, lub z zrem.a — 4.5 ha w woj. gdań
skim, Oferty 26096
biuro
OBiO»7*r . f0-»5« Gdańsk.
DOMF.K letniskowy nad jf
ziorem kupię. Tel. 51-79-50.
po 19.
S-1130
ZAMIENIĘ
poł domu
*
wolnym
mirwkanem
w
centrum Z,akopsnego (Kru
pówki) na mieszKanie wła
an ościowe
w Trójn. escie.
Oferty 26139 Biuro
Ogło
szeń. »0-958 Gdansk.
DZIAŁKĘ 0.60 ha koło W*J
herowa sprzedam. Telefon
2i-2i-12.
S-8069
DZIAŁKĘ budowlana, rze
mieślnicza. domy, mieszka
nia, Rumia Reda. Wejhero
wo »przed*
Pośrednictwo
9um.a, St-zelecka 15 A. tel.
710-098.
S-ftfifią
GOSPODARSTWO rolne, o
powierzchni 4 ha, z zabudowaniami, dorr piętrowy,
murowany z wszelkimi wy
godami sprzedam.
Irena
Bieńkowska. Strjyżyno. 76241 Stara Dąbrowa,
wo.l.
słupskie.
S B057
DOMEK
jednorodzinny,
nie wykończony r działka
szklarnią
4x8
sprzedam
WejłieroWo. Ofiai Piaśn cv
19S-8050
DOM dwxjrodzinny, telefon,
■jaz. garaż, domek
go«modarczy w centrum Pum;,
sprzedam. W rozliczeniu 2pokojowe m -szkanie z te
lefonem Oferty 8052 UPT
81-301 Gdynia 1.
S-3052
DOMEK
wypoczynkowy,
typu Mikołajki, nowy spiże
dam, oraz działkę
wypo
czynkową nad jeziorem Osowa r-ezem lub oddzielni«.
Tel.
25-09-29
lub
ofertv
B102_ UP»:'. 81-301 Gdynia 1.
DZIAŁKĘ 1JO0 m kw,. w
Gdyni i warsztatem 130 m
kw. sprzedam. Oferty *121
UPT, *1-301 Gdynie {

DWA
domki Jednorodzin
ne (Obłuże Rumia) sprze
dam. Tel. 24-29-24,

MOTOR Y7 ACT JfiTF

DZIAŁKĘ
budowlaną, uSbrojona sprzedam. Tczew,
tel. 48-66.
G-26132

KABINĘ Stara kupię
O*
ferty 25725 B-uro Ogłoszeń,
89-958 Gdańsk.

DZIAŁKI ogrodnicze,
30f)f)
m kw.,
sprzedam.
oraz
dz ałki o powierzchni 300
m kw., wydzierżawię. Bli
sko plaży i dworca PKP.
Rernard
Dawidowski.
Gdaiisu Osowa. Nowy Śiwiai
S-8395
7.

CIĄGNIK Super 80 silnik
Perkinsa — nowy, kopiar
kę Osa — pr7.etrząsa<’z-7gr3
b.arkę
«przedf-m
Marsk
Piesik 83-243 Szlachtę, gm
Osieczna.
NG-26647

DUŻĄ działkę
budowlaną
oraz Fiata 125p sprz.edam.
Wiadomo.' : Kleszczewo, te
lefon 18-2T
P-1012
dom;

jednorodzinny sprze
dam. Rumia, ul. 71-11-98.
DOM
w stai.ii* surowym
sprzedam. Tel. 71-11-98,
DZTALKVJ nunowianą w Łę
Sowie, zamiejaie na simo.
chon osobowy lub sorzedam. Oferty 2.YT82 Biuro Ogłoszen 80 958 Gdańsk.
GOSPODARSTWO
rolne
27 ha. zabudował' a ciognik C-902 sprzedam
An
drzej Kurowski, Dąbrówką,
B3-212 Bobowo, gmina Sta
rogard Gdański, tel. Jabłowo 70.
F-992
'.5 ha ziemi (staw. linia elektryczna) w Kościerzynie
sprze darr. Pav. »i Cichocki
63-400 Kościerzyna, ul. Ko
lejowa 37.
G-25621
DZI AŁKĘ budowlaną w So
potie kupię. Tel, 51-41-20.
PORADNICTWO i pośred
nictwo w obrocie nierucho
mościami (dom./, rm^szkania, działki), godz. 12—16
Gdańsk, ul. Rynackie Bo•
orzeże
5-7 m 4, telefon
31-60-47
G-23529
M-4
P rzymoize, telefon.
IV piętro, zamienię na uomek w Tró1mieście lub okoliry
w'zglednie
«orze
dam. Tel
52-90-01,

PRZEDNI zacisk hamulco
wy do samochodu
War
tburg 353 W r.owy lub używany kupię Tel.
27-52
r 7PW.
G -25842
SŻYBĘ przednią Mercede
sa (beczka) »orzedam Teł
43-16-24.
G-25R51
PILNIE kur ę małą przy
czepę transportową.
Tel.
82-1*4-57.
G -2586(1
POLONEZA, 1980 r. fcprredam. Tel. 51-24 49 po i*.
G-25898
POSZUKUJĘ
garażu
Gdmisk-Sródm ,eście.
Tei.
31-73-33, wieciorem 31-90-81.
G-25917
PASSAT 1500 metalik. 4drzwiowy sprzedam.
Tel.
57-49-20.
G-25946
PRZYCZEPĘ
turystyczną,
składana sprzedam. Wptherowo u!4 KusocińskJegó 4,
po 17 tei. 72-18-37 do 15.
ZAPOROŻCA sprzenam. Te
lefon 23-45-95.
S-P037
RAMĘ
Wartburga
Tel. 56-47-09.

kupię.
S-8035

NOWĄ
przyczepę
sprzedam, Gdynia,
prowska 4,

tamo
DcmS-8P34

FORDA CAPRI
XL 1600
sprzedam. Tel. 20-16-82.
S-fi 025
NADWOZIE Poloneza no
we snrzedam. Tei. 23 22-31.

DZIENNIK

199 (12723) 1986 - 08 - 27

Z. głębok im żalem zawiaócmiamy, a* tfnSa 39.08.
1686 r. zmarł nagle kochany mąż ł ojclao

*p-ru* „Instalator" w Gdańsku s głębokim ta
li m sawtadamla, ie w dniu 23.18.13*: r. zmarł trag czni# nasz s< rdeczny koiega 1 pisyjaciel

AN fONi1 KĘDZIERSKI

JERZY SAWCZUK

odpnwiona zostanie 29.08.i9S8 r.
godz. 14 w kościele św. Andrzeja Bobolf
w ędyni-Obłużu, po czym nastąpi wyprowa
dzenie Ewrok au cmentarz parafialny.
Zona, dzieci, rodzina.
Mjiż św.

o

Pogrzeb odbędzie się w dniu 27.08.1986 r. o
godz. 15 na cmentarzu Łosto-wickim.
Serdeczna wyrazy współczucia Kodzini* składają
rada. zarząd, koleżanki I koledzy ze Sp-nl
„Instalator".
K <«84

Koleżance Danucie Kędzierskiej
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

MĘŻA

JAN RASMUS
brygadzista techniczny dźwignicowy, dobry kolega
człowiek o szlachetnym -erou, ceniony iach* wlec
Zmarły odzna :zony był Złotym
i
S.eornym
Krzyżem Zaaługl, liotę odxn»ką „Zasłużony Pri
cownik Morza”
Rodzrtndt. Zmarłego wyrazy uczarege wapóleruola składają
pracownicy
|
kierownictwo Morskiego
Portu Handlowego Gdynia.

Pogrzeb odbędzie się 98.08.1986 r
12 na cmentarzu Witomińskta.

składają
dyrekcja 1 pracownicy Zespołu
Zdrowotnej nr 2 w Gdyni.

K-9914
Pogiążenl
głębokim tam zawiadamiamy, te
w dniu '9 sierpnia i£S8 r. zmarł nagL‘ w wieku
51 lat nasa długoletni 1 usłużony pr-cownl1.

Koleżance Genowefie Stroińskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu fcm'ercl
OJCA

składają

Pogizeb odbędzie się 29 sierpnia 1986 r. o
godz. 14 na cmentarzu Gdynia-Obłuźe.
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmar
łego składają
dyrekcja, organizacje społeczno-polityczne,
^.spółpracownlf - oraz koledzy ae (stocz
ni Mirynarkl WojennaJ Jtu. Dąbrowszcaako w w Gdyni.
K-w^a

f

zarząd oraz
w Rumi.

ŁUCJANA CZYŻEWSKIEGO

S-8423

prezesa Towarzystwa Przyjaciół Gdańska
okiada
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sopotu,
K-9W56

Halinie Gduli
wyrazy

współczucia

z powodu

MATKI
pracownicy Kliniki Dziecięcej.
G-272CI

Kol. kol. Władysławie i Zbigr.iewowi
Anisimowiczom
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu zgonu

TEŚCIOWEJ i MATKI
składają

współpracownicy
w Żelistrzewie.

ze

Szkoły Podstawkowej
S-S3346

Dr Wandzie Gacyk
wyrazy

głębokiego współczucia z powodu śmierci

Koleżanki 1 koledzy z ZA i JT.
G-27I36

Młodzieżowa Techniczno-Usługowa
Spółdz*elr'a Pracy „Comal” w Gdyni

sportu

lat 73

Msza św w intencji Zmarłego odprawiona
zostanie dn’a 28 sierpnia, o godz. 8.30 tv koś
ciele sw. Michała w Sopocie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 13 na cmentarzu Katolickim w Sopocie,
o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
żona, dzieci 1 wnukowie.
S-1I78
t głębokim talem zawiadamiamy, te dnu TS.oe.
1996 r, zmarłe nas^a najukochańsza mama, tescio_ wj babcia i prababcia

Msza św. odprawiona zostanie dnia 28.0P.
1986 r. o godz. 8 30 w kościele św. Jerzego
w Sopocie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 14 na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Pogrążeni w smutku
dzieci i rodzina.
1175
Z głębokim ta'em zawrdamlajny, te dnia
21
sierpnia 1986 roku odszedł od rwis na aa waza, przeżyws*y 67 lat człowiek o szlachetnym sercu 1
wieik ej dobroci, najlepszy i naj ukochań&ty mąt.
ojciec, teść 1 dziadek

KAZIMIERZ SZCZĘŚNIAK
Msza żałobna odprawiona zostanie dnia 27
sierpnia 1986 roku, o godz. 8 w kościele pa
rafialnym św. Jadwigi w Nowym Porcie
Pogrzeb tego samego oma o godz. 15.30 na
cmentarzu Łostowice, o czym zawiadamia po
grążoną w głębokim talu i smutku
rodzina.
G-27239
Z głębokim talem zawis damlamv, 9« dna a 28
aierpnia 1986 r. zm«irł najdroższy Mąt. Ojciec,
Dziadek

STANISŁAWOWI! GOS
tyl lat

Wymagania:
— wykształcenie wytsze
— co najmniej 4-le.ni staż pracy zawodowej
w
tym 2 rata na stanowiSKu kierowniczym
lub

samodzielnym
— wykształcenie średnie
— 6-letni staż pracy w tym 3 lata na stanowis
ku kierowniczym lub samodzielnym
Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr
Sopot, ul. Kujawska 4 tel. 51-47-96 w godz. 7.30—
15.36 oprócz sobót.
K-9702

Usługowa Spółdzielnia Pracy „Labor”
w Gdańsku

66

Msza św odprawiona zostanie w dniu 27
sierpnia 1986 r., o godz. 8.30 w kaplicy na
a biance.
Pognęb odbędzie się teqc- samego dnu o
godz, 15 na cmentarzu Srebrzysko
Pogrążona w bólu
rodzina
G-27231

pracowników:

— Iiternikow lub plastyków do produkcji
znaków, szyldów i innych reklam
— maszynistkę ze znajomością jeżyka an
gielskiego
— cykhniarza podłóg
— czyściciela dywanów z własnym sprzę
tem
Warunki płacowe bardzo dobre w systemie pro
wizyjnym.
Zgłoszenia przyjmuje sekcja pracownicza USP
„Labor” Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Lilli Wenedv I8c,
tel. 41 -80-37.
K-9649

