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Draga po MTP impreza handlowa w Polsce

2 września-otwarcie „BUTEXPO ’86”
H

f nt«* rfl^dtynsrodow* Wystawa Morska „Baltexpo
büi" w Gdańsku, któr* rapo władaliśmy od kilku miesię
cy, jest jut prawlt faktem. Rozpocznie się 2 września,
• więc ca kilka caledwte dni 1 trwać będzie do 5 wrze
śnia br.
Z każaym też dniem wzms jej uczestnikom i gościom
ga się ruch na terenie wy
— Czy organizatorzy zdą
stawy Wczorai na zapełnio żą na czas? Jak ocenia pan
ny już mocno piać za gdań stan przygotowań do tpj
ską ,,01ivią
nadal zajeż wielkiej imprezy ? — pyta
dżały iaz do
raz poteżne my
komisarza „Baltexpo
kontenery, z ktorveh wyła- '36'' p. Sławomira Majmana
dowvwano leszcza eKspona z Przedsiębiorstwa Reklamy
ty. Ich ekspedycją zajmuje i Wydawnictw Handlu Za
nie nasz „C. Hartwig”. , Oli- granicznego „Agpol”
via" stała się też terenem
— Organizatorzy uczą się
istnego najazdu 60 pięknych i upływem czasu jako że
ndańszczanek — hostess i urządzamy
taką wystawę
tłumaczek, które miały tu już po raz trzeci. Nie chciał
już wczorai spotkania — od bym zapeszyć, ale w tym
prawę,
a podczas trwania
roku jak
dotąd wszystko
wystawy towarzyszyć będą idzie bardzo spiawnie.
80

Stanisław Bejger spotkał się
z sekretarzem wykonawczym KC ZKJ
Z-ca członka B ura Polltycznego KC PZPR, I sekretarz KW PZPR w Gdańsku
Stanisław Bejger spotkał się
z sekretarzem wvkonawczym KC Zw.ązku Komumstow Jugosławii S. Stojario-

vicem. Podczas spotkania S
Bejger zapoznał gościa z sy
tuacją społeczno-polityczną
naszego województwa, Prze
dyskutowano również moż’
bwość zacieśnienia więzów
partyjnych i przyjacielskich
z zaprzyjaźnionym i Gdańskiem Splitem,
!
Stojanovic
zwiedził
port qdanski oraz stocanie,
a także złożył wiązankę
kwiatów pod pomnikiem na
Westerplatte. Pobyt zakoń
W Moskwie
odnyła się czyło zwiedzenie gdańskiei
wczoraj robocza narada wi Starówki.
ceministrów spraw zagrani
Na idjęelu: $. ßejgsr i S.
cznych państw-stron Układu
Warszawskiego x udziałem Stojanovic, w towarzystw e
przeastawiC.eii włedz miosta,
przed fawicieli
wt }t --łói
w trakcie zwiedzan.a gdań
*a granicznych
komitetów sk ej Starówki
centralnych bratnich partii.
Fot. M. Zaizecki

Narada

w Moskwie

23C00 zł - średnia płaca nauczycieli

Bętbiemy pracować snokojnie
-zapewnia min. J. Michałowska - Gumowska
(Konferencja prasowa w resorcie oświaty i wychowania)
Omświeniu stanu pr*y#»'tew*A do zbijającego się roku
szkolnego 1.48*—87 poświęcona bvł»
wczorajsza
Konferencja
prasowa w gmachu Ministerstwa Oświaty I Wychowania w
Warszawie. 7. dziennikarzami sporkaii się: minister oświaty
i wychowania JOANNA MICH VlOWSKA-Gl.vlOWSKA,
dy
rektorzy departamentów. Wydawnictw Szkolnych 1 Pedago
gicznych, wydawnictwa „Oświata i Wychowanie”,

W pierwszej części spotkania minister oświaty ,
wychowania
poinformowała o zadaniach stojących w
bież. roku szkolnym przed
cświatov o-wy
placówKami
cnowawczymi i proponowa-

Posłowie o systemie finansowania portowych inwestycji

Poi'tom na ratunek
Porty «ą obecnie najbardziej renfowną branżą gos
podarki morskiej, W ub. r. wypracowały zysk w wyaokości 18,3 m]d r.i, w czym było 8,5 mld zł wpływów
dewizowych. Równocześnie jednak obsługa statków w
portach ul®gła pogorszeniu, a czas przeładunków wy
dłużył się, co potwierdziła kontrola NIK.
Podobna jest ocena ar rok stało ra redach
matorów.
Jak
stwierdza szych portów
_
,
PŻM, przestoje statków te
Ten kontrast pomiędzy do
go armatora
wzrosty do ehodowością portow, & ja2836 tzw- statkodn:. To tak, kością świadczonych przez
jakby osiem jednostek za ni« usług znajduje wyjaśmiast. pływać, prz«-z cały menie
s ame
tec nicznym baz przeładunkowych
oraz w ubóstwie środków
na inwestycje modernizację
W poprzednim
i remonty,
pięcioleciu
zainwestowano
w portach raledwie 12 mld
lato b 70 były co
prawda
nowe inwestycje,,
ale kompletnie zaniedbano
starą substancję, która w
rezultacie uległa daleko po
Jak poinformowała agencja
TASS, Sąd Najwyższy ZSRR suniętej deka pitahzacji.
rozpatrzył sprawę byłego mini
W
najgorszej sytuacji
str*
przemysłu
oczyszę-.ania
bawełny tzheckiej
SRR AV. jest współ portowy Szcze
VS \fAVOWA oraj kilku Jego cin — Świnoujście,
Jak
zastępców i pracowników lego stwierdzili podcza* wizyta
resortu, oskarżonych o naduży
cji posłowie x sejmowej Ko
eła.
Ustalono, że Usmanow nad misji Współpracy Gospodar
używając stanowiska służbowe czpj z Zagranicą i Gospo
go prze* wiele lat inspirował darki Morskiej, stopień zu
fałszowane danych na temat
produkcji włókna bawełniane życia majątku trwałego wy
go. osłaniał złodziei i brał ła nosi 38.6 proc., a maszyn i
pówki. W wy mini przestępczej urządzeń
przekracza
62
działalności zgromadził on śród
ki finansowe. prz»dmioty war proc. Szczególnie niekorzvst
tosciow ® f Inne dobra materiał na sytuacja jest na nabrze
ne wartości
kilkuset tvstecy żach konwencjonalnych, oh
rubli. Przestępstwa łapówkowe
pent taili także inni pociągnię «ługujących towary drobni
ci do odpowiedzialności karn«j cowe i masowe. Od 19R0 r.
pracownicy ministerstwa.
zdolność przeładunkowa por
W Usmanow skazany został rów spadła z 25 do 23 min
Ba najwyższy wymiar kary — ton. Jeśli tak dalej pójdzie,
karę śmierci oraz przepadek
mienia. Na wysoki? kary (łącz w roku 19°0 obniży s e do
nie z pnepadniem mienia) ska 18,5 min ton. W konkluzji
zani zostali takie inni nskarta poselskiego
sprawozdania
ni
pracownicy
Ministerstwa
sie konieczność
frzem -*łu Oczvszrzania Baweł podkreśla
podjęcia działań mających
ny l"7hccktet SkR.

ZSRR

Kara śmierci
d/a b. ministra

na eelu odtworzenie zdol
ności przeładunkowej Szcze
cina — Świnoujścia do po
ziomu 25—26 min ton w
1990 r.
W Gdyni obraz jest tro
che jaśniejszy.
W latach
1983—85 na inwestycje prze
znaczono .3,8 mld zł. tj. ponŁcj 71 proc. zysku pozosiawioneqo przedsiębiorstwu
(cały zysk
wyniósł 14,6
mld). Zahamowaniu dekapitallzacji służyła także jospodarka remontowa Napra
w:onn wszystkie dachy, odbudowano zniszczone torowiska, odtworzono niektóre
urządzeni hydrotechniczne.
Pozv oi;}o to j£fW na utrzymanie zdolności eksplo
stacyjnej na obecnym po• Dokończenie na 3tr. 2

Obcokrajowcy, nie tylko
z krajów trzeciego świa.a,
lecz także z państw socialistyeznveh, chcący zains.alować się w RFN na dłużej
lub na stałe, będą przesiewani przez znacznie gęstsze
urzędowe sito niż dotych
czas.
Taka
jest .zgodna
woi
-f
.
r . ,
la zarowno rządu boskieb'fl-vr'ar <om
*airf a f nroh
nul
qo, który
omawiał
problem
na ostatnim posiedzeniu jak
również władz poszczegól
nych krajów związkowych.

Całkowicie nowym wozerr
ma być „Omega" z zaktadów „Opm" w Ruesselheim
Konstruktorzy pracowali nod
n m 5 lat. W październiku
za s tg pi „Oplo-Rekorda", któ
retgo w ciggu ostotmch 30
lat sprzedano 7,8 min sztuk
W listopadzie wejdzie na
rynek nowy typ samochoau
sportowego marki „Porsche".
Będzi® ta wóz z silnikiem 8cylindiowym o mocy 320 KM.
Prezentowano go już podczas
ubiegłorocznego salonu samochodowego we Frankfuipie nad Menem. Cena
450 ty*. DM. Tylko „Volkswatjen" będzie realizował stary
program produkcyjny t „Golfern” na czele

Choć pogoda w ostatnich dniach nieco zaiamaia się, ma przeszKoazifo to jednak
pracom żniwnym na polach woj. gdańskiego, gdzi® zbiór zbóż domegt już właściwie
końca.
(mz)
Na zdjęciu: to już jedna z ostatnich dostaw ziarna i tegorocznych zbiorów do Ma
gazynu Zbożowo-Nasiennego w Pruszczu Gdańskim.
Fot M. Zarzecki

Krok ku zniesieniu reglamentacji

Wolnorynkowa sprzedaż mięsa
bękzie rozszerzona na cały kraj
W ub, r, celem eksperymentu wprowadzono naj
pierw w trzech, a później w siedmiu województwach
targowiskową sprzedaż mięsa. Od początku bylt zwo
lennicy i przeciwnicy takiego handlu.
Jesjo wprowadzenie postulowali zwłaszcza ci, którzy dokupywali mięso poza
reglamentacją. Przeciwnicy
obawiali się, że legalny han
del wolnorynkowy mięsem
może w znaczącym stopniu
zmniejszyć skup żywca
Doświadczenia
ekspery
mentu wykazały, że svtuac,a ukształtowała się roż
nie w poszczególnych woje-

Z pobytu rządowej deleoacji ZSRR

stwierdziła minister, w 80
proc. placówek wprowadzo
ne będą przedmioty uzupeł
niające,- o wyborze przed
miotu zadecydowały rady
pedagogiczne,
uwzględnia
jąc możliwości
kadrowe
Rozwojowi
współpracy cego delegacji radzieckiej,
szkoły. 1 września, po wpro polsko-radzieckiej w rolnic I zastępcę przewodniczące
wadzeniu kolejnej rewalo- twie i gospodarce żywno go Pad/ Ministrów ZSRR,
ryzacji płac
nauczycieli, ściowej poświęcone są roz- przewodniczącego Państwo
średnia płaca wynosić bę- mowy i spotkania- rządowej w'ego Komitetu Rolno-Prz*dzie 23 600 zł (podczas gdy delegacji ZSRR przebywają myślowego ZSRR Wsiewoło
średnia płaca w przemyśl'5 cej w nasz/m kraju
da Murachowskiego. Sekre
kształtuje się w granicach
Wczoraj zastępca członka tarz KC poinformował go
23 900 zł). Większy niż w Biura Politycznego, sekie- ścia o postanowieniach X
latach poprze.dnich dodatek tarz KC PZPR Zbigniew Ml Zjazdu partu odnoszących
* Dokończeni® na *tr. 2 chatek przyjął przewodniczą się do rozwoju i unowocz''ś
nienia całego kompleksu
gospodarki żywnościowej w
Polsce. Omówił również po
dejmowane zamierzenia, ma
iące na celu umocnienie ma
terialnycn
i organizacyj
nych zwuązKów rolnictwa z
cała oospodarką narodową.
Podkreślono także potrzebę
dalszego zacieśnienia współ
pracy gospodarczej i nauko
wo-technicznej między jed
nostkami gospodarki żywno
Rok bieżący jest kolejGospodarstwa dostarczyły ściowej obu krajów.
rym w sumie korzystnym z tegorocznych zbiorów już
Członkowie delegacji ra
dla rolnictwa rokiem — po ponad 3,5 min ton zbóż owadział wczoraj
minister raz 1,9 min ton rzepaku. Do dzieckiej zwiedzili wczoraj
się
rolnictwa, leśnictwa i gospo stawy zbóż są blisko 2-krof Warszawę interesując
darki zywmościowej Stanis- nie wyższe niż przed rok- organizacją zaopatrzenia sto
Uw Zięb® na
konferencji kiem. Przebieg skupu wska- licy w świeże owoce i wa
odwiedzili
zoeganizowanej dia dzienni- żuje, że tegoroczny
plan rzywa Goście
karzy krajowych w biurze 5,8 min ton zboża może być firmowy sklep owocowo-warzywny PGR Bródno oprasowym rządu. Dobre zbio przekroczony
ry zbóiŁ i nieźle zapowiada
Dobrze — jat polnformo raz inne placówki handlo
jące się plony innych roś- wał minister — zapowiada we i targowiska sprzedają
lin — to zasługa nie tylko ją się również zbiory owo- ce płody ogrodnicze.
pogody, choć ta sprzyjała ców i warzyw oraz roślin pa
Delegacja udała się nasię
wegetacji. Osiągany w ostat stewmych, meźle plonować pni° na teren woj. skiernie
nich lalach przyrost produk jędą ziemniaki,
wickiego.
cjj roślinnej — to w głów
nej mierze wynik rolniczego
trudu, opłacalnych cen, po Koniec
prawiającego *lę zaopatrze
nia roinictwa w środki prze
mysłow® 1 postępu w wa
runkach tycia ludności wiej
skiej Wszystko to jest re
zultatem konsekwentnej re
alizacji wypracowanej współ
nie przez PZPR i ZSI poli
tyki rolnej.
Kończące się żniwa prze
biegły sprawn>.. Na polach
Obowiązującą w budownic cza wielkość importu ropy
prscowałc o 3 tys, więcej tv'ta od dwu lot nowo norma naftowej, zaś wytwarzanie
kombajnów zbożowych niż cieplna, która podwyższa wy wełny mineralnei ze stonione
maaama w stosunki i do izo- go, krajowego bazaltu me
w ub ;f| Gospodarstwa i spół ‘acyjności ścian budynKÓw może iokoś ruszyć na dobre
dzielni® kółek
rolniczych, mieszkalnych obnażyła sła- O piance poliuretarowej —
które
zebrały
chłopskie baść naszego przemysłu ma- teanym z najlepszych matezboza i ponad 2 min ha, są teriałów cciepf a jących. Pro- riałów teimoizolacyjnych —
też lepiej niż przed rokiem dukcję styropianu czyli spie- z nieznanych powodów jakoś
wyposażone w ciągniki.
nionego polistyrenu ograni- zapomniano, mimo iż mamy

Rozmowy w KC PZPR

Konferencja prasowa min. S. Zięby

aury rok w rolnictwie

Skupiono już ponad 3,5 min ton zbił

wództwach. W legionach
rolniczych jak np. w Leszczyńskirm sprzedaż targowi*
kowa objęła nie więcej niż
0,3 proc. skupowanego tam
mięsa, w łódzKim oK.
5
.
oroc., natomiasl w. aqlon eracji warszawskiej aż 10
Droc. Choć więc elcsperv-

____ .
. ... ... j
, ■
ment nie wyjasn'1 do konca wszystkich
wątpliwości
po przeanalizowaniu płynąT
..„y.
cych z mego
do. Viadcseń
przez resorty: rolnictwa, leśnictwa i gospodarki iywno^
u,_i,
,,,
__
SCI ta ej or.z handlu wewn<

trzneqo i usług zamierza się
wprowadzić
targowiskową
sprzedaż mięsa w całyru^
kiaiu. Jest to -— jak po
wiedział min. Stefan Zięba
— niełatwa i odważna de
cyzja spełniająca postulaty
społeczne. Bedzie to kolej
ny krok na drodze prowadzą
cej do zniesienia reglamen
tacji. Na całkowite odejście
od
sprzedaży kartkowej,
która nie przynosi nam
P'zeciez chluby, nie stać
nas jeszcze w tvm roku
Przebieg skupu żywra za 7
•n, esięcy wskazuje że wrnącni roku przekroczy on 2
min ton i będzie tylko n!eco wyższy od zakładanego.
O rozszerzeniu targowisKOveł sprzedaży mięsa przesa
dzają w tej sytuacji w du?.j?m
stopniu względy sanitarne i po
trzeba skuteczniejszego ■ prze
ciwdziałania przeiawom speku
lacji. która oh-ęła
również
n nek mięsny. Normalna Jest
bowiem rzeczą, że konsument

Spory te dotyczą jedynie py
tania, jakie środki należy za
stosować, jakie m schaitizmy
uruchomić, abv zatamować
napływ obcokrajowców do
RrN i tolerować jedyni* ohecność *uł*ntyrznych tury
stów.
iNiektóre
Si v A i- v 1 'C “wspólne
* w v tu a ua
i* 111 w
posunię
( j, i nzgcin.o! o. DacowJ
ki konsuiaine RPN za gra
nicą
oęaą odtąd surowiej
selekcjonowały wnioski ^wi
zowe. Turystyczna wiza po
bytowa ma być ważna, nie
jak dotychczas maksymalnie
trzy miesiąca lecz miesiąc
lub najwyżej
6 tygodni.
Znacznie energiczniej
niż
dotychczas będzie się rów
nież usuwać z RFN
tych
obcokrajowców,
których
wniosek o azyl został od'zu
cony. Wyraźnie maleje tu
taj skłonność do lolerowania fikcyjnego azylu poli
tycznego. Wiaoomo, ż® do
szukania okazji skłaniają lu
dzi wyłącznie motywy eko
nomiczne.1

Bezpośrednio pa wypadku zatonięcia ms. „SOPOT"
na Zatoce Biskajskiej w an.
25 tm. w Polskich Liniach
Oceanicznych powołana została korni-ja pod przewodnictwem głównego nawigatora kpt ż.w, Leszka Mi-

Krylamina - rewelacyjna pianka

®

Do kończenia na str. 2

Spotkania
pariamentai zystów KRL
Środa, 27 bm. była drugim
dniem pobytu
w naszym
kraju delegacji Zgromadze
nia Narodowego Kampuczań
sklej
Republiki Ludowej,
przebywającej w Polsce na
zaproszenie Prezydium Sej
mu. Delegacja
prowadziła
kolejne rozmowy.
Delegację przyjął w Bel
wederze zastępca przewod
niczącego Rady Państwa Ka
rimier* Barcikowski. Na jej
czele s oi
przewodniczący
Zgromadzenia, członek Biu
ra Politycznego KC Ludowo-Rewolucyjnej Partii Kam
puczv Chea Sim.

wieie dobrych krajowych technologii i kadrę inzynerów
i wynalazców. Ponieważ zna
my podaż nośników energ i
pizewidvwanq w projekcie
NPSG na lata 1986-1990 wy
Dada z troską zaoytać: czyrr.
będziemy ocieolać ściany do
mów i mieszkań?
Otóż jeśli wszystko debrze
pójdzie — to krylommą, bia
łq, bardzo lekką pianką do
złudzenia przypominającą sty
repian. Jej wynalazcą jest
dcc. Janusz Bereś z Instytu
tu Ciężkiej Syntezy Orgamcz
nej Kędzierzyn-Koźie, a orę
downikiem i promotorem —
Sekretariat Komitetu ds. Nau
kj i Postępu Technicznego
przy Radz:e Ministrów.
Czym wyróżnia się pianko
krylam:nowa? Jest przede
wszystkim bardzo lekka, bc
jej metr sześcienny waży
1Q—15 kg, Jest lekioa i cie
pła jak puch. Jest przy tym
• Dokończenie na str, 2

ehallka, której
zadaniem
jest sprawdzenie i ustalenie
faktów w miarę napływu
informacji
Najwięcej dostarczy ich sama załoga,
szczęśliwie uratowana przez
ratownictwo francuskie.
Już wczoraj wieczorem
rozbitków prz/ywiózł na war
szawskie lotnisko Okęcie
samolot liniowy ,/Lotu,f, któ
ry zboczył z Brukseli do
Paryża, gdzie oczekiwali po
przybyciu z Brestu. Nastę
pnie marynarze przesmdli
do
autokaru
PLO,
któ
ry z Warszawy miał ich
przewieźć do domów w Trój
mieście, późno w nocy
Natomiast
wyratowany
przez załoae statku PŻM
Obrońcy Poczty" kucharz
Zdzisław Palacz, prz^phmie
na ieoo pokładzie do Gdy
ni fna rede) w dn. ?9 bm.
M.L.

Więcej kawy
bez cła
Prezes Głównego Urzędu
Ceł wydał zalecenie o zwol
nieniu od cła pizywozoweao
nawy naturalnej w ziarnach
w ilości do 15 kg jednora
zowo, a ekstraktu kawy w
ilości do 6 kg. Zalecenie to
będzie obowiązywać do od
wołania, a u podstaw wspo
mnianej decyzji jest niedo
statek tej używki na krajo
wym rynku. Do chwili uka
zania się tego zalecenia od
cła zwolnione b\ły przesył
ki kawy o maksymalnej wa
dze 3 kg. Teraz pułap ten
wynosi 15 kg.

Tunel pod Rzymem?

Pogoda
Zaehuiur**El* «mla»»«. BileJ
»rami przelotne ©pady desz
czu. Temperatura minimalna
od 1» dn 11 »t. C, mahs\ malna
nri 1» a« li *t. C. Wiatr po
łudniowy 4 * Bołudnlowo-zaclso
dnieg* umiarkowany.

kupując*» nielegalnie mięso z
niepewnego
źródła,
chętnie!
zaopatrzy się w ten art'kuł
tu targowisKU. gdzie dopuszcza
nie do sprzedaży mięso pitietłaił.ne przez lekarzy wetery
narii. Nikt przecież nie będzie
niepotrzebnie narażał swego
zdrowia, a ponadto płacił wyższej ceny, którą żąda speku
lant by pokryć swe ryzyko
nielegalnego handlu. Oczywiś
cie
cenę
na
targowiskach
kształtuje podaż mięsa. W okre
sie
wzmożonych
zakupów
przedświątecznych notuje się
tam reny najwyższe, ale i w
^»awle bywały dai. w któ
ryeh producenci z powodu
br*ku e.hętnvch nie wystawiali
wy^drowanveh cen. Nie bez
zta-czenia «la Zdrowia społeezeństwa Jest TÓwnież to. te
sprzedaż targowiskową mięsa
prow^dr-i się w odpowiednio
przygotowanyrh warunkach i
P„d nadz«r*m. Pr/,v rozwala*
n,u „ dalszvr,t :1osle sprzedaiv

Rozbitkowie z ms. „Sopot'
już w Polsce

z „zimnymi ścianamii”?

Azylanci coraz gorzej
widziani...

Nowości rynku samochonowega
We wrześniu ŁaprezenbJJe
dav*'no
n®”
we modele BMW. Będg to
wozy z simkami o pciem
ności od 3 do 5 litrów, o mocy od 184 do 250 koni mechanicznych i Bczbie cylindrów od 3 do 12 Ceny od
57 tys. marek do 130 tys. Na
razi® biak bliższych danych
o tych modelach,
Nowy model „Audi" typ 80
będzie się odznaczał tym, ż®
Jego karoseria będzie całkowicie ocynkowana, a więc
rdzoodporno Wyższy mo być
wskażn-k aerodynamiki (0.29)
Przewid7iane $q wersje silni.ko o pojemności od 1,8 do
1,9 łrtra.

Rozwiązany został prob
lem podręczników W^ekszot-ć uczniów już je otrzy
mała Kilka tytułów docrze
do szkół p© 1 września bra
nie marzy to jednak, że
ich druk je«t opóźniony.
Wprost przeciwnie. Zgadnie
z planem miały one bo
wiem opuścići drukarnie do
piero pod koniec grudnia
br,, lub na początku stycz
nia 1987 r Stan taki za
wdzięczamy’ m. in faktowi,
iż podręczniki objęto tzw.
programem rządów vm. Do
brze zorganizowana
była
koordynacja pracy autoiów,
wydawców i dystrybuto
rów' w*kui*ic czego już 1
sierpnta 190 proc. nakładów
trafiło do składnic księgar
skich; n;eictór» «zkoły otrzy
mirty - książki prosto z dru
karni.
W zwjazku ze im;aoami
w progi ais ach w szkołach
P',04dpod?*»',*ręw"i:,''h,
jgk

RFN

BMW, „Audi”, „Opel”

Zbliżnjgcg się Jesień bedzie prawdziwg sarnoebodewq wiosng —■ stw erdza ko
mentator spraw motoryzacyj
zachodnioniemieckiej
nych
agenełi prasowej DPA, Dietmar V, Ladiges. W.elkie tirmy samochodowe, w tym
EM W, „Audi”, „Lancia”, „Peu
geot", „Fiat", a także Japończycy zapowiadajg rzucęme na rynek wiele nowych
modeli. Zmiany idg tak ;ak
dawniej w kierunku mniej
szego zużycia paliwa. Tendencję zwyżkową moją oczywiście ceny. Nie przypuszcza
się jedrok by odstraszyły one
miłośników samochodowych
nowości. Oto niektóre z n.ch.

nych koncepcjach ich realizacji. Praca w szkolmctwie powinna przede wszystkim przebiegać »pokojnie;
nie przewiduje się wprowadzania w eiąg-u roku szkolnegu zmian w programach,
Toczyć się natomiast - będą
w środowisku nauczycieli
dyskusje na temat, propor-wanvrh innowacji w poku szkoinvm 1987—ss

proc. prac technicznych 1
organizacyjnych mamy już
poza sobą
— Kto pomaga „Agpolowl” w organizowaniu „Baltexpo *86"?
— Zaanaażowanych jest
w przygotowania 1 oraauizację wystawy 30 polskich
przedsiębiorstw w in.
z
Warszawy i z
Wybrzeża.
Działaja nadał firmy zachód
nie z RFN, Finlandii, Danii,
Holandii I Wielkiej Bryta
nii.
i — Czym różnt się tego
roczna „Baltexpo” od po
przednich wystaw?
— Jest to rangą druga
w Polsce po Międzynarodo
wych Targach Poznańskich
międzynarodowa impreza go
spodarcza. Bierze w niej udział 332 wystawców z 22
kraiów. 7ajmuje obszar 22
tys. m kw. Dla porównania
przypomnijmy, że w 1984 r
w grę wchodził obszar 14
tys. m kw.
— Nie jedyna to zapewne
różnica...
— O nie! „Baltexpo '86”
jest nie tylko większa od
dwóch
poprzednich
pod
względem obszaru, ale też
zwiększył się udział w niej
• Dokończenia ua atr. 2

Wczoraj rozpoczął się na Wybrzeżu gdańskim Turniej Przyjaźni w rugby. Startują
ekjpy Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii, ZSRR i PoIski. Szczegóły o pojedynkach
pierwszego dnia na str. 2.
Na zdjęciu: fragment sopockiego meczu ZSRR — Bułgaria.
(ko)
Fot. M. Zarzecki

Rzym dusi się w spalinach
i oparach benzyny. Ruch w
mieście jest bardzo intensj, w
ny
dniem i nocą,
wskutek
czego poszkodowani są żarów
no mieszkańcy Wiecznego Mia
sta, jak i jego pamiątki. Przed
dwoma laty wysunięto ideę
budowy tuneui pod siedmioma
wzgórzami Rzymu, ’ednakże
szybKo o niej 'zapomniano.
W tym roku grupa przed
siębiorców z Lombardii poijow

nie zaproponowała wydrążenie
tunelu, długości 728? metrów,
z trzema pasami ruchu w każdy m kierunku. Prócz samocho
dów mogłyby z niego korzy
stać także trolejbusy. Na raz*e cała sprawa rozbija się c
koszty realizacji projektu
I SOD niiiardów lirów. Budowa
rrwałabv 4—5 lat Wiole firm
buaow łani ch
w yruilo
goto
wość. finansowania
przedsię
wzięta i wszystko zależy teraz
od władz rzymskich.

