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Uroczyste otwarcie obrad X Zjazdu PZPR

Przewodząc narodowi
partia narodowi służy
• Wojciech Jaruzelski wygłosił referat KC „Zadania nartii w socjalistycznym
rozwoju i umacnianiu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" • Przedstawiciele
107 partii i ruchów narodowowyzwoleńczych na sali obrad • Michaił Gorbaczow
na czele delegacji K ZR • Dyskusja plenarna
Wczoraj, 29 bm. rozpoczął w Warszawie obrady X Zjazd Polskiej Zje
dnoczonej Partii Robotniczei. Na to naiwyzsze forum partyjne wybrano
podczas kampanii przedzjazdowej 1776 delegatów, wśród których grupę
dominującą stanowią robotnicy chłop . Mandatariusze liczącej dziś po
nad 2 120 tys. członków i kandydatów PZPR reprezentuj wszystkie śro
dowiska społeczne, zawodowe i regiony kraju, stanowią odoicie stanu
i struktury szeregów partyjnych. Ich decyzje, przyjęte na X Zjeździe uch
wały, wyznaczą cele, formy ich reaiizacj. na kilku- i kilkunastoletnią per
spektywę,
Syntezą drogi, jaką przebyło partio od IX Zjazdu, sumą przemyśleń
i wniosków zgromadzonych w kcmpunii przedzjazdowej, a przede wszys
tkim zarysem zadań partu no pizyszłość, był wygłoszony przez I sekreta
rza KC PZPR - WOJCIECHA JARUZELSKIEGO referat Komitetu Central
nego na X Zjazd „Zadania partii w socjalistycznym rozwoju i umacnia
niu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
W obradach X Zjazdu uczestniczy 107 zagranicznych delegacji. Go
rąco powitano delegację Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego
pod przewodnictwem sekretarza generalnego KC KPZR — MICHAIŁA
GORBACZOWA.
W poDołudniowej części pierwszego dnia obrad rozpoczęła się na X
Zjeździe dyskusja plenarna.
Dziennikarze PAP rela
cjonują:
Sala Kongresowa Pałacu
Kultury i Nauki w Warsza
wie. Przez 5 dni toczyć s;ę
tu będą obrady X Zjazdu.
Wzdłuż
amfiteatru
tran
sparent: „Przewodząc naro
dowi — partia
narodowi
służy”. Słowa te najpełniej
wyrażają
sens codziernej
pracy,
działania,
służby
PZPR. Przy prezydium —
ra tle bieli i czerwieni, em
blemat X Zjazdu i postu
ment wodza Rewolucji Paź-

Na stronach 3 i 4
publikujemy omówie
nie referatu Komitetu
Centralnego PZPR wy
głoszonego
wczoraj
przez Wojciecha Jaru
zelskiego.

„DTT

Ludzie pracy

Wybrzeża
c/
o referacie
KC partii
Po wygłoszeniu referatu
KC PZPR przez I sekretarza
KC gen. WOJCIFCHA JA
RUZELSKIEGO zwróciliśmy się
do kiiku naszych czytelników
z prośbą o refleksje na gorą
co, opinie i odczucia jakie
odnieśli słuchając wystąpie
nia. OTO CO NAM POWIE
DZIELI:
Józef STOLTMAN — ayspo
zytor zmianowy w Stoczni
Gdańskiej im. Lenina, który
pracuje tu już 40 lat, uhono
rowany ostatnio tytułem „Za
słuźony Stoczniowiec PRL",
przemówienia W. Jaruzelskie-

<•

Dokończenie na str. 4

Głos zabiera I sekretarz
KC PZPR Wojciech Jaruzel
ski.
Szanowne Towarzyszki i
Towarzysze Delegaci, Sza
nowni Goście, X Zjazd Pol
skiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej rozpoczyna obrady. Towarzyszki i Towa
rzysze delegaci otrzymali
sprawozdanie z działalności Komitetu Centralnego
oraz z realizacji uchwał IX
Nadzv'vczajnego
Zjazdu
PZFR. Przekazano wam tak
że sprawozdania Central
nej Komisji Rewizyjnej i
Centralnej Komisji Kontro
li Partyjnej. Znane są tezy
Komuetu Centralnego, któ
re były tematem przedzjaz
dowej dyskusji, oraz wstęp
ny projekt planu społecznogospodarczego
na ooecne
pięciolecie. Jest w waszych
rękach — przeredagowany
po szerokiej dyskusji projekt programu partii. Jest
również projekt uchwały X
Zjazdu, Przedstawiony dziś
zostanie
referat Komitetu
Centralnego. Dodatkowe oświetlenia
poszczególnych
kwestii przedstawią przewodniczący zespołów konrsji

Piłkarze RFN musieli zadowolić się wicemistrzostwem świata. W akcji Andreas Brehme i Feliks Magafh.