Zacrqd Roln czej Spółdzielni Produkcyjnej
„Jantar" w Kielnie

— z-cę dyrektora ds. technicznych
(wyższe budowlane'

— kierownika działu technicznego

LEONA RICHERT
ora» wtrzvstkim, kiórzy okazali porno«, życzli
wość i serce w ciężk.ch dla nas chwilach, skła
damy serdeczne Bóg zaipłać.
Rodzina.
G-27251

•

Dyrekcji, Radzie Pracowniczej. Komitetowi Za
kładowemu PZPR, związkom zawodowym,
przy
chodni przyzakładowej, koleżankom 1 koiegorr z
PMBH
„Hydrobudowa-Gdansk'V duchowieństwu,
przyjaciołom, sąsiadom 1 znajomym w związku
z okazaną tyczliwością. pomoc,, współczuciem
oraz uczestnictwem w osi a tnie1 drodze naszego
kochanego ojca, brata 1 dziadka

ADAMA CIECHANOWSKIEGO
serdeczne podz ^kowania składa

rodzina,
G-27148

Dnia 25.08.1986 r. zmarł nasz najukochańszy syn,
mąż, tatuś i dziadek

HENRYK MĘCZYKOWSKI
Pogrzeb odbędzie się ?8.08 1986 r. « pod».
14.3U na cmemarzu f.ostowicikim.
Pogrążona w smutku
rodzina,

— specjalistę ds. ekonomicznych (piano*
wonie)
— dekarza
— hydraulika
— specjalistę ds. płac
informacji dot. zatrudnienia
udziela
Kadr tel. 81-i7-62. centrala 51-20-58.

lwiąt
K-9596

STOCZNIA BAŁTYK
Remontowa Spółdzielnia Pracy w Gdańsku
WYNAJMIE NA TERENIE TRÓJMIASTA
© pomieszczenia biurowe o powierzchni
od 80 do 200 m kw.
Oferty pisemne lub telefoniczne prosimy sk1*<
dać pod adresem: Stocznia Bałtyk, Remontowe
spółdzielnia Pracv w Gdańsku, ul. Wały Piastówakie 1. 80-954 Gdańsk tel. 31-34-13. 374-T20 — do 33.
K 9673

Dyrekcjo
Kartuskich Zakładów Produkcyjnych
ZATRUDNI
ce skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia Omdu Miejsko-Gminnego w Kartuzach

C-27U25
Z głębokim talem zawi»damlamy, że dnia
sierpnia 1936 r. zmarł tragicznie

id

JERZV DOM|K|ik 3AWC7UR
1st 33

Mąż, Tatulek, Svn i Brat.
Msza żałobna odprawiona zoistanl® 27 sierp
nia 1986 r., o godz. 8.30 w kościel« p.w. NMP
Królowej Różańca św., Gdansk-Przymorze.
Pogrzeo odbędzie się tego samego dnia o
godz. 15 na cmentarzu Loatowicklm w Gdań
sku.
Pogrążeni w smutku

O kierowcę posiadającego równoczesne
uprawnienia no prowadzenie autobu
su i koparki-spycharki
Kierowca winien zamieszkiwać na terenie Gdań
ska — Sopotu
Zgłoszenia przyjmuje l inio-rmacjf udzie!* >xlał
Kie KZP, Kartuzy, ul. LWP ta. tel 81-15-02
K-9rtd

najukochańszy

córeczka Kasl«t

ioaa 1 rodzina.
0-27269

Urząd Miasta i Gminy w Skórczu
ZATRUDNI
© geodetę
© inspektora ds. obrony cywilnej
Warunki pracy 1 płacy do omówienia na miejscu lub telefonicznie — Skórcz, tel. 201.
K-9980

APARAT fotograficzny Pra
ktica, Gdańsk Zaspa, Baja
na 3 B m L po 16. sprze
dam.

M-3. w Zakopanem-Kośclelisku, z upoważnionym do
kwatery wojskowej, zaml«
nię na podobna w Trójmie
ście.
Gdańsk.
Ltndzlona
6a/8.
G-2537f

LODÓWKĘ
II.
Tel
17—łu,

używaną Foka
58-28-76.
godz
i
G-26130

SYGNET złoty
41-40-08.

męski. Tel.
G-26138

PRZYCZEPĘ wywrotkę D47 B 1 pług
trzyskiLowy.
Skoczylas. Leszkowy. 83-020
Cedry Wielkie.
G-26138
MASZYNĘ do waty cukrowej z natyczkami,
tamo.
Tel. 20-68-79
S-8085
MASZYNĘ do szycia, prze
mysłową LZ 3, Karwmy-3
J. Porazińsk-ej 6 A m 8.
S-8034
PARKIET
dębowy
kw Tel 20-tł8-72.

11

WŁAS NOSCIOWE, 1 poko
je. 50 m kw., telefon. I
piętro, Witomlno, zamienię
na większe, nne prooozycje. Tel. 20-17-05. gxlz »19.
S-8125
MAŁZfNSTWO z dzieckiem
poszukuje mieszkania do
wynajęcia. Oferty z ceną:
8107. UPT. 81-301 Gdynia 1.
MIESZKANIE
własnościo
we, 63 m kw., V piętro, W
centrum Gdyni.
zamienię
na spółdzielcze lub kwate
runkowe, nitoze niątro tyl
ko w Gdyni. Tel. 20-35-Cl.

m

MIESZK ANIE własnościowe
M-3 (Gdynia, osiedle Kra
sickiego). VIII piętro, za
RATLERKI. Tel. 21-84-87.
mienię na większe
spół
- , -*«*» . •-*
S-8055 - dzielcze w centrum Gdvnl Ofertv: 8u96. UrT 81BETONIARKĘ 170 1, takso
-301 Gdynia i.
metr Poitax i. Gdansk Ja
sień. Kartuska 385.
KWATERUNKOWE, 2 po
koje, s5 rrs kw., kuchnia,
TV
Rubin, kineskop
na łazienka, weranda,
clepia
gwarancji, wózek głęboki. woda gai w Sooocle, za
Tel. 20-31-36.
S-8098 mienię pą.s 1
mieszkanie
mniejsze z
KURTKĘ
z lisów, nową kwaterunkowe,
kuchnią, Sopot — stara Oniedrogo. Tel. 25-31-89. (15
liw.
—
Żabia
nka.
Wiado
201.
S-8100 mość: aoDOt. ul. Winieckie
go 26/J. II piętro, od 14 do
WIEŻE Philips. Teł. 24-35-04 17.
S-U34
po 19.
S-8195
DWA
mieszkania
dwupoko
OBRĄCZKI.
Telefon
jowe.
wda sn ości owe
n.b
25-04-20.
S-8114 Oiiwa 1 Karwiny zamienię
na
dom.
Oferty:
1138.
UPT
AKORDEON
Weltmeister 81-701 Sopot 1.
120 basów. Tel. 71 HI -86.
” S-8113

AUTOMATYCZNĄ skrzynię
biegów do Forda Granady,
oraz błotnik przedni lewy
starego
typu
do 2uka
sprzedam. Tel. 79-12-34

NOWĄ czeską gitarę Klasy
czną. Tel. 20-13-16, po 14.
S-8123

MIESZKANIE M-4 parter.
3
jokoje
zamienię
na
n.niejsze. Tel. 24-38-29.

GRY TV, bilardy, wyprze
daż. Hel, Generała Waltera
6L
G -23936

MIESZK A NIE
własnościo
we, 47 m kw.. w Gdańsku
zamienię na podobne
w
Gdyni. Oferty: 8074 UPT,
81-301 Gdynia 1.

ZAMIENIĘ Fiata 126p. cd
blór Polruozbyt, na Skodę
105L. Teł. 41-3 92 po 9.

PSZENICĘ. wlęKszą ilość.
Tel. 52-18-77.
G-25415

KAROSERIĘ
Fiata
l26p
sprzedam- Tel. 51-39-18.

COMMODORE 116. Telefon
F2-39-J2, po 18.
S-1114

GOLF — Diesel
1982, 4drzwlowy. Gdynia, telefon
22-48-74.
S-8092

KAROCĘ konną, sanie, olaz bryczkę. Tel. 72-22-89.
G 25737

LAKIEROWANIE
samochodów osobowych, metodą
bezpyłową — Wagner
na
materiałach firmy Sykens.
Tczew, ul. Wyspiańskiego
28.
P-1001

KAFELKI czeskie, obrączki
butlę turystyczną. Telefon
24-i0-al.
S-8314

MERCEDESA
sprzedam. Tel.
godz. 18.

skrzvdlaka
20-61-81. po
P--1024

SKODĘ S-100 sprzedam. Te!
56-59-88.
G-26415
K AROSERIĘ Poloneza, oraz karoserię uzbrojoną
di 80 GLS, sprzedam. Tel.
72-22-89
G-2573P
MERCEDESY osobowe
1
dostawcze oraz samoc rody
innjcn marek poleca Za
kład Konsygnacyjny ' Byd
goszcz, KaszuDska 8,
tei
220-115.
G-22582
FIATA 126p Polon eza ku
pię. Tel. 32-81-59 (U—17).

BARAKOWÓZ, gry telewi
zyjne. Elbląg .tel. 405-19.
G-25012
ORGANY WeltmeiSi.ei, syn
tezator Farfisa.
końcówki
mocy 100 WAT, głośniki Dy
nacord.
50 WAT, 8 ohm
Kościerzyna, tel 27S
■
;
P-999
ł.ODZ motorową
plastik,
silnik Johnson 33 wraz z
przyczepą. Tel., 72-22-3)
G-25738
JACHT kabinowy z silni
kiem. długość 4.60 tn. rei.
41-48-63.
G-26779
STOLARSKĄ .zliflerkę ta
śmową tel. 243-77 po godz.
15.
G -26638

KUPIĘ

SPRZEDAM
ZAMRAŻARKĘ
m. Tel. 52-44-47.

grzejniki 1
G-25845

CYKLOLEP R-50 kg. Gdańsk
— Wrzeszcz,
Słowackiego
32 A m 2.
G-25881
URZĄDZENIA do produk
cji napojów
gazowanych
Tczew Zamkowa 1.
BLACHĘ tłoczną 8,45. O fe
ty: 25878 Biuro Ogłoszeń.
11-958 Gdańsk.
DRZEWKA wiśni Zamówić
nia przyjmuje: Ryszard Ol
szewski, 87-410 Kowalewo.
Fosa Jagiellońska 12 ra 10.
STAL, średnica s, 12. bla
chę ocynkowaną,
cement.
Tel. 56-74-44.
G-25885
DWULETNIEGO owczarka,
czarny podpalany.
Zaspa
Pilotów 12 B m 3.

O głównego księgowego

ZATRUDNI ZAPAZ

RPOf Ka poszukują pomie
szczeń biurowych, o pow.
200 m kw.. tel. 62-34-49.

ZAMRAŻARKĘ nową. Oferty 8109, UPT, 81-301 Gdy
nia 1.

POLIETYLEN ipr zadam, pc
llstyren
kupi®,
Telefon
31-74-24
G-Z5924

Miejski Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Sopocie, ul. Bieruta 71

SPRZĘT . do nurkowania.
Zaspa Ciołkowskiego 7 E
m 5.
G-28097

PRZYCZEPĘ
kempingowa
(zapiekanki) sprzedam Tel.
20-68-78.
3-8087

ZATRUDNI
Warunki p^acy 1 płacy do omówieni* w sieczibie spółdzielni. Kielno, tel. 72-64 ’5.
K-9626

6

M-2. 40 m kw.. Zaorze, za
mienię na pouobne Trój
miasto lub ' okolice. Tel.
12-90 Kościerzyna.

MEBLE tanio. Tel. 51-75-93
C-25925

(wyższe tub średnie techniczne budowlanej
Przewielebnym Księżom, wwyencira Krewnym,
przyjaciołom znajomym, sąsiadom, współpracow
nikom. delegacjom, którzy tegnalż kochanego mę
ża. tatusia 1 dziadka

AUDI
80. i975 r.
ulcseł
sprzedam. Gdansk, ul. Za
wodzie 89. godz. 18—20.