DZIENNIK
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Delegacja KC „SvazamT

BAŁTYCKI

Mieszkaniówka nadal „pod planem P»

w Gdańskiem i Fiaskiem Zawiłości budowlanej geografii

rarm” z Czechosłowacji, któ
rej przewodniczył generał
major Miroslav Wrba, prze
wodniczący Komitetu Cen
tralnego „Svazarm^ Republi
ki Czeskiej i wiceprzewod
niczący KC „Svazarm" Cze
chosłowacji. Gościom towa
rzyszył prezes Zarządu Głó
wnego Ligi Obrony Kraju
gem dyw. Zygmunt Husz
cza.
Członkowie dexegacji cze
chosłowackiej przybyli do
PoiskL aby zapoznać sią ze
strukturą organizacyjną oraz kierunkami szkolenia
LOK.
W elbląskiej siedzibie Li
gi Obrony Kraju spotKali
się z nimi sekretarz KW
PZPP Ryszard Rutkowski,
wicewojewoda Józef Sowa,
zaś z pracą wojewódzkiej
organizacji LOK zapoznawa
Ii czechosłowackich gości
prezes ZW LOK Henryk D j
fenbach oraz członkowie za
rządu: płk Bogumił Malkie
wicz, ppłk Mieczysław Milosi i ppłk Stanisław Taraszczuk.
Goście zwiedzili bazę oś
rodka szkolenia kierowców,
ośrodek szkolenia wodnego
i modelarstwa, bazę szkole
niową i warsztatową. Zapo
znali się również z salą tra
dycji ZW LOK oraz wpisa
li się do księgi pamiątko
wej. Następnie delegacja
„Svazarmu" wraz z towarzy
szącym’ osobami udała się
do Malborka, gdzie zapozna
się z bazą szkoleniową od
działu LOK, a także zapoz
•
•
•
W dniu wczorajszym w na Się z zabytkami miasta
Elblągu przepywała 5-osob& oraz zwiedzi zamek maloor
wa delegacja członków or ski. *
skoL
ganizacji obronnej
„SvaZ-ca członka Biura Poli
tycznego KC PZPK, 1 sekreto-i KW PZPR w Gdańska
Stanisław
Bejger przyjął
wczoraj przebywającą na
Wybrzeżu gdańskim delega
cją Komitetu Centralnego
ciechosłowackiej organiza
cji
obronnej
na
czdle
z z-cą przewodniczącego KC
„Svazarm" gen. mjr. Miioslaveia Wmą. W trakcie
^pOLkania S. BejgeT zapoz
nał gości z aktualną sytua
cją polityczną i społecznogospodarczą
województwa
qüaftskieqo, akcentując zw'ą
zki gospodarcze łączące na
sze kraje. Szczególne miej
sce we współpracy zajmuje
qospodarKa morska i obsłu
ga towarów czechosłowac
kich orzechodzących tranzy
tem przez nasze porty.
Z-ca przewodniczącego KC
„Svazarm" gen. mjr M.
Wrba przedstawił rolą i zna
czenie
organizacji
„Svazarrn" w procesie wychowa
nia ideowo-patrietycznego i
obronnego młodzieży, a tak
że podkreślił znaczenie wy
miany doświadczeń w tym
zakresie pomiędzy Ligą Ob
rony Kraju l „Svazarm”.
Uczestniczący w spotka
niu prezes Zarządu Główne
go LOK gen dyw, Zygmuni
Huszcza poiniormował - o
j/Odstaw >wych
problemach
rozwiązywanych przez dzia
łaczy ligi. W spotkaniu
wziąi udział szel Wojewódz
kiego Sztabu Wojskowego
płk Zenon Molczyk.

Koltjnu raporty GUS o sytuacji gospodarczej kraju Płock, Elbląg, Suwałki i, nie
Die odnotowują, niestety, tak oczekiwanego postępu w stety awie duże aglomera
budownictwie mieszkaniowym. Przypomnijmy, ta po 7 cje: Warszawa 1 Gdańsk,
miesiącach roku tegoroczny plan przewidujący skrom którym udało się osiągnąć
zaledwie
20
na przecież rozmiary budownictwa — 135 tys. mieszkań dotychczas
wykonano zaledwie w 38 proc. Przekazanie w tym cza proc. tegorocznych zamie
sie 52 tys. lokali oznacza wynik gorszy od ubiegłorocz rzeń.
Rozpiętość i różnice
w
nego o 1,4 tys.
wywiązywaniu się budowla
Bilansowane w skali całe
GięDsza analiza wyników nvch z przyjętych na ten
go kraju rezultaty pracy bu budownictwa mieszkaniowe rok zadań są zbyt znaczne
dcwlanych nie pokazują jed go w minionych 7 miesią aby nie skłaniały ao zasta
nak znacznego zróżnicowa cach roku dowodzi to nie nowienia. Czy istotnie
w
nia sytuacji poszczególnych wszystkie regiony i woje podobnych warunkach za
województw. Wprawdzie i wództwa w jednakowym opatrzeniowych, organizacyj
w latach ubiegłych odnoto stopniu przyczyniają się do nych
i kadrowych możną
wywano obok dobrych — słabych postępów w budo rozgrzeszyć pozostających w
mniej
korzystne rezultaty wie mieszkań Znacznie wv ż tyle z takiego wykonania
mieszkaniówkt, jednak ten sze od przeciętnych wyniki planu i tłumaczyć ten stan
rok wykazuje znaczne, za uzyskano rp. w Krakowie, rzeczy tylko obiektywnymi
stanawiające rpżnlce w pra Jeteniej Górze, Kaliszu (po trudnościami?
cy i efektach przedsiębiorstw 50 proc. rocznych zadań).
budowlanych
w
zależ Katowice, Częstochowa, Zie
ności od terenu ich działa lona Góra, Toruń i Szczecin
nia. Dotyczy to zresztą nie mają na swoim koncie po
tylko stopnia
wykonania nad 40 proc. zaawansowa
rocznych zadań a’e także i nia planu br. Dla kontrastu
innych mierników - stosowa-. wymienić trzeba i te które
nych przy ocenie pracy,wy-, uplasowały się na końcu i
konawców takich jak t/kle legitymują się najgorszymi
efektami. Są to np. Legnica,
budowy, ceny, kosz.ty itp.
W trzecim
dniu zjazdu
socjaldemokratów w Norym
berdze 400 delegatów usto
sunkowało się do polityki
kierownictwa SPD, zaprezen
towanej
w
pierwszych
dwóch dniach zjazdu. Spo
śród wniosków, zgrupowa
nych w kilkunastu grupach
Z każdym dniem osiągany si być wypracowany i przy- tematycznych, najwięcej do
końcowy, tyczyło „poliiyki pokoju i
jest postęp na konferencji ięty dokument
sztokholmskiej
w sprawie którego postanowienia ogra bezpieczeństwa”.
Delegaci
oczekują
od
środków budowy zaufania, i niczą niebezpieczeństwo wy
wielkich mocarstw
bezpieczeństwa oraz rozbro buchu konfliktu zbroineao „obu
jenia w Europie, która 19 na naszym kontynencie. U- podjęcia poważnych roko
września musi odroczyć ob- tworzono małą qrupę delega wań rozbrojeniowych", do
w inicjatywach
radv w oczekiwaniu na re cji (w jej skład wchodzi strzegają
zultaty spotkania KBWE w również Polska), której za M. Gorbaczowa „godne uwa
prowadzące
Wiedniu. Do tego czasu mu- daniem jest bardzo szybkie gi przesłanki,
.— czasu pozostało niewiele
-- pizedstawienie konferen
cji założeń struktury porożu
m.ema końcowego. Pierw
sze informacje ze spotkania
tych deieaacji określa się
jako obiecujące.
szkół. Do nauki podmio
Jak poinformowano wczo
tów uzupełniających na ra raj na cotygodniowym spot
zie wydrukowano komplety kaniu z dziennikarzami, na
Zgodnie i wcześniejszy
materiałów pomocniczych.
konferencji
osiągnięto też mi ustaleniami między dy
Kłopoty natomiast są z ważne porozumienie o obję rekcją budowy CZMP a ho
pozyskaniem autorów no ciu systemem powiadamia lenderską firmą Philips, ma
wych podręczników.' Kadry nia przerzutów wojsk i ze ona wyposażyć pomnik —
naukowe zniechęca fakt, iż strefy stosowania środków, szpital Centrum
Zdrowia
podręczniki nie są zalicza to jest do Europy wiąz z Matki Pułki w system tele
ne do dorobku naukowego. pizyległym obszarem mor wizji kablowej. Jest to co
Ministerstwo zamierza po skim i przestrzenią powietrz raz popularniejszy system
wołać spółki autorskie, skła ną.
Państwa NATO
— na Zachodzie, polegający na
dające się z nauczycieli i szczególnie USA —- usiłowa tym, że odbiorniki telewi.
pracowników
naukowych. ty wyłączyć te przerzuty z zyjne odbierają program nie
W szvbkim czasie bowiem systemu. Będą cne jednym za pośrednictwem oddziel
w związku z reformą pro z istotnych składników po nych anten, a jednego ośgramową, potrzebnych jest rozumienia,
co przyczyn’ lodka, połączonego z nimi
jeszcze wiele dobrych pod się do poprawy zaufania i zespołem kabli. Philips pod
ręczników.
bezpieczeństwa na naszym jął się zainstalowania tego
kontynencie, Uczestniczący systemu w CZMn w ramach
KATARZYNA KORCZAK w
spotkaniu ' dyplomaci kontraktu, wartości ponad
stwierdzili ponadto, źe w 150 tys. guldenów. Philipso
grupach roboczych zajmują wski będzie ośrodek odbiór
cych
się poszczególnymi czy oraz tzw. system dystry
częściami przyszłego doku bucyjny, czyli Zespół kabli,
mentu końcowego osiągnię doprowadzających program
to już porozumienie w naj
mentem tego tworzywa jest ważniejszych sprawach lub
przejściowe wydzielanie for- jest ono bardzo bliskie Wy
m aldehydu
—
substancji razili oni osobiste przekona
szkodliwej dia zdrowia, a do nie, że dokument końcowy
brze znanej
jako składnik będzie gotowy w ustalonym
. «, p
słynnego „chemosilu" do po czasie.• Dokończenie m m, I
głogi, płyt w lorowych, lakie
Z dużym
zainteresowa
rów itp Jak zapewniajq au niem oczekiwana jest
w m. in. krajów tocjalisiycztorzy emisja tego zw;qzku Sztokholmie zapowiedziana nych. Po raz pierwszy ucze
nie DTzekracza dopuszczal już wizyta na konferencji stniczą wystawcy t Czecho
nych norm, ze zwykłej ostroż I wiceministra obrony naro słowacji, Węgier i Jugosła
naści nie zalecają jednak sto dowej, szefa sztabu general wii. Wzrosła także iiczba
sowania krylommy wewnqtrz nego
sił zbrojnych ZSRR pawilonów narodowych or
pomieszczeń mieszka'nych.
marszałka Siei gieja Acfero- ganizowanych przez agendy
Od pcczqtitu przyszłego ro tmejewa. Oczekuje się, źe rządowe. Na poprzedniej wy
ku składniki do
produkcji jego wystąpienie na najbliż stawie miały taki« pawilo
pianki krylaminowej będz:o szej sesji plenarnej w pią ny: Dania, Szwecja, Finlan
dostarczać chorzowski „Pro- tek, w decydującym okre dia, Norwegia i Holandia,
dryn”. Ma ich być ok. 1 tys. sie prac konferencji, będzie Obecnie urządzają je rów
ton na poczqtek. W rczie miało duże znaczenie dla nież kolejne dwa kraj* tj.
większego
zapotrzebowania jej powodzenia i może istot Wielka Brytania i RFN— D1» trat
szczególne
DTodukcja ta może być zwięk nie przyczynić się do przy
udział pol
szona da 5 tys. ton.
spieszenia porozumienia w znaczenie ma
Wytworzenia pomn spienia pozostałych jeszcze do uz- skich wystawców, którzy za
jqcych podjęło
rzemiosło. goanienia kwestiach.
zapewne stan,
prezentują
możliwości I oterty gospo
darki mor; klej.
— W sumie udział bierze
w „Baltexpo" 150 wystaw
ców
polskich:
przedsię
biorstw państwowych, przed
pudowy bazy ludowej. Jeśli sprawności portów jest sy siębiorstw handlu zagranicz
się to powiedzie, potencjał tuacja w transporcie kolejo nego, wyżrzych uczelni, spót
przeładunkowy na rok 1990 wym Szlaki co prawda się dzielczości oraz firm prywat
wzrośnie z obecnych 24 do modernizuje, ale wagonów nych — krajowych i polo
Najwięksi polscy
28 min ton.
z roku na rok jest coraz nijnych
Wariant
pesymistyczny mniej. Straty wynikające z wystawcy to: „Centromor”,
przewiduje, że możliwości niesprawności transportu ko pod któiego szyldem wystą
przeładunkowe naszych por lejowego, a liczone także w pują 54 przedsiębiorstwa
tów mogą spaść tak dalece, dewizach, przekraczają po morskie, w tym stocznie pro
że nie tylko trzeba będzie żytki z eksportu wagonów. dukcyjne, a także placówki
zrezygnować z tranzvtu, ale Najwyższa pora na dokona badawcze? „Navlmor",
na
jeszcze skorzystać z usług nie kompleksowego. porów którego stoisku skupiają
portów położonych na za nawczego rachunku opłacal swoje eksponaty stocznie re
chód od Odry, aby prze ności w tej mierze.
momowe, jachtowe i żeglu
wieźć morzem ładunki pol
(PAP)
ga śródlądowa.
skiego handlu zagraniczne
go. Do teyo — jak stwier
dzili posłowie — nie moż
na dopuścić. Proponują oni
rozważenie możliwości po
traktowania inwestycji por
towych na podobnych zasa
dach jak się to dzieje w
odniesieniu
do przedsię
Zanim do Dżakarty dotrze drylowała w Cieśninie Kari
biorstw eksportujących. W
istocie rzeczy idzie bowiem wiadomość o zatonięciu w mata, o czym władze w Dża
o obronę bilansu płatnicze wodach archipelagu i liczą karcie dowiedziały się 9
go kraju, a także o utrzyma cego 13 677 wysp jednostki, maja. Wstępne dochodzenie
nie lub rozwinięcie opłacal mija kilka dni, a informacja wykazało, że na pokładzie
test zwykle niedokładna i statku znajdowało się 47
nych usług tranzytowych.
Istotnym
źródłem
nie zdarza się, że w tym samym pasażerów, ale- uratowanych
czasie zatonął inny statek. 65 rozbitków twierdzi, że
Dyrektor qeneralny trans było ich 200. Przepełniony
portu morskiego Junus E. statek zaczai
przeciekać
Habibe mówi, że w ub. ro wskutek wibracji silnika,
ku na wodach archipelagu które spowodowały pęknię
zdarzyło się ponad 300 ka cife kadłuba.
Rzecznik prasowy Mini tastrof morskich, które po
I i d II laty w tradycyjnych
sterstwa Łączności nadesłał chłonęły życie setek ludzi, żaglowcach »czato montować
do PAP sprostowanie doty choć dokładna liczba ofiar siln<kt, by zwiększyć szybkość
l liczbę przewozów tym naj
czące podanej przez resort nie jest znane
bardziej popularnym I najtań
Informacji o liczbie rozmow
Przykładem może bvć ka szym środkiem lokomocji. Wla
telefonicznych w ramach tastrofa żaglowca motoro dze udzielały nawet pomocy
abonamentu
miesięcznego. wego „Selamat Berkat Ya- właścicielom, którzy montowa
silniki. Okazało sie jednak,
Jak wynika ze sprostowania ya”. Jednostka, której wol Ii
te żaglowce nie były do tego
— opłaciwszy 200-zlołowy no było zabierać na pokład przystosowane. Innym nowo<' m ratonicC są niskie kwali
abonament będzie można poza 11-osobową załogą 15
fikacje załóg ł niekompeten
przeprowadzić tak jak do pasażerów j 15 fon ładun cja
u «adz portowych, nieumie
tel Dory — 40, a nie 30 jak ku, wypłynęła z portu Pon- jętność montowania silników.
Po setkach zatonięć władie
podano, rozmów miejsco tianak na Borneo 6 maja
wych bez dodatkowej opła ub. roku w rejs na wyspę zabroniły montażu silników 1
opracowują
model przystoso
ty.
MaduTa 1 w 24 godz. później wany de silnika.

Dokończenie te et;,

t

do pensji zasadniczej oirzy
mvwać będą nauczyciele za
uzyskane stopnie specjali
zacji zawodowej. Jak tylko
było to możliwe podwyż
szone zostały stawki dla
nauczycieli
rozpoczynają
cych pracę.
Wiele kwestii w oświacie
nadal czeka na rozwiąza
nie. Nad tym np., czy pro
gramy szkolne są przełado
wane, jak można je nieco
zmodyfikować, aby nie ob
ciążały one zbytnio ucz
niów zastanawia się, powo
łany przez Ministerstwo Oś
wiaty i Wychowania, zes
pół złożony z nauczycieli

praktyKÓw i przedstawicieli
świata nauKi.
W drugiej części konfe
rencji zadawano pytania.
Zebrani zainteresowani byli
m. in.- organizacją zajęć
szkolnych w soboty robo
cze, perspektywą poprawy
warunków dowozu dzieci
do szkół na wsi. Pytano o
podręczniki do przedmiotów
uzupełniających.
Minister
Joanna
Michałowska-Gumowska, odpowiadając na
pytania, powiedziała iu. in.,
iż przewidziane jest wyasy
gnowanie środków na czę
ściowe odnowienie przesta
rzałego taboru samochodo
wego służącego do dowo
zu wiejskich dzieci
do

4,5 miesiąca
w grobie
Amerykański śp ewak mu
zyki country. Bill Whue
przygotowuje się do spędzę
nia 4 i pól miesiąca w spe
cjalnie przystosowanym, ki
matyzowanym grobowcu. Je
go celem jest zebranie środ
ków dla fundacji zajmują
cej się pi z ©prowadzaniem
przeszczepów u dzieci.
52-letni White zostanie po
grzebany nie po raz pier
wszy — w ciągu 12 lat da
wał się on już pochować
sześćazi esięciokrotnie Naj
dłuższy jego pobyt pod zie
mią trwał 140 dni bez przer
wy. „W grobach spędziłem
łącznie 3 lata mojego życia
— wyznał śpiewak Niektó
rzy twierdzą, że jestem sza
leńcem, ale są oni w błę
dzie Ja traktuję to jako pra

cą' .

Bill White zostanie „po
chowany” w najbliższych
dniach w Melbourne na Flo
rydzie. Czeka na niego gro
bowiec o wymiarach około
1 na 2 metry, wyposażony
w telefon, radio i telewizor.
Nad nim wznosi się kon
strukcja zawierająca przewo
dy klimatyzacyjne oraz 3 li
nie telefoniczne.

go wytwarzania. Potrzebna
jest do tego żywica okryłowa i katalizator, które nu
piać budev/y dccteto/q w be
czkach eta z pompa doxujcca
i mieszajqca cbo składniki.
Efekt przypomina działanie
gaśnicy śniegowej, z dyszy
wytetuiq strug, b:ałej pian*',
która jednak nie ulmnia s:ę.
lecz do kilkunastu minutach
zamienia w ciało stałe. Kry
lami,tę możno więc wytwdrzać np. na ptacu budowy,
wypełniając
niq
wszelkie
szczeliny w murach czy stro
pach. Zostało już zr«sztq do
puszczona przez Instytut Te
chniki Budowlanej do użytku
jako materiał do izolowania
cieplnego stropów, które mo
żna krylaminq ocieplać meto
dq wtłaczania doz zdejmo
wania pokryć dachowych.
Jeaynym praktycznie manka

Konferencja sztokholmska

Dalszy

postęr)

Wolnorynkowa sprzedaż mięsa
• Dokończenie ze str. 1
targowiskowej dostrzegano rów
piet i inny aspekt gospodar
czy, a mianowicie korzystny
wpływ
rozszerzania
takiego
nandlu na skup skór. Nie da
się przecie* ukryć, te skftry
ciełąt ubijanych przez pokut
nych handlarzy mięsem były
najczęściej niszczone dla za
tarcia
siadów
nielegalnego
handlu.

O tvm kiedy całkowicie
odełdziemy od reglamenta
cji mięsa i jego przetworów
zadecyduj« postęp w hodo
wli i dalszy wzrost skupu
żywca. Dobre zbiory zbóz i
nieźle
zapowiadające sie
plony ziemniaków stwarzają
warunki do rozszerzenia
chowu
trzody
chlewnej.
Rzecz Jednak w tym, by
przez zrealizowanie olano-

wanego importu koncentra
tów białkowych zapewnić
hodowcom dodatki paszowe
i tą diogą wpłynąć na iacjonalniejsze wykorzystani«
pasz gospodarskich. Przy
rozszerzeniu handlu targo
wiskowego na cały kraj
znajdą się zapewne i tacy
właściciele małych gospo
darstw, niezbyt oddalonych
od dużych aglomeracji, któ
rzy dla poprawy swych do
chodów rozwmą chów trzo
dy przeznaczonej na ubój
gospodarczy na odpadkach
ze stołówek i zakładów ga
stronomicznych. I o to prze
cież chodzi, aby dla rozwo
ju hodowli
wykorzystać
wszelk,e dostępne źródła
pasz.
fPAP)

Prezydium zapoznało się
też z informacją o realiza
cji programu czynów spo
łecznych za I półrocze br.
Ogoiem program wojewodz
ki przewiduje wykonanie
czynów wartości
S54 4?8
tys. zł. Do tej pory zamie
rzenia te wykonane zostały
w
37,8
proc.,
a
ich
wartość wyniosła 248 min
zł.
Prezydmm WRN zapozna
ło się także z informacją o
przebiegu kampanii wybor
czej ławników i członków
kolegium ds. wykroczeń oraz materiałami na najbliż
szą sesję WRN.
(fcp)

Delegacja

Episkopatu RFN

do rozbiojenia w skali swia
towej", witają z uznaniem
radziecką decyzję o przeułu
żeniu moratorium na prób
ne wybuchy atomowe, jak
również popierają ideę po
wszechnego zakazu doświa
dczeń atomowych Zjazd od
mawia poparcia dla amery
kańskiego piogiamu „wojefi
gwiezdnych”, żąda pizeksztal
cenią Europy w strefę wol
ną od broni atomowej i che
micznej, demonstruje kry
tyczny stosunek do USA,
przy jeanoczesnym akcenio
wanm sojuszniczej lojalno
ści.

Dar firmy Philips
do telewizorów. Przewiduje
się wyposażenie CZMP w
prawie 500 odbiorników, ale
już polskiej produkcji. Fir
ma
Philips
postanowiła
część instalowanych
przez
siebie urządzeń przekazać w
darze pomnikowi-szpltalowi.
Zdecydowano, że darem bę
dzie ośrodek odbiorczy, war
tość którego sięga 40 tys.
guldenów.
Pisemną deklaracię oprze
kazaniu ośrodka odbiorcze
go TV w darze CZMP, prze
kazał wczoraj na ręce sekre
tarza generalnego Rady Obywatelskie j Budo wy Pomnika-Szpitala Józefa Nlewia
domskiego, przedstawiciel fir
my Philips — Albert van
den Tillaar.

27 bm. opuściła Warsza
wę delegacja
Episkopatu
RFN z jego przewodniczą
cym, arcybiskupem Kolonii,
kardynałem Josephem Hoeffnerem, która przebywała
w naszym kraju na zapro
szenie Episkopatu Polski

100000 mil
żaglowca NRD
„Wilhelm Pieck
Zwodowany Ł sierpnia 1551
roku żaglowiec NRD „Wilhelm
Pieck” ma jut na swoim kon
cie 100 000 mil morskich. W clą
gu 35 lat wyszkolono na nim
5la0 marynarzy. Statek odbył
wiele rejsów po Morzu Bałtyc
kim, Północnym, Śródziemnym,
Czarnym. Pływał te* po Athrntyku. Zawijał do 20 portów
świata.
„H’l'helm Pieck” jest statkiem
szkoleniowym Marynarki Wo
jennej, floty handlowej I ry
bołówstwa
dalekomorskiego
NRD. Żaglowiec jest „pływa
jącą szkołą morską”. Tu odby
wają się wykłady 1 egzaminy
przyszłych wilków m orskich.