Argentyna mistrzem świata
merykl Południowej pokona
ła zespół europejsKi zgodnie
z przewidywaniami fachow
ców. Argentyna nie przegra
ła meczu na meksykańskim
mundialu.
Przebieg i poziom pierw
szej połowy meczu finałowe
go był zgodny z oczekiwa
niami Wysoka, najwyższa z
możliwych w piłkarstwie
stawka zdeterminowała tak
tykę obu zespołów, przynaj
mniej na pierwsze minuty
spotkania. Zarówno piłka
rze Argentyny i RFN wię
cej uwagi poświęcali obro
nie niż konstruowaniu akcjł
ofensywnych. Podstawowym
zadaniem było utrudnianie
rywalom rozwijania akcji w
środkowej strefie boiska. Je
śli dokłaane pilnowanie czy
twarda walka o piłkę nie
przynosiła efektu zawodni
cy sięgali po ostateczną foi
wę — faule. Sędzia brazy
lijski używał gwizdka czę
sto, przez co widownia nie

była usatysfakcjonowana po
ziomem widowiska.
Trener Beckenbauer po
wierzył opiekę nad Marado
ną — Matthaeusowi, ale nie
zawsze piłkarz RFN wywią-.
zywał się dobrze z tego za
dania. Pozwolił on rywalo
wi przyjmować piłkę, pi zez
co późniejsze odebranie jej
było praktycznie niemożli
we. Kilkakrotnie kreowany
na gwiazdę tego mundialu
— Maradona zagroził bram
ce Schumachera.
Ale nie on stał się dla ki
biców Argentyny bohaterem
pierwszej połowy. Został nim
obrońca Jose Brown, które
go ładny strzał głową w 22
min. sDotkania dał „biało-niebieskim”
prowadzenie.
Dośrodkował z rzutu wolne
go z prawej strony Burruchaga, Schumacner popełnił
kardynalny błąd — minął
się z piłką, ułatwiając zada
nie Brownowi.
Nie znaczy to, że bramka

rze mieli niewiele pracy. Ich
interwencje sprowadzały się
najczęściej do wychwytywa
nia dośrodkowań czy nie
celnych podań. A że Fumpido? a przeae wszystkim obroiicy argentyńscy ruieli
swój debry dzień, jednobramkowa przewaga tej dri
żyny była zasłużona. Jedy
nym zagrożeniem dla niej
był rzut wolny sprzed linii
pola karnego w 17 min., ale
piłkarze RFN nie wykorzy
stali szansy. Dwa razy zanę
dził się z piłką pod bram
kę Pumpido obrońca Berthold, ale wywalczył przy
pierwszej akcji rog, a dru
giej nie wykorzystał Pummenigge.
Maradona zagroził Schumacherowi dwukrotnie W
26 min. strzelił mocno z w ol
nego, ale trafił w bramka
rza, natomiast w 33 min. nie
zdążył do podania partnera.
•

Dokończenie na str, 8

Mamy rozkaz cię utrzymać...!

dziernikowej — Włodzimie
rza Lenina
Od rana miejsca na sali
zajmuja delegaci.
Obok
nich — członkowie ustępu
jących władz, nie będący
delegatami, a także zapro
szeni goście.
Godzina 9.00. Na salę
wchodzą
członkowie kie
rownictwa partii. Serdecz
nymi oklaskami powitane
Woicłecha Jaruzelskiego i
Michaiła Gnrba(zowa, człon
ków Biura Politycznego i
Sekretariatu
KC
PZPR,
przewodniczących
delega
cji bratnich partii komuni
stycznych i robotniczych.
Przy dźwiękach fanfar
na salę wkroczył
poczet
ze sztandarem PZPR. Ze
brani wstają z miejsc.
Orkiestra gra hymn pań
stwowy i ..Międzynarodów
kę”, której słowa podeimuia wszyscy zgromadzeni.

I sekretarz KC PZPR wita apkretarza generalnego
KPZR Michaiła Gorbaczowa na JotnłsKu Okęcie.

Sonda

zjazdowych. Będziemy więc
rozporządzać obszernym ma
teriałem wyjściowym do
twórczej dyskusji, do owoc
nej pracy X Zjazdu Pol
skiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej
Na nasz zjazd przybyło
107 zagranicznych delega
cji. Pragnę skierować do
wszystkich naszych gości
serd(sczn* słowa powitania
i podziękowania za przyję
cie zaproszenia i udziału w
obradach.
Gorąco witam
delegację partii Lenina —
Komunistycznej Parti’ Zwią
zku R< dzieckiego pod prze
wodnictwem sekretarza ge
neralnego Komitetu Central
nego, Towarzysza Michaiła
Gorbaczowa, naszego wiel
kiego przyjaciela, z które
go imieniem związane są
doniosłe inicjatywy w wal
ce o pokój i socjabzm.
Gorąco witamy delegacie
bratnich partii krajów so
cjalistycznych.
Serdecznie, w poczuciu
internacjonalistycznych wię
zi witamy delegacje partii
komunistveznych i robotni
czych z Europy’zachodniej,
Azji, Afryki, Ameryki Po
łudniowej i Północnej.
Z uczuciami solidarności wi
tamy delegacje partii rewolucyjno-demokratycznych i ru
chów
narodowowyzwoleń
czych.
Ze szczerym
zadowole
niem witamy również dele
gacje partii socjalistycznych,
i socjaldemokratycznych z
którym- PZPR utrzymuje
kontakty i współpracę
Pragnę wyrazić przekona
nie, źe tak liczny udział go
ści zagranicznych w obra
dach X Zjazdu umocni związki naszej partii z między
narodowym ruchem komu
nistycznym i robotniczym,
x siłami demokracji, postę
pu