VERITAS 360. Teł. 43-77-51.
G-25839

ZATRUDNI NATYCHMIAST

MARTA BORUCKA

l

ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia UM w
Sopocie

i kierownika działu zaopatrzenia i tran

zyomun/zawadzki

GOLFA 1600, 1977, sprzedam
mb zamienię na Poloneza.
Tel. 31-74-81. wevrn. 21
TARPANA
rocznik löon.
sprzedam Itdj zamienię na
Fiata iŻGp. Tel. 51-77-25

śmierci

ZATRUDNI NATYCHMIAST
Z głębokim talem zawiadamiamy, te po długiej
i ‘iężkiej chorobie zmarł w dniu 25
sierpnia
1966 roku nasz kochany Mąż, Tatuś 1 Dziadek

FIATA
125p, 1979,
tanio
sprzedam Tel. 52-95-16

ŁADĘ 1500, przebieg 64 000
km,
rok produkcji
1971
sprzedam. Tel 20 -92-3o

OJCA

FRANCISZEK LEON Li PIŃSKI
Msza rw, żałohna odprawiona zostanie 29
sierpnia 1986 r.f o godz. 11.30 w kościele Chry
stusa Miłosiernego w Redłowle.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnu o
goaz 13 na cmentarzu Witomińskim, o czym
zawiadamia pogrążona w smutku
rodzina.

KAROSERIĘ Poloneza, po
kapitalnym remoneta »prze
dam. Chwaszczyno. Mickie
wicza 14A.
S-BOW

RORURA 1982 sprzedam lub
zamienię na Zuka
diesla.
Tel. 57-16-74.
G-26044

S-8434
Z głębokim talum zawiadamiamy, te dnia
22
sierpnia 1986 r. zmarł w wieku 81 lat, najukochań
szy Mąt, Ojciec. Teść i Dziadek

3,5-Jetiilego Zaporożca sprze
dam. Wejherowo, Kocha
nowskiego 19 ** m 21. po
17.
S-8024

Vfcrrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmar-

Z głębokln
żalem zawiadamiamy n w dniu
22 si^rpida 19«6 r. -smart nagle ukochany Mąt,
Ojciec, Teść ł Dzisdek

Msza św. żałobna odprawiona ««manio 28
sieipnia 1986 r.f o godi. 10 w kościele świę
tej Rodziny w Gdyni.
togrzeb tego samego dnia o godz. 12 na
cmentarzu Witomińskim.
Rodzina.

pracownicy „Społem” PSS

PRZYCZEPĘ N 1.28 E, ro
czną ipriedam, Tel. 22-2231.
S-802c

K-989"

składa; ą

JAN RASMUS

SAMOCHODY
kupno — sprzedaż
— zamiana —
Atrakcyjne oierty,
Korzystne warunki Tel,
32-83-ra (11-17). sp. Pr.
„Pro-Omnla”.

SYRENĘ 105, tanio sprze
dam. Łęgowo, Krótka 3.

ANfONi KĘDZIERSKI
ydznaezony Złotym Krzyżem Zasługi ort© Inny
mi odznaczeniami resurtowymi.

Opieki
K-9891

_ godz,

MOTORYZACYJNE

MOTOCYKL
Jawa 1 dwa
kabkl sprzedam. Tel 47-6918.
G-2559S

' 8-638«
Z żalem zawiadamiamy, it smart pan były dłu
,’oletni pracownik

BAŁTYCKI

PRZECINARKI
ścierni cowe, pilarkę 4 KW, Orunia,
Za wiejska 18.
G-2S920
PERKUSJĘ, organy, flanger
Tel. 41-10-66, 78-33-4«
ZAMK VZAHKĘ 78. lodówkę 135 NRD, wt.M głębok
Auto-Jnłon M,
Roya’
Er fleld 80, maszyny
dziewiai*jj e t, 10, »verlock 2Igłowy, krawiecka, azowa.;a
Claes rowery męski*. T ■!
21-78 OC
S-8021
ZAMRAŻARKĘ poliką, ma
szyną
duazyci*
Tel.
«2-26-31
0-25995
NIE
czekaj, al **4kocxy
Clę zima. już dzU kup dre
wnt' »pało are, pocięte, goto
w* do pieca. Tel. 83-21-58,
W TRYSKARKĘ
pionow«
automat, restaw WSH Tel,
32-16-2L do 17.
PILARKĘ uo drewna, spa
linową
SOLO, produkcji
RFN. Oierty: 2Ł.9W
Biuro
Ogłoszeń, 8< >5» Gdańsk
HISZPAŃSKĄ suknię eiaoną,
rozmiar
38—łf
Wi*=*£cz, Karłowic** 41,
SEGMENT Kpszud ora« la
wę, używane Oliw*,
ul.
Chłopska 20 L » li.

CHEMOSIL,
Tel. 23 65-19.

AGRFGa r sprężarkowy £-9
tys. kcai/godz.
Cukiernia
Orłowo, ul. Przebendowiikich
33.
G-2583B
tODZYNKI. Cukiernia Or
łowo. ul. Przebendowsklch
38.
G-25837
GRUBY papier ścierny. Te
lefon 23-03-23.
G-35849
"Iii NINO.
272-34.

KOMPUTER
66-52-6?
WIDEO
87-49-18.

Commod ra
G-26025

Sharp.

TeleUm
G.28058

AUTOMAT włoski do lo
dów
Słups9v.
tel, 278 JJ
(16-19).
0-26061
AMSTRAD 61»
69.

Tel. »1-16G-2604)

PARKIET dębowy 1 buko
wy, suchy. Tel, 31-15-04 do
godz 19.
0-26037
PRZYCZEPĘ
metalową,
wał kompletny do koś cl ar
ki, kuchmę gazową 4 -paLnikową. wózek
sn a cerowy.
Tel. 12-24 32.
G-260S1
WERSA.LKE, ławę szwedz
ką, szafę kombinowaną, bi
blioteczkę. Tel. 52-92-66.
FREZJĘ Holenderska
ftrrav Wulfinghoff. prepa.owa
ne bulwy 1 siewki afakcyj
nych odmian.
Władysław
Lewków, Ogrodmctwo ,.Alina”, Kartuzy, ul. Reja.
Teł. 11-06-59,
U-26 !11

Elbląg,

telefon
G-26004

PIEC c.o. PG-12, może być
używany lub do remontu.
Tel. 52-90-88.
G-26068
OPRYSKIWACZ plecakowy
Tel. #1-18-99.
S-1132
TELEWIZOR
czarno-biały
nowy. Oferty: 26103. Biur.
Ogłoszeń. 80-958 Gd Ińsk
BONY
114-82.

PKO

Tel.

Lębork
C »25141?

ST a T YW 1 lampy do studi a fotograficznego
oraz
a *ry aparat. Oferty 1136
UPT 81-701 Sopot 1
BONY PKO, Tel. 22-48-58.
S-81U
STARE pianino
fortepian
na części lub nadające się
do renowacji.
Tel. 27-31
kierunkowy 72. Wejherowo
lub «9-20
$-3216
ZAGOSPODAROWANA
działkę ogrodniczą w Sc
pocie. Oferty: 1124. UPT
81-701 ^łopot i.
BONY PKO.
Spółdzielni*
Pracy „Pro-Omnla”.
Tel,
32-83-59 Ol- 1T,
O -*326S
BONIT PKO. TeL «: -14-16.
3-991
SUBIT. lepar. Tel

3Ł-tt6-*4
G-23790
57-18-83
G-24951

BONY PKO. Tal

BONY PKO. Tel. 32-32-64.
G °.5U3
SUBIT,
.epar
Tel. al-16-04.

etiemosiJ
S-Ü5U

BONY PKO. Tel. 41-76-30.
G 267«
BONY PKO. TO. 03-07 -62.
G-4Ż554
BONY PKO

GLAZURĘ
» m kw, tei
JT-41-46. ro tS
O-2601J

cykliniarkę
G-23521

Tal, 32 32-91.
G-2304Ć

LOKALE
ZAMIENIĘ mieszkanie 3poko^ow* w Sopocie na 2
mniejsze, Tel. 61-63-48. po
godz 17.
POSZUKUJĘ lokalu z tele
fonem, dobrr
komunika
cja. usługi
Kosmetyczne.
Oferty
25901.
Biur > Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
MŁODE małżeństwo z dzie
ckiem poszukuje mieszka
nia. Płatne z góry. Tel. 51-9ł-«6,
G-25409
CHARTERING Corporatiur
Sorfracht w Gdym, tel. 21-68-21 lub 21-74-43 wynaj
mie na czas nieokreślony
lokal składający się z 3 po
kol 1 kuchni z telefonem
garażem w centrum Gdy
ni.
S-790«

POSZUKUJĘ
garsoniery.
-M-2 trasa Gdynia — Sooot.
Tel. grzecznościowy: 20-49
-70.
S-8075
POSZUKUJĘ
mieszkania.
Tel. 20 95-15 wew. 13. godz.
8—15.
S-8076
MIESZKANIE 2 pokoje 16,
10 m kw. komfort zamie
nię na Dokój z kuchnia
lub garsonierę. Starkowlcz
orivnia. Róży Luksemburg
■9/1.
S-8078
i.OK AL gastronomiczny z
mieszkaniem w Łebie —
sprzedam ewentua nie wy
dzierżawię na dłuższy czas
z zamianą na mieszkanie w
Trójmieścle. Ofertv: 80-64.
UPT. 81-301 Gdynia 1.
INOWROCŁAW .ładne wła
snościowe M-4 zamieni? na
podobne
w
Trójmieścle
Tel. 52-06-78, po f6
M-3 3-pokojowe w Gdvrl sprzedam. Ofertv: 8961.
UPT Gdynia
4,
skrytka
poczt. 64.
PAWILON
rzemleśTilczy.
85 m kw., nowy. Gdańsk-Stogl odnajmę. Tel. 20-99
-30.
G-2641
UESZK ANIE
M-4,
spół
dzielcze. 3-pokojowe II plę
tro 60 m kw,, w Redzie
amienlę nt podobne lub
większe w Pruszczu. Tcze
wie
Gdańsku.
Oferty:
26135. Biuro Ogłoszeń, 80-953 Gdańsk.

ODNAJMĘ I pokuje i uftywalnośulą kuchni 1 łazien
ki. Tel. grztczn ościowy 43-17-03, po gon*. 17
El-3 Oliwa, garaż, talefon
własnościowe zamianię ni
większe. T«l. 63-43-79.
PRACUJĄCA poazukuj* po
koju a pianinem. Oferty:
H346, Biuro OgluezeA, *0-958 Gdansk.
KOMFORTOWĄ kawalerkę
na Starówce (kwaterunko
wa,
28
m) zamienię na
mieszkania 3- S-pokojowe
z łazienką. Oferty
35876
Biuro Ogłoszeń, 60-95E —
Gdańsk
NAUCZYCIELKA emeryto
wana, cicha, spokojna, so
lidna, mająca sialu zamel
dowanie w Gdańsku
po
szukuje pokoju z kuchnią
na pół roku. Patter wyki**
czony.
Tel.
5b-28-S7,
do
godz. 16.
G-2702C

Ti l l

PRACA

Si ii j

r jgp-------------_

PRZYJMĘ każri . pracę cha
.upniczą oprócz szycia. O.
ferty: HS46, Biuro
Ogło
szeń 80-958 Gdansk
MURARZY —
Tel. 22-34-56,

zatrudnię.
G-2585?