Jakiego koloru
są... białe
niedźwiedzie?
Nie "’leży spieszyć się s od
powiedzią na pytanie Jakien
kolos a jest sierść białego niedź
wiedzia — doradzają naukow
cy Owlosienie groźnego miesi
kar ca Arktyki jest, iak oka
zuj* się, przezroczyste. Pozory
bia.ego
zabarwienia
nadają
nł< flżwiedziowi polarnemu pro
młendc słoneczne, odbite od po
wle-zchai pustvrh wewnątrz
bi zfarwnych włosków sierści.
SKMplająe rozproszone pro
mienie ultrafioletowe I nada
jąc im kierunek ściśle prosto
padły do powierzchni
skóry
k^zdy oddzielny włos spełnia
roię swego rodzaju szkła powtkszaiacego Całe zaś futro
niedźwiedzia funkcjonuje podo
bnie iak maleńki przetwornik
ene-rll światła słonecznego w
ciepło. Mechanizm ten 1e?t tak
doskonale wyregulowany, te
nauKowcy traktują go jak mi
niaturowy
model elektiownl
słonecznej.

2 września - otwarcie „BALTEXP0 ’36”

Indonezja

Dlaczego toną statki

Sprostowanie
Min. Łączności

Lekkoatletyczne ME
Drugi dzień mistrzostw Eu
tNRD) 10,20; 8, Bruno Marl»ropa w lekkoatletyce rozpo
Rose (Francja) 10,21.
częll dzieslęeioboiscL i specja
Złoty meoal w rzucie oszcze
listki »koku wzwyż. Polki Eł- pem wywalczy! Klau« Taielżoieta Trylińska i Danuta Buł
meier -RFN) — 64.76, irebrny
kowska
zakwalifikowały
się Detlef Michś-1 (NRD) a brązo
do finaiu z wynikiem 189 cm. wy Wiktor J»wsiukow (ZSRR)
Minimum
wynoszące 19i cm
Złoty medal w skoku w dal
osiągnęła tylko jedna zawod kobiet zdobyła Heike Dr edi
niczka,
rekordzistka
świata ble r (NRD) — 7,27. srebrny Ga
Stefka Kostadinowa. Pozostałe lina Czlstiakowa (ZSRR), a
finalistki skoczyły po 165 cm. brązowy Helga Radtke (NRD).
Wyniki chodu na z0 km
Bogusław Marniński zakwa
mężczyzn: T. Josef
i-riblinec
lifikował się do finału w bie
(CSRS, — 1:21,15; 2. Maurizio gu na 3000 m z przeszkodami
Damilano (Włochy) — 1:21.17; Zajął on w półfinale 3 miej
3. Miguel Prieto (Hiszpania) — sce z er sem 8.27,11.
1:21.36; 12. Jan Kłos (Polska) —
Ryszar^ Ostrowski awanso
1:27.53.
wał do finału biegu na 700 m
Złoty medal w biegu na 100 zajmując w swym
półfinał*
m
kobiet
zdobyła Marlies
trzecie miejsc* — 1.46 59. (AGoehr (NRD) — 10,91, srebrny
wansowało po 4 biegaczy).
Anelia Nunewa (Bułgaria) —
Helmut Krieger awansował
11,04, a brązowy NelU Coodo finału perni^ci- kula. z 18
man (Holandia) 11,08.
wynikiem »Uminacji — 19.10.
Finał — 100 m mężczyzn: l.
Najdalej
w
eliminacjach
Lindiord Christie (W. Bryta
pchnął kulę Ulf Tiratiurmarm
nia) 10,15; 2. Steffen Bringm, nn (NRD) — 2Ę13

przebywała w Polsce

Dla CZMP

Portom na ratunek
• Dokończeni* ze tu. i
ziornie. A oznacza to, Ze w
stosunku do rosnących po
trzeb i tu następować bę
dzie regres.
Gdańsk z 40 proc, zuży
cia majątku wygląda staty
stycznie nieźle, ale jeśli od
liczyć nowy potencjał Por
tu Północnego,, stanie na
równi ze Szczecinem. Wy
soka dekapitalizacja doty
czy głównie nabrzeiv
w
starym
porcie i urządzeń
przeładunkowych. Przy obec
nym tempie prac, limitowa
nym środkami finansowymi
i potencjałem wykonaw
czym, odbudowy nabrzeży
nie zakończy się w tym stu
leciu. Port przy finansowej
pomocy
zainteresowanych
kontrahentów
szykuje się
do dokończenia przerwanej

Wczoraj w Elbiągu odby
ło się posiedzenie Prezy
dium Wojewódzkiej Rady
Narodowej. Rozpatrzono na
nim m.in. realizację zadań
budownictwa mieszkaniowe
go w regionie za 7 miesię
cy br.
Wojewoda elbląski płk
Ryszard Urjińskł poinformo
wał zebranych, iż do końca
lipća br. przekazano do uzy
tku 514 lokali, tj 30 proc.
planu rocznego, który prze
widywał budowy 1746 miesz
kań. Niskie wykonanie pla
nu spowodowane jest prze
de wszystkim brakiem ma
teriałów budowlanych oraz
Ich nieryttnicziią lostawą.
Najlepsze wyniki uzyskano
w Braniewie, gdzie plan wv
konany został w, 50 procen
tach Budownictwo nie uspo
łecznione oddało w tym okiesie 76 mieszkań.

Obrady zjazdu SPD

Krylamina - whites rozpoczęcie produkcj
• Dokończenie m> itr. i
ti^polna, a gazy wydzielane
«zez niq w wysokich iempe
■Murach nie $q toksyczne,
N przeciwieństwie do styre
nami nie subl.muje, a więc
ue znika pod wpiyv/em słoń
a i powietrza. Można *q tyn
oować, lakierować, można
u'q n-otryskiwuć duże.powie-z
:hnie lub formować w bloki
eiqć na cienkie płyty.
Kopitalnq zaietq nowego
weraywa jest sam sposób je

Z obran Prezydium WRN w Elblągu

RFN

Będziemy pracować spokojnie
•
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— Sądząc z przvgotowań,
to w tegorocznej „Baltexpo”
następuje też pewne przesu
nięcie akcentów.— No właśnie. Poprzednie
wysiawv poświęcone były
głównie wyposażeniu okrę
towemu. Obecnie więcej
firm eksponuje również wy
pos&zenie dia portow, rybo
łówstwa oraz atrybuty ochrony środowiska morskie
go.
,
— Rozrosła sie takte, jak
wynika z zapowiedzi, liczba
imprez towarzyszących.
— Ogółem bęazie ich ok.o
to 40. Przede wszystkim od
będzie „ się w tym czasie
międzynarodowa Konferen
cja Morska „Baltexpo" z u-

dzlałem 250 wybitnych na:
kowców i praktyków rwi
zanych z morzem. Otwier
my m. in. równocześnie 1
2 września br. w galerii ne
Motławą wystawę norw
skiego
malarstwa maryn
stycznego.
— Czy każdy może zwt
dzlć wyttawę?
— Codziennie w dniac
2—5 września br. w godz
nneft 16—18 wystawa na
renie ,-Ollvii" dostępna bi
dzie dla
publiczności, a
tylko dla osób dorosłyc
Bilely do nabycia w kasa*
.Orbisu” przy wejściu c
hali JjOIma .
Rozmawiała:
TERESA CHU13EK

OGŁOSZENIA
supetekspiresou/e
DZIAŁKĘ
Dudowianą
w
Odaiiaku-Osowej
zamienię
na nowego Poloneza lub
sprzedam. Poloneza 1881—
•3
kupię.
Oferty:
27208,
Biuro
Ogłoszeń,
80-058
Gdańok
DZIAŁKĘ warzywną
1000
m kw,, 4 tunele 6xlŚ. szopy-magazyny
domtk
na
warsztat lub do zamiesz
kania w Gdyni-Kolibkach
odstąpię.
Tel,, 710-749.
w
|od i
8—16.
G-26860
PaWIŁON
handlowy
w
Tczewie oddam w dzierża
wę. oferty: 27303, Biuro
;łoszeń.
0-958 r ąt.,.K.
CIĄGNIK C 355 sprzedam
M Wysocki, Lendowo 17
gnina Pruszcz
G -272»
MERCEDESA 2Q0D (skrzydi&k) sprzedam. Tel. 25-40*_
G-27272
MERCEDESA
(skrzydiak)
sprzedam. Suchamino Schu
nr im.ą 28.
G-’7276
FIATA I26p, stan bardzo
dobry Bprzedam. Przymo
rze. Chłopska 22/H 14
_______________________ G-27235
FIATA 126p (do 3 la ) ku
pię. Tel. 4’/-70-a7. po 16.
___________
G-27325
TRANSPORTER 10 m sprze
lam Wrzeaecz, Łesny Stok
L______________________ G 27isr
MASZYNĘ piekarniczą do
wyrabiania
ciasta
srorzeoam Maioorn, Polna. 22
_____________________ G-27216
NOWY Atari 800 XL magneiofor 2 Quick Shot spiże
dam. Gdrńsk, JanB z Kolną 10,7, po 16.
G-27271
PTEr gazowy 2M m kw..
ZSRR, sprzedam
Tel. 5704-41.__________________ G-27277
KURCZAKI brojler^ do uboju
sprzedam.
Ferma
Gdańsk-Osowa,
Bamiewicka 132, koło dworca PKP.
_________
0-27282
A^ara"" do mierzenia ciś
nienia kuplę. Teł. 51-71-53

OWCZARKI niemieckie ro
dowodowe.
7-tygodniowe
sprzedam. Wejherowo, osie
u e lOiMl-lecia 10/58, po godz.
18____
0-27284
NOWOFUfiDLANDA — w™
dołaza (2,5-roczną aukę) w
dobre ręce tanio sprzedam
Teł. SC-51-37
_ G-27295
PARKIET buttowy sprzedaim. Teł. ,j6-J57-43. ■’ 17257
PIEC gazowy Mora kupię
Teł, 23-44-69, d. 15. 0-2 !83
POSZUKUJĘ
inieszkanja,
kawalerki lub dwóch po
koi * telefonem Teł. 5620-45._____________ G-~y t>9
OBCOKRAJOWIEC
poszu
kuje mieszkania do wyna
jęcia we Wrzeszczu, Tel.
77-438 (9—13),
C.-27287
KOPARKĘ-spyoharkę
Bia
łoruś. po remoncie sprze
dam. Jan Konecki. Gdańsk,
Marynairkl Polskiej 136 A/13,
po godz 16,_________ G-27252
M-5 Obłuże, sprzedam. Te
lefon 25-35-85 24-39-42.
G-27293
ZATRUDNIĘ rencistów ko
b,etę i mężczyznę na wsi.
Mieszkanie
zapewnione.
Władysław Kołodenn. Czapielsk 10 83-050 Kolbudy.
__________________
G-2T)a3
ZATRUDNIĘ
pracownika
na fermie lteów, emeryta
lub rencistę. Tel. 20-2*-58.
______________________ G-27270
MAijARZY zatrudnię, wa
runki
oardzo
dobre.
Gdańsk-Oliwa, ul. Bvdgo~
Ska 4/68 (i <6—19).
G-7728«
ZAJAZD FUs w Dworko
wi? gmina Stegns zatrud
ni ■ kelnerów, pomoce Tel
66 la-ul.____________
G-27353
Pł VTKAKZA - posadzkarza
zatrudnię. Te] 41-07-20. 82-8-15.
G-27288
SKRADZIONO prawo !azd’
kat.. ART, wyda-ne nrzei
naczelnika gminy Pruszc,
Gdański, Jan Llttwln
G-J729I

Wygrane mecze CSRS. ZSRR
w Turnieje Przyjaźni rugbistow
Wczoraj
rozpoczął
*ię
na
Wybrzeżu gdańskim IX Tur
niej Przyjaźni juniorów do
lat 18 w rugby. Uroczystego
otwarcia imprezy dokonał na
stadionie Ogniwa Sopot wice
wojewoda gdański, przewodni
czący
honorowego
komitetu
turnieju Jerzy Schwarz, wita
jąc
ekipy
Bułgarii,
CSRS
NRD. Rumunii, ZSRR i Polski.
Zgodnie z zapowiedzią skocz
kowie Aeroklubu Gdańskiego
'ądowali na płycie boiska z
flagami państw-uczestników za
wodów, zrzucona zodała także
owalna piłka
We wczorajszych inaugura
cyjnych meczach turnieju zw;
cięstwa odnieśli faworyci. NaJ
pierw w Pucku .,15” CsRS po
konała NRD 42 0 (10:0) a boga

tym łupem Dunktowym podzia
liii się: M. Matousek 2ö. M.
Zourek 8 onat J. Sonka. F.
Srajer, X*. Rejchl i L. Kalda
po 4 pkt.
Z kolei w Sopocie rugbiśc*
ZSRR wygrali z Bułgarią 32:8
22:0).
Punkty
zdobyli
dla
ZSRR: Biełogłazow 1 Łukasze
wicz »o 12 oraz Krasnobajew
1 Truchłu, po 4, a dla Bułga
rii: Penew 4 ł Totew 2,
Dziś, tj. 78 odbędą się kolej
ne dwa mecze. O gociz. 17 w
Choczewie zmierzą się z ZSRR
1 o tej samej godzinie w Pru
szczu Gdańskim przeciwnikiem
Ciechosłowaków będą Rumu
ni. Pojedynki t« zapowiadają
się emocjonująco.
*•<

Ii-ligowe derby w Gdyni

Czy w Szczecinie
Leonia strzeli bramkę?
Sobotnio-niedzielny weekend
siać będzie uod makiem ko
lejnych
pojedynków
pllkarakich we wszystkich ligach j
k asach. Nasz I-ligowy „Jedy
nak” — gdańska LEC HI A wy
jeżdża na trudny
mecz do
szczecińskich portowców Eki
pa Pogoni V, czterech kolej
kach nie przegrała meczu, a
z kolei zespół Lechil zwycię
stwa dotąd nie odniósł, cho
ciaż gra może się Dodobać.
Na stadiome przy ul Tw *rdowskiego
będzie
niezwykle
trudno o komplet
punktów
Jednak w piłce nożnej wszys
tko je&t możliwe 1 chociaż biało-zieloni faworytami w tym
spotkaniu na pewno nie bę
dą, jednak liczymy na am
bitną walkę 1 tyczymy po
wodzenia I
Mamy nadzieję, źa wreszcie
poaopłeczni trenera
Mariana
Geszkege zmuszą do kapitu
lacji bramkarza rywali. Dotąd
tylko piłkarze
taafiscy
nie
splamili się zdobyciem Bram
ki w czterecn
pojedynkacn.
Najprawdopodobniej zagra już
Janusz Kupcewicz, co zapew
ne wzmocni II Unię drużyny,
ale ostrzegałbym przed nad
miernym
optymizmem. Kup
cewicz musi doDrre zgrać się
z Kolegami a oni muszą po
znać jego Intencje Jednak już
z większą wiarą obserwować
będziemy wvsiępy
lechlstów.
Mecz w Szczecinie rczporznie
się o godz. 17 w sobotę, 30
sierpnia.
W II lloze, w grupie 1, dojJzie do derbowego meczu w
Gdyni
ARKA zmierzy sie z
BAŁTYKIEM. Bedzie \o nie
wątpliwie ciekawy
mecz,
a
wskazać zwycięzcę
Jest
nie
sposob Ekipa gospodarzy, pod
wod^ą
trenera
Krzysztofa
Szkody zechce
zapewne
na
własnym boisku pokonać b

Legia-IKS 2:2
W zaległym meczu 1 ligi pił
ka iskiej Legia Wa szawa zre
misowała z ŁKS Łódź 2 2 (1:1).
Bramki dla Legii — Witoid
Sikorski w 26 min. 1 Dariusz
Wduwczyk w ! T min.., dla ŁKS
— Krzysztof Baran w 35 m:n.
i Grzegorr Włęzlk w 50 min.
Widzów 15 tys Żółta kartka:
W Jagód« (Legia).

I-llgoweów i „K.ólować”
w
Gdym. Jednak drużyna trena
ra Stanisława Stachury posia
da większe ligowe obycie i
wyższe umiejętności, I B=iłtyka
wi aać należy więcej szans
na dwa punkty. Podejrzewać
należy, iż jak to w derDach
ńa ogól bywa, na Staniom«
przy ul. EJsrnonda zrstpoty po
dzielą się punktami.
Początkowo planowano roz
poczęcie meczu na godziną 18
w sobotnie popołudrue, jeunak
ze względu
na
telewizyjną
tiimaniisją
finałów
ind;, wi
dualnych
mistrzostw
świaui
gospodarze zawodów — gdyń
ska Arka przełożyła (i słusz
nie!) godzinę rozpoczęcia spot
kania na gods. 11. Tak więc
przed połudmem na Ejsmonda wielkie derby Gdyni!
Jednocześnie
organizatorzy
informują, że na
ten mecz
ustalono ceny biletów w na
stępujących wysokościach: nor
maint — 200 zł 1 ulgowe —
130 zł.
Trzecia nasza u rut na Il-ligowa — elbląska
ULIMPI 4,
po cennym remis/e z ubieg
łego tygodnia z Górnikiem w
Knurowie, podejmuje jedena
stkę igloopoiu Dębica. Rywa
le zespołu irenera Józera Baj
ki zdobyil dotąd pięć punk
tów i plasują się m wyso
kim, piątym miejscu. Diuży^
na z Dębicy, pod wodzą zna
nego ną Wybrzeżu szkolenio
wca — Jerzego
Jastrzębow
skiego,, zechce zapewne popsuć
plany ekipie elbląskiej.
Pot zątek meczu vr niedzielę o
godz. fl aa stadionie przy ul.
Agrykola, Sądzić
należy,
ta
zespół RunowsKiego, Kanabaja 1 Bsangl potrafi wr rszcla
zadowolić wybredną elbląską
widownię.
W III ’łdza MOSIR Gdańsk
— na boisku w Kartuzach —
-mierzy się z
Kujawiakiem
tYłoclaweK,
w
niedzielę
o
godz. ’6. Zespół gdańska nnaal szuKa dla siebie .,ro*“Jsca
na ziemi” i warto zajać się
..bezdomnymi”.
Wisła Tczew
gra u siebie w sobotę o godz.
i7 z Jantarem Ustka, a wicelider ‘ tabeli — stoczniowiec
wyjeżdża na mecz do Toru
nia, by gi ać z zespołem Ela
ny.
Wszystkim
naszym
piłka
rzom 1 ich opiekunom życzy
my sukcesów
(I.TFM.)

Wyhrzeżowy przeplatantec
DOBRE WłfiSCl * POZNANIA

12. Ri>dło Kwidzyn
8-4 f—0
Warmia Olsztyn
8.4 2—8
yf Poznaniu odbyły się lek
14. Powiśle Dzierzgoń 8:4 0-4
koatletyczne młodzieżowe mi
strzostwa Polski, w których
OTWARCIE SEZONU „r*
startowali zawodnicy urodzeni
w latach 1965—66. Swoją r ecNa otwarcie sezonu pUki rę
ność zdobyciem szeregu czoło czne* na Wvbrzeiu w dniacn
wych lokat uwidocznili repre 30—31 bm w hal: AOS PG we
zentanci wybrzeżowych klu Wreosaczu odbędzie się ogól
bów.
nopolski turniej juniorek i ja
I ;ak Miro sław Kętrzyński i
niorek młodszych, organizowa
Ltchil Gdańsk zdobył tytuł
ny
pTzez GOZPR. Startują
mistrzowski w rzucie oszcze
zesp. łr Olimpii "Warszawa. Je pem — 75,3ó m. Złoty midat
venil BłJsłystok, Wierzycy Stawywalczył także Piotr Wercmlogard, Startu Gdańsk (w gru
czuk
z Nadwiślanlna Kwi
ple ..A") oraz Startu Elbląg,
dzyn, uzyskując w trójskoku
Borowłaka
Czersk.
Bałtyku
15.92. Na tym nie skończ.yły
Gdynia 1 Startu Gdansk w
się mistrzowskie tytuły wygrupie „B". Początek »poikan
bizeżow-ch lekkoatletów, bo
sobotnich o godz. 10 a nie
wiem Mirosława Koy z Bał
dzielnych o godz. 9.
tyku Gdynia zwyciężyła na
Swój turniej otwarcia będą
400 m ppł — 60.22 zaś Jac< k
także mieli juniorzy miorsi
Kiirgol
również
z
Bałtyku
Impreza odbędzie się w sobo
Gdyni triumfował w skoku o
tę o eodz, 12 w hali SP nr 92
tyczce — 4.80.
iv Gdańsku na Zaspie przy u'.
Po
tytuł
wicemistrzowski
Sta-tow j
Wystąpią
z es por
sięgnął Piotr Konefke z Floty
woj. gdańskiego,
Gd> nia. osiągając w pchnięciu
kulą 16.52. Gdynianin zaledwie
ZGŁOSZENIA.
o 4 cm przegrał tę konkuren
“30 ROZGK5 WEK
cję z Markiem Majkrzakienr
MŁODYCH SIATKARZY
z Chemika Kędzierzyn.
Na liste brązowych medali
Okręgowy
Związek
Fiłki
stów wpisali sie: Aleksandra Siatkowej WFS w Elblągu w
Zimnocb (AZS AWF Gdańsk) porozumieniu z OZPS Gdunsk
w skoku wzwyż — 1.70. Piotr i zgodnie z decyzją
narady
lorłop (Spójnia Gdansk)
na przedstawicieli OZPł w Sdań*
400 m pp‘
_ 53.05. Jarosław sku,
oiganizuje
rozgrywki
Laóaez.ynskl (Flota Gdynia) w dziewcząt i chłopców» w ka»echodzie na 20 km — 1.33.01 i
?orii młodziczek i młodzików
Jolanta
Frysztak
(Lechia (roczniki
1972 i miodszych).
Gdańsk) — 24 5 5 56 w chodzie Zgłoszenia
zespołów
należy'
na 5 km
kieiować do 30 września br.
Pf* adres- OZrs WFS. 82-3j0>
OrsZTYNSKIE ZESPOŁY
Elbląg, ul. Kościuszki 77 A.
NA CZELE
(ke)
Po dwóch kolejkach snotkań
tabela piłkarsKiCJ międzyokre
sowej klasy elblasko-olsztrńsklej przedstawia się następu
jąco:
1 Jezlorak Iława
4:0 7—0
Sokół Ostróda
4:0 7 -0
3. Zomowiec Gronowo 3 1 3—4
Huragan Morąg
3:1 3—1
S Tęcza Biskupiec
3:1 5-4
6. Gwardia II
Szczytno
2:2 5-8
7. MLK3 Korsze
2:2 3—j
Powiśle Czernin
2:2 3—3
9 Barka« To'kmlcko r? 2-3
10. Unia Susz
2:2 2-5
U. Nogat Malbork
1:1 1—2

FXPRFSS LOTEK
7, B, 26f 30, 42
SUPFR LOTEK
18. 19, 21, 22, 25, 26 37
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BAŁTYCKI

Długo oczekiwana inwestycja AMG

Kuchenni

Instytut " "' „ r - ■
-modernizuje się
NSTYTUT Ra etiologii
• Radioterapii Akade
mii
Medycznej
w
Gdańsku na rozbudową
kał, jak wiele innych obiek
tów gdańskiej służby zdro
wia, latami. Jego obecnego
dyrektora prof. dr. med.
Mieczysława Bieleckiego po
witano przed 20 laty na
tym stanowisku zapowie
dzią czekającej moderniza
cji. Modernizacji już wów
czas dyskutowanej od lat
dziesięciu. Przystąpiono do
niej dopiero teraz, gdy w
obiektach z lat trzydziestych
wykorzystano już do maksimvm wszystkie pomieszcze
nia, lokując gabinety lekar
skie i sale wykładowe na
wet w piwnicach, a pacjen
tów — miast w poczekal
niach — na zagraconych ko
rytarzach. Te same stare
mury przyjmowały wciąż
eonz większa liczbę pacjen
tów. Wystarczy powiedzieć,
że w latach I960-—65 wyko
nywano rocznie ok. 50 tys
zdjęć, dziś robi się ich po
nad 200 tys. rocznie.
Jaki jest zakres podejmo
wana)
obecnie
szerokim
frontem rozbudowy? Miej
sce bvłeqo skrzydła połud
niowego instytułu pokry
te jest resztkami giuzu po
rozebranym już pawilonie.

I

osobliwości

01

58

zł, ma być wykonana w 42miesięcznym cyklu przez
Gdańskie
Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Miejskiego.
Zgodnie z przyjętymi zało
żeniami budowlani wejdą
na plac budowy w paździer
niku br. Rozbiórkę starego
budynku AMG musiała wy
konać <,ama we włdsnym
zakresie, tak bowiem życzył
Nowy gmach będzie w sobie wykonawca.
swych piwnicach mieścił ar
— Ale nie to {est najgor
chiwum klisz, gromadzo
nych
dla
celów , dy sze — mówi dyrektor Za
daktycznych
i
nauko- rządu Inwestycji AMG Jan
Niestety, nie udało się za
chować wielu rosnących w
okolicy drzew. Po rozbudo
wie
cze bowiem pawilon połud
niowy będzie nie tylko wyż
szy, ale prawie dwukrotnie
dłuższy. Poszły więc pod
topor ł wierzby i modrze
wie :— w sumie 10 kilkudz;e
sięcioletnich okazów.