CHAŁUPNICTWO — przyj
mę. Tel. 41-26-11.
C-25„j6
EMERYT lat 54 posiadają
cy gamochód, telefon podej
m:e pracę w f' rmle poloniij
nej lub sektorze prywat
nym. Teł. 56-66-58, w godz
8—il.
G-25870
KRAWCÓW konfekcyjnych
— zatrudnię. T«ł 5U-14- 29.
EMER YTa uczciwego pra
cowitego do prac pomocni
czych w stolarni, zatrudnię.
Tel. 52-27 ».
G-25991
PRACOWNIKA. na fermę
kur
przyjmę
Krystyna
Skibińska, Chvnaszczyao li
sie Błota 23, droga koło la
su w lewo przy pierwszym
przystanku PKS ,va Żuko
wo,
G-26069
BLACHARZA — :atrudnię.
Mechanika
Pojazdowa
Gdańsk, ul. Miałki Szlak
35.
0-26032
UCZNIÓW przyjmę. War
sztat blacharski.
Chwasz
czyno.
Dzierżyńskiego 1
UCZNIA przyjmę. Warsztat
samo ci rodowy. Oilowo Mio
dvwa.
S-6053
POSZUKUJĘ opiekunki do
3-letniego dziecka. Telefon
31-67-57
G-25332
SZYCIE — przyjmę. Ofer
ty: UPT 81-301 I dynia i.
»OSZUKUJE się pracowni
ków budowlanych z uorawmenlami
budowlanymi
ha st.anowisikr kierownicze,
specjalistów Is. orgamzacjl
2leceń w zakr »sa* prac re
montowo - budowlanych,
konserwacyjno malar
skich ora* operatora-mecha
nlka. koparkl-spycharkl i
dozorców. Praca w Gdyni,
tel. 74-04-60. 24-04-29. godc.
7.30--8.
S-J117
ZAKł.AD Stolarski Gdy-niaWielkl Kack, Mała I, przyj
mie sto’arza (może być emeryt) i jcznla. (Dla za
miejscowych mieszkanie).
TYNKARZY
zatrudnię,
Gdańsk„Wrze«zc:z, Traugut
ta 115. Budowa
stołówki
DS, godz. 14—16.
G-23166
UCZNIÓW, stażystę zatrud
nię, lakiernia samochodo
wa Wrzeszcz,
ChrzanowSKlegO 86.
G-24716

WYNAJMU domek
uczci
wej roozlnię z powodu wy
jazdu. w zamian za prace
murarskie
Ofertv:
8G-26
UPT. 81-301 Gdynia 1.

ZATRUDNIĘ kobiety, pala
cza (piec* miałowi) mie
szkanie zapewnione. Ogród
nictwo. Olszymu, Mitdra |7.
G-26128

POKÓJ x kuchnia do wy
najęcia
dla
małżeństw»
bezdzietnego.
Gdvnia-Chy
.oma, P'atynowa 15.

UCZNIÓW w zawodzie bla
eharz
samochodowy
—
przyjmę. Sopo", alets Nie
podległości 639 s

BEZDZIETNE
małżeństwo
poszukuje mieszkania lub
pokoju w Trójmieścle. Te!
23-51 78 po 16.
i
S-80:,>

NAUKA

ATRAKCYJNE npółdzlelcze
M-4. 60 rn kw . w centrurs
Katowic samienię na po
dobne w Gd* ńsku
Pizy
byl«. Katowice, ul. Drzy
mały 7/14
G-26001
GDYNIA-Obłuże.
odnajmę
M-4 obcokrajowcom lub fii
nic
polonijnej.
Orerty
26022. Biuro Ogłoszeń, 80=58 GdańsfcMIESZKANIE
3-pokoJcnve
47 m kw, zamienię na 2
mieizkanla M-2 Tel. 41-7772. po 18
G-26042
MAŁŻEŃSTWO bezdzietne
poszukule
krwalerkl
lub
pokoju x kuchnią. Ryszard
Mozol, P-uszcz Gciański. ul
Nad Rad unią 49
ZASPA M-», 76 ra kw
3-pokojowe. 111 piętro, wła
mościowi' pilni* *przedam
Tel. 47-89-16.
0-25579
M-I, S4 6 m,' loągla, Gd.Chełm, «amTenię r i m-2
Moren* lub Wi*»es*c> Te!
41-54-24, po 17.
0-26621
GDYNIA
M-J wtaanośclo
-ve. telefon, zamienią na
M-2 własnościowe, telefon
Prrvmorze-Zaspa. Tel. 21-09-79.
G-2610*
ZAMIENIĘ . pokój s kuhnią (kwaterunkowe) ra
wlękaz*. CdańjJc. Iglelnlcka
U3.
0-7808-.
CZTEROPOKOJOWE spół
dzielcza zamienię na dwa
mieszkania Tcz*w, Ul. Jo
dłowa 1A/9.
0-25957
POSZUICUJĘ
mieszkania
i u pokojowego, Sopot —
Gdańsk. Oferty: 25951, Blu
ro Ogłoszeń 80-958 Gaańsk

OKŁADANIE,
eyl:Unowali
lakierowanie. Telefon
«2-44-71.
G-25732
UOL1DNE
zabezpieczanie
przeciw włamaniowe,
tapl
carskli. wyciszanie
drzwi.
Tal. 12-90-04, 41-65-73.

»TOCZNIA
lm,
Komuny
Paryskiej w Gdyni, unie
ważnia zagubioną przepu
stkę siatą nt rre*. uprawnia
jącą do wejścia na teren
stoczni, wystawioną na na z
wlsko Marian Tomczuk.

PRZEPROWADZKI,
tel.
32' 58-82.
0-24238
JOWISZ
83-98-99.

JĘZK K angielski, losyj&ki
— korepetycje- Tei. 31-33
94.
G-25871
ZDZ w GuMusK.it organizu
je kuisy
czeladnlczo-mi»tizowskie
fotograf,
fry
zjer ora* przyuczając»« do
zawodu: palacz c.o., palacz
kotłów
wysokoprężny cn,
kierowców wózków akumu
latorowych l spalinowych
obsługi suwnic, kosemtyczny,
manicure-pedicure,
bhp 1
ppor
ZgłoszeniaGdańsk-Wi-zeezct, ul. Smo
luchowskiego 13, tel. 32-3218 lub 41 03-62.
K-944
ZDZ w Gdańsku organizu
je kursy
czeladniczo-mifCrzowłkie: keiner, kucharz
piekarń, eu lerni
stolarz,
cieśla, tapicer oru kursy
przyuczające: kucharz, kel
mer. kierowników
»i kłs
dów gastroBomicsaych, ma
jej gasUoaomlL. kwiaciar
stwa
minimum saniiU rne
handlu artykuł« tr.>
rolnork-otyv eayml,
bhp,
puo*
Zgłoś, enta:
Gdańsk
Wrzeaacr ul, Dx.erzy" cklego 7, tal. ai-20-a. iuo 4i93-88.
1 K-9444
W Kwidzynie ZuZ organi
zuje kurny: palaczy c.o..
epnwim* gazowego 1 eiextrycznego. Jtursy kwautika
cyjne: mora.z uorojarz, be
tomarz, tynkarz.
malarz,
mectan'k
»amoonoa^wy,
mecnsnlk maszyn
rolni
czych. elektryk amochodo
wy «.aktromotuer, ato,-1rt
«eila tapicer. Przvjmuieniy
agl-azen'a
za siadów
pracy na kursy: bhp. ppoż.. przewozu
ładunków
niebezpiecznych
ogłosze
nia: Kwidzyn, u. Rarkow'*
8, teL 87-16, waw*». 8.

ZGUBX

MIESZKANIE
własnościo
we, 8P m kw.. w Bytmvie
zamienię na mniejsze. Na’órna. Bytów ul Szkolna
9/J,
C-25942

ZGUBIONO prawo Jazdy
kat. B iu -. M4Z-8I wjMan«
przez UM Gdańsk ns raz,vlsko Katarzyn* ztudslńKa
G-238S3

ł

ookolr
kwaterunkowe,
Darter, piece zamienię na
l uokój w nowvm buao■vnictwle, w rejonie: Za-pa. Pr- ymorze. Żabianki
Tel. 41-83-38 wew. 9. do 14

ZGUBIONO prawo Jazdy
nr J8S0-79 kat. C, B, L
wydana
U rząd
Miast*
Gdańsk, Bta-ilsław zwolaic,
Gdańsk Gojawiczyńskiej 3
# m 8.
G-23831

POSTUKUJĘ
pokoju de
wynajęcia
Tel
43-12-61.
wew. 10, (9—15).
G-25897

IZBA
Rramleilndcza
w
GdańZku unieważnia zagub one świadectwo czeladni
cze nr 96337 z dnia 30.07.82
r.
w
rzemiośle
złotnlctwo na nazwisko
Andrzej
Ozimkowtkl.
G-25337

MIESZKANIE 38 m kw., —
sprzedam.
Odańsk-Sledlce.
Tel. 22-32-74.
G-25889

WYDZIaŁ
Hydrotechnlkl
i»G, unieważnia zagubioną
legitymację studencką
nr
*2*49 wystawioną na naz
wisko Matek Czerlonko,

BEZDZIETNE
małżeństwo
ńoszukulfc mleszkan'a Tel
MIESZKANIE komfó-tow«
•31-70-79.
G-258S6
60 m kw.. Sopot Brodwtno
sprzedam., TeL grzecznego,
wy: 51-17-14. poniedziałek
POKÓJ odnajmę. Pruszcz
Gdański. Soblesk'ego t.
środa, piątek. 16—17.30.

ZGUBIONO
prawo Jardy
kat. A, nr A —
16167,-83
wydane przez Urząd Mia
sta w Sopocie. JaceK Pu
chalski, Sopot,
Ogrodowa
13 m 2.
G-25911

naprawa. Tel.
G-26683

CZYSZCZENIE
dywanów,
wykUdiin. Tel. 41-0-08.

ZGUBIONO prawo Jazdy
kat.
A, B, C,
przez Wydział Komunika
cji,
Wejherowo.
Marek
B-liński.
8-8029

DRZWI, futryny, zabezp^e
czenls
przeciwwłamanlcW*. Tal ' 51-80-72. 23-43-26.

Wydajna

INSTALOWANIE
autoa'ar
mów,
radioodbiorników
samochodowych. Sopot, ale
1» Niepodległości 658. Teł«
Ó1-76-W7.
G-24„„

ZGUBIONO prawo Jazdy
kat. A, wyda ie przez Wy
dział KomunikŁcji w Wej
herowie, Andrzej M«rcoń.

CZYSZCZENIE dywanów 1
taplcerkl. Tei. 6Ć-51-71

DZIEKANAT Wydziału N*
wlgacyjnego unieważnia za
gubioną legitymacją stuśen
cką nr 4(26, Rafał Bi ski.

DREWNIANE drzwi
har
monijkowe. Tel. 31-60-48.
ALARMOWE
instalacje
praeelwwłamaniowe
Tel.
43-61-73.
G-24388

iviORSKI
Port Handlowy
Gdynia unieważnia zagubio
rą przepustkę stalą 1384S,
Lucyna Osińska.
S-80a

T RZEPRGWADZKI
meb1< wozem
— cały
kraj
Tel 51-91-1».
G-2530«»

ZGUBIONO
prawe
Jazdy
kat. A. B wydane przei Urząd Miasta (Gmln>) w Ha
wie na nazwisko Jan Żugtewski zamieszkały Rudzie
nice
G-259II8

CYKLINOWANIE.
*3-66-1»,

Telefon
G-2352C

PRZEPROWADZKI.
Tel.
32-36- S3
G-24235

2 GUBIONO prawo
Jazdy
kat. B, nr 63822-7» na nazvisko
Bogdan t'ysarczyk,
wydań* przez UM w Gdań
sku.
G-26014

SPÓŁDZIELNIA
LABOR
poleca:
cy klino
wania
1
lakierowanie
parkietów lakierem nie
toKsycznym;Gdań5k-Wrze_zcz, , tel
41 -27-03
Gdańsk-Żabianka,
tel.
61-67-50 , 53-1Z-44
Gdynia, tel. 21-94-62
Czyszczenie dywanów
Gdynia tel. 21-94-3?
Gdańsk-Żabianna
tel.
«7-97-50, 53-12-44
Mycie okien
Gdynia, * tek 20-lo-57

ZGUBIONO
prawo jazdy
kat. B, C. na nazwisno Ku
zimlerz Klżewskl zamieszkałv Gda.łsk, Dworska 20
m 315.
■
i>-a«03i
UNIWERSYTET Gdański unleważnia zagubioną laglty
mację studencką nr 46863
na nazwisko Mirek Bednar
ski.
S-1131
DZIEKANAT Wydziału Ar
chitektury
Politechniki
Gdańskie,* unieważnia za
gubioną legitymację
stu
dencką nr 1210-43391 na nar
wisko Ewa Zaremba.