Aleksandra Łoś
wych. Na parterze zaś znaj
dą się pomieszczenia przede
wszystkim dla pacjentów ba
danych ambulatoryjnie, a
więc docnoozących i mia
sta. Na pierwszym i częścio
wo drugim piętrze prowa
dzone będą bai dziej złożo
ne badania np. przewodu po
karmowego, nerek, worecz
ka żółciowego. Na drugim
piętrze znajdzie się taicże
aparatura do badań serca i
naczyń krwionośnych, będą
też pracownie, m. in. pracow
nia ochrony przed promie
niowaniem — poinformowa
ła dr Ann* DomaradzkaWożniak z-ca dyrektora In
stytutu Radiologii i Radio
terapii.
Ta
inwestycja,
której
koszt szacuje się na 600 min

Wyrobv Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Bał
tyk" w Gdańsku cieszą się — szczególnie wśród
najmłodszych klientów — dużym uznaniem.
Na zdjęciu: Genowefa Dębińska obsługuje ma
szynę do wyrobów czekoladowych.
Fnt. M. Zarzecki

Nosorowski. — Wyręczamy
wykonawcę nie tylko w
tym. Sami musimv poająć
trudy związane ze zdoby
ciem przydziałów materia
łów budowlanych: cegły,
wapna, stali Budowlani me
musza dziś szukać pracy,
stąd wszystko co tylko moż
liwe przerzucają na barki
inwestora. My zaś morduje
my się z rozbiórką, zdoby
waniem materiałów i w koń
cu pilnowaniem dobytku
wykonawcy. Oczywiście moz
na byłoby np zlecić roz
biórkę GPBM. Wówczas je
dnak cegła wyjechałaby na
wysypisko, a my zapłacili
byśmy dodatkowo 3,5 min
zł. Warunki i żądania sta
wiane dziś przez budowla
nych są tak wyąórowane,
że wręcz nie do przyjęcia.
W stanie rozbiórki są
także dwa inne pomieszcze
nia Instytutu Radiologii i
Radioterapii. W ! jednym z
nich po modernizacji znaj
dzie się nowoczesna radiolo
giczna aparatura do bada
nia serca i naczyń krwio
nośnych — Blcor. To erefenowsKie urządzenie, proóuK
cji Siemensa, zakupiono za
ogromną sumę 2 milionów
dolarów, ofiarowanych przez
kilka zakładów przemysło
wych regionu gdańskiego.
I wreszcie trzecie m.ejsce
prac modernizacyjnych, to
pomieszczenia bomby kobal
towej — urządzenia do le
czenia głównie nowotworów.
Poza koniecznością moder
nizacji lokalu, w którym
jest zainstalowana, również
sam« urządzenie musi być
wymienione. Po 16 latach
nieprzerwanej pracy, jako
niepełnosprawne oddano je
na przechowanie do Instytu
tu Badań Jądrowych
w
Świerku. Jego przydatność
do celów medycznych jest
dziś z racji zużycia i bez
pieczeństwa obsługi zakwe
stionowana. Istnieje nato
miast możliwość przekaza
nia qo przemysłowi.
Na
potrzeby
akademii
została
zakupiona
nowa
bomba produkcji kanadyj
skiej, za dewizy zgromadzo
ne przez Komitet Społeczny
Funduszu Rozwoju Medvcy
ny, podobnie jak wspom
niane uiządzenie Bicor. Je
dnocześnie w tym | samym
budynku co bomba znajdą
się. dwa rentgenowskie apa
raty do naświetlania cho
rych. W planach AMG jest;
także
zakup dodatkowej
aparatury radiologicznej, m.

w muzeum
Ciekawe ' muzeum osooliwośei kuchni znajduje się
w pobliżu stacji metra „Taganskaja” w Moskwie. Cze
go tutaj nie ma — od róż
norodnych łyżeczek do her
baty, którą pijemy już od
kilkunastu wieków, po sa
mowary. Wśród eksponałów
jest m. in
maszynka do
mięsa sprzed stu lat, zna
leziona 1 w fundamemach
starego moskiewsk iego ć&pmu, komplet noży kuchen
nych z ubiegrego wieku.

In. tzw. przyspieszacze, o
podobnym do bomby kobal
towej działaniu.
Na razie jednak mamy
aiytuację taką, te z racji
prowadzonej rozbudowy i
modernizacji zdemontowano
w AMG szereg urządzeń
przede wszystkim terapeu
tycznych, których pracy nie
zastępują żadne inne. Tym
czasem z leczenia promie
niami bomby kobaltowej,
nieczynnej od przeszło mie
siąca, korzystali nie tylko
pacjenci kilinik AMG lecz
także innych szpitali i to z
terenu trzech województw.
Część z mch, najcięższe
przypadki,
jednak zaled
wie
kilka,
kieruje
się
dziś do Szczecina, Bydgosz
czy,
a nawet od’eglego
Wrocławia. Większość jed
nak do szpitala w Redłowie.
Tu więc najbardziej uwi
daczniają się skutki prowa
dzonej w AMG moderniza
cji. Czas oczekiwania
na
zabieqi lecznicze, dodajmy,
że chodzi o pacjentów z
nowotworami, wydłużył się
z jednego miesiąca do dwu,
a nawet więcej.
Nie kwestionując potrze
by
rozbudowy
instytutu
AMG me sposób również
uie zauważyć, że długo nie
robiono nic, teraz zaś chce
się wszystko naraz. To zaś
wymagało
wcześniejszych
przemyśleń i ustaleń- Ze
nie o wszystkim pomyślano
na czas, świadczy najlepiej
fakt, iż laborantki z AMG
z chwilą zdemontowania urządzeń skierowano na urlo
py. Zaledwie jedną oddele
gowano do pracy w Redło
wie. Bez dodatkowego peisonelu z terapeutycznych
urządzeń w Redłowie nie
może korzystać większa licz
ba kierowanych tu chorych.
Retoryczne są dziś pytania
czy istniała konieczność de
montowania tylu urządzeń
naraz i czy nie było możli
wości ulokowania ich gdzie
indziej. Co do personelu
można jeszcze chyba pod
jąć stosowne decyzje.
Jak natomiast przedsta
wiają się terminy ukończe
nia prac związanych z mo
dernizacją pomieszczeń dla
bomby kobaltowej i dwu
qabmełów do naświetlania
promieniami Roentgena? Dy
rektor ds. technicznych PSK
nr 1 w AMG Tadeusz Szty
gar poinfoimował, że z ra
cji ogromnego zakresu ro
bót (koszt ok. 40 min zł)
adaptacja i przebudowa po
trwa do końca dt. 20 października
„Mrastoprojekt"
ma przedłożyć całkowitą do
kumentację przeuudowy. Wy
konawca — polomjna spół
ka „Scanpol" — dał się już
ooznać z dobrej strony przy
wcześniejszych pracach na
jednym z oddziałów radio
terapii.
,
Nie zmienia to jednak
faktu, że w województwie
ądańskim, i tak wlokącym
się w krajowym ogonie je
śli idzie o usługi radiolo
giczne, z racji prowadzonej
w AMG modernizacji pogor
szvły się one jeszcze bar
dziej.

Nibv to jeszcze lato, ale najpewniejsza pogoda... w domu.

Zespoły gospodarcze
- to nie tylko dodatkowy zarobek

za
kładowych
zespo
łów gospodarczych
jest ostatnio coraz
większa, Wielu
pracowników traktuje je nie tylko
jako formę dodatkowego za
robku celenj zrównoważenia
swego budżetu domowego,
ale widzi również jakie ko
rzyści przynoszą rodzimemu
zakładowi a przez to i społe
czeństwu. Dodatkowv zaro
bek w zespołach gospodar
czych jest
bowiem ściśle
związany z dodatkową pro
dukcją. Nie płaci się prze
cież za fakt zatrudnienia, a
za konkretną pracę.
— Taki punkt widzenia na
tę sprawę mają również na
si pracownicy przystępujący
do zakładowych
zespołów
gospodarczych — mówi pre
z es Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Maćkowach
p, Teresa Krystman. — W
naszej spółdzielni powołali
śmy zespoły właściwe dopie
ro w tym roku.
Dotyczy to zresztą więk
szości przedsiębiorstw, ■ cho
ciaż rozporządzenie
Rady
Ministrów
z 14 listopada
1983 r. nakreśliło podstawo
we zasady funkcjonowania
zespołów gospodarezveh, Do
płero jednak nowelizacja te
go rozporządzenia, wydana
w październiku ub. roku 1 unormowała szereg spraw bu
dzących poprzednio wątpli
wości. Podniesiono np. gór
ną granicę zarobków, bez
zawieszenia renty czy eme
rytury, co «powodowało, że
w zakładowych
zespołacn
gospodarczych chętnie pra
cują fachowcy będący już
na rencie bądi emervturze
W niektórych przypadkach
praca w zespołach może im
przynieść
zarobek wyższy
od samej renty czy emery
tury.
— W naszej spółdzielni —
informuje mnie prezes Tere
sa Krystman — utworzyliś
my początkowo 7 zespołów
liczącycn łącznie 30 osób.
Wartość usług
powierzo
nych im jednorazowo
do
opularność

P

wykonania wyniosła 3 min
388 tys. zł.
Różne to były zlecenia.
Np. pracownicy
Oddziału
OSM we Wrzeszczu czyścili
z kamienia' myjnię butelek,
kolejno potem podjęto się
czyszczenia' z kamienia pod
grzewalnl ciepłej wody, czy
prac przygotowawczych do
uruchomienia urządzeń pod
czyszczających ścieki mlekaRóźne też były zarobki,
uzależnione zresztą od zakie

540 kuDków jogurtu, 720 —
kefiru i 75 1 mleka w folio
wych woreczkach.
— Był to jak gdyby son
—
daż gdańskiego rynku
stwierdza prezes p. Teresa
Krystman. — Przekonaliśmy
się wówczas,
jak oardzo
jest on chłonny. Następne
słoneczne, a więc „plażo
we" soboty czy nieaziele by
ły kolejnym tego dowodem.
Sprzedawaliśmy nasze wyro
by po cenie detalicznej, zaś
marża — którą musielibyś-

Zofia Derecka
su praev i jej uciążliwości,
w zespole
gospodarczym.
Np. 5-osodowv zespól wy
konujący remont urządzeń li
nil butelkującej w Maćko
wach otrzymał wynaarodzenie w wysokości 132 tys.
zł, a przeznaczył na to za
danie blisKO 13Ó0 aodzin,
— Zarobki dodatkowe nie
były więc rewelacyjne.
— Ale i nie do pogardze
nia. Trzeba też wziąć pod
uwagę, że szybsze włączenie
linii do produkcji przynio
sło
naszemu -* zakładowi
zwiększenie produkcji a w
konsekwencji również lep
sze zarobki i lepsze, bo peł
ne i rytmiczne zaopatrzenie
rynku
Korzyści są wiec
dwojakie, a właściwie po
trójne,
Podobne korzyści przynio
sła pi ara zakładowego ze
społu gospodarczego ' OSM,
dotycząca —- jak to określa
nowelizacja rozporządzenia
wydana w październiku ub.
r. — prowadzenia działalno
ści handlowej i gastrono
micznej, Otóż OSM w Mać
kowach utworzył zespól tru
dniący się w upalne soboty,
wolne od pracy i w niedzie
le dowozem na gdańskie pla
że 1 sprzedażą napojów mle
cznych — mleka, kefiru i jo
gurtu.
Pomysł nie bv! chvbiony.
W ciągu zaledwie Idlku go
dzin od 10 do 14 sprzedano
tylko na plaży na Stogach

my udzielić za pośrednictwo
handlowi — została w za
kładzie.
Była to więc i forma akty
wizacji sprzedaży napojów
mlecznych i dodatkowy do
chód dla członków zespołu
trudniącego się dowozem 1
sprzedażą wyrobów mleczar
skich na plaży i dodatkowa
produkcja OSM oraz niewy
mierny zysk — zadowole
nie klienta.
— Jeanym słowem mieli
śmy możliwość stworzenia
zakładowego zespołu gospo
darczego, który spełnił wszy
stkie warunki październiko
wej nowelizacji rozporządzę

Hitlerowskich w Polsce prof. KAZIMIERZA KĄKOLA.

ĄDZĘ, że rmmv obowiązek wy
posażania pamięci narodowej
nię tylko we wiedzę, uczucia
i emocje lecz również w wolę orzeobrażar.ia doawiaaczeń przeszłości w in
strument ksztahowania przyszłości —
oświadczył w wypowiedzi udzielonej
PAP z okazji rocznicy 1 września dy
rektor Głównej Komisji Bjaania Zbrod
ni Hitlerowskich w Polsce — Instytutu
Pamięć* Narodowej —- prof. Kazimierz
Kgkol
fo ostatnie zadanie — jak stwier
dził — jest tym ważniejsze, że im da
lej od września, im więcej nowych ro
czników, które nie pamiętają tamtych
dni wchodzi w dorosłe życie, tym bar
dziej nasilają się me tylko działania
zmierzające do położenia kresu „roz
liczeniom z przeszłością", lecz także
próby jej zakłamywania, a nawet wysuwnnia roszczeń, których nie śmiano
by wysuwać w przeszłości.
Przed miesiącem sporządzony został
w RFN „Biians ścigania przestępstw
nazistowskich", w którym dochodzi się
do wniosku, że ściganie zbroaniarzy
wojennych zostało „w zasadzie zekoń•znne".
Prawda jest natomiast taka, iż spo
śród 90 721 oskarżonych o zbrodnie
nazistowskie tylko 6497 osób skazanych
zostało w RFN prawomocnym1 wyro
kom# sądowymi. 83140 osób nie zo
stało ukaranych. Innymi słowy: bilans
40 łat działalności organów wym.aru
*prawiedliwości RFN obnaża fakt ka'»łHuiacjl wohec zbrodni, daje podstawę
określenia tej działalności mianem
Dozorowania ścigania, manipulacji ka
muflującej godzenie się ze zbrodnią.
Nię ulega wątpliwości, że manipulo
wanie spraw edliwością dla zbrodnia

S

rzy nazistowskich jesł nader istotnym
czynnikiem, który sprawia, że miejsce
poczucia
winy I odpowiedzialność'
w śwadomości historycznej Niemców
za czasy pogaidy — iest puste,
Zapełnianie tej pustki dokonywane
jest w sposób, który uzasadnia daleko
idący niepokój Głośne negowanie istn.enia rewizjonizmu i rewizjonistów w
RFN przy równoczesnym przyjmowaniu
ich tez do słownictwa politycznego or
ganów władzy, 1 podtrzymywania fikcji
prawnych „istnienia Niemiec w gra
nicach 1937 r.", które stanowią bazę
odwetowych roszczeń, mus* budzić,
nieufność do oficjalnie głoszonych za
pewnień o „wierności traktatom" czy
„wyrzeczeniu
się siły w stosunkach
wzajemnych’'
Jeanocześnie
kontynuowane
są
wysiłki zmierzające do negowania
zbrodni luaooóistwa, a historia z tytu
łem aoktorskim dla Henri Roquesa zo
jago pracę Kwestionującą potworność?
Oświęcimia jest tytko w!erzchołkiem
góry lodowej całego zjawiska.
Przecież w myśl tych tendencji zn
akowanie Polski to niemal „swoisty
akt sprawiedMwości dziejowej" I „wy
równanie krzywdy wyrządzonej Niem
com w Traktacie Wersalskim".
Polska — jak twierdzi się w niektó
rych publikacjach z nad Renu — nie
miała orawc : do niepodległego bytu
państwowego: jej powstanie w
1918
roku dokonało się „kosztem Niemiec”.
Niemcy wojny pie chciały. Zostały do
niej zmuszone przez .nieustępliwość
polityki Dolskiej", a układ sił militar
nych w przededniu września 1939
kształtował się wyraźnie niekorzystnie
dla lit Rzeszy...!
T^zucaiąc całą winę na Hitlera dąży

się do wybielania wykonawców jego
woli: Wehrmachtu, a nawet SS. Głosi
się np., że armia nie może być uzna
na odpowiedzialną za strategiczne i
operacyjne błędy sweao wodza, po
dobnie jak nie mogą jej obciążyć me
tody stosowane wobec wrogo I ludno
ść cywilnej w- okupowanej Europie.
Terror, eksterminacja, ludobójstwo
nie mogą być plamą na honorze na
rodu, jako, że dokonywały się za spra
wą „niewielu łajdaków" (Einiger We
nigen Schurken), którzy zawładnęli
narodem, Ten ostatni nie był świadom
rozmiarów zbrodni popełnianych przei
reżim, a nawet gdyby je znał, pozostał
by bezradny. Złowroga Rzesza zwraca
ła Łię bowiem przeciw samym Niem
com...
W czerwcu tego roku zorganizowa
no np. w budynku Reichstagu nc tere
nie Berlina Zachodniego wystawę za
tytułowaną „Pytanie do historii N-emiec” (Fragen on die deutsche Ges
chichte) obejmującą lata 1939—1945.
Komunistyczny dziennik zachodnioniemieck! „Die Wahrheit" daje ocenę tej
wystawy. Spośród 51 nie podpisanych
zaięć 37 ukazuje zwycięski Wehrmacht
w ratorcu lub żołnierzy niemieckicn
w pohatersk'ch pozach. Jest tylko Jed
no zdjęcie przedstawiające zbrodnię
wojenną: powieszony partyzant.
Ta wystawa ma przerażające przęsła
nie: pon eważ nie można przemilczeć,
że była wojna, przedstawia się id wy
łącznie z nacjonalistycznego punkto
wiazenia,
Jednym słowem: biliśmy się boha
tersko i w końcu musieliśmy wiele
ucierpieć (nocne naloty bombowe na
fTvasla niemieckie, wypędzenie). Bra
kuje tu ieanak zdjęć ofiar agresji fa
szystowskiej. Tego pytania do historii
Niemiec nie powinno się mianowicie
stawiać...
Pouczająca jest również tablica
przedstawiająca śmiertelne ofiary II
wojny światowej, na której na pierw •
szym miejscu umieszczono Niemcy, zaś

dopiero na arugim Związek Radziecki.
Kolejne kraje przeastawionc w porząd
ku aifaoetycznym.
Doruszenie w społeczeństwie nie
mieckim i na całym świecie wywołują
nie tylko rewizjonistyczne „sabaty cza
rownic" w rodzaju zjazdów ziomkostw
i organizacji przesiedleńczych, które
zaszczycane są ooecnością oficjalnych
osobistości, nosicieli godności pań
stwowej.
Atmosfera sKnnaalu towarzyszy piojokiowi wzniesienia w Bonn pomniku,
mającego upamiętnić niemieckie ofia
ry I! wojny światowej, stawiając obok
siebie ofiary i katów, sprawców zbroani i ofiary zorodni.
Co zaś można powiedzieć o decyzji
ministra oświaty Badenii-Wirtemoergii
zalecającej, by uczniowie szkół pod
stawowych w tym landzie uczyli się
hymnu „Deutschland, Deutschland ueber alles" w jego szowinistycznej,
welkoniem.eckiej wersji, w której Niem
cy — jaK wiadomo — sięgają „od Mozy dc Niemnc", „od górnej Adygi po
eieśrrne Bełt"?
Po prostu decyzja to UKazuje jakie
treść., dgżema i tęsknoty kryję się za
fasadą
demokracji,
poszanowania
praw innych narodów, iednosci euro
pejskiej.
Aż strach bierze, że w obliczu ta
kiej sytuacji mogą odzywać się qłosy
próbujgee nazywać 9 maia Dzień Zwy
cięstwa — „dniem zakończenia woj
ny" argumentuiac przy tym, iż nie po
winno się mówić o Dniu Zwycięstwa,
bo „w wojnie nigdy nie ma zwycięz
ców woiny nigdv nie można wygrać,
można ją tylko bardzie; lub mniej prze
grać...”
Mówiłem już o sprawie nie zamk
niętego rozdziału pt. „Karanie zbrod
niarzy hitlerowskich. W obliczu takiej
rocznicy jak 1 września chciałbym po
wiedzieć. iż nie tylko nie zgodzimy się
z taKim stanowiskiem, ale też nadal
podnosić będ-'emy problemy rekom
pensaty ‘moralnej i materialnej w ta

A w ogóle, tak na
co
dzień, OSM w Maćkowach
stara się wychodzić naprze
ciw życzeniom klientów. Za
mierze wznowić produkcję
cieszących się dużym popy
tem musujących
napojów
serwatkowych.
zwiększyć
produkcję wyśmienitych twa
rogów klinkowych ) wpro
wadzić do sprzedaży twa
róg-krajankę pakowany po
25 dkg. Zbić może trochę z
tropu dziennikarza, spisują
cego te zamierzenia OSM.
że zależą one od.. skupu
mleka. A jest on, niestety,
słaby. Słabszy w stosunku
do ubiegłego rok« o lrt, a
nawet o 15 tys. litrów mle
ka dziennie.

Upodobanie do przypraw
sięga kilKu wieków. Naj
pierw
poprawiano
smak
jadła zakwaskamł, później
dodawano kolendrę lauro
wy liść, pieprz. Wraz z oiywieniem stosunków han
dlowych na rosyjskim sto
le pojawiły sią wschodnia
przyprawy korzenne.
Muzealna
ekspozycja
przedstawia również pr2ybory do podawania potraw
i deitoracji stołów. Do każ
dego dania, wręcz każdego
produktu były przeznaczone
specjalne naczynia, a także
przybory do spożywania po
siłku. I jeszcze jedna cie
kawostka. Widelec ńa ro
syjskim stole pojawił się
stosunkowo peżno, 400 let
po łyżce.
Nawet najlepszej gospo
dyni domu ł kucharce nie
uda się przygotować tylu
potraw, ile sposobów przy
gotowania dań można zna
leźć w muzeum. Zebrano
tutaj bowiem książki ku
charskie ponad 100 kuchni
świata, a także rzadide jux
dzisiaj przepisy zachowa
nia się przy stole
(E.CH.j i
i

Drewniany labirynt

i nie
DPOWIEDZ na pyta
nie, czy w kraju
jest drewno, ma w
sobie coś z metafizyki —
„jest, a jednocześnie go nie
ma". Taką przynajmniej od
powiedz można otrzymać
zarówno w Naczelnym Za
rządzie
Lasów
Państwo-

O

Wspomnienie Września wyzwaniem nie tylko dla historii
Wypowiedi dyrektora Główne) Komisji Badanfc Zbrodni

nia Rady Ministrów — pod
sum own je prezes OSM w
Maćkowach. — W noweliza
cji tej bowiem jest mowa —
przytaczając w niewielkim
skrócie
— o możliwości
zwiększenia produkcji wyro
bów garmażeryjnych
oraz
paczkowania i porcjowania
towarów przeznaczonych do
sprzedaży detalicznej, a tak
że o stworzeniu możliwości
rozwoju Handlu na zamówię
nie klienta i dostawy towa
ru do jego mieszkania (w
tym przypadku na plażę).
Wzrost wartości sprzedaży
z tego tytułu pokrył także
z nadwyżką v'yplacone wy
nagrodzenie w zespołach.

Dowiedzieć się tutaj mo
żna wielu ciekawych rze
czy o tradycjach rosyjskiej
kuchni — ot, chociażby i
to, że nie było w niej przed
laty surówek, sałatek *
wszystkie warzywa jadało
się gotowane. Surowe jarzy
ny zaczęta - jaaać na Rusi
dopiero w ubiegłym wieku

kich sprawach jak np. kwestia pracy
niewolniczej Polaków.
W oficjalnej nocie — odpowiedzi
rząou PRL na notę ONZ w spraw;e
odszkodowań za zoroanie wojenne
i zbrodnie przeciwko ludność- z 24 li
stopada 1969 roku Poisko zgłosiła aż
7 kategorii osób, które mają uprawnie
nie do wnoszenia cywilnych roszczeń
odszkodowawczych, włączaiqc w to
np. prześladowanych w obozach, w'ęzieniach i miejscach odosobnienia,
osoty deportowane przymusowo na
roboty, osoby które uległy pełnemu
lub częściowemu inwalidztwu fizyczne
mu, spowodowanemu terrorem naieidźcy łącznie z konsekwencją ekspery
mentów szkodliwych dla zdrowia i ży
cia itd.
Należy wyraźnie stwierazić, że rząd
PRL nigdy nie zrezvgnowal z docho
dzenia cywilnoprawnych roszczeń od
szkodowawczych. Stanowisko w tej
sprawie było wielokrotnie przedstawia
ne w dokumentach międzynarodowych
ooczynając od memorandum londyń
skiego ze stycznia 1947 roku, aż pa
noty dyplomatyczne skierowane do
rządu RFN w tyrr. m. ,n. w roku 1984.
Będziemy popierać wnioski o powo
łanie do życia organizacji, która zrze
szając byłych robotników przymuso
wych, eksploatowanych przez III Rze
szę niemiecką, poajęłaby trjd ponow
nego udokumentowania tego zbrodni
czego przedsięwzięcia zarówno dla
przekazu historyemeao, moralnej sa
tysfakcji ciemiężonych, jak też w celu
artykułowania ich roszczeń i-reprezen
towania ich interesów.
Rocznica Września jest stałyrr wyz
waniem nie tylko dla historii i history
ków Jest przypomnieniom zobowiązań
wobec ołai, a także obecnych i pizyszłych pokoleń. Powinniśmy bowiem
przekształcać tragiczne doświadczenia
przeszłości w czynnik zespalania, poro
zumienia narodowego, w źródło mą
drości i kultury politveznej.
Notował: JULIUSZ SOLECKI (PAP)

wych, jak i w Centrali Obrotu Drewnem. Istota tej,
z pozoru tylko metafizycz
nej, oapowieazi leży w nie
racjonalnej gospodarce tym
surowcem.
Teoretycznie rzecz ujmu
jąc, powinniśmy mieć drew
na w bród, jako że lasów
mamy względnie dużo, a
więc baza jego pozyskiwa
nia jest zapewniona. A jed
nak mimo ilościowej obfi
tości poszczególne resorty
wciąż narzekaja na niedo
statki w zaopatrzeniu. Oka
zuje się bowiem, że mamy
poa
dostatkiem drewna
gorszej jakości, natomiast
braki
dotyczą
głównie
drewna czystego, zdrowego,
I i II grupy o grubości po
wyżej 25 mm. Jak oblicza
się w resorcie leśnictwa, w
stosunku ao potrzeb braku
je ok. 25 procent tarcicy
iglastej i 35 proc. tarcicy
liściastej. Takie przynaj
mniej
potrzeby zgłaszają
poszczególne
resorty, co
oczywiście wcale nie ozna
cza, że taki jest rzeczywisty
popyt. Gdyby bowiem go
spodarka drewna rządziła
się racjonalnymi prawami ekonomii i zdrowym rozsą
dkiem, sytuacja mogłaby
wyglądać
zgoła
inaczej.
Przykładów niegospodarno
ści nie trzeba szukać dale
ko i wystarczy obejrzeć
pierwszą z brzegu Dudowę,
gdzie rusztowani i szalun
ki wykonane są właśnie z
poszukiwanych,
zdrowych
desek Mogłyby one być z
powodzeniem
zastąpione
przez będące w naamiarze
drewno gorszej kategorii,
a tymczasem i to zdrowe,
którego się używa, nie jest
nawet w jakikolwiek spo
sób zabezpieczane (np. im
pregnacją) i po jednokrot
nym użyciu idzie zazwy
czaj na opał. Takie przykła
dy można by mnożyć i to
nie tylko w resorcie budo
wnictwa.

materiałów budowlanych i
surowców, a na dokładsę
relacje cen nie wymuszają
oszcząanoścL
Począiek lat 80., to inwa
zja b-udnicy mniszki, która
znacznie przetrzebiła nasze
lasy, zwłaszcza w połnocnozachodnich rejonach kraju.
Stąd też większość pozy
skiwanego obecnie drewTna
pochodzi z tzw. cięć sani
tarnych. Jest to drewno
świeże, lecz problem pole
ga na tym, że pozyskuje
się je na północnym zacho
dzie kraju. Przy niedosko
nałości naszego transportu
leży zatem latami na bocz
nicach kolejowych, tracąc
przy okazji swoją pierwot
ną wartość użytkową. Mimo
licznych apeli do GS i
PGR z centralnej Polski,
cierpiącej przecież na defi
cyt drewna, nie udało sie
znaleźć chętnych do prztmieszczania go z terenów,
gdzie jest jego nadmiar. W
ten sposób powstają dy
sproporcje w zaopatrzeniu
poszczególnych
regionów
kraju, a w konsekwencji
n'edobory zgłaszane przez
resorty.
Sytuacja ta, niewątpliwie
smutna, cieszy jednak o
tyle, że zapewnia nam wy
starczającą ilość „papierów
ki” dla przemysłu celulozo
wo-papierniczego. Mimo to
papieru wciąż brakuje, my
zaś eksportujemy nadmiar
„papierówsi” po śmiesznie
niskich cenach. Tymczasem
specjaliści
ostrzegają
że
orzyjdz e jeszcze taki“czas,
l iedy „papierówki" też bę
dziemy mieli za mało. Co
wtedy?
Gdy pytam w kompeten
tnych instytucjach, kiedy i
czy w ogóle gospodarka
drewna stanie się bardziej
racjonalna, usłyszałem, że
być może wówczas gdy za
kończy się sanitarne czy
szczenie lasów, a młode
drzewa wejdą w tzw rok
Mimo wielokrotnych pod rębności
Rozłóżmy
więc
wyżek cen, drewno jest u ręce ł przypomnijmy sobi*
nas względnie tanie, w słowa popularnego powie
przeciwieństwie do trendów dzenia: „był las, nie bvło
na
rynkach
światowych. nas..."
Nic dziwnego, że traktuje
się je jako substytut innych JANUSZ KOCIIA NOWSKf

Saółdziolma „Tathnogeo"
w C DYM, ul. Wyspiańskiego nr 1#

\VYDZIER2AWi
garaż na samochód typu Tarpan
w Trójm-eście
Telefon

I2-17-«S, *1-30' 88 w goaz. 1.09—iS.OO.
K-924S

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBOT MONTAŻOWYCH
1 ElEWACYJNYCH
w Gdańsku, ul, Wały JaaieMor ski# 14-14
ZATRUDNI

uL O* «di Kolejowi 1

PROWADZI ZAPISY

na następujące tamochody:

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

——
—
—
—

OGŁASZA ZAPISY DZIEWCZĄF
i CHŁOPCÓW

ao klasy pierwszej na rok 198Ć-87
w zawodach:
# elektromonter dli PPiMUEB „Elektromontaż"
w Gdańsku
•ś elektromechanik

Ä mechanik masera ł urządzeń przemysłowych

dla ZNTK ,,G«łańik,f w Gdańsku.
.

• pracowników do służb finansowo-księgowych ze znajomosciq j>zyka angiel
skiego
(miejcc* pr«cy w Gdyni)

• soecjalistq ds. rewizji gospodarczej'
(miejsce p.acy w Gdańsku)

• pracowników ds. inwentaryzacj’i
(miejsce pracy w Gdańsku)

• pracowników ds. dokumentacji przed
siębiorstwa
(a rchiwum zakładowa -- miejsce pracy w Gdy
ni!
Informacji udziela Dz'ał Osobowy PLO — Gdy
nia, 10 Lutego 54, tel W-501
K-PÄ14

B*uro Ppojelrtów
Budownictwa Morskiego „Projmors”
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24

9 inżyniera architekta

Warunki pracy i płac*, do omówienia w Dr ale
“p'-aw Pracowniczych 'BPBM. n 302, III p. tel
m,

tf*? •

Dom Wypoerynltow«

Funduizu Ociosów Pracowniczych
w Sopocie

1. wykształcenie wyższe budowlani
1
2, L0-letni staż pracy, w tym S lat na stanowisku
kierowniczym lub samodzielnym w spółdziel
czości mieszkaniowej lub budownictwie
3, wiek do 45 lat
4. opinia z obecnego lub poprzedniego
za Kładu

OGŁASZA
I przetarg nieograniczony

• palacza hydraulika
# szlifierza-ślusarza narzędziowego
® e'ektromechanika
SEP

z

uprawnieniami

— ciesla-stolarz

naukę pobierają uczniowie w 3-!etniej Zasadniczej Szkole Za
wodowej Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, ul. Powstań
ców Warszawskich 25. 3 razy w tygodniu, praktyczna nauka za
wodu w pozostałe dni tygodnia na budowach w Sopocie.

Jeżeli pojazd nie zostanie sprzedany w I p zetargu, w tym samym dniu o godz. 12 odbędzie
się II przetarg po cenach odpowiednio obniżo
nych.
K-9574

• Wołga Gaz-?4, rok produkcji
cena wywoławcza 800 000 zł.

Wynagrodzenie:

UTRUt^

podir.i«
życiorys
Świadectwo ukończenia I klasy tżkoły podstawowej
i fo»op-afie

Dokumenty przejmuje oraz informacji udziela Dria? Służbt Pracowniczej
Przedsiębiorstw? Bud-own.ctwa Komunalnego „Małbud” w Sopocie, al. fci«pod legł ości Oó*~«lO, telefon Sl-«0-21 we\«m. 3« godz. 7—>15.
K-97S1

PtZPDSIlfłOtSrwO OBROTU MASINAMI I SUP’OWCAM!
„BOMIS**
w Gdańsku, ul. Jedności Robotniczej 57
te«efon 31-77-79, telex 0512165
v

o nm

Oferty należy składa'1 w sekretariacie
pokój nr 155 — telefon 31-79-31.

do y* *r© ^

i

K-MI4

wg PK-U/C-8J 552 w pełnej gamie kolorów, cena ea 1 kg 555 ö

4. wałki malarskie
L-W4, L-li«. L-m

• gł. księgowg (może być w niepełnym
wymiarze czasu pracy)
Warunki do uzgodnienia na mrelscu.
K-9?52

Przedsiębiorstwo
jMonsportu Samochodowego Iqcmesci nr 8
w Gdańsku-Wrzeszczu
ul. Paityzantow 70
ZATRUDNI NATYCHMIAST

K *fóf

„ Peta pio »tyko

i* sk.erowamem z W-działu “atrudru-nia i Snraw
Roetalnych w Gdańsku, ul. F'wna ?S-39 następu
jących pracownikowi
kierowców samochodow^cb t kat, B ł C

— mechaników »amochodowyeh
—
—
—
—
—
--

#paw aczy
elektryków aleclowreh
tokarza
magazynierów
portierów
referent* rachuby płae — ebllczanie
-horobowych

Wrmagane wykształcenie wyższe ekonomiczne i
5 lal p.acy na stanowisku kierowniczym w dz’ale księgowości lub średn.s ekonomiczne 1 * Lat
pracy na stanowisku kierowniczym w dziale księ
gowości .
Warunk pracy i płacy do omówienia — tele
fon 81.-00-75, wew. 6 lub 9.
K-959T

Zakład Usług Technicznych RZ5I
w Gdańsku-Letnicy, ul. Uczniowska 33
ZAlRUDNi NATYCHMlAlt
ng

korzystnych

warunkach

płacowych:

• starszych projektantów lub Drojektantow z uprawnieniami w branżach:
— architektura
— .nstalacje sanitarne i przemysłowe
® starszych asystentów lub asystentów
w branżach:
— architektura

zasiłków

Przedsiębiorstw'» od dnia 1 lipra L8$s r. przeszło
n nowy S' stem płac,
Zgłoszeń’.* prz^Jmul« Komórka
Kadr.
tel.
41-2(1-311, wew. 315
K-93C3

• PRZYJED2 DO NASI
STOCZNIA IM. KOMUNY PARYSKIEJ W GDYNI

Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego
w luhaniu k. Kościerzyny
c&laj&a

— konstrukcja

— instalacje sanitarne i przemysłowe
Chętnie widziane
kandydatury w niepełnym
w’-rmarze czasu pracy,
Warunk' pracy i płacy do uzgodnieni w dyrek
cji zakładu, tel. 43-22-51 do 3
K-*W*

ptffTJMKi pmomjumatcm

bp

Ns*w* J typ m&tzyny

1.
T
3
4.
s

Ciągnik Ursus C-355
Ciągnik Ursus C-330
PrsyctApy rbienijące NTVS-4
Pizyctepy obieraj. T 010
Rozsiewach naToiów
pneunjatyc7,ny
Rozsiewać* wapni RCW-3
Sieczkarnia Z-305
Sieczkarnia E-067
Samochód Nysa T-521
Samochód Żuk.

«.
7
8
9
1C.

Rok
produk

Cena
wywoławcza
izt. w tys.

1
4
2

1971
19«9
1975
1976

303
360
140
165

2
2
1
1
1
1

19B4
1972
1974
1970
1979
1977

45
25
35
10
200
180

1

—
—
—
—
—
—
—
—
—

soawaczy elektrycznych,
monteiów kadłubów okrętowych,
ślusarzy.
monterów rurociągów okrętowych (hydraulików),
monterów maszyn i urzqdzen okrętowych,
stolony,
malarzy konserwatorów,
m*chan*kówf
tokarzy.

WYKWALI

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

PŁACIMY

gotowe de malowania w pełnej gamie kolorów, cena n 1 kg •< tl

• głównego księgowego

K-9185

DOBRZK

ZA

DOBRĄ

PRACĘ

—

W

fYSTYMT*

AKORDOWYM.

WARUNKI. PZIZYJĘC1A:
— wl«k od Ul do 40 lat.
— ukończona szkoła pooatawowa,
— dobry stan zdrowia,

Pe*oqraA«fn<j |półdłk-l«>*p Prtfesg

ZATRUDNI

Szkolenia

CHCESZ ZDOBYĆ CfEKAWY ZAWÓD STOC2NtOWCAt

—
—
*—

1. ?arba olejna ogólnego stosowón»a

r«dy,

i

ORAZ ZAPEWNI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU

3. farby suche klejowo-kredcwe

ZATRUDNI

Wvmcgan« dokumenty:

PK/COWnIKOM NIEWTB.W ALiriKOW ANYM I PRACOWNIKOM
FIKOWANYM W INNYCH ZAWODACH»

knlor brąz, cena *a 1 kg 45* sł

• lustratora

Gdańsk, ul. Modra 2, tel. 31-38-96

Stocmia zapewnia zatrudnionym na stanowiskach robotniczych w xawodaeh preferowanych— pracę w bezpośredniej produkcji yr sysiemie akordowym,
— zakwaterowanie w hotelu robotniczym lub w kwaterach prywat
nych,
— pożyczki na zagospodarowanie wT wysokości: 5000 zł, wypłata w
pierwszych dniach pracy, umarzane po roku nienagannej pracy,
30 000 zł dla pracowników stanu wolnego lub 50 000 zł dla pracow<
ników żonatych, po przepracowaniu 6 miesięcy, umarzana po 5 la
tach pracy, absolwentom szkół ponadpodstawowych, podejmującym
pracą po raz pierwszy po ukończeniu nauki, przepracowaniu co naj
mniej 6 miesięcy i uregulowaniu przez absolwenta stosunku do
służby wojskowej w wysokości 120 000 zl, umarzene po 5 latach nie
nagannej pracy w 50 proc,
Stocznia posiada zoiganizowany dowóz pracowników z dzielnic: Przy
morze, Oliwa, Brzeżne, Chełm, Orunia, Morena oraz Sopot.

PRACOWNirtóW WTKWAL mKOVTAKYCH. W TYM ABSOLWENTÓW SZWÓŁ
ZAWODOWYCH W ZAWODACH»

Ir farbo podkładowa antykorozyjna tlenkowa

Pierszenatwo w zatrudnieniu mała Inwalidzi.

Sopot, Okrąż«« f

z* skierowóiiieiŁ z Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych UM w
Gdańsku następujących pracowników:
i
— kierownika Wydziału Kadłubowego,
— głównego technologa,
— zastępcę głównego technologa,
— specjalistę ds. mieszkaniowych,
— mistrzów ds. kadłubów okrętowych,
— mistrza ds. ruiarskich,
— budowniczych statków,
— konstrukiorow,
— raferenta technicznego,
1
— zastępcę kierownika działu kosztów,
— zastępcę kierownika działu księgowości głównej,
— specjalistę ds.i kosztów,
— samodzielną księgoyrą w księgowości głównej,
— kierownika działu socjalno-administracyjnego,
— specjalistą — informatyka (FPDj
— tokarzy,
— spawaczy w C02,
— mistrzów ds. malarsko-Konserwacyjnych,
v
— malarzy — konserwatorów ■wykwalifikowanych,
— piaskowników,
— mor ter ów rurociaaów okrętowych,
— monterów kadłubów okrętowych,
—> monterów ślusarskiego wyposażenia,
1
— elektromonterów,
— kompietalorów,
T
— dźwignicowego.

ZATRUDNI:

NASTĘPUJĄCE MATER1ALT:

Rada Izby Rzemieślniczej w Gdańsku
ul. Piwna 1-2

Jednostka Obsługi Finansowo-Księgowej
nr 7

STOCZNIA „WISŁA” w Gdańsku-Stogach, ul. Przełom 1

Zgłoszenia przyjmuje i Informacji udziela Dział Osobowy
Zawodowego Stoczni, tel. 31-48-71, v/own, 321.
Dojazd autobusem linii 111 (przystanek koncowv).

I role nauki — 2*0^ a*
E rok nauki — 2600 if
ID rok nauki — 3700 -A
— pręmia kwartalna do JS proc
— «type-ndium fundowane dla chętnych w wysokości 2700 sł m-caiie prrer cały
rok
i
— bony n* posiłki regeneracyjne w wvroko&u ito rA dnanni« (jyrztz cały rok)
— drug * fcvadanie w szkole
— szeroki zakres świadczeń aocjalnvch
— dla absolwentów — kredyt do 100 ri-t zł umarzany po przepracowaniu
trzech lat
— możliwość podnoszenia kwalifikacji w Wieczorowym Technikum l na kursach
— kwatery

1.
I.
J,
4

Samochód można ogląd-* w su rażach NBP w
Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Śniadeckich 1* w dniu
9 września 108 F r. w godz 10—12.
Przetarg odbędzie się dnia 11 wrześn. a 1W« r.
o godz. W w garażach NBP (adres jak wyżej).
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wa
dium w wysokości 10 pi oc. ceny wywoławcze,»
wyłącznie do kas Narodowego Banku Polskiego w
Gdańsku, na konto 190U2-13-249-14 najpóźniej
w
przeddzień przetargu.
W przypadku niedojścia do skutku I prz« targu.
II przeta-g odbędzie sję w dniu 25 września ,'OW
r. o godz. 10 po cenie ODniżonej o 50 proc.
K-925J

osoby

Zastrzega atę p'awo uniewŁżniema przetargu be<7 podania przyczyn.
___________ ____________________________________________________________________________ K-y?fl

Wymagane dokumenty

1979,

1

dowód osobisty, książeczka wnjskowa lub zgłoszenie do rejestracji,
świadectwo sz^oine. świadectwo pracy, legitymacja ubezp ieczemo-wa z ak
tualnymi wpisami, 3 fotografie.

— ukończona ezkota p-wistawtw &
(dla zawodu muiarz moae być szkoła apecjtlna)
— dobry stan sdrowia

w

Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej
należy wpłacić do kas- PPPM Gd.-Oliwa
ul.
Grunwaldzka
najpózniel w przeddzień przatargu.

% szwaczy(ki) do zakładu zwartego
Oferujemy dobre .varunki pracy i płacy
jak
również opiekę socjalną.
Szczegółowe
informacje
i zgłoszenia: Gd.-Wrzeszcz, ul. K Marksa 140 tel. 4ł~*o-5S
wew.
tos
K-9389

— murarz

na sprzeda! samochodu:

na sprzedaż samochodu

ZATRUDNI NATYCHMIAST

ZAPEWNI UCZNIOM MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU:

Warunki przyjęcia:

AGUSIA PRZFTAR3

Zorzqd Spółdzielni Inwalidów „Bałtyk”
w Gdańsku

Przadsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego „Malbud"
w Sopocie

— malarz
Płockie Przedsiębiorstwo
Robot Mostowych Oddział w Gdańsku

nastę

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia na miej
scu u kierownika Domu Wipoczunko'1 ego
So
pot.. ul, E Plater nr 12 1 piętro,‘tel. 51-15-82 lub
51-35-15
_____________________
K-9400

,.^gt- ’Y'
<

pracv.

Do podania należy dołączyć wymagane udoku
mentowanie wrw. warunków oraz kwestionariusz
osobowv.
Dokumenty należ- składać w siedzibie spółdziel
ni (dojazd autobusem 155 i 1751 w te.rminie do 10
dni od ukazania się ogłoszenia.
Konkurs odbędzie sie w ciągu 20 dni po za
kończeniu terminu składa na dokumentów
K-mt

Narodowy Bank Polski
Oddział Woj'ewódz!:i w Gdańsku

Zatrudnienia

Podanie
Życiorys
Przebieg pracy zawodowej (ankieta personalna)
Opinię z ostatnich 5 lat pracy zawodowej
Odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni.

Oferty należy składać w sekretariacie Robotniczej Spółdzielni Mieszka
niowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni pod adresem 81-166 GDYNIA, ul.
Podgórska 14, % dopiskiem „KONKURS" do dma 15 wrześni* 1986 roku
K-914F

Warunki przystąpienia do konkursu:

,

P’ ywatne.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Minimum 10-letni staż pracy, w tym 5-letni na stanowiskach kierow
niczych.
Pożądana znajomość zagadnień spółdzielczości mieszkaniowej

1.
■ 2.
3.
4.
5.

O członka zarzqdu

'

Do przetargu n-ogą przystąpić jednostki gospodarki uspołecznionej ł

Oferty powinny zawierać:

na stanowisko

ZATRUDNI ZARAZ
bez skierowania * Urzędu
pujących pracowników:
— kucharzy — 2
— kelnerki — 3
— nonioce kuchenne — 4

•

na stanowisko PRZEWODNICZĄCEGO ZARZADU - DYREKTORA ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. KO
MUNY PARYSKlFJ w GDYNI.

Przetarg odbędzie się w dniu W.0P.186« r,
Gdańsku, ul. Przetoczna 2 o godz. 10.

• specjalisto ds. zaopatrzenia

zapylenie oowie-trza
«tężenia pa- i gazów
poziomu hałebu
oświetlenia stanowisk pracy
warunków mikroklimatycznych

OGŁASZA KONKURS

• 4UK, nr rej. GDK 741 A, nr silnika *19445,
nr
podwozia 135532, zużycie ’5 proc., cena wywo
ławcza 195 tys. zł.

• techniko drcgowego

At..«

kierownika zespołu budów
specjalistę ds. umów
specjalistę ds ekonomicznych
specjalistę ds. inwestvcjl
specjalistę ds.
fakturowania
murarzy-tynka-zy
zbrojarzy - betoniarzy
cieśli budowlanych.

OGŁASZA KONKURS

ZATRUDNI
ze «kierowamem x Wydziału Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych U^edu Miejskiego y Gdańsku' na
stępujących pracowników

"Wyżej wymienione *nmocnody m«na ogiądać w «ml robocz« «r godzinach
od 0 14.
Przetarg odbędzie aię w świetlicy ZHW przv ul Kaprów 10
Pizyatępujący do przetargu winni dokonać opłaty wadium w wy>soifości 10
proc. ceny wywoławczej w kas> ZFW najpóźniej w dniu przetargu do godr..

Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzieini Mieszkaniowej
im. Komuny Paryskiej w Gdyni

Rada Nadzotęzo
Spółdzielni Mre rktiniciwej
Budowy ,.Osiedla Spolecznecia"
w Gdańsku-Uiescisku, ul- łódzka 3

w Ude-omiiLiim z Yfydaiąłu Zatrudnienia
I
Spraw Socjalnych l/rzedn Miejekiege w Gc/ni

wa

ZATRUDNI URAZ

K-«*X1 !

ZATRUDNIĄ

sceną

K-9379

Szczegółowych informacji udziela Dział
Zatrudnienia w zarzqdzie przedsiębiorst
wa, pokój' 205

POLSKIE LINIE OCEANICZNE
W GDYNI

*

• Żlguli Combi, typ 1300*5 -- osobowy, nr silnik? 411578, rok predukcji 1874,
cena wywoławcza 7f 250 zł.
• £uk skrzyniowy typ A-lf nr fabryczny 200822, rok produkcji 1877 eena wy
woławcza •* 875 zł.

Prace wykonujemy również w terminach ekspresowych.

ZATRUDNI:

K-0W

łącznie

prace:

I. Analisy Bzyk«-chemiczne wndr i ścieków.
3 Opracowanie technologii uzdatniania wody na typowe odżelasuaeze łnirowe.

Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwo
Miejskiego w Gdańsku
ul. Wały Jög;ellonskie 10

—
—
—
—
—
—
•—
—

następujące

Badania wykonujemy w zakresie

Informacji udzieia Dzie
Zatrudnienia 1 Płae
pokój SM oraz telefoniczni« tel. SI-01-37 mb 8 : 4* 21,
wewn SU.
K-8423

Zespół Stkó? Zawodowych w Gdańsku,
uf. Śluza 3r tel. 31-51-41

woj, gdańskiego i elblqskiego

1. Badania rzvnników szkodliwych środowiska pracy,
runków higienicznych na stanowiskach pracy.

Przedsiębiorstwo dysponuje miejscami w kotem
robotniczym i w kwaterach prywatnych.
młodzieży w wieko 15—i* lit t ukończoną co
najmniej 5 ki, srk. podst- do zawodu 7BROJARZ-BFTON1ARZ.

OGŁASZA
w dniu 9 września 1986 r.
If przetarg nieograniczony

PRZYiMrf DO WYKONANIA
z terenu

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

Ze Mad Higtewy
w
uf. Kaprów 10, tel. Sf’IS-ft&'t

Pracownia Ochrony środowiska
Przedsiębiorstwa Elektryfikacji I Technicznej Obsługi Rolnictwa
„PLTOR"
Gdańsk, ul. Jedności Robotniczej 223-223
kod 80-017, tel. 31-68-86 do 89, w. 235

u skierowaniem t Wydziału Zatrudnienia nastę
pujących pracowników»:

—
—
—
—
—

9-11 dochodzqcy OHP w Gdyni
priy PPBBK „KOMBET”

(

200 (12724) 1986 - 08 - 28

DZIENNIK BAŁTYCKI

4

Prseitarg odbędTlił» się w dniu 4.09.1986 r. o godi. 10 w łwi*tŁicy WOPR
Lubań. v4asi,yny moż.na oglądać w dniu przstargu.
Prrrrtępująry do przetargu wi.nni wpłacić w kasie WOPR radium w
wysokrsci 10 proc, ceny wywoławczej nie później mż do god-z. 9.30 w
dniu przetargu.

Zaet.r?eg* się yrmanę warunków prze+argu bez podań: a przyczvnv.
K-9530

»TOCZNIA ZAPEWNIA PRACOWNIKOM.
— praywllejc z Karty Stoczniowca
— aaeroki zakres Zwiadczeń socjalnych,
— możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
— dooatek za wysługą lat,
— pomoc w spłaci« kr«dytów dla miodycn małżeństw po przepracowaniu w
•toczni I lat.
FONAOTO PHACOWNiKOM ZATRUDNIONYM W BEZPOŚREDNIEJ
PRO
DUKCJI W ZAWODACH DEFICYTOWYCH'
•— pożyczki na zagospota ov ani« w pierwszym roku pracy w wyaokolet:
— IftCao sł — wyplata po przepracowaniu S tnlenęcy, umarzana po 4 ml«•11 each nienagannej pracy,
— M aoe zł do 8v uoo zł — wypłata po przepracowaniu • miesięcy, umarzana
po 1 latach pracy.
—
000 zf d » UKi uuc tl —*■ wypłata po przepracowaniu 18 mieaięcT, umarzana
po • latach pracy,
— 40 000 zf do 60 000 d —• dla osób zawierających związek małżeński, umarza
na do ft latach pracy,
— looos E» — wyołat! w pierwszych dniach piacy. umarzana po i tatach
pracy, dla absolwentów szkół zawodowych.
— bezpłatny abonament tj wnotciowy w pierwszym miesiącu pracy
— motllwołó pizyananla «typendmro fundowanego uczniom ZSZ od I roku
nauki * 11 roku uczniom szkół średnich,
— dodatek kursowy w wysokości od lSuo zł do łftoo ał s* każdy rozpoczęty
mieniąc kursu,
— zwrot kosztów podróży za stałego miejsca
zamieezkania do Gdyni.
Wyróżniającym się pracownikom stocznia umożliwia skierowania w ayatemla
zorganizowanym do pracy za granicą w ramach realizacji uaług eksportowych —
pod warunkiem nienagannej ptacy w «.toczni przez 3 tata.
STOCZNIA POSIADA stołówki i baty azybklej obsługi nowoczesną przychodnię
zdrowia, ośrodki wypoczynkowe w górach l nad motzem oiaz wymienne za
granicą klub aportowy, itadlon aportowy, nowoczesną halę
lekkoatletyczną
Yacht Klub Stal kiub-kawtarnię
otai szkołę przyzakładowi — dostępne dla
Każdego zatrudnionego.
Zamiejscowym zapewniamy takwaterowan.lt w hotelu roootmczym lub w kwa
terach prywatnych s częściową odpłatnością oraz bezpłatne ala tat« udmonych w
zawodach. »paT.aca, monter kadłubowy, monter rurociągów, malarz kon*serwalor.
Pizy stoczni istnieje Spółdzielnia Mieszkaniowa Lok«.torsko-VTłasnr>ściowł bu
downictwa jadnorodzinnego oraz wielorodzinnego.
WYMAGANE DOKUMENTY:
— dowód osobisty.
^ ążeczl.a wojskowa lub zgłoszenie do rejestracji.
— świadectwo szkolna,
— świadectwa pracy,
— książeczr.,* ubezpieczeniowa s aktualnymi wpisami

— J fotografia,

— w pr r\ padku przerwy w pracy powyżej ł miesięcy kierunkowe skiei owanl*
i Urzędu Zatrudnienia vr miejscu zamieszkania,
Do »racy pizyjmuje oraz udziela informacji Biuro Przv|»ć Stoczni Im Komu
ny Paryski* J w Gdyni, kod pocztowy *1-9(5* ul. Czecboslo" arki 1. teł. 87 23-13
87-77-14 w godzinach od g.flft do (5.#0.
Dojazd do fttoc:-n - pizy«tanku komiintkacji miejskiej
ul
Jan« z Kolna
(naprzeciw dworca PKP Gdynia Główna Oaobowa) autobusami llri) 103 1U5 134
140 t trolejbusami Unii 28 i m
W rAKŁ

DZIENNIK BAŁTYCKI

200 (12724) 1986 - 08 - 28

Wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej dro
dze mojego najukochańszego tatusia

kfrdakior Efibjed* Jaworskie)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 sierp
nia 1986 t. zmarł nasz pracownik

Urząd Miasta ! Gminy w Skarswwach
woj. gdańskie

s powodu tragiczne] śmierci

WIEŃCZYSŁAW JEWSTAFIEW

BRATA

HENRYKA MIKLASZEWSKIEGO

wyrazy serdecznego współczucia składają:
koleżanki 1 koledzy s Ośrodka Telewiz« Jnego w Gdańsku,
C-27418

serdeczne podziękowania składa:
syn % synową orj s rodzina.
G-27073

Kierownikowi Oddziału Terenom
kiego Zakładu Weterynarii w Pasłęku

Wojewódz

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy, ze w
dniu 26 sierpnia 198« r. zmarł w wieku 55 lat,
nasz były długoletni i zasłużony pracownik

BERNARD KKYWALSKI

lek. wet. Marcinowi Janczewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają:

pracownfcy Oddziału Terenowego w Pasłę
ku. rOP i Koło Zrzeszenia
Lekarzy f
Techników Weterynarii.
1C-9903

Koleżance Wadowi« Filipiak

ouznaczony złotym iCnśyżem Zasługi, odzmutą ,,Za
służony Pracownik Stoczni Marynarki Woennej”,
oraz innymi odznaczeniami resortowymi.