ZAKł.AD
Dezynsekcji
wytępi wa*elkle robac
two oraz gryzonie sto
sując bezpieczne,
bezwonn*
preparaty
zachodi Je. Rachunki, gwa
rancje, instytucjom ra
bat. Tfci. 51-91-53. t

MORSKI
Port Handlowy
Gdynia unieważnia
zagu
bioną
przepustkę
stałą
20458 Karol Łukowaci.

iAKŁAD
Dezvnsekcjl
wytępi zkutecziiie piusaki
mrówki,
muchy.
Bezpieczne,
bezwonne
preparaty
zachodnie.
Rachunki,
gwarancja.
Instytucjom rabat. Te!
51-18-99
S-1948

PAŃSTWOWY
Terenowy
Inspektor
Sanitarny
w
Gdyni unieważnia zagubtone dokumenty na r.azwlsl'o
Zdzisław Tracz. Legityma
cja pracownicza 5-79, upo
ważnienie do kontroli 5-79,
upoważnienie do nakłada
nia mandatu 17-88.

CYKLINOWANIE.
87-26-19.

MORSKI
Port Handlowy
Crdynia unieważnia zagu
bioną przepustkę tymezaso
wą M35, Ryszaid Nastyly.

Telefon
G-25121

DPZWI naimonljkowe
drewniane. Tel. 41-45-92,
CZYSZCZENIE
tapiceruj. Tel.

ZGUBIONO
prawo Jazdy
kat. II wydań* przez wy
dział Komunikacji w Pło
cku Andrzej Piotrowski,

dywanów
31-02-03

NAPRaWś pralek autoirr
tycznych. Tel. 41-40-87.
TELEWIZYJNE,
51-26-29.

ZGUBTONO prawo Jazay
kai A B T wydaną przez
Urząd Miejski w KrośniKU
Mirosła w Owczarz.
ZGUBIONO
prawo j^zay
kat. motocyklowej nr 1858wydmę D.aez UM
Tczewie n^ nazwisko Bole
sław Hinc.
P-1002

68

—

PRZEPROWADZKI
meb
lowozem. Tel. 47-62-88.

PO unieważnia zagubioną
liłgltymację ni '1737-WBM
nazwisko Jacek Jwlderaki

w

W dniu 21.08.86 r. na tra
sie ul. Czołgistów — “ ło
wicka pozostawiono w ta
ksówce część doKumentów
kw ŁC.larni „Kwiat
Loto
su”, a w tym książką ewi
dencji sprzedaży Proszę o
*wrot
ra wyiagrodznl^m
Gdynia „Kwiat Loto“U”. ul.
Partyzantów róg ulicy Be
ma.
S-6299
ZGUBIONO
prawo Jatriy
kat. B. C, wydane prze-:
MRN w Gdyni,
Wvd*ui
Komunikacji na nazwlzko
Leszek Frankiewicz

JU9ŁUGI

BEZDZIETNE
małżeństwo
wvnajmle
mieszkania
od
września. Tel. 12-08-87

£5ŁOCK, spółdzielcze M-5
55 m kw. I piętro, z wv
godami, zamienię na mniej
sze w woj. gdińskim. 80-514
Gdańsk-Brzeżno.
ul.
Dworska 22/114.
G-25907

L&ULlONo
prawe
jazdy
kat B, wyci«:a ptrzaa Wy
dział Komunikacji Pruiuca>
Gdanekł n« nazwlako Piotr
Kowalczyk Pruszcz Gdań
ski, Nad Red unią 4.
0-9199

telefort
G-26253

CYKLINOWANIE.
»6-26-31.

Telefon
C -23877

CYKLI NOWA NIE,
rov.anla
pudłóg,
52-16-69

lakle'relefon
’G-23606

—

JOWISZ
32-26-81

serwis. . Tei.
G-v3583

ANTENY
RTV.
31-55-55, po 13.

Telefon
G^i3l)36

DRZWI, ,'utrvny,
ka. Tel. 41-3M9

tapice? *
G-23?ł.

PRZEPROWADZKI
meblowozen'. Teł. 71-03 40.
Żaluzje .

Tel.

31-25-07.
G-24312

UKŁADANIE, sprzedaż par
ktbtu. Tel. 56-73-9J, 51-73-59.
CZYSZCZENIE dywanów
taplcerkl Tel. 41-33-8J.
ŻALUZJE
41-84-13.

—

i

różne.
Tel.
G-25928

CZYSZCZENIE
dywanów
tapicerkl
Rachunki.
Tel.
20-96-28, godz. 9—18

UK ŁADAN1E parkietu, de
«ek, mozaiki (własne pow.erzone). Tel. 51-26-04.

DREWNIANE
plastyko
we drzwi
harmonijkowe.
Tfcl. 52-41-06.
G-23166

CZYSZCZENIE
Tel. 41-81-44.

UKŁADANIE, 1
cyniini >wa
ni* parkietu. TeL »2-96 54.
CZYSZCZENIE dywanów
taplcerkl. Tel. *6-67-84.

1

TELEWIZYJNE - Rubin
Electron. Tel. *3-09-63.
INSTALACJA anten
39-49 08, godz. 8—10.

Tal.

RADIA, telewizory, wideo
przestrujamy. Tel. 41-24-93.
EKSPRESOWE
naprawy
głównie »Uników
Telefon
1-44-71.
0-26062
KOMFORTOWE drzwi harmonilkowe,
Wejher owo,
K opei rika 19, g dz. 8—1*
PRALKI

autem atyczne

*■

rar, türikl pralek — na
prawa.

Tel.

24 29-19.

INSI Al i Ac* L
ne, sopet. S.
Tei. 51-70-94.

łleictryc»Okrzei 9a-4.
0-3490*

UKŁADANIE,
cykunowanie, lakierowanie
parkie
tów. Tel, 47-67-31.
0 236«
USŁUGI stolarskie 1 łóż
ka piętrowe. Tel. 81-03-19,
pc 17.
G-19412
CZYSZCZENIE
Tel. 31-93-78.

dywanów,
G-25 »9*

CYKLINOWANIE,
lakie
rowanie. Tel. 57-85-90.
UKŁADANIE,
cykUnowa
nie 1 lakierowanie s malerlalów
własnyeh 1 po
wierzonych
Tel.
22-39-00,
w godz. 12 -21.
0-26380
POGOTOWIE
telewizyj
ne
Tel. 47-73-65.
C-3429*
ZAMKI
Skarbiec,
drzwi
dndntkowe,
futryny. Gd.Wrzeszcz,
Poi,techniczna
9. Tel. 4,-45-92
G-26069
UKŁADANIE
paiklew
desek. Tel. 31-fl-27.

1

CZYSZCZENIE
aywanów,
taptcerek.
Tel.
20-99-*8,
21-07-33.
8-740“
CYKLINOWaNIĘ,
laiciarowanle. Tel. 21 -63 64.
ZAKŁAD ślarsrsk) — mon
tuje drzwi (boazeria, bla
cha), zamki gałkowe, szy
frowe, żaiuzje, drzw< har
monijkowe, kraty. Telefon
25-22- 34.
G-25631
ZAKŁADANIE,
pielęgn«
cja,
przygotowanie
ogro
dów do zimy. Tel. grzecz
nościowy 20-75-42.
G-2590C
TELEWIZYJNE,
41-50-71.

telefon
G-24141

DODATKOWE drrwi
(ful
rynv stalowe), kraty- Te
20-53-48.
8-"247

dywanów.
G-26711

RÓŻNE
WSPCl NIKA
z
gotówką
do ogiodnictwa — przyj
ntię. Oferty: 26157,
Biuro
Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.
KURCZAKI rzeźne — sprze
daję. Emerytów do prac
przydomowych
dorywczo
— zatrudnię. Rumia, Ka
zimierska 7,
3-8116.
FARBY kredowe, emulsyj
ne. olejne, listwy, boaze
rie, terakotę, gumollty, do
wice, tapety, kleje poleca
■klep
Pruszcz
Gdański
Dworcowa,
Zapewniam
transport,
G-25225
WYSOKA
nagroda
za
zwrot pamiątkowej lunety
pozostawionej z 16 na 17
sierpnia w pociągu sypial
nym
Kraków
—
Hel.
Gdańsk, Osiek 10-3.
Tel.
31-22-ST.
G-2634U
KSIĘGI handlowe, podat
kowe. kalkulacyjne popro
wadzą. Tel. 51-63-39.
SKLEP Budowlany Gdańs.r
Lipce, Jedności
Robotni
czej 375 czynny 10—18. Po
leca w
dużym
wyborze:
boazerię, mozaiką
parkie
tową, zlewozmywaki, far
by c.ejpii, terakotę, kafel
ki, grzejniki, grzejniki aluminiowe, płytki
elewaeyjne.
G-25718
AUDIO WIDEO: — wy
pożyczalnia kaset wi
deo, przegrywanie ka
set wideo na zlecenie,
przegrywanie płyt com
pactowych poleca: Spól
dzielnła Pr. PRO OM
NIA Oliwa, ul. Benio
wskiego 62. Tel. 52-38-44
godz. 11—19.
K-8352

mmmmmmmmwtmmmr- a
FUNKCJONALNE 1 estety
czne żaluzje okienne pro
simy zamawiać: sklep mebiowy Gdynia-Cisowa, ul.
Owsir n*
(obok
pawilonu
Poimozbjdu); sklep meblo
wy Gdańsk-Oliwa, ul. Ob
rońców Wybrzeża
KOMPUTEROWĄ
progno
>ą życia, biohoroskop zgo
dności
partnerskiej,
bloiytm, horoskopy — part
nerskie, indywidualne Dły
■kawicznle otrzymasz prze
rylając datę(y)
uiodzenia.
Biotest, 78-600 Wałcz, sk,v
tka 91.
G-25127
NOWO otwarta
Wytwór
nia
Parkietu,
Zbigniew
Zborowski
Gdynia
Wlk.
Kack
(koło
omen arzai.
Spokojna 30. Tel. 22-05-40.
BUFET gastronomiczny w
przyczepie kempingowej z,
lokalizacją
do wydzierża
wienia Oferty: 26780, Bid
ro Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.
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Co, gdzie. Idcdyż

Będzie lepszy dojazd na Stogi

•zimo

montują juz przę

Teatru

nowego mostu Siennickiego
;
>4h*t Siennicki atosfeyri jeityn# potącienie drogowe
■ wy»py Stogi i eenłrant Gdańska. Jego zły stan tech* niecny:
^ dłuższego czasa sygnalizowali przy lói1 j *ytk okazjach ’ mieszkańcy miasta. Remont tego
| j Kostk stal się więc jedną i najpilniejszych spraw
5« A* aałatwienia w Gdańsko.
*
• •■ ?
Wczoraj h wieeprerydenta Wtedy dopiero będzie modldanska Idwaide* Rataja żna .pizystąpić do moderniodbyła się kolejna narada racji mostu Siennickiego.
li sprawie modernizacji- moDokumentację techniczną
stu. Jak pamiętamy, pieiwo- przebudowy incstu • opracotnie planowano budowę pę- wuje Biuro Projektów Budotłi autobusowych i tramwa- wnfetwa Komunalnego
jowej pó obu stronach^ Mar- Gdańsku. Konstrukcje stalotwej Wisły j przepbawę pro- we trzech przęseł zobowiąmową- przez rzekę Ostate- zały się wykonać trzy gdańcznie zdecydowano na. czas »kie stocznie: im. Lenina,
remontu„ wybudować most.. Remontowa, i „Północna",
tymczasowy łączni# x ąojaNa wykonanie przęseł pozdam w sąsiedatwit istnie- trzeba aż 1200 ton stali,
jącegb Stało się tomożłi- Dzięki pomocy „Centrostawe dzięki przekazaniu na ki" i Stoczni Gdańskiej im.
prośbę władz' miasta przez Lenina udało się zapewnić,
Gdańską Stocznię Remontó- potrzebny materiał i pi ży
wą konstrukcjir; stalowych stąpić do wykonania przęmosrtu wojskowego (nieod- seł. Stocznia Gdańska wykopłatniel, łączącego dotyęh* Lała już wstępną obróbkę
ezas; wyspę Ostrów « Gdań- wszystkich elementów staskieinj a wyłączonego z tks- lowych 1 przekazała część
ploaf aeji w br.. Most zaitę- Ich . pozostałym siocznioin,
pczy na Martwej ‘Wiśle w* które podjęły się montażu
możliwi rozpoczęcie prac przęseł skrajnych konstnikrozbiórkowycii przy. moście cji nośnej mostu Siennickiełiernilckim a także zapewni -go. Stocznia im. Lenina popołączenie piesza i kołowe za obróbką elementów stawyapie Stogi *'< miastem, lowych podjęła się także
Ponadto zapewni ciągłość montażu przęsła środkuweżeghlgi.Na mości« zastęp- go mostu Prace montażoezvm 'dopuszczalny będzie we wykonała już w 15 proruch Łutobusow miejskich i centach
Stocznia Polnoo
przejazd ciężkiego tabórń na
przęsło skrajne zmon» 1 klasy, obciążeń. Ruch towaia w około 45 proc.,' a
po mości« tymczasowym, Stocznia Remontowa przyjednopasmow-ym, będzi« od-; stępuje właśnie do montażu
bywał nią na przemian w ohn drugiego przęsła skrajnego,
kierunkach,
pizy‘ użyciu Gotowe przęsła będą nastę
sygnalizacji świetlnej i dy- pnie ” przetransportowane
źurnego ruchu. Będzie t« drogą wodną na miejsce
pewnym utrudnieni em, #1« montażu.
j*«t to i tak najlepsze z
Nowy most Siennicki bęmoźliwyeh rozwiązań Trasę dzie miał poszerzoną jezdnię,
objazdowa wr*z z mostem po jednam nasię ruchu w
tymczasowym'
proiektuj« obu kierunkach, wydzieloną
Gdański#
linro
ProjeK- dwutorową linię tramwajotow
Dróg
1
Mo. to w; wą, nową nawierzchnię, noprac«
s«%
na
ukończę- we oświetlenie i cnodniki
niu.' W październiku br dla pieszych po obu stro„Hyurobudowa Gaańsk ma nach jezdni. Przy moderniprzystąpić do iabicu pali zacji mostu Siennickiego
pod podpory mostu tymcifca- przebuduje
się
rów»owego, po szyta Płocki« niei biegnące w nim uzbroPliedslębiorsiwo Robót Mo?- jenie (magistrala wodocią•łowyth przystąpi do robót gows i kable energetyczne),
montażowych. Zakończeni# które będą dostosowane do
bndow y trasy objazdowej docelowych potrzeb (wię
wraz x mostem tymczaso ksze przekroje). ~
wym przewiduje si% w II
Przebudowa mostu Sien
kwartale ' przyszłego roku. nickiego kosztować ma ok.
1

!
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Osiedlowy Słow k
Osrainirr ak
centem pro
gramu
te
gorocznego
lata w gdyń,
skich'
klu
bach „Dziupla" i „Fono
graf" bądź ie dzisiejszy
Fęstiwąl Pieięnki Dziecię
ca/ „Osiedlowy Słowik —
Obtuźe' 86". Jjż od kiltu
ani mali’ piosenkarz* t
Obfużc I Pogórza przygo
towuj repertuar, który
ioprezentujg od godz.'12
na scenie w #0II widowitkowe:, Klubu „Fonograf'’’
przy ul. płk, Dgbka 247.
Wystąpi 15 (fzreb'i, z któ

rych każde wykona po 2
piosenki. Na laureatów
czeKa/g atrakcyjne na grooy,
ufundowane
przez
Spółdzielnię
Mieszkanio
wą im. Komuny Paryskiej
oraz Wydział Kultury i
Sztuki Urzędu Miejskiego
Wzorem Sopotu będą też
wybory miss obiektywu i
nagroda
publiczności.
Koncertowi
festiwalowe
mu towaizyszyć będą róż
nego rodzaju konkursy /
zabawy na placu przed
klubem, kfór# przebiegać
będą pod okiem instruk- j
torów.

„Bojomira
KHks dni te
mu , na sce
nie kameral
nej
rsatru
„Wybrzeże"
■ -f —w
Sopocie
vdbyfa *ię premiera ko
medii Arystofaneso
pt
„Bojomira”, Bojomira, je
dna z bohai*rek dramatu,
którą
k/euj*
Elżbieta

Goetel

przeprowadza

—

intrygę, Która ma przeko
nać męiczytn, ź*. wyorewy 'wojenne, bitwy, ta ab-

rr

surd zbrodni i warto je
zamienić na pokój. W ro-j
lach głównych występują
ponadto Małgorzata Zqbkowska i Henryk Sako
wicz. Spektakl reżysero
wał Ryszard Ronczewski
Autorem scenografii /as/I
Jadwiga Pożakowska, a
muzykę
skomponowałI
Andrz«i Głowiński. Przed
stawienie możemy obe,-|
rzec codziennie do nie-|
dzieł', 31 bm. włgcznie,*
w Teatize Kameralnym w
Sopocie, o goaz. 19.

Szlak „Kręgów Kamiennych"
I1 JSr ' I znów radzi
rnenne — jez. Długie —|
my
wybrać
Nies/ofoW'Ce — jez. Susię na wsparr.rno — Gosfomko —
marę
paro
‘•ez. Karpno — Nowe
dniową wę- Karpno —
jez. Duże
> drńwkę pie SKrzynk/ — Lipjsz —j
szą, aby poznać uroki ’ Leśn. Płocice — Płocice
Pojezierza Kaszuoskiego. —
Grzybowski
Młyn'
Tym razem, zacn^dnio(skrzyżowanie ze szlakiem1
połudmowyrh
krańcem
„Kaszubskim") — rzeka
województwa t gdańskiego
Trztbibcha — Loryniec
powiedzie nas szlak 'ozna (skrzyżowanie ze szlakien
„kaszubskim’“} — Wąglikowany kolorem zielo
nym. Długość traty — 99
k.owice — Jez. Białe —:
km.
Juszkl — jez Sfrup/no Oto,
główne
punKty
PKP O /puch Wdzydze —
punkty trasy:
— Goruń — jez. Gofuń
Kamienica
Królewska
— jez. Chądzie — jez.
(PKP) — Sierakowice
Prusi onki — jez Drząszcz
Dgbrowo *uzdrow$ka — i.»— Kate Kawie — PKP Bąk
Tuchhno — Jez1 Tucbliń- — jez. Białe Btcto
9 kie — Rąbie nica — Wid
Miedźno — rezerwat Ka
na Góra •r-r.Jez Trzebttmienne K'ęgi — Odry —j
eióskie —• Podjazdy Amo IKlpopwice — rzeka Wda
ko — jez. Okno — Glinie- — Czarna Woda (PKP).
w.e, — Mściszewc* — Źródło: Materiał y GdanWęslory
Kręgi- Ko- sktego Oddziału COIT.

\:i mm zł. Właaze miasta
zwróciły się do przedsiębiorstw zlokalizowanych na
wyspie Stogi, by partycypowały w kosztach remontu
mostu. W efekcie zakłady
zobowiązały się przekazać
200 min zł na konto budowy. Do chwili obecnej przekazały miastu 137,5 min zł.
Zdaniem gdańskich komu
palników przebudowa mostu

Gdańsk, „Wybraeż#»*, Niewin
na grzesznica, g. U
Czarna Sala (wejści# od uŁ
Kołodziejskiej), Stara aktorka
w roli tony Dostojewskiego,
g. 18 *
GDYNIA. Dramatyczny, Ko
wal, pieniądze i gwiazdy, g. 18
SOPOT, Scena
Kamłralna,
Bojomira, g. 19

Siennickiego stanowi bardzo
skomplikowaną
operację
techniczno-organizacyjną, ja
kiej nie przeprowadzano w
okresie powojennym na terenie
Gdańska.
Dlatego
wszystkie utrudnienia', wynikające z remontu mostu,
powinny być przyjęte przez
społeczeństwo ze zrozumie
mem.
aga

I Muzea 1

W nowych
gdyńskiej oswiatv
Dosłownie tylko parę dni szycn dniach; zobaczymy
zostało do pierwszego wrze jak
wyglądają
obietnice
śnią toteż
słów parę o „CrZAS-u1'.
zapowiadanych dc przekaza
Również od nowego roku
nia nowych obiektach o- szkolneyo czynna będzie sa
światowych na terenie Gdy la, a właściwie ze względu
ni. Mnno wuełu pesymistycz na kubaturę — hala sportowa przy szkole nr 31 w CiPrzedsiębiorstwo Budowlane sowej, przy ul. Chylońskiej.
z Wrzeszcza przekazało pier Budynek szkolny oddany zo
wszy człon nowej szkoły w stał w roku ubiegłym. Sala
osiedlu Karwiny II i od po- gimnastyczna jest gotowa i
czątku września- ok. 800 już wyposażona
Ostatnio
dzieci wykroczy do 15 izb gościła uczestników „Milekcyjnych.
Jednocześnie strzostw Krajów Zaprzyjazrozpoczną pracę czytelnia i nionych".
świetlica, um.eszczone v
Zgodnie z planem już 31
segmencie administracyjno lipca. miała być oddana sa-żywieniowym. Üd 1 paź- la gimnastyczna 1v szkole
dziernika wprowadzone bę- nr 41 przy ul. pik
Dąbka
dzie wydawanie dzieciom na Obłu/u. Dopiero jednak
mleka, zaś w późniejszym w'czoraj zakończyły się baterminie ruszy kuchnia z po dania san-epidu. Zważy wszy
siłkanu obiaoow^ymi.
więc na czas, potrzebny m
W zasadzie wszystko już urządzenie sali, dopiero ko
prz) gotowano do przyjęcia nieć września umać można
młodzieży (uczęszczać tu bę za najwrcześniejszy termin
dą uczniowie klas I—VII, inauguracji pierwszych lek8-klasiści pozostają w do- cji gimnastyki w nowym o
tych czas owych swoich szko biekcie.
łach), niemniej liczy się na
Od szybkości badań san.uzupełnienie przez „CEZAS" -epidu i ich wyników żalebrakujących stolików i ła- ży również poprawa naucza
wek. Ponoć mają być do- nia w dołączonym do szkostarczone Gdyni w najbliż- ły ni 12 na Witominie no-

Vmiamyte
...sprawa wymaga natych
miastowej interwencji
za
równo PGM Gaansk-Śroamieście
(łącznie z lokalem
ROM) jak i miejskiego kon
serwatora. Jak nas wczoraj
poinformowali czytelnicy, w
domu przy ul. Ogarnej 22,°3
w Gaansku, lokaior zajmu
jący m.eszkanie na poddaszu
rozbudowywuje
się
kosz
tem strychu i już zdążył zni
szczyć kilka bezcennych wie
życzek dachowych, co więcej
podobno w ogóle nie poma
da zezwolenia na rozoudowę, czy adaptację pomiesz
czenia. Spraw/a pacnnie skan
dałem i w'ymaga natychmia
stowej, zdecyaowanej decy
zji, która zapooiegłaby tej
oburzającej dewastacji
*
★
•

kania. Pomogła mu... Siraż
Pożarna. Było to w ponie
działek, a wczorcj ów inwa
lida dzwonił do nos i prosił,
aby 2yczliwym
strażakom
serdeczni# za pomoc podzię
kować. Czynimy to z satysfa
keją. bo... życziiwośct u naf,
riestety, nie jest za wiele.
Ot.

wym, 8-izbowym pawilonie
dydaktycznym,
wzniesionym przez Gdyński Komoinat Budowlany. Sprzętv
i
pomoce naukowe już przvgot0wmno. Nie będzie ncćorniast żadnych niespodziaz projektowmnyir na
ten 10k przedszkolem w 0siedlu Karwiny I. Nowry bu
dynek pomieści 180 dzieci
8 oddziałach. Zajęcia za
czną sję normalnie . — 1
września.
Przy okazji kilka słów na
temat szkoły nr 24 przy ul.
Witomińskiej. Szkoła na Vfi
tominie przechodziła kapital
ny remont i według solidnVch przyrzeczeń PBK w
Gdyni miała być gotowa na
czas. Niestety, aktualna sytuacja na budowie nie napaWd optymizmem. W idą/
natomiast jaskrawo złą or
ganizację p^acy, opiesza
łość, mało osób zajętych
przy remoncie, W imieniu
setek dzieci apelujemy do
załogi PBK o zwiększenie
tempa robót. Czas nagli...
Jar.