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzime Zmar
łego składają:
dyrekcja, org. społ.-pollt., współpracowni
cy oraz koledzy ze Stoczni Marynarki Wo
jennej im. Dąbrowszczaków w Gdyni.
K-9957

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci
1 Z głębokim żalem zawiadamiamy,
Sierpnia 198C- r. zmarł

MĘŻA
składają:
współpracownicy z Biura Informatyki 1KP

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 1. 09.
198fi r, godz. 11, w kościele Chrystusa Miło
siernego w Gdyni-Redłowie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
gody 12.30 na cmentarzu w Kacku.
K -8416
Z głęookłim żalem zawiadamiam, że w dniu i*
Sierpnia 1986 r. zmarł mój największy przyjaciel

4«

dnia

Pogrzeb odbędzie się 28 sierpnia 1986 r. o
godz. 10 w Redzie
Dyrekcja, rada. oddział i współpracowni
cy Zakładu Keda.
K-99iw

LUCIAN KRUKOWSKI
podporucznik artyt li najcięższej Wojsus Polskie
go, kapitan Armii Krajowej, wiemy syn ojczyzny
i wierny przyjaciel.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 29 sier
pnia 1986 r.t o godz. 7 30 w kościele NSJ w
Gdańsku-Wrzeszczu, ul. M trepki ego 3.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 14 na cmentarzu Srebrzysxo.
Przyjaciel.
G-2T403

koledie Włodzlmioriowł Jewsiafiewowt
uiuora™ wyrazy współczucia z

Z głębokim żalem zawiadamiamy że dnia 25. 08.
1986 1, zmarła w wieku 8? lal nasza ukochana ma
musia, teściowa, babcia t praoabcia

TEKLA DOERING
Msza św. żałobna odprawiona zostanie 29.08
1986 t. o gudz 10 w kościele parafialnym w
Luzinie.
Po mszy św pogrzeb na cmentarzu miejsco
wym.
Pogrążona w smutku
rodzina.
S-8482

BRATA

1

WOJCIECH 7YWICK?

WIEŃCZYSŁAV\UEW5TAFIEW
lat «

Pogrzeb odbędzie się 29 sierpnia 1986 r., o
godz. 11, na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Matka, bracia, rodzina.
G-27378

OFERUJE:

G- 27430

BRUNON GIERSZEWSKI
były długoletni pracownik Zakładów Płyt Pilśnio
wych w Czarnej Wodzie Odznaczony Brązowym 1
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-^cia PRL
oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resor
towymi.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 29. 08 1986 r o
godz. 11 w Czarnej Wodzie.
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmar
łego składają:
dyrekel 1, organizacja partyjna. Rada Pra
cownicza oraz koleżanki i koledzy z ZPP
Czarna Woda.
________
K-99S1 '

■—I

»

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitalnej
dn.a 29. 08. 1986 r. o godz. 10.30, do kościoła
św. Trójcy w Kościerzynie, gdzie zostanie od
prawiona msza św. żałobna, Pogrzeb po mszy
św. na miejscowym cmentarzu.
■ Pogrążeni w żałobie
córka, syn, synowa, zięć, wnuła i prawnuki,
S-«4t3

Pogrzeb odbędzie się dnia 28 sierpnia 1986
roku o godz. 10.30, pa cmentarzu Powązkowskim
w Warszawie.
Pogrążeni w smutku żegnamy na zawsze wiel
kiej miary Człowieka, uczonego, nauczyciela i wy
chowawcę.
CZESC JEGO PAMIĘCI!
Oddział I p.acówkł
Polskiej
Akademii
Nauk w Gdańsku.
K-9950

BRUNON GIERSZEWSKI
serdeczne wyrazy wspc łczucia Rodzinie Zmarłego
składają:
koiezamki i kolenzv z Organizacji Związko
wej przy ZPP Czarna Woda.
K 9982

KMPiK w Gdańsku

na przedpołudniowe 1 popołudniowe. 0-miesięczne,
laboratoryjne kursy języków angielskiego i nie
mieckiego dla początkujących.
Ponad‘o organizujemy roczne Kursy koni.ersacyjne oraz 2-ietnie certyfikatowe jęz. angielskiego d'a
zaawansowanych poprzedzone -testem językowym.
łnfo-n.acje i zapisv ^ I. 09. 86 r. w sekretaria
cie ośrodka »oprócz sobót) w godr 11—16 — Gdańsk
Ul. Długi Targ 28-29, tel 31-40-34.
K-9906

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
przy PKP ZNTK „Gdańsk”
w Gdańsku, ul. £luzy 3, teł. 31-51-41
PRZYJMUJE ZAPISY CHŁOPCÓW

BERNARD KRYWALSKI

do kiaus pierwszej w zawodzie:

ży*i lat 55

»Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29. 08.
1986 T. o godz. 15 w kościele św. Michała Ar
chanioła na Oksywiu,
Pogrzeb po mszy św na cmentarzu miejscowym
o czy zawiadamia pogrążona w smutku
rouzina,

S-Ä476

Ö monter maszyn I urządzeń przemysło
wych
n» rok rzkolny 1986-1987 bez egzaminu wstępnego.
Zamiejscowym gwarantujemy miejsca w interna
cie.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
K-9836

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25
sierpfita 1986 loku, zmarł w wieku 37 lat

MAREK CHFREK
człowiek

Pogrzeb odoędzie się w dniu 29 sierpnia, o
godz. 13, na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie składają:
koleżanki 1 koledzy z Wydziału Główne
go Energetyka Stoczni Północnej.
77307
Dnia 25 sierpnia zmarła nagte
mama i babcia
ś. t P-

ukochana tom,

MARIA SZAóUNIO
x

d,

Skawińska

Msza sw. żałobna odprawiona zostania 29.
08 86 r. o godz 9 w kościele MB Różańcowej
na Przymorzu.
Pogrzeb odbęazie się o godz. 13.30 na cmen
tarzu Łostowickim.
Pogrążana w smutku
rodzina.
0-27274
——

I— I fl» TT f

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po drugiej
1 ciężkiej chorobie jinarł najdroższy mąż. oj
ciec, brat, zięć l aziadek

EUGENIUSZ ŁAWRYSZ
■ń

w

Jat 57

PogrzeD odoędzie się dma 29 08. 86 r. o
godz. 14.30 na cmentarzu Łostowickur w Gdań
sku.
Pogrążona w smutku
rodzina,

do Bezpośredniej produkcji jcona rw rybnych

© 30 kobiet niewykwalifikowanych w peł
nym wymiarze czasu pracy oraz na Y2
etatu
Pr opon »jemy or-cę or akordzie.' z możliwością
osiągnięcia wysokich zarobków.
Obowiązuje karta zdrów,a. s
Chętnych do praev przyjr, U1* Biuro Kadr Dzia
łu ds. Pracowniczych w Gdynl-Chylonl ul. Prze
mysł OVT f
Wszelkich informacji udzie’amy takce teiefoniczn,« — tel. 23-30-18 wem 17 *ub 37.
!
K-9543

Przeds. Handlu ChemikaJami „Chemia”
we Wrzeszczu, ul. Grunwaldzka 48-5(1

Serdeczne wyrazy wspó^zucia Rodzinie Zmatłej
składają
dyiekr.ja. Rada Piacowniczm, swiązKl za
wodowe i współpracownicy.
TC-995’
S t p.
mgr inź. leśni*

Eksperta w czwertek dnia 28. 08 1986 r. o
gotŁz. 17, pogrzeb w piątek 29 08 1986 r. o
godz. fi', w Sulęczynie.
Zawiadamiają
kapłani dekanatu Siersitowlcklego
G 27308

WŁADYSŁAW KUZIAN

Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy
zostanie odprawione dnia 30 sierpnia 1986 roku,
o godz. 11, w kościele parafialnym pod wez
waniem Matki Bosk'ej Nieustającej Pomocy w
Pruszczu Gdańskim, przy tri. Chopin?.
Wyprowadzenie zwłok nastąpi tego samego
dnia po mszy sw
Pogrążone w smutku
tona 1 córka c rodziną.
G-27371

Kol. Józefowi Kamińsktemu
wyrazy głębokiego współczucia a powodu tragic*
nej śmierci

WiKTOR ZANIEWSKI
Fogrzeb odbędzie się dnia 29. 08. 86 y, o
godz. 14 na cmentarzu Łostowickim.
o czym zawiadamia pogrążona w smutku
żona 1 rodziną.
G-2727*

ca «kredowaniem z Wyaziału zatrudafev-»*:

1.
2.
3.
4.

Z głębokim żalem zawiadamiam, że dnia *8 sier
pnia ‘686 roku zmarł mój jedyny, ukochany brat

ALFRED GWOŹDZ1EW1CZ
Żarek s rodziną.
3-273«

mechanika (naprawa sztaplarctk)
robotnika gospodarczego — palacza
robotnika magazynowego
sprzedawcę
1

Zapewniamy korzysme warumcl pła ->we.
Informacjii idzielc: srużba
pra row ał- 'a.
41-46-65, v 6

tai.
K-9554

PrzeasięDiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej w Gdyni
ul. Władysława IV 2-4

1. kierownik* grupy zobót budo wlanych
2. inspektora nadzoru robót budowlanycb
3. specjalistę ds, energetyeznvcb
i. techników budowlanych
8. majstra budowlanego s uprawnieniami
6. inspektora ds. »ksmisji
7. Itierownlka ńziaiu terhnlczntgo
8. kierownika działu nadzoru
t. inspektorów robót sanitarnych
10. murarzy
U. stolarzy
12. zdunów
13. monterów ’ust. woa.-kaa. t t *
14. dekaT7y
15. robotników budowlanpeu
16. dozorców
17. brukarzy
18. elektromonterów
19. introligatorów (1/2 futai
29 palacze c.o.
Warunki prąpy f pi»cy zgot*nie * *-’ZP 'dir pra
cowników os .oda-itl kom' nr’nej 1 mieszkaniowe]
Bliższych InfromacJJ udziela Dział Kadr. tel.
to-90-2' wew. 62.
K-95E5

Zakłady Okrętowych Urządzeń
Elektrycznych i Automatyki „Elmor**

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
te dnia 26
sierpnia 1986 roku odszedł od nas najukochańszy
mąż, ojciec, teść 1 dziadek

ZATRUDNIĄ ZARAZ

ALFRED GWOŹDZIEWICZ

z* skierowaniem x Urzędu Zatrudnienia:

PcgtZbh odbędzie się w dniu 29 sierpnia 1986
roku, o godz. 13, na cmentarzu Oliwskim.
kodzlna.
G-27364

SYNA
koleżanki 1 koleusy s •»'IIP Conw.yiee.
K-9922

z

Urzędu

Zatrudnienia.

mechaników maszyn i urządzeń — 3
murarza — 1
pakowaczki — 10
robotników niewykwalifikowanych —3

— placowego — 1
— samodz. referenta ds. zaopatrzenia — 1
— sekretarkę — 1

PKP
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
*
„Gdańsk"
w Gdańsku, ul. Siennicka 25
80-958 Gdańsk
ZATRUDNIĄ
ze .Kierowaniem r Wydziału zatrudnienia i »praw
Socjalnych Urzędu Miejskiego nastęipv'ąc”ch pracorr ików:
—
—
—
—
—
—
T—
—

Przedsiębiorstwo Projektowo Technologiczne Te
chniki Morskiej „PROREM” z głębokim żalem za
wiadamia. że w dniu Ł*ł sierpnia odszedł od nas
na wieczną wachtę nasz były wieloletni współpra
cownik

Kmdr por. w stanie spoczynku, kapitan i.w.
WŁADYSŁAW SALAMON
Wyrazy współczucia Rodzinie składają:
dyrekcja, organizacje społeczni* polityczne,
współpracownicy.
K-9971

ślusarzy
spawaczy
tokarzy
suwnicowycn
kowali
manewrowych 1 ustawtaeay
elektromonterów
tech. mechaników
robotników niewykwalifikowanych nRtżcsyeni)

Zakład zapewnia atrakcyjne płace wg nowego
systemu wynagrodzeń oraz szeroki zakres Swiad
czeń -kolejowych.
Zainteresowanych proaimy o zgłoszenie aię do
Dciału -Cadr i Szkolenia Zawodowego w ZNTK
„Gdańsk” — tel. 38-51-51. pok. m 16.
K-S545

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Budowy Domow Jednorodzinnych „Zagórze"
' w Gdyni, ul. Kordeckiego 10A

• działkę budowlaną z rozpoczętą bu
dową domu wolno stojącego w Rumi
- os*edle Biała R/eka.
Warunki sprzedaży do omówięnia w spółdzielni
— Gdynia, ul. Kordeckiego 10A talefon 23-9,-55
lub 23-M-69.
K-9521

Stocznia im. Komuny Paryskiej n Gdyni
ZATRUDNi
© 20 absolwentów wyższych uczelni
o specjalnościach: — budowa okrę
tów, buaowa maszyn i urządzeń okrę
towych, siłownie okrętowe

© budowniczych statków, mistrzów pro
dukcji, projektantów — z możliwością
> osiągania wysokich zarobków
© Ponadto stocznia zatrudni socjologa.
Informacji udzieli Bki. o Przyjęć otoczn. Ira. Ko
mifeiy Paryskie] w Gdyni, 81-fltt Gdynia.
u]
Czechosłowacka J, telefony : 277-511, 277-7114.
K-9331

Dyrekcja
Zespołu Elnktrociepłownł „Wybrzeta"
w Gdańsku, uł. Wiślna nr 6-16

r*ILNlE ZATRUDNIJ

Dnia 25. 06. 86 r. zmarł nagle mój najufcochańmy mąt. nasz ojciec dziadziuś i teść

urodzony 26 kwietnia 1905 ’•oku w Buujcwce (na
Ukrainie;, wychowanek Liceum Krzemienieckiego im. Tadeusza Czackiego absolwent Politechniki
Lwowskiej odszedł od nas na zawsze w dniu 2S
sierpnia 1986 roku. po ciężkiej chorobie

~
—
—
—

skierowaniem

Absolwentów po dbyciu wstępnegc sta
żu pracy stocznia zatrudni na stanowis
kach :

ZATRUDNI

W dniu 25 ste^pnia 1986 r, zm jri

w wieku 71 lat

Pogrzeb odbędzie się 28. Ob. 66 r. o godz. 11
na cmentarzu WitomiAskim.

ZATRUDNIĄ

OFERUJE DO SPRZEDAŻY

ZATRUDNIĄ NATYCHMIAST
szli chętnym

ks. CZESŁAW WACŁAWEK

KRYSTYNA TRUMPIEL

Gdańskie Zakłady Srcdków Odżywczych
w Gdańsku-Oliwie, ul. Dickmanna 15-16
telefon 52-12-01, w. 24

Zakłady Rybne w Gdyni
ul. Przemysłowa 8

G-27273
Zakład Usług Socjalnych ..spółdzielca” w Gdań
sku z głębokim żadem 2-władam ia, że 6 sierpnia
1986 r, zmarła tragicznie w wieku 9t lat nasza
nieodżałowana koleżanka

K -8834

zt

Z głębokim żalem zawiadamiamy. że w dniu 25.
08. 1986 r. zmarł nagie w wieku 62 lat nieodżało
wany kolega, członek Zarządu NSZZ n-zv Zakła
dach Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie

Z głębokim ża. em, zawiadamiamy, że w dniu 2«
08. 1986 r. odszedł od nas na zawsze ukochany ta
tuś, teść,. dziadek, zięć, brat, szwagier

nasŁ kolega, przyjaciel,
sercu i wielkiej dobroci.

członek rzeczywisty Po.sklej Akademii Nauk, wy
bitny specjalista z dziedziny mechaniki ośrodków
ciągłych.
Profesor W’toid Nowacki urodził się w 1911 r.. a w
1934 r uzyskał aypiorr* ini^me-a w Politechnice
Gdańsitiej. Przez 31 lat pełnił liczne, odpowiedzial
ne funkcje w Polskiej Akademii Nauk.
Był członkiem Prezydium PAN (1952—19331 lekretar.em Wydziału Nauk Technicznych PAN (1952—
1957i zastępcą sekretarza naukowego PAN (1957—
1965). sekretaize-m naukowym PAN (1966—1966), wi
ceprezesem PAN (1969- 1977)
oraz prezesem ?AN
(1978 1980). Był członkiem zagranicznym Austriac
kiej Akademii Nauk Bułgarskiej Akademii Nauk
i Czechosłowackiej Akademii Nauk oraz Królews
kiego Towarzystwa Edynburga.
W uznaniu wybitnych of ągnięć naukowych był
wyróżniony zaszczytnymi tytułami doktor* honor's
causa przez: Politechnikę Gdańską,
Politechnikę
Łódzką,
Politechnikę
Poznańską.
Politechnikę
Sztokholmską, Politechnikę Warszawską, Uniwersy
tet Glasgow, Uniwersytet Grenoble, Uniwersytet
Liege i Uniwersytet Warszawski,
Był członkiem nouorowyra wielu krajowycn, za
granicznych i .niędzy naród owych towarzystw nau
kowych.
Zmarły był wielokrotnie nonoiowany odznacze
niami i nagrodami państwowymi.

© mikrokomputery kompatybilne z IBM
PC/XT. AT wraz z siecią wielodostępu
0 drukarki, monitory
© oprogramowanie operacyjne I użytko
we dostosowane do potrzeb użytkow
nika
’
O wdrożenie systemu, przeszkolenie pra
cowników
<2 roczny serwis gwarancyjny I pozagwarancyjny

*—W* ™

OGŁASZA ZAPISY

KLARA BASKA

Z głębokim la’em zawiadamiamy, te w dniu
23 sierpnia br. zmarł w Warszawie Budowniczy Pol
ski Ludowej, prof, dr bab. łnż.

WITOLD NCWACXI

Biuro Usług Consultingowych „Ccnsult”
Sp. z o.o. Gdańsk, a1. Zwycięstwa 50
skr. 18 - Gdańsk-6, tel. 32-39-91, 32-13-85

* domu KUNCEWICZ ■

Msza św. żałobna odpiawiona zostanie w dniu
29 sierpnia, o goaz. 8.30 w kościele sw Stanis
ława Biskupa we Wrzeszczu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
15 na cmentarzu Srebnysko we Wizeszczu,
Rodzina.

G-27104
Dnir »6 sierpnia 19*6 r., Po długiej 1 ciężkiej
chorobie zmarł opatrzony sakramentami świętymi
najukochańszy syn i brał

Warunki rracy t pł*«y do «zgodniemir. na miej
scu lub tel. 403 1 20 ,

Wa-unki pracy i płacy do uzguonientr na irrte]scr
K-9-T0

z domu POBŁOCKA

Msza św. żałobna odprawiona «ostami« w dniu
2s. 08. 1986 r. o godz. 8, w kościele św. Fran
ciszka z Asyżu Gdańsk-Siedlce.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 15.30, na cmentarni Łostowickim.
Rodzina.

© geodetę

BRONISŁAWA SZEJKO

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26, 06
1986 r. zmarła w wieku 84 lat, nasza kochana mat
ka, teściowa, babcia i prababcia

O~Zi40©

£ Lt vkln tn sm zawiadamiamy, te w dniu W
«*. 1980 r odszedł od nas na zawaz« syn, brat, szwa
gier i wujek

ze »Kierowaniem z Bejonowego Wydziału
rudnienia Urzędu Miejskiego w GaynT

ZATRUDNI

K-WM

Pogrążeni w głębokim amutku zawiadamiamy, że
dnia 27 sierpnia 1986 »-oku, w wieku TT lat zasnęła
w Panu nasza najukochańsza i najdroższa mama,
teściowa, babcia 1 prababcia

*o roau zgonu

fakladają;
koleżanki 1 koledzy z Zakładu Konstrukcji
Metalowyeh Politechniki Gdańskiej,

składują:

o

Z głębokim żalem zawind,?mlamy. że w dniu 25.
08. 1986 r. zmarł nagle

były, długoletni pracownik PPB .Prefabet Gdansk”
zakładu w Redzie.
Lubiany 1 szanowany koiega, odznaczony Meda
lem 30- : 4u-lecia PRL, Srebrną Odznaką Racjonali
zatora i złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownic
twa i Przemysłu Materiałów. Budowlanych”.

1 Kolega

1.

Rodzime z-marłego wyrazy głębokiego współczu
cia składeją:
dyrekcja i pracownicy ZK „Kadmor” Gdy
nia.
If-9979
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JAN KRAWCZYK

ZATRUDNI

Pogrzeb odbędzie się 2-9 sierpniu 1986
godz 11, na cmentarzu w Sopocie

Pogrzeb odbędzie się 29 sierpnia 1986 x o
goaz. 15, na cmentarzu Gdynia-Oksywie.

Wyższe Szkołą Morska

—
—
—
—
—
—
—
—

elektroników (inżynierów i techników)
elektromonterów
tokarzy
frezerów
ślusarzy u «szynowych i remontowych
galwanizerów
robotników magazynowych
robotników niewykwalifikowanych do przyu
czenia w zawodach deficytowych (tłoczare
w
metalu, nawijacz uzwojeń)
— Inżynierów elektryków t mechaników
na sta
nowiska konstruktorów
— pracowników umyslotvych na samodzielne sta
nowlska zaopatrzenia i kooperacji, planowania
I księgowości
Informacje dodatkowe można uzyskać ‘osobiś^e
w Dziale Kadr i Szkolenia Zawodowego w Gdań
sku. tal. Wałowa 63 lub telefonicznie, tel. S1-S9-41
wew 22J lub 264.
‘
■
K-955*

ZATRUDNI NATYCHMIAST
ze sklei owairfem a Wydziału Zatrudnienia fltraowników
wykwaliftkowanycł i abaolwentńw
czkół średnich ł zawodowych «r zawodacht

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

mechanika
elektromechanika
elektryka
chomika
automatyka
* Os cieplnych
hydrauliko
cieli*
mu'drzy
tokarzy
fpawaczy
operatorów nastawni urządzeń enetgetycznyeh
— elektromechanika arzyrządów I apara1 tury cieplnej
pracowników niewy kwa :if*ktywanycb f abaolwee
•ów LO po przesetkolenki na atanowlenach:

—
—
—
~
—
—
—

wyładunkowych
odżużlarzy
maszynistów gospodarki wodnef
maszynistów kotła
obchodowych urządzeń kotłowych
obchodowych urządzeń cieplnych
laborantów

w nw elektrociepłowniach:
1. £C „Ołowianka” Gi'afak. ul. Otawmnka nr L
tel. ':lt-82-86
2. E< Gdańsk II, Gdańsk ul. WUina nr 6-1«. tel.
474-254/500 ze skier owa nieir. z Urzędi Miejskie
go w Gdański
1. TC Gdynia 1,2 — Gdynia ul. Energetyków nr 1,
tęl. 20-70-0.
2. EC Gdynia 3 — Gdynia, ul. Pucka nr 116, teł.
23&-330. ze skierowanien, z Urzędu Miejskiego
w Gd mi.
Pracownicy Eespoh’ IPektroclep owni ..WvŁrzeże” mają możliwość podnoszenia kwalifikacji na
kursach wewnątrzzakładowych oidz kzztałc.enla się
w Technikum Energetycznym dla Pracujących.
K-TT84

Zat

© kierownika działu technicznego
wymagane wykształcenie wyższe tech
niczne (specjalności ogóinobuaowianej, uprawnienia budowlane), 7 lat
praktyki zawodowej v tym 2 lata na
stanowisku kierowniczym
Informacji udziela dyrektor tdnuinłstracyjny
WSM w Gdym1, uł. Czerwonych Kosynierów «3.
tel. 21-65-7®.
K-9535
OŚRODEK ZDZ we Wrze
szczu organizuje kursy kwa
UÄkacyjn*
v - zawodach:
murarz, malarz,, teleradioelektromonter,
HA LSZKA
itary romaga mechanik,
szybko, ta id o, dyskretnie, elektromechanik, elektryk,
samochodowy,
oferty krajowe, wgranicz mechanik
ne.
P-102(1 blacharz, lakiernik,
ślu
sarz-tokarz. dekarz, prze
twórstwo tworzyw sztucezlotnik-lubłler, kra
NIERUCHOMOŚCI nycb,
wiec, hyd.reul.ik dziewiarz,
kuśnierz,
kaletnik
SEF.
DZIAŁKĘ budowlano-ogrod Zgłoszenia:
Wrzeszcz
ul.
niecą z planami na rozbu Miszewsklego 12. tel 41-30dowę,
0,5 ha x denkiem 77, wewn. 22 lub 61
i
sprzedam, względnie Inn«
11-03-62,
1,-9415
propozycje. Reda, Długą 3ł
k 3I'"“K YCJE
matem iDOM, stan surowy, ta o udo tyka. Tel. 31-45-73._________
wa szeregowa, sprzedam. ZOZ przyjmuje zapisy n.
Zbigniew
rychrr anowic« kursy kwaliriKacyjne
w
82-500 Kwidzyn, ul. Wiślana
iranżach: mechanicznej, e12 m 3. Tel 33-09
1 “ktrycznej, drzewnej, bu
dowlanej oraz spawania ga
z owego i elektryczngo, pa
MOTORYZACYJNE laczy c.o., SEP. kierowców
wózków akumulatorowycn,
obsługi
suwnic,
bhp,
FIATA
m.
1973
tanio ppoż.. przewozu ładunków
sprzedam. Tel. 43-02-28, go- niebezpiecznych
Zgłoszedzlm. 1^ 13.__________ Q-2661. ,ila: Starogard Gdański, ul.
LAKlLf’.; kV^NT*
«an*j- Mostowa 8, te i. 234-81, Ko
chodów osobowych meto ścierzyna,
ul. Fornalskiej
dą bezpyłową
Wagner na 48, tel. 1J-2S
Tczew.
ul.
materiałach
firmy
Sy- Sobieskiego
10,
telefon
kens.
Tczew,
ul.
Wys 26-43.__________________ K-3430
piańskiego 28.
P-1001 OŚRODEK ZDZ ve Wrze
szczu organizuje kursy dla
SA.MOCHODY
Kuphopotrzeb własnych: kreju i
Sprzedaż-Zamlana
Aszycia, tkactw» artystyczr>»
trakcyjne oferty, korzy
go. repa^JCjl pończoch, ma
atne
warunki
T*.
krimy oraz kursy: nieeta
32-63-5C, (U—17).
Spół
towych referentów
ppoż.,
dzielnia
Pracy „Proczłonków komisji ooiarn.Omnia”
G-24425
techn.,
konserwatorów
s >rzęiu ppoż., ł przyuczę
KAROSERIĘ Folonera ora* nia do :,awodu Introligator
budowlinego
karoserie uzbrojoną
Audi ra, malarza
dekarza.
Zgłoszenie
80 GLS sprzedam
Telefon 1
77 -22-1*9
_________ G-25736 t* rzeszcz ul. Mi szewskiego
'A, lei, 41-00-77, wewn, i 22
MERCEDESA, I ifwata. Goltd kupię. Tel. 32-84 59 łUt 61 1 41-03-6L ____ K-9419
OBSŁUGI 1 programow»n.a
(11—17).
G-24427
mikrokomputerów „Unipolbrit’' 2086 (zgodnego progrp
mowo z ZX Spectrum'*, na
SPRZEDAM
uczysz się na kursach :w
ZDZ — Gdańsk, Zgłoszenia
I
informacje:
Wrzeszcz
BOjlEF elektryczny. 10 1,
ul. Miszawskiego 12. pokój
z baterą. Teł. 31-24-80.
25 lub 3. tel. 41-00-77, wew,
KAROCĘ korną, sani( o- 22 lub tel, 41-03-62
raz bryczkę. Tel. 72-22-09.

MATRYMONIALNĄ

ZGUBY

FREZJĘ
holenderską
firmy Wutflnghofr, pre
parowane bulwy i siew
ki
atrakcyjnych
od
mian. Władysław Lew
ków Ogromie two Ali
na Kartuzy, ul. Reja
Tel. 81-06-59.
G-26111

ZGUBTONO prawo Jazdy
wydane przez naczelnika
nuart i gminy w Skarsze
wach, Henryk Żelazny.
SKRADZIONO dokun"nty
wraz z odcinkiem B asy&%dty nr. 113249 nr . sar >chód Jlat 126p, vycJanej na
nazwisko Starisław
Go
łąb.
*'
G -27196

ŁODŻ
motorową, plastik,
silnik Johnson 35 wraz
przyczepą. Tel. 72-22-89.
SĘGMENT Ak A nor 4x2,«
oraz półkę-tapczan. Telefon

3‘ 58-43. i___________; j Ż7133
BłAM karakułowy czarny
1 futro karakułowe brązo
we. Tel. 24 12-29.
2AMR '.2ARKĘ
szwedzką.
Tel, 22-17-94.
S-805S
'TELEWIZOR Ruotn 714 kó-'
lor i piec gazowy używane
— tanio. TB. 24-12-29.
KOW” ETNĄ
Praec-wmę
Biżuterii Srebrnej,
kum
ple tną Pracownię Metalopla
styczni, sprzedam lub wy
dzierżawię. o, Richert, Oiowa -X Myś ito ska 2
DŹWIG elektryczny. Staro
gard, teł. 232-33, po godz,
20;_____________________ P 104?
SZLIFIERKĘ
awucaiową.
Pasłęk, tel. 27-43
’ K-74*f

KUPIĘ
SUB*T,
lepar,
cliemosil.
Tel. 51 -26-tk
S-1150
BONY PKO. Tel. 12 32-64.
G-26088
BONY PFO. Tel. >7-18-85.
p-34951
BONY PKO. Teł 33-07-62.
G-22554
BONY PKO. Tel. 4ł-7*-39.
G-26744
BONY PKO. Tel. 32-32-Ox
0-250«

LOKALE
M-3 Moieaia nie umeblowa
me odnajmę na 2 lata. Zajłata z góry. Ofertys 25799,
Liuro
'tgłoazeó.
00-058
Gdańsk._____________________
KAWALERKĘ własnościo
wą, Starówka, wygody za
mienię na większe wlasnośaowf, Tel. 56-62-77, po 14.
MAŁŻEŃSTWO członkowie
spółdzielni
mieszkaniowej,
poszukuje
samoózielneg >
mieszkania lub pokoju z
kuchnią na oocrei 2 lat. Telefon Starogard Gd., 228-24.
MIESZKANIE
wtesnośck,
we M-4 sprzvdam. ütarogsra, ul. Pomorska 10 m
27.
P-1Ó38

PRACA
KOBIETY i mężczyzn w
ogrodnictwie zatrudnię. Do
Jazd autobusem nr 161
s
Oliwy. Chwaszczyno, Czarnc Biot; 12.__________ G-27C74
UCZNIÓW, stażystę satrud
nlę, Lakiernia aarnockodo
wą, Wrzeszcz. Chrzanow
skiego 86.
G-24716
DYREKCJA Przedszkola nr
71 w Gdańsk u-Orunl,
ul
Diamentów? 13 zatrudni ko
biety na stanowiska:
—
pomocy Kuchennej, woźnej
nddz-ałowej._________ G-26622
POTRZEBNA pomoc Uomowra n? stałe. Wynagrodze
nie bardzo doore.
Sopot,
tel. 51-04-15.
G-26474

NAUKA
„OŚRODEK
Kształcenia
Kierowców ZDZ — Gdańsk
wznawia kursy na katego
rię
B i C.
Zgłoszeń’a:
Wrzeszcz, Mlszewskiego 12,
tel. 41-74-16.
K-968S
W KWIDZYNIE ZLZ orga
nizuje kursy p?laczy c.o.,
spawania gazowego s elek
trycznęgo. Kursy kwalifka
cyjne: murarz, zbrojarz, be
toniarz. tynkarz,
malarz,
mecnanik
samochodowy,
mechanik maszyn
rolni
czym elektryk w ,moch xio
wv. elektromonter, stolarz
cieśla, tapicer. Przyjmuje
my
zgłoszenia
zakładów
pracy
na
kursy.
bhp,
ppoż.. przewozu ładunków
niebezpiecznych.
Zgłosze
nie’ Kwidzyn, ul. Parkowa
>. tel. 37-16 w. «.

USŁUGI
HYDRAULICZNE
5f 2S-50.

tel
G-23312
DRZWj dodatkowe, futryny-, Te. 45-79-91.
G-26932
G7YSZCZENL*
dywanów.
Tel. 4J-01-44.
G-26711
UKŁADANIE parkie- a. Jesek, mozaiki (wiasne. po
wierzone). Tel. 51-26-04
ŻALUZJE - różne. Telefon 41-84-lu.
G-25928
’IKŁADANIF sprzedaż par
Uetu. Tel. 56-73-90, 51-7399;________ .___________ G-21655

Żaluzje,

teil 31-25-07.

G-24312
PRZEPROWATiZKI
meblo
wozem Tel. 7l-0'ł-40.
DRZWI dodatkowe, futry
ny
tapłcerka.
Telefon
41-31-19. ______________G-23284
ANTENY RTV, tel. 31-55-5’
P2_J9.___________
G-23Q3S
CZYSZCZENIE
dywanów,
t-ap cerk , Te2._31-02-03.
DRZWI harmonijkowe —
drewniane Tel. 41-45-92.
CYKLINO WANIĘ,
tel
«7-26-1C
G-25121
PRZEPROWADZKI.
teł.
32-36-03
G-24235
ZAKŁAD
DEZYNSEK
CJI wytępi wszelkie ro
bactwe oraz gryzome,
rtosująo bezpieczne, bez
wonne
preparaty
za
chodnie. Rrchumki gwa
ranćje, instytucjom ra
bat. Tel. 51-91-53.
ZAKŁAD
DEZYNSEK
CJI wytępi skutecznie
prusald, . mrówki,, mu
chy. Bezpieczne, bez won
nr preparaty
zachód nie Rachunki, gwaran
cie, Instytucjom rabat.
Tel. 51-18-79
S-1048
ZAKŁAD
„DEZYN-j
SEKT" wytępi skutecz-f
■,*le wszelkit robactwo.
Instytucje,
mieszkania.}
Tel. 41-48-53.
- G-26? 17 3
CYKLINOWaimIE
tel.
^s-ig.
0-23520
INSTALOWANIE autoalar.
mów, radioodbiorników sa
mocnodowych. Sopor, aleja
Niepodległość* 658,
elefón
*ł-"*l 97._______
J-^148
I KZE. HO W VD zk "
tel.
32-&8-J3,
G-2423P
PRZEPROW^DŻK
meblo
wozem Te1 '*7-62 8?
CŻTSZCZENIE " dywanów
wykładz.n, Tel. 41-40-J8
DRZWI, fufyny, zabezpie
czenia ■ przeciwwłamaniowe
Tel. lh-vO-72, 23-43-26.
SOLIDNE
zabezpieczania
przeciwwłamaniowe.
tap:cerskie wyciszanie
drzwi,
Te!. 52-90-f I, 41-65 73
35b? 'KOWk drzwi (futry
ty .italowe). kraty Telefon
0-55-d..
_
S-8247
CZYSZCZENIE
dyw lów,
tapiceiki. Tel. 41-38-81.
CYKLINO W ANIE,
tel
67-02-43
G-24522
CZYSZCZENIE
dywanów
Tel. 51-1Ć-64.
G-23533
MONTAŻ drzwi (obicie bla
cha, wygłuszame), uszczel
niani«, zamknięcia
okien
•‘alucje. Te1 56-24-29,_(7—9).
CYK LINÓW ANIE, ~
tel.
52-13-85.
G-24932

ROŻNE
KOMPUTEROWĄ prognoz«
życia, blohoroskop zgol noś
ej partnerskiej
biorytmy
horoskopy
partnerskie
indywidualne,
Błyskawicz
nie otrzymasz przesyłając
datę (y) urodzenia
Biotest. 78-600 Walcz, skrvtka
•1.
k
G-35337

DZIENNIK
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H)C (12724) WĆ6 - u» - »

BAŁTYCKI

No Brotfwime i innych osiedlach sopockich

Nd budowie osieola 40-iecia

WńiuDnu pierwsze mieszk ania

1511

Modernizacja kotłowni ^ Trzeöa ocieplić budynki
\\U
u
I
Gruntowną przebudowę przeprowadzono w ostatnich
miesiącach w kotłowni ogrzewającej sopockie osie
dla: brodwino, Kamienny Potok i Kamienny Potok II,
gdzie mieszka ok. 20 tys. lokatorów-. Gospodarz obiek
tu Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Gdyni od dawna przygotowywało się do całkowi
tej modernizacji kotłowni. Roboty miały być wyko
nane w taki sposób, aby w wyniku zmian można
było uzyskać nie tylko oszczędność energii elektry
cznej i opału, ale też równolegle — poprawę spraw
ności urządzeń przesyłowych i większą ich wydaj
ność.

w-a o innych budynkach,
■ podłączonych do sieci cie
płowniczej, a nie należących
do Nauczycielskiej Społdziel
♦
ni Mieszkaniowej,
trzeba
nadmienić, że z kolei w su
kurs OPEC przyjść muszą
administracje rejonów do
mów Przeds.ębiorsłwa Gos
podarki Komunalnej i Mie
szkaniowej. Dotyczy to rów
Aktualnie osiedle 4ó-le- rzy, dekarzy i lastrykarzy.
nież budynków mieszkalnych
cja
budują dwie firmy: Kierownik Sondej ma do
zakładowych i należących do
EUbä z Pruszcza Gdańskie pomocy dwóch majstrów i
Zdemontowano dosłownie ma, albo są niesprawne, ale Spółdzidni „Kolejarz".
go i PBRol. z .Tczewa być może to spowodowało,
wyszvstko, prócz kotłów,
a za to qrzejniki, umieszczo
PBRoL, zdaniem inwestora, że buduje szybciej i zdas
ponow-nv montaż pomp i ru no tuż przy -wejściu do kla
Jar.
Arkadiusza
Kotow
rociągów został wykonany tek schodow /ch, „zapatuiorua większe . szanse na do nie/n
skiego
—
koordynatora
bu
w innym zupełnie pkładzie no w falistą lekturę. Ma to
trzymanie grudniowego ,tęrkaloryfery
przed
połączeń i w innym układzie chronić
anwui. W pierwszym z 23-ro- dowy osiedla 40-lecia z W o
hydraulicznym. Roboty trwać peKnięciem w czasie mro
dzinnych budynków, Pßftoi. jewódzkiej Dyrekcji Inwe
miały dwa miesiące, lecz zów-. W rezultacie więc ka
raa już tylko do położenia stycji w Gdańsku, dokład
udało się skrócić ich prze loryfery będą grzaiy, a wiatr
wykładziny
podłogowe
i. niej niż PUBR,
bieg do 30 dni. Został już naual bedzie hulać po bilden
Sporo kłopotu pracowni też zakończony remont tzw. ku, przez me domknięte
kom
WPRVviK
nastręcza części ciśnieniowej jedneqo drzwi i nieszczelne okna. W
kotła i opecnie
wykonuje wielu domach na terenie
wykonani» wiercenia i uło
żonie rur kolektora .sanitar się oomurówkę. Ponadto w osiedla NSM narożne miesz
nego. pod. iezdnia obwodni poszczególnych budynkach, kania są nadal zagrzybione,
cy. Prace tizeba było przer w węzłach cieplnych monto listwy między balkonami a
wać na trzy tyqocmie z po -wane są kryzy requlacyjno- oknami nie posiadaja żadwodu awarii rhaszvny do nast.awcze i pomiarowe oraz noi izolacji, nie zabezpieczo
...trwajaca od pewnego czo
w-iercenia.
Na
szczęście ■wymienia się dysze. Jak ne przed zimnem sa piwnice su w biurach opałowych we
części-zapasowe znalazły się nas informuje pomysłodaw i suszarnie. To wrszystko ryfikacja kart opałowych poi 19 bm. przystąpiono po ca robot modernizacyjnych w dużej mierze powoduje
w nna
przeb egać bardziej
nownie do wierceń. Tyle, itiż. Bogusław Ewertowski, że zimą w welu domach sprawnie, bez narażania klien
k
erownik
rejonu
OPFC,
na
temperatura
jest
bardzo
nis
że oKazaro się, iż trzeba
tów na długotrwałe wystawa
roboty rozpocząć od nowa, Brodwiwie widoczne są już ka.
nie w kolejkach do okenek,
bo rura usadowiła się pod efekty w dostawie ciepłej
Po modernizacji kotłowni w których są oni „załatwia
jezdnią niestety nie pozio w-ody. Wielu jej odb.orrów w nadchodzącym sezonie je ni". Często — odmownie. Jak
twierdzi, że jest teraz nawet
mo!»'1 " • - *
sienno-z mowy m — mimo się dow edzieliśmy od jedne
czerto za gorąca...
braków wysokokalorycznego go z czytelników, w Biurze
Mimo
tych
wszystkich
Jednostronne wysiłki nie opału — powinno być cie
p Popie mow prawdopodobnie wiele jednak dadzą. Musi pło w- Brodwinie i Kamien Opałowym przy ul. Jena z
Kolna w
Gdym, codzennie
w grudniu br. część osied.a być sprawna współpraca obu nym Potoku i będzie ciepło
przy jedynym czynnym okien
komunalnego w Złotej kar »Tron: GPEC i administra jeżeli swoich
ooowiązków ku formuje się bardzo ałupa
czmie będzie gotowa. Są je cji budynków mieszkalnych, nie
zaniedba bezpośredni kolejka, złożona przeważnie
dnak sprawy, które zaczy w tym wypadku Nauczyciel gospodarz budynków ndeszz ludzi starszych. Bywa, że ci,
nają niepokoiy. Qtóż wy skiej Spółdzielni Mieszka kalnych. Przypominamy, że
dano już wiele
milionów7 niowej. Ona bowiem jest do października nie pozo.-Ja nie zawsze doktadn'e obez
nani z
całą weryfikacyjną
złotych na budowę tego wl«isci< ielem w szelkich in ło zbvt wicie czasu
procedurą, muszą przychodzi^
o iedli. Elektem miało być stalacji cieplnych wewnątrz
I jeszcze jedna informa po kilka razy, za każdym ra
514 mieszkań w 17 budyn budynt u! jej zadaniem jest
Pierwaze budynki na osiedlu 40-lecia w Ziotej Karczmie.
Fot. M. Zarzecki
kach. Tymczasem zanosi się sprawdzenie grzejników, re cja dotycząca Sopotu, Otóż. zem stojąc w kolejce od no
fUbk zatrudnia przy bu PRIMEX z Pruszcza Gdań na to. ze zostanie wybudo mont i regulacja instalacji. w tym roku wykorzystano wa. Tak być dalej n’e może.
wykonanie elewacji. W drn
gira — tynki -.wewnętrzne, dowie, także trzech budyn skiego wykonuje zewmetrz- wanych tylko 9 pudynków, Podczas w-.konywania ro dobrze między sezonową przer Skoro wprowadź ło się nową
wę, starając się doprowa formę przydziału opału, auto
instaiację qazpwrą- podłoża ków, 50 osób, czyli zaled ną osiedlowy sieć wodno czyli o 2j6 mieszkań -mniej!
bot w kotłowni, OPEC prze
i posadzki, elewację oraz wie o 2 osoby więcej niż kanalizacyjną i deszczów Bowiem trzeci wykonawca słało spółdz‘pfni pismo, in- dzić do porząoku — prócz rzy tego pomysłu — tj. dy
uczynić
ze Starogardu tormująre o zakresie remon brodyvinowskie j Kotłowni — strybutorzy, muszą
dach, przy którym aktualnie PBRol. Na budow-ie nie ma kę oraz część c.o. i instala — PBRol
inne
urządzenia wszystko, aby me była ona
trwają prace, W bloku o 40 jednak, ani jednego majstra. cji ciepłej wrody w kana Gdańskiego*' zrezygnował z tu i przypominające o zada wszelkie
budow-y PUBR łach. GPłS z Gdańska mon budov y. PBRol. z Tczew a niach, jakie czeka',ą z kolei cieplne, 1 będące w gestii kolejną drogą przez biurokra
mieszkaniach do f wykona Kierownik
gdyńskiego OPEC a znaj tyczną mękę. L'czq na to ci,
po . kolegach ze
nia pozostało jeszcze ho Sieian Engier jest nie tyl tuje urządzenia centralnej przejął
spółdzielnie. Do tej pory
dujące się na terenie Sopo którzy jeszcze przed „opalo
ch«; posadzek, malowanie, ko dodalkowm majstrem ale wymienn;kowrni wody ciep Starogardupudowe
tyl odpowiedzi me bvło.
tu. Planowane remontv prze wym" okienkiem n'e odstali
3
, budynków, któ
wykłaazmy
i * instalacje i magazynierem. Za dwa — łej oraz wykonuje część ro ko
Jak jednak twierdzą loka b.eqaja sprawnie. Jest to swo'en godzin...
gazowe. Z rooot hydrauli trzy tygodnie ma otrzymać bót przy c.o. i sieci ciepłej re
Zamierza [oddać
uo
cznych
do zamontowania jeszcz# 50 pracowników i wody. Ponieważ roDoty w użytku ' w przyszłym troku. torzv, nic dalej się nie robi. też duża zasłuqą Edwarda
sa ieaynie urządzenia ku dwmch majstrów. Czy nie kanałach c.o. nie są jeszcze Katom.ast PUBR ocimówił Spółdzielnia nie pamięta, że Winceyvicza, pełniącego funk
lato zbliża się ku końcowi. cję
kierownika
Zakładu
chenne i sanitarne,. ale te będzie to za późno? Zaczy zakończone, GPRI nie mo dalszej buaowy' osiedla 40...czas
najwyższy załatać
montuje się, qdy wszystko nają padać deszcze a naj że przystąpić do wryKonania lecia. Dokumentacja caMgo Nie mys’i się m. in. o ko Fnergii Cieplnej — Sopot.
zabezpieczenia Stale przebvyva na m ejsc
dziurę w dachu wiaty przy
większy budynek (40 mięs?
jest już gotowe
Sieci qazowej. Kable ener Ojsi’edla. jest.gotowa. Uzbro nieczno-ici
wykonywany przet getyczne PRIMEX będzie. jenie terenu pochłonie ogro drzwi wejścicwyd» do bu p inu je robót no i zna się stanku WPK w Gdańsku —
Na ptacu budowy PBRol. kań)
dynków, Samozamykaczy ni© dobrze na robocie. Gdy niopracuje obecnie 48 osób PUBR nie ma jeszcze po - moqł położyć oopiero po mne u.eniadze,' szkoda by
na wysokuści biur PLL „Lot".
w
wykonaniu całeao uzbroje było, aoy to wszystko mia
pr*v 3 budynkach, wszyscy krycia dachu. Trzeba
Deszcze są coraz częstszym
nia.
»■
»
.
nim.
wykonać
także
tynki
ło
starczyć-Łatedwie
dla
166
% Tczewa i okoFc. Kierow
zjaw:skiem w sierpn owej co
mieszkań,
pt zewidziany ch
nik budowy PBRol. Jan wewnętrzne i posadzki, FW
W
gold iskiej
kotłowni do oddania w br.' i LtIko 83
dzienności 1 raczej spodzie
Soudej narzeka na brak ma obu budynkach 23-rodzmteriałow izolacyjnych: weł- nych zostały do wykonania JNSTAL Kokoszki wyKonu- w1 przyszłym rokii.; Nie moi
Skłap
radiowo-telewizyjny wypi odukowane przy współ wać się należy Jch nasilenia,
nv mineralnej, styropianu,
je remont kotła o moc^ 2,5 na zaprzepaścić winty m
posadzki
i
malowanie.
Ro
WPHW
przy
ul. Grunwaldz pracy zakłaców „Uniha-Uni- n ż zeniku. Do słotnej jesiem
pozoat.de
256
mieszkań.
także farb, pokostu, lakie
Gcal. Trw^ają także prace
Tym bardziej >« zarówno kiej we Wrzeszczu rozszerzył mor” oraz przedsiębiorstwa wszakże już tylko kilkadzie
ru,
elektronarzędzi
oraz boty hydrauliczne i elektry
brak fachowców — błacha- czne są prawue zakończone. przy duprówadzeniu i pod PBRoi. T< zew jak i PUBR niedawno swq ofertę hardio zagranicznego „Polbrit". Pod siąt dm...
łączeniu sieci c.o. do kot- z Pruzecza Gd. budują dość wq. Obok stałego asortymen względem funkcjonalnym ofe
szybko. Ponadto cba przed tu,do którego należą prze rowany mikrokomputer osobi
łowir
siębiorstwa wyspecjalizowa de wszystkim raoia, telewi sty jest rozbudowaną wersją
zory czy gramofony, wprowa komputera
„ZX-Spektrum",
...pewnemu uporządkowa
zasiedlenie
pierwszych ły. isźf j«ż w budowie osie
sześciu Dudynkow osiedla w dli typu 48-łecia. Zlereme dził dc sprzedaży również przy czym dzięki nowym roz niu powinna ulec aziatalność
„Unipoibrit wiązaniom
technologicznym komimarzy. Bulwersuje np.
.budowy spei iałi- mikrokomputer
Złotej Karczmie uzależnio dalszej
ne będzie jednak od tego, stom od „wiełkL^i płyty" 208ć"; jest to urządzenie posiada on dużo większe naszych czytelników tempo,
możliwości techniczne. „Uni- w jakim rosną opłaty za ,'ch
cz}
zostanie
w} konany przedłużyłoby'zapewne cykl
polbrit 2086" może m. m. usługi, przy jednoczesnym nie
przez PR1BP i vVPRWiK do realizacji osiedla komunal
współpracować z wielomc widocznym wzroście zakresu
qrminia fcr. kolektor sani nego.
urząazenianr
zewnętrznymi, i jakości tychże. Jeden z czy
tarny i deszczowy. Budowa
W kolejnym
rek Schiller (klarnet) i
bez stosowania dodatkowych teimków pow edział wręcz, że
ALIN A GA* \ŃŚK A
kolektora wymaqa wyłącze
Od ^Smronnuit kamienia węgielnego pod pierware w Gdańsku osiedl.; komunalne upłynęły dwa
lat*. We wrześniu 1984 r. wykonawcy zapewniali,
ie pierwszy budynek przekażą w lipcu
1985 ' r.,
a budową całego osiedla zakończą w 1987 r. Inter
wencyjny charakter tego budownictwa (w Gdań
sku w 1984 t. były 93 bulynki mieszkalne przewi
dziane do natychmiastowej rozbiórki) miał dodat
kowo zapewnić sprawny przebieg jego realizacji.

Pozostał jedynie montaż uurządzen.
, Czf qo brakuje na budo
wie PuBR? — głównie- cy
ny i majstrów. Jedna oso
ba-nie’jest w stanie dop.l
nować robot przy 8b miesz
kaniach, do tego w trzech
budynkach. Poza tym kie
rownik narzeka na niervfmiczne dostawy materiałów.
Ostatnm na wapno czekał
tydzień, PUBR nie wykonu
je elewacji budynków, ma
ją zrobić dopiero w przy
szłym roku Gdańskie Przed
siębiorstwo Elewacyjne.
Same mieszkania to jel
cze nie wszystko. Potrzebna
jest# woda, gaz, c.o. - itd.

ni» n» 28 dni napowietrznej
linn * energetyczne i, zna jdu
jące! się w .»rejonie '-wyko
pów Użycie koparek, azwriqów
grozi
niebezpieczeń
stwem w przypadku*- pracy
pod linią o napięciu IłOk
Zakład Energetyczny zabra
nia wykonywania prac pod
linią i proponuje wyłąćgnnie jej dwa razy po dwa
dni, w sierpniu -i we \. rześniu, czyli' raptem w ciągu
o.«miur dn. siiqeruje wyko
nać prate przewidziane na
26 dn I Problem ten trzeba
szybko rozwiązać, jeśli cnce
my, by rodziny z walących
się domów mogły zamiesz
kać jak najszybciej w no
wych mieezkaniach.

ii

llaatimgte.