OBIEGAJĄ już końca tegoroczne wakacje.
Już niedługo rozpoczną sie szkolne obowiąz
ki. Jflniej będzie więc wolnego czasu, który
■ można'pośioięcfć na zabawy na świeżym powietrzu.
Ostatnie wolne dni wykorzystuje więc dzieciarnio
przebywając niemal od rana do wieczora na osie
dlowych placach gier i zabaw. Widać to zresztą
na naszym zdjęciu, przedstawiającym plac zabaw
na gdariskiej Zaspie.
(itU)
Fot. M. Zarzecki

D

W sklepie „Robo'
-informacja dla klientów
Przed ok ‘ dwoma tygodniami w artykule pt. „Gdv
brakuje soczków i Bebika
— Czy można pomóc rodzicom?" pisaliśmy o nieregularnych dostawach artykułów dla dzieci do sklepu
„Bodo" we Wrzeszczu. Z te
go powffd'J klienci, stojący
w długich kolejkach przed
skiepem od wrzesnych godżin rannych, odchodzą cza
sein od lady z przysłowdowym kwitkiem.
Otrzymaliśmy
niedawmo
cisino od dyrektora biura
handlu PSS „Społem" w
Gdańsku — Edwmrda Małaty, który wyjaśnia, iż zgodnie z ustaleniami z gdańskim PHS, mleko, soczki,
kaszki czy konserwy dziecięce powinny być dnstarrżane do p!acówrki „Bobo"
w'e wtorki i piątki przed

T

...zaczyna znikać chwaleD-

ny zwyczaj, panujący dotąd
w środkach komunikacji, sko
ro dzwonią do nas czytelnicy

— inwalidzi, sygnalizujący,
iż w wielu pojazdach gdań
skiego WPK nie ma napisów
informujących o przeznaczo
nych dla nich miejscach. Lu
dzie ci krępują się prosić o .
ustąpienie im miejsca, w;ęc
stoją i męczą się, To niedo
patrzenie trzeba koniecznie
i szybko naprawić. Wdzięcz
ność ludzi chorycn i kalekich
— zapewniona’

Kamieniczka przy ul. Straganiarskiej
czeka na lepsze czasy

wstanie Hotelu Aktora wną od strony szkoły
zostaną
że się bowiem nie tylko z dobudowane jeszcze dw'a ta
1 pracami stricte budowlany- kie 4-kondygnacyjne obieknu, ale także inodernizacyj- ty. Całość stanowuć ma du
nymi. Dla potrzeb nowego ży kompleks mieszkaniowy
obiektu zostanie
wykorzy- dla aktorów. Znajdą się w
dana także sąsiednia k«mie nim pokoje 1, 2, '3-izDOwe,
uic*ka nr 5ft. Jej lokatorzy wyposażone w kuchnie i ła
Aktora „Miiiiahna" w Gdań otrzymają nowe mieszkania, r.ieftki.
sko. Od tego momentu luz- a ich dotychczasowe lokale
(gp)
poczęła się żmudna papier- po przebudowie (lotosowaNa zdjęciu: Kamieniczki
kowa ptaia, która zwykle ne będą do potrzeb pokoi przy ul. Sfraganiarskiej 55
poprzedza ro/noezącic no- hotelowych. N e dość jed- i 56 za parę lał będą spełwej inwestycji A o takiej, nak na tym Z tyłu domowy niać role Hotelu Aktora,
w t\m przypadku mowa W

T

l OnZ prosi
o kontakt
Ze względu na to, i« w
otrzymanym przez nas liście
istnieją pewne Informacyjne
luki, panią która podpisała
się „Mieszkanka Witomina",
prosimy o skontaktowanie
się z Towarzystwem Opieki
nad Zwierzętom! w Gdyni,
ul.
świętojańska 53, t*<
20-98-02
(t»d)

kiem niedziel. I rano i po
południu c:erują duży asortyment przede wszystl ,in
w'arzyw' i owoców,
Praktycznie nic nie stoi
na przeszkodzie, by takim
całotygodniowym largowiskisili stał się Ou skt na
Przymorzu. Jego gospodarz
— PSs „Społem w Gdań
sku — ustawił już 14 sta
łych kiosków typu „Uno" z
artykułami odziezow.mi, obuwiemj chemikaliami i ar
tykułami spożywczymi. Dzia
łaja one na zasadach agen
cyjnych i czynne sa codzien
n,e od godz. 9 do 17. W
tych qodzinach i to n
tylko w środy i soboty mo
gą swoje towary przywozić
orywatni
producenci v. urzyw i owoców, działkowi-,
cze
sprzedawcy obwożn,,
handlarze starzyzną. Zapew
ne nie od razu przyjmie się
na Przymorzu calotyqodnio
we handiowrame, ale zwa
żywszy że bedzie wielkim
udogodnieniem dia miesz
kańców, łamanie dotychcza
sowej tradycji nie powinno
potrwać długo. .
ał

Nauczą
dzieci pływać

...skoro na pl. Wybickiego
we Wrzeszczu jest fontanna
(niegdyś ponoć piękna), to
nie powinna w mej znajaować się brudna woda, śmieci
i najprzeróżniejsze odpadki.
YLKO pozornie woW tej brudnej i do kostek
kół gdańskiej kamiesięgającej wodzie... Kąpią się
niczki przy ul. Strągą
dzieci. O choroby — nietru niarskiej 55 nic się nie dzie
dno, a i efektu ani ozdoby je Rok temu ten zniszczony
to nie sprawa. Co na to obiekt przejął od. Krajowej
miejseuwy gospodarz, czyli Spółdzielni Pracy „Oświata'
ROM'1
— Państwowy Teatr Lalki 1
...niecodzienna
przygedo
zdarzyć < się może każdemu
Mieszkaniec ul. Zamenhoffa
w Gdyni zgubił klucze i miał
kłopoty z wejściem do nnesz

l «na I

czynne cały tudzień
takiej popularności oowittno funkcjonować zaledwie,
przez dwa dn1 w tygodniu?
Jest to wprawdzie stara tra
dycja trójmiejskich targowisk, ale coraz częściej łamana. Np. hale targowe w
ś udmieściu Gdańska i C iłyni czvnne są praktycznie
przez cały tydzień, z wyjąt

.ku,
.........
lo rna yj-srtr» ^ledrlef?
który................
zostanie ze w/gię
du na słaną konstrukcję
ścian i fundamentów całko
wicie rozcinany i ponownie
odtworzony, powstanie Ho
tel Aktom Przyjęto już od
powiedmą koncepcję archi
tektoniczną, zlecono opiaco
wanie projektu techniczne
go. W tym toku — jak za
powiada inwestor — ukoń
czone zostanie przygotowy
wanie całej dokumentacji.
Wiosną 198? roku powinny
rozpocząć • się pierwsze pra
ce.
Gdańska kamieniczka bę
dzie przeuuuołem zabiegów
w sein fum budów iauyeh Po

#
Towarzystwo
Przyjaciół
Suputu zagrasz# 00 swej siedci by przy ul. Czyżewskiego
12 na wystawę prac Zbignie
wa
Zenowieza,
cz-mna
codziennie (oprócz sobót i niedziel), w godz. W)—18.
Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich Uni•wers} tetu Gdańskiego prowadzi akcje „Pokoik dla studen
ta”. Sądząc, że akcja ta porno
*e studentom w znalezieniu
mieszkania na okres roku aka
demickiego. jej organizatorzy
oczekują zgłoszeń i ofert osoluńcie lub telefonicznie, w sie
d/ibie RU ZSP UG GdańskOliwa
ul.
Polank*
62,
tel.
4' 05 58 lub 41-52-4i w. 185. w
godz. H - 15.
# PBP „Orbi*” w Gdańsku

dysponuje biletami wstępu na
Międzynarodową Wystawę Mor
ską BALTEXPO ’86. która odbywać sie bedzle w hall ..Oli
via” w dniach 2—5 września br.
Można je nabywać od dzisiaj
w „Orbisie” przy ul. ileweliusza 22 lub w ..Orbisie” przy
lotelu
Monopol”, w godz.
10—16, Bliższe informacje
pod nr tel. 31-40-45 tub 31-34-56.
Zakład Komunikacji Autobusowej WPK w Gdańsku
przeprasza
mieszkańców Fiecek-Migowa -’■a zakłócenia
w
funkcjonowaniu
Komunikacji
miejskiej Unii 129 1 149. w
dniu 22 bm. po południu. Pow
stały one wskutek usterek te
chnicznych
pojazdów
przy
jednoczesnym biaku
peinego
zatrudnienia.

0—1«

W Będominie, Hymnu Naro
godz. 11. Zdarzały się już
opóźnienia
w
dostawach dowego, w g. 9—MW Kartuzach. Ka reubekie, w
tych towarów. „Społem" interweniowało w tej sprawde g. 9—1«
W Kwidzynie: Zamkowe, w
w PHS i oDecnie wyraża na
dzieję, źe tego typu sytua- g. 9—15
W MalborKU: Zamkowe, w g.
cje już się nie pęwtórzą.
Z mysią o rodzicach ma- 8—1«
W Sztutowie: Stuithoł ir g
łych dzieci, poszukujących
w sklepie „Bobo" ohreślo- 8—18
We Wdzydzach:
Kwzuo«k!
nych artykułów', w oknie
w-ysiawowym tej placówrki, Park Łiinograficzny, w g. 9—16
W Tczewie« Wisły, w g. i.0—
w przeddzień planowanej
dostawy, ukazuje się infor- 1«
inacja o tyrm, co znajdzie
się następnego dnia na
sklepowych pułkach. Powir.
no to wyeliminować wcześniejsze problemy z bezskutecznym oczekiwaniem kliGDANSK Leningrad
Butch
entów na te towary, które Cassidy i Sundance Kid, USA,
od
15
1.;
g.
10;
"i.2.30;
Cotton
akurat nie znalazły się w
Club, USA, od 48 1. g i«; 18.30;
bieżącej dostawie,
Boskie ciaia; USA; g 21
1
Helikon. Pokazy wideo Mi
strzyni Wu Dang chiń., g. 17
kucz

Targowisko na Przymorzu

ARGOWISKO
na
Przymorzu, mimo że
najmłodsze,
szybko
zyskało klientów, a środy
i soboty stały się dniami,
Sygnały do tej rubryki 1 iedy zjawiają się tu nieprzyjmuj# redaktor dyżurny przebrane tlnmv mieszkańw poniedziałki, wtorki, urody ców okolicznych, nowvch i
i piątki od godz. 10 do 13 starych dzielnic Gdańska,
Czy Jednak taigowisho o
UL 31-20-62.

W Gdańsku: Narodowe, w g.
8-15; Pałac Opatów W Oliwi«,
w g. 9—15.SO Archeologiczny,
w g. 11—1»;- Historii Miasia
Gdańska, w g. 10—1S.30; Cen
tralne Morskie, w g, -10—15,
Statek-Muzeum
,,Ł.ołdek”
w
g. 10—18, Poczty i ~Teiekomuni
kacji. w g. 10—1«; • KufcnU. Wod
ni. nad Potokiem Oliwskim, w
g. 10—17. ‘
W Gdyni; Marynarki Wojen
nej — skansen, w g, 10—16.
Statek-muzeum
Dar Pomo
rza”, w g. 10—16
W Elblągu: Państwowe, w g.