Po minikomputer do sklepu WPHW

fena WybsfzezMs
Po raz pierwszy

czwartkowym
wieczorze
muzycznym w
Sell Kamera/
nej Towa rzy
tkwa Przyjaciół Sopotu
przy a!. Czyżewskiego 12
o godz. 18 wystąpi trio
złażone z pedagogów Akademii
Muzycznej
w
Gdańsku: Anna Prabucka-Firlej (fortepian), Ma-

Dyżury
poselskie

Krzyszto* Spersxi (wiofonrzelc).
Wydarzeniem tego Wie
czoru będzie
zapewne
pierwsze wykonanie niedd
wno odnalezionej kompo
zycji Ignacego Feliksa Dc
brzyńskieyo —> pizyjaciela Frydetyka Chopina —*
„Grand Trio które przez
7 50 lat me znalazło do
tychczas wykonawców.

0 tüm

■°wno

• Gdyński Klub Taneczny
Student” organizuje kurs tsń
ca towarzyskiego
dla dzieci
— od lat 7. młodzieży i do
rosłych. W programie — tań
ce standardowe, latynoamery
kańskie
nowoczesne. Tapisy
prowadzi i informacji udzie

Muzeum „Sołdek"
„Sołdek" to pierwszy
polski statek wybudowa
ny po wojnie w Stoczni
Gdańskiej im. Lenina. Je
szcze przed ń laty rudowęg łowiec pływał oo mo
rzach, przewożąc
polski
węgiel ao oortów szwedz
kich W ciągu 32 lat cęi
kiei i trudnej służby dla
armatora statek przewiózł
4 min ton ładunku i od
był 1430 tej sow. Oprócz
Skandynawii zawijał tak
że do Gandawy, Londynu
I Roix. Od 1985 r. jedno
stkę udostępniono zwie
dzającym.
Mogą oni oploaać ka
biny, mostek, maszynow
nię i ładownie. vV ładow

niach III i IV urządzono
tale wystawowe. Mieści
się w nich ekspozycja pt.
„Gd rudowęylowca dc
kontenerowca'', która jest
niejako krótką histor,q bu
downictwa okrętowego w
Polsce.
Pływające muzeum przy
cumowane jest do nobrze
ia przy ud. Wartkiej w
Gdańsku. Można je zwie
dzać codziennie, oprócz
poniedziałków w godz.
10—16 W czwartki bez
płatnie, od 1? do 18. W
muzeum pracuje tizech
przewodników, więc ża
den ze zwiedzających me
powinien zostać bez opie

.W Dyrekcja \bftjseJetso Oś
rodka Sportu i Ktkreatji w
Gdyni
iłTfOlmuje,
it od 1
września br. rozpoczyna 1, zvmiesiącr.n* kuray nauki piywarua dla dzieci i dorosłych.
Zajęcia odbvwar aią będą raz
w tygodniu na pływalni V1ZKS
..Arka” w i Gdyni.
przy
al.
Zjednoczenia
S. Przewidziano
ie- w poniedziałki
czwartki i
piątki, w godzinach wieczor-

nyeät. Syczejtoiy — ■* MOSVR
vr Gdvni,
ufl Sł-śś, w godz.

Wojewódzki Zespół Po
selski poinformował na
ssą -redakcję, że po iło
wi*
ziemi
gdańskiej
wznawiają dyżury posel
skie od 1 września bie
żącego roku.
Posłowie ziemi gdań
skiej przyjmują oby wale
li w każdy poniedziałek,
w godz. 1Ü—14, w siedzi
oie Zespołu Poselskiego
■— Urząd Wojewódzki w
Gdańsku, ulica Okopowa
23/27, pokój 168, I pię
tro.

kocz

8—1*.

kemirurze to
„prawie nic
nie lobią pozo chodzeniem
po ciachu" W styczniu opla
ta ta wynosiło
zł, w mar
cu — już 191 zł, a ostatnio
aż 488 zł. Jak tak dolej pojdz'e, pod koniec roku bank
not z wizerunkiem Kopcrn kc
może me wystarczyć. A!e czy
to nie przesado?
(HED)

leiefoniczne sygnały dc tej
rubryki redaktor dyżurny przyj
moje w porJedzrałk., wtorki,
środy j piątki w godzinach
od 10 do 7 3.

Gdy wszystkie kioski pozamykane
W
N
Trójmiaście co krok
straszą zamknięć Ko
ski Ruchu". Niektóre
posiadają wywieszki, infor
mujące o urlopach czy. cho
robie sprzedawców, aie są
ter i zupełnie puste, stojące
nie wiadomo po co i nie wia
domo dla kogo. Przykładem
jest choćby kiosk, widoczny
z okien Urzędu Miejskiego w
Gdyni usytuowany tuż przy
najruchliwszej arterii komuni
kacyjnej, na rogu ulic świę
tojańskiej i Czołgistów.
Nieczynny oa ponad roku,

hi.

Zagórska Struga
Dla rozmilo
H wartych w tu
rystyce pie
szej a mato'ow, prspoA nuję dziś wy
sieczkę, która — być mo
że
— wymagać będzie
noclegu na trasie, Jej diu
gość wynosi 50 km.
Jest to szlak oznakowa
ny kolorem czerwonym,
prowadzący z Trójmiasto
do Wejherowa. Wędruje
fię przez duży, leśny kam
pleks, Ciągnący się na
skraju wvsoeryzny Pojezie
na Kaszubskiego.
A aia główne punkty
trasy:
Gcbmia-Wzgórze
Nawatki (PKP) — Witami
no —■ Zowoaa — Leśn.
Krygulec — skizyzowanfo
ze szlakiem „Wejherów-

la Osiedlowy Klub '„Kemu*’'
w Gd.vni-Cisowej, ul. Chyloń
ska lśl — w* wtorki, środy
1 czwartki w *©dz. 16—2«. Za
pisy przyjmowań« będą od 1
do 14 września

ukłaaow spizęyajacych.
Oterowany
w
skiecie
WPHW komputet przydatny
jest zwłaszcza w dużych
przedsiębiorstwach i instytu
cjach przy opracowywaniu
Droaramów
dydaktycznych,
inżynierskich, księgowości, re
testracji danych, itp, Wspumniany sklep przy ui. Grun
waldzkiej
45X7
zapewnia
khentom j fachowy instruktaż,
naprawyj gwarancyjne oraz
możliwość stopniowego wzbo
gacamu zakupionego kompu
tera o dodatkowe, współpra
cujące z nim urząazema

skim" —- Dąbi owa —
skrzyżowanie ze szlakiem j
„Wzgórzami
Trójmiasta"
—i potok Kacza — Góra
K'zyiowa (188 m n.p.m.)
— Wit-zlina — Zielnisz —
Deöciiva Góra — N;emotawo — Wielka Rola —PKS GłodówKo — KoleczkowsKi Młyn ■— dolina Za
górskiej Strugi — Piekieł
ko
— skrzyżowanie . ze
szlakiem „Wnjherowskim"
— Sfora Pila — Rumia
Pamorranka — Zbychowo
— PKP Reda Pieleszewa
— Góra Oliwna
skrzy
żowanie
ze
szlakiem
,,Wejherowskim" —- Ce. droński Młyn — Góra
Kalwaria — Wejherowo
(PKP).
Źródło: Matencly Gdan
tyciego Oddziału COIT.

Gdzie
początkowo jeszcze pos.ada-ł
towary na pótkacn, potem
ktoś wypił szybę i jakiś czas
oglądać było można ogołoco
ne wnętrze kiosku. Dziurę
zabito wreszcie dyktą, a po
k'lku miesiącach wstawiono
szybę i usunięto resztki to
waru. Obecnie kiosk stoi
zamknięty i pusty, szpeci
uiicę i zawadza. Stoi chyba
tylko jako pamiątka po dob
rych czasach, w krórych
wszystkie kioski „Ruchu" były
czynne, w piątek czy świą
tek handlowały, od ramutka
do późnych godzin. Wówczas
ta kupno papierosów czy za
pałek nie stanowiło żadne
go problemu...

loda prooiem maja
W poszukiwaniu najbliższe sprzedawców do kiosków.
m.eszKancy gaanskie- go ezynneye kiosku uduliśmy
O ich braku, powodującym
go Suchanioa, gdy usi się na sąsiednie osiedle Mo zamykanie
wielu punktów
łują kupić potrzebne bilety reno Przy ul. P. Gojawiczyń „Ruchu" w Trójmieście, pisa
autODusow«. Trzeba się bo skie, — kolejny
zamknięty liśmy już nu naszych łamach,
wiem ioorc nabiegać po kiosk. Mieszkańcy sąsiednich Niestety, dyrekcja „Ruchu"
osiadło, zęby maiezc czynny btokcw twierdzą, że me dzia w dalszym ciągu nie znalaz
kiosk, „Ruchu", a bywa, że ła on ,ioż ok dwa tygodnie, ła sposobu no rozwiązanie
są to Doszukiwanie bezsku z powodu — jak można prze tego rodzaju kłopotów. Tym
teczna
\ .
ezytuc w okienku — choro czasem
mieszkańcom,
na
Przed, dwoma aniami kiosR by personelu. Sprzedawcy w próżno prugnąćym kupić ga
przy ul. Kurpmsk.ego na Su- kiotkacn sq jak widać ostat zetę czy papierosy, nie wy
ehaninne był zamknięty i opa nio bardzo chorowici, gdyż starczą wyjaśnienia Zupełnie
tczony naprsem „Remanent"
łaka sama 'jest przyczyna nie do przyjęciu jest zwłasz
Jak się ' dowiedzieliśmy od zamknięcia kiosku przy ui. cza brak możliwości zaopa
mieszkońców tej uncy, jest Warneńskiej na Morenie Na
trzenia się w bilety WPK.
lf

teatry

[imprezo]

[ Muzea i

W Gdańsku: Narcdowe w g.
9—15; Pałac Opatów w Oliwie
w g. 9—15.30: Historii Miasta
Gdansks, w g 10—15.30; Cen
tralne Morskie,
w g. 12—i8;
Staiek-Muzeum
„Sołdek”. w
g. 10—16; Poczty i Telekomuni
kacji. w g 10—id; Kuźnia fltod
na nad Potokiem OiiwskLm. w
g. 10—17.
W Gdyni: Marynark1 TTojen
nej — skansen, w g JO—16.
Ma tek-Muzeum
,Dar
Pomo
rza - w % tu—1«
W Elblągu: Państwowe, w g.
10—16
W Będominie, Hymnu Naro
dowego, w g 9—15
W Kartuzacb: Kaszubskie w
r 9—j6
W Kwidzvnle: Zamkowe, w
g 9-15
IV Malboiku: Zamkowe, w g,

9—1« -

W Sztutowie: Stutthoi, w g

8—i 8

We Wdzydzach;
Kaszubski
Park Etnograficzny* w g.. V—’6
W Tczewie. Wisły, w g. U—

1?

fPMżunfj

nsasöi

OPRF zastrzega
sobie mo
żliwość zimany repertuaru.

»OMJKADXnrxwrfY,
rWKMfW
ue• 6*tc tŁMaa*
iTiiKi I gmrrLdtS

Dzień impte* dia turystów
.Paleta wielone "od ow o«c iow » J
sztuki radzierkieł” — progyarr
poświęcony twórczości czoło
wym a i” ’ stow
^trądowych
ZSFF g. 10—18
i

Apteki
Gdańsk — apteka przy ul.
Sts.ieHnej 3. Gdansk-Wrzeszcz
przy ul Grunwaldzkie) 30—3!
Gaańsk-Z.aspa przy ul. Pilotow
8
Gdańsk-Przi-morze przy ul.
Lumumbv 34 Supot. przy ul.
Boh. Mont* Cassino 21. Gdym»
przy' al. Zwycięstw© i i przy
ul. Äw.eto fańskiej !0

iipitali

Fot. M. Zarzecki

Bez prądu
t.' »

»po

.

___

______ __ ........................

Fr»j«owe, AM» Gdańsk. Targ Dr*ęwnv 3/7 DRUK: "-aaow*
urmds pocKtowss-teJekamurnkacjcjo« WUT Giańsk. uL Drugi .ąfif ‘-ti r ar n
OAiMt VT — w»a«»aii
— Ruch” anw Tędy puci tiwpa.

i t

Zakład F.ne rgetyczny Rejon
Gdańsk
zawiadamia
odbior
ców energii elektrycznej, ze
w ztiiazku 7, konserwacja urzącizeń energetycznych nastą
pi dzisiaj, w godz. 8—15. pi zer
w B w dostawie energii clekWycznjj w Gdańsku na ul.
Kutrowej. Parysa
Żaglowej,
Burtowej, Stara
Twierdza i
Ktjo./i j. a w godz. 8—16 na
ul. Wilgi. Pasie"znej, Sierpo
wej. Letniej. Miodowej. Ma
jowej, .Jelinki. Piwonii. Blu
szczowej.
GosieJ.
Zawodzie.
Legi, Zielonej.
Osiedle.
Ol
szyńskiej i Przybrzeżnej.

PROGRAM I

9.00 —
pamys
10 00 —
10.1C —
ki" (
11.4( —
ców'
11.55 —

Kino te+ełcrii: „Aticzis ao szkoły"
DT — wiadomość»
Film „Brjane sztucz
„Szkota dla rodzi
„Dziękuję, ni« pa-

12.05 — „WakacyjLo aptecz
ka"
1220 — „Bliżej siebie"
12.35 — „W kięgu domowe
go ogniska"
12.55 — „Historia najbliż
sza" — w cbronie poko
ju
15.55 — „Poligon"
17.15 — „Teleexprejv;"
17 30 — „Studio Lato"
19.00 — „Zajęczo nocka"
19 30 — Dziennik TV
20.n0 — Publicystyka
20.15 — „Brudne sztuczki"
— film sensacyjny prod.
USA
21.a5 — DT — komentarze
22.05 — Archiwa polskie
22.20 — Studio
Sport —ME w lekkoatletyce
23.35 — DT — w.anomasci
PROGRAM 1

17.00 — „Tylko bez ponil i"
— węg. film fabularny
18.25 — „Wakacje..."
18.30 — PANORAMA
19.00 — „Top blues feeling’
—• zespół Dżem
19 30 — Dziennik TV
20.00 — „Zwiedzamy Polskę"
20.15. •— „Rozmaitości bale
towe"
20.45 _ „Variete, varete"
21.15 — „By życie miało
s«*ns' — film aok. ’
21.45 — Z kart literatur^'
francuskiej „Pani Bapłystowa”
23.20 — AMczorne wiado
mości '

GdaArt
Tir* Dr-ewny 3fl »terrtic* pocztowa 41* Central» Reda ket- łi-W-41 tele* «11*5» t-d.kfm
na
Teienowo-Młelskiego
3 4r-i7
?'-20- 7
kierownik Działu ta<wn^l7ctTlelniki,m
Smiun
S tete.?«_■*“».>«_ trąd pUt*s pl Słowiański ł/a WCA
GdaAąk Targ Draewny
bTÜRO OGLOSZB? Gdańai.
fa.g Drzew y 12/14 teL 31 U OT i 31-43-21 ELBLfo
- Woj U
ora,
ul Orwui^Idi«ra, UH Gdynia, uL 1» Lutego. t«i- 81-7T-7f. Infornasieji w sprawie prenuma r»*T dgielają wa7vstki< terenowe jednostka RSW ,p-< ««
k«i» ki
7am. JM# —
jro
’’
‘
-

oL£srtń£X2£ZSSSZ. ÄffiP.SSMtJSlSfft
Gdąóni,*

JTelewu^

!e"

rOGOTOWlF RVT NkOU H:
— czvnne cąłą dobę — bnov'
nek Szpitala im, M. Kopernika

««-M8

Dyżury lekarzy w przychod
niach, wg rejourzaejx:
• Gdańsk, uL Jaskółcza T/10
— l_kavz ogóLry i gabinet zao.egowy dla doroslvch vr wol
ne soboty, niedziele j 'święta
— .caią dobę, w pozostałe dni
w godz. 19—(.30
• Gdańsk, ul. Aksamitna I
— gabinet zrbiegowy i porad
nia dla
dzieci
chorych, w
wolne soboty, niedziele i świę
ta — całą dobę, a w pozosta
łe dni w s. 1S—7.30.
Dyżury
stomatologiczne w wolnr sobo
ty, niedziele i święta w g.
1Ó—16.
• Gdańsk-B-ztżno, ul. Gał
czyńskiego 6 — gabinet zabie
gowy dla mieszkańców Nowe
go Portu, Bizezna 1 Letnicy,
w wolne soboty, niedziele ■ i
święta w g. 8—2Ü
• Gdańsk-Morena, uL W-rnenska 7 — pediatra i gabinet
zabiegowy - w
wolne soboty,
niedziele 1 święta w g. 8—S0
• Gdańsk-^ aspa, Startowa I,
— lekarz ogolny i gabinet za
biegowy w wolne soboty, nie
dziele i święLa w g.. <—20,
• Guańsk-Wrzeszcz,
uL Je
sionowa i ~~ lękarz ogclny 1
gabinet zab.egowy w wolne *o. boty , niedziele i święta całą
dobę. stometológ ry g. lh—7.30,
w pozostałe dni lekarz ogólny
1 gabinet zabiegowy w g. i9
— 7;,10 stomatoiOg w g, 20—7.30,
w
soboty robocze — lekarz
ogolry i gaDinet zabiegowy w
g. 16—7.30
stomatolog w g.
17—7 30
St Cdańsk-Oltwa ul. Lumumby 7 — lekarz ogólny, pediara 1 gŁbinrt zabiegowy
dla
dzieci w wolne soboty nie
dziele ł święta czynne całą do
bę, gabinet zabiegowy dla do
rosłych w g. 8—16, s.omatclog
w g. 10—3 6. w pozostałe dni —
lekarz ogólny w g. 19—22. pe
diatra w g. 19—7.30. gabinet
zabiegowy w g. 19—7.30
• Gdynia,
uL .Warszewska
34/38 — lekarz ogólny pedia
tra 1 gabinet zabiegowy w so
boty w godz. 9—16

l*DAN>iv, 1 .eningrad. Grernli
ny rozrabiają, poi... g 10 12.30;
Co'ion Club. TJSA, od 1« 1., g
1.6, 118.30; Boskie ciała. VJSA, g.
21
Helikon. Pokazy wideo. Mi
strzyni Wu Dang, cmn
g. 17
wamexame, Komandosi z Na
waiony. ang
od 15 1. g. I5.3u;
Dziecko Hosemary. USA, od 1«
L, g. 17.4T - 20.1»
Geaaaia Klauzior Shao-Lln,
Hongkong, od 15 I„ g. 16. 1S.1S
Watra —
Dom
Harcerza,
Dziewczęta z l.owo'ipek, poi.,
od 15 I., g. 16; Ognisty AnioJ
poi., od 18 1.. g. 18
OtttNUA, Kosmos Piramida
siraclij; ISA; od 12 L; g. 16;
WOJF.Wlß D7.K A PORA DN l A
18 Siar 8it I SA od i.8 k; g 20 OKtlliUTJCZNA przy Szpita
NOWY PORT 1 Ma.ia, Zamie lu Miejskim w Gdańsku-Z. as
niona kro'owa. ■ NRD. g. 16;
pic, ul. 30-lecia PRL 58
w
Ucieczka w noc, USA od 18 wolne soboty w g 8—14.
1., g. 18 21)
WKZl. i/.tZ, Bajka, Indiana
TELEFON KAUFANIA — teL
Jones USA, od 15 1., g. 10,
3t-9ó-00. w godz. 16—6.
12.30. 1»; Nieoczekiwana zmia
na miejsc, USA; od 15 1.; g.
17.30; 20
Znicz, Powrót do przysetości,
USA, od 12 1. g 17, 19; Ama
deusz. USA, g 21
Zaw-isza,
Wejście imoni
oficerów Wniewńdzkii go TJHongkong, od 18 1„ g. 17. 18
rzcHu Spraw W*woęt.rznych w
OLIWA, Delfin, Okupacja w
Gdańsku
—
ietefon II
8« obrazach. Jug.. od 18 L i.
39-53-3S (całą dobę).
Psv wojny, USA, od 1. l*
g. 1«
SOPOT, Baliyk, Porwanie w
Tiutiurlistanie, poi. g. 11. 13;
Być albo me bye, USA. oć n
1., g. 15, 17, 18 Kochankowie
rnc’ej mamy poL, od 18 L:
g 21 Polonia "Powrót «o przy
szłości, USA, od 15 L, g. 1-6,
P*'bnek*
prnrdoza
pegod®
18.30; Cottou Club. USA; od
w pr. i: 0.5f t.2l 13.88, 1.08.
li L. g 21
GDYNIA, Warszawa Powrót
PROGU AM LOKALNY
do pr. YszlOfcCi USA od 32 1., g.
10. 2.30 15; ClKio* Club. USA
6
05
— Pormnt takt'.'. 6 30
od 1» i
g. 17.30; Protector,
— Studio
Bałtyk.
13 os
—
USA od 18 1. g 21
Atlantic,
Imperium
kontr Stare przeboje w nowej .«za
eie,
17.05
—
7,
Jednej
płyty
atakuje. USA, od 12 1 . g 14.30;
— aud
Krystyny Rejnowlcn
Widziadło, pot„ od 18 1., g 17
17.30 — Przegląd
aktualności
19 30
3Vvbrzeża
17.40 —
Felieton
< npliina; Piramida sirachu,
muzy «my Konrada
Mielnik».
USA. od 12 L; g. 15. 17. 19
sprzed )»t
O BŁUŻt, Marynarz, Powrot 17.45 — Piosenki
Mariusza
Tłosińśk1*.7 ccii
USA. od 12 1.. g. 15; — ayd
Duch, USA, od 15 1. ,g, [7.15, so, 1* os — Nie pnwraeajcw
do
Beirut.u
—
frag,
ksisrkł
19.15 •
Sieraekiego
U 25 — OC.RABÓWW, Fala. Czy leci s
z nam( pUot, USA od 12 I., g p mówienie programu
16.30. 18
ORŁOWO, Neptun, Hallo ta
xi, Jug... od 16 1., g 1« 18

Odu/dsł
Chu urgiczny,
Od
dział CTtoTób Wewnętrznych i
Oddział Chorób Oczu Szpita
la Miejskiego w Gd -Zaspie
ul 30-lecia FRL nr 50.

bliższy kiosk przy ui. Maru
sarzówny zastaliśmy chwilo
wo nieczynny z powodu przy
jęcia tuwaiu. Natomiast na
zapleczu supersamu pizy ul.
Arctowskiego, w godzinach
przedpołudniowych, za szybą
zamkniętego punktu „Ruchu”
widniała informacja: „Przer
wa do godz. 15.30". Jedyną
działającą w tym czas:e pla
cówką „Ruchu" na Morenie
byt kiosk przy ul. Zabłockie
go. Wracając do centrum
Gdańska, przy ul Powstań
ców Warszawskich zatrzyma
liśmy się przy nieczynnym
kiosku, Na wypłowiałej już
kartce znajdowała Się w mm
inioprnacja o puszuk-wamu

** C* I” W D2ik4vjk ROBOTNICZEJ SFOIDZIKLNI WrDAWSUCaw „PM.AM A - «IHZW - ROCir«. ADKU» HÜDAKCJ1:
^eloy A»dc»«J PlertelAiMj tel ll-^ęo, gaatępcy redaktewa naczeln«c
«Bf Un f ,riu i.u
rrt«t«*te)i| »1-17-3(8, sierownit. Dz-ału

w Gdańsku ui, Świfrczewtóćego nr 1-6 (wejście nr 3),
— wypadki,
nagłe zachoro
wanie i przewozy chorych, lei.
32-29-29, 32-36-14 i 32-39-24.
Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie w g. 20—7.30, w
soboty robocze w g. 17.30—7,
Gdańsk, ..Wrbrzeie”, Kie win
na grzesz*1 ca g, ■ u
w wolne soboty, nledäeie i
rwieta — całą dooę
Czarna Saia (.wejście od * ui.
Gdańsk-Zaspa,
uL 30-lecia
Kołodziejskiej}, Stara aktorka
PRL
50 — czynne całą dobę,
w foli iony Dostojewskiego,
teL 999.
g- 18
— wypadki.
nagłe zachoro
GDjTNIA. Dramatyczny, Ko
wal. pieniąuzc t gwiazdy g. 19 wania tel. 4W0-O0 32-39-44 i
SOPOT, Scena
Kamesalna,
Sopot. al. Niepodległości 779
Bojomira. g. 1#
— czynne cała dobę,
— wypadki 999
— inne tel. 51-24-55.
Gdynia, ul. Żwirki i Wigu
ry 14 — czynne całą doDĘ
— wypadki, tel. s9t>
— nagłe zachorowania przechorych telefon 20-00-01,
20-00-02.
GDYNIA (obok hst=Ju „Bał
tyk ) — Cyrk „Aren* ”, g, IV 30
Ambulatorium stomatologicz
ne — we wszystkie aoooty,
medziele i gwięla w g. 10—ł
(dla m'ee^kancow Gdyni).

OSTRE l)VŻt RY TUI NIĄ;

czy bilety WPK?
to wyjąrkowo -długi ,p>* kon
trolny towarów, gdyż kiosk
jest nieczynny już kilka mie
sięcy Przy ' dużym -pawilonie
handlowym „Faworyt" na tym
osiedlu,' kiosk zamknięto
z
powodu cnoroby pracowni
ka. W okienku znajduje s e
informacja
a
najbliższym
punkcie „Rucnu" przy ul. Pa
derewskiego, a wiec dość
aaleko, 'Jaansmy się tam i
zc-stciiśmy . ową placówkę
zamkniętą. Trwała bowiem
akurat trzygodzinna przerwa
w funkcjonowaniu kiosku. In
ne punkty, istniejące w, tym
regonie, m. in przy ul: Beethavena,. zostały-w agui« zlik
widowane.

Może więc zanim „Ruch" upo
ra Się ze swymi problemami,
przydałoby się wprowadzić
sprzedaż bileiuw w sklepach
spożywczych?
Nie można
przecież narażać pasażerów
WPK na płacenie nie zawinio
nych mandatów za jazdę „na
gapę".
Jar., kucz
Nz.: ZarnKnięty Kiosk przy
ul. Kurpińskiego w Gdańsku
przestał już az,wić mieszkań
ców osiedia, aie nadal ich
bytuje.

Co, odzie, kiedy?

,'T"