Zarząd Wojewódzki Wod
nego Ochol niczego Pogoto
wia Ratunkowego w Gdań
sku wraz z Pałacem Mło
dzieży prowradzą nabór na
rok
szkolny
1986-87 do
dwóch sekcji działu wod
nego:
podstawowej nauki
pływ-ania i doskonalenia unrejętności pływania.
Do sekcji pierwszej przyj
mowane mogą być dzieci w
wieku 6—7 lat, rie ureipjące pływać, jednak lubiące
kontakt z wodą. Zajęcia w
sekcji drugiej prowadzona
będą dla dzieci w wieku 7
—14 lat, umiejących
plu
wać,
posiadających karty
pływackie i chcących
do
skonalić tę umiejętność.
W jednym i drugim przy
padku wymągane jest za
świadczenie lekarskie stwier
dzające, iż stan zdrowia po
zwala
na tidział w zaję
ciach. Rodzice zainteresowa
ni udziałem dzieci w zaję
ciach, proszeni są o zgłasza
n e się wr biurze
Zarządu
Wojewódzkiego WO PR
w
Gdańsku, uł. Aksamitna 4
tel. 31-12-74 Zajęcia w obu
sekcjach prowadzone będą
w niedziele
przed połud
niem.

Zak*aa
Energetyczny Rejon
Gdańsk
zawiadamia
odbior
ców energii eleKtryeznej. że
w związku z Konserwacja
urządzeń energetycznych
na
stąpi przerwa w dostawie prą
du — do 29 bm. w godz. 8—
15, na ul. Przybrzeżnej i Kolo
nia Rola jutro i 29 bm. —
o tej sauiej poize, na ul. Olszi \ nskic J i Wspólnej.

Sopot, *1. Niepodległości **7t
— czynne eałą dobę,
— wypadki 999
— inne tel. si-24-55.
Gdynia, ul. Żwirki l Wigu
ry 14 — czynne całą dobę
— wypadki, teł, 999
— nagłe zachorowaniu 1 prze.
wozy chorych telefon 20-00-01,
20-00-02.
Ambulatorium yt zmatologiczne — we wszystkie sobe'-y,
niedziele 1 święta w % 10—7
(dla mieszkańców Gdyni).
Dyżury lekarzv w przychod
niach, wg rejonizacji:
• Gdańsk, ii. Jtskółcza 7/18
— lekarz ogólny 1 gabinet za
biegowy dla dorosłych w wol
ne- soboty, niedziele ’ i święta
— całą dobę wpozostałe dni
w godz. 19—7.30
• Gdańsk, ul. Aksamitna 1
— gabinet zabiegowy i porad
nia dla
dziec'
chorych to
wolne soboty, niedziele i świę
ta — całą aobę, a w pozoeta
le dni w g. 19—7.30,
Dyżuru
stomatologiczne w wolne sobo'tv,
niedziela i święta w g.
10—18.
• Gdańsk-Brzeźnn, ul. Gał
czyńskiego 6 — gabinet zabie
gowy dla mieszkańców Nowe
go Portu, B-zeżna 1 Letnicy,
w wolne aoboty, niedziele i
święta w g 8—20.
• Gdańsk-Morens, uL W,rnerska 7 — pediatra 1 gabiAeś
zabiegowy
w
wolne tobo*^,
niedziele 1 lwięta w g. 8—20,
• Gdańsk-Zaspa, Startowa 1
— lekarz ogolny i gabinet za
biegowy w wolne soboty, nie
dziele i święta w g. 8—29.
• Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Je
sionowa 5 — lekarz ogólny 1
gabinet zabiegowy w wolne so
boty. niedziele 1 święta
c*ą
dobę. stomatolog w g. 10—'.30.
w pozostałe ani lekarz ogólnv
l gabinet zab.egowy w g. 19
— 7.30 stomatolog w g 20—7.30,
w soboty roooeze — lekarz
ogólny i ‘gabinet zabiegowy w
16—7.30, stomatolog w g.
17—7.30
• Gaansk-Oliwa. ul. Lumumhv 7 — lekarz ogólny, pedia
tra i gabinet zabiegowy dla
dzieci w wolne soboty, nleaziele i święta czynne całą do
bę. gabinet zabiegowy dla do
rosłych” w g. 8—16. stomatolog
w g. 10— 1 k w jiozostałe dni —
lekarz ogólny w g. 19—22. pe
diatra w g
19—7 30, gabinet
zabiegowy w g 19—7.30

Kameralne, Komandosi z Na
warany, ang.. od 1$ 1. g. 15.30;
Dziecko Rosemary, USA, od I«
L, g. 17.45. 20. if
Gedania, Klasztor Shao-Lin,
Hongkong, od 15 1., g. 1«, 18.15
Watra —
Dom
Harcerza,
Dziewczęta z Nowolipek, poi ,
od 1# 1„ g. 16; Ognisty Anioł,
poi., od W 1„ g. ii
• Gdynia,
u\ "Warszawska
ORUNIA, K usmol Piramida 34 3S — lekarz ogómy pedia 
tra 1 gabinet zabiegowy w iostrachu; USA; od 12 L; g.' 16
i8; Star 80, USA, od II L; g 20 ooty w godz. 9—16.
NOWY PORT; 1 Maja, Sek
WOJEWÓDZKA
PORADNIA
ret Bi chusa. rura., od 1, ił
g. 16, Ucieczka w noc, USA, od OKULISTYCZNA przy Szpita
lu
Miejskim
w
Gdańsku-Zas18 i., g. 18, 20
pie. ul. 30-lecia PRL 50.
w
WkZŁSżLZ, Bajka, Indiana wolne aoboly w g. 8—14.
Jones, USA, od 15
g 10;
1.2.30, 15; Nieoczekiwana zmia
TELEFON ZAUFANIA — tal.
na miejsc, USA; od 15 1.; g. 31-00-00. w- godz. 16—6.
17.3U; 2C
Znicz, Powrót do przyszłości
USA. cd 12 L. g. 17, 19; Ama
deusz, USA, g. 21
Zaspa. Przygody Kucka lin
ns radź., g. 17; Pechowiec, fr„
od 12 L, g. 18.30
oficerów Wojewódzkiego TJZawisza,
Wejście
imoka. rzedu Spraw WewuetrznyCh w
—
telefon 31-19-40
Hongkong, od 18 1., f. 17, 18 Gdańsku
OLIWA, Deliin. Okupacja w 39-53-33 (całą dobę).
26 obrazŁCh, jug , od l«ł 1., g
16, 18
SOPOT, Bałtyk, Porwanie w
Tiutiurlistanie, poi. g 11. 13;
Być alDo nie nyc, USA. od 15
i , g. 15, 17, 18; KochanKowie
mojej mamy, ooL, od 18 1.;
Rvbarka prognoza porody w
g. 21 PoloHia, Pow rót do przy4
pr I: 0.58. 6.28. 13.00. 21 06.
szłości, USA, od 15 1., g 1S.
18.30; Cotton Club, USA: od
PROGRAM LOKALNY
18 1., g. 21
GDYNIA, Warszawa, Foń rót
6.30 — Studio Bałtyk, 7.55
do przyszłości. USA, od 15 i . g. — Radioveklama 13 05 — Au
dycja rolna. 17 os — Przydat
10. 12.30 15; Cotion Club. USA.
od 18 1. g
17.30; Protector, ność l kompetencje — aud.
Henryka
Lechowskiego
17,30
USA. od 18 L-g 21
Atlantic.
Imperium
kontr- — Przegląd aktualności Wy
brzeża,
17.40
—
Komentar*
s lakuje. USA. od 12 L. g. 14.30,
roln;
17.45 — Międzynarodowy
Widziadło, pot,, od 18 L, g. 17
Festiwal MU7 .’ki Organowej —
19.30
oliwa
a* — gra Andrzej Biał
Goplana; Piramida strachu;
ko
18.25 — Omówienie pro
USA. od 12 1.; g 15, 17. 19
gramu.
O BLUZĘ, Marj narz, Powrot
.Ted i
USA
od 12 1,, g
jś;
Duch, USA, Od 15 1., g 17 15
19.15
li
GRABÓWEK. Falą, Czy leci
z nami pilot, USA. od 12 1., g
16.30. 18
ORŁOWO Neptun, Hallo ta
PROGRAM I
xi, jug
oc* 18 1 , g 1«. 18
CHYLONIA, Promień, Uc-eczka z Alcafaz, USA, od 15 1.,
8.55 — „Domator'’
g. 16.30 18.30
9.00 — Teleferie
TDC:
RUMIA,
Aurora,
Błękitny
„Krąg" — mag. harceriy
Grom USA od 15 1. g. 16 Jg

Dyżury

F Radio i

20

OKSYWIE. Grom, Skorumpo
w|ni, fr., ou 15 1„ g. 19.30
Ot-RF zastrzegą
»obie mo
żliwość zmiany repertuaru

G4aś*k, wł f-rojT. TS
Dzień
kina
radzieckiego,
..Oskarżony” (reż. T. Lewczuk).
£ 16.30

Ufck»
Gdańsk — aptekr przy ul.
Stajennej 3, Gdańsk-Wrzeszcz
przy til. Grunwaldzkiej 30—32.
Gdańsk-Zaspa przy ul. Pilotów
8
Gdańsk-Przymorze przy ul.
Lumumby 3s Sopot, przy ul.
Boh Monte Cawno 21 Gdynia
przy al. Zwycięsfwa 1 ' przy
ul. Świętojańskiej 70

— kino teleferii „Siadem
życzeń" — „Senemedar"
10.00 — DT — wiadomość"
10.10 —- Film „Emisja trwa'
11 55 — „WędKarstwo dla po
czątkującycn”
12 05 — „Zioia, Ttółka”
12.15 — „Zielono nam"
12.30 — „Gotujemy na urlo
pie”
12.40 — „Encyklopedia
ta
trzańska”
12.55 — „Tana” — film dok.
17.15 — „Tfeleexpress”
17.30 — losowanie Expres?
Lotka i Superlotka
17 40 — „Studio Lato"
19.00 — „Zajęcza nocka"
19.3P — Dziennik IV
20.00 — Publicystyka
20.15 — Studio Sport —
fransmi.^a ME w lekko
atletyce
2L25 — „Żniwa ’86”
21.35 — DT — komenłarze
22.0C — „Emisja trwa" —
rumuński him fabularny
23.40 — DT — wiadomość
PROGRAM II

OSTRE DT2URY PEŁNIĄ:

Bez produ

w Sdańsicu u! fe-wäerezrwtekl*»
fd> ar 1-8 cwejście zu* *),
— wypadki,
nagłe zrehorowanii i prze*wozy chorych, t«l
*2-26-48. 12-W-T4 1 »2-29-24,
L-aryngołcg przy/nu je w dm
powszednie w g. 30—7.30
w
soboty robocze w g. 17.30—7
w woln« gttboty, nitdiiel#
święta — całą dób#.
Gdańsk-Zaspa
uL 80-lecit
PRL, 50 — czynn# całą dODą,
tel. 999.
* |
— wypadki,
nagłe zachoro
wania ■ tel. 41-10-00. 31-39-44,

Oddział Chirurgiczny Szpi
tala im. M. Kopernika w Gdań
sku
ul Świerczewskiego nr
1-6. Oddział
Chorób
Wew
nętrznych ZOZ dla Szkół Wyż.
szych w
Gd .-Wrzeszczu, al
Zwycięstwa
30
i
Klinika
Chorób Oczu AVI w Gdańsku
ul. Dębinki nr 7,
POGOTOWIE RATUNKOWE:
— czynne całą dobę — budy
nek Sir. pita la lm. M. Kopernika

17.00 - - „Cztowiek, który zt
stąpił
babcię" -- filn
prea. NRD
1E 30 -— PANORAMA
19 00 _— Koncerty chopinow
skie
19 30 -~ Dziennik TV
20.00 -— „Zwiedzamy Polskę
20.15 --- „Dookoła świata"
21.00 -— „Książę ser.onu" —
film prod, polskiej
21 55 — „Osądźmy sami"
22.40 — Wieczorne wiado
mcśc
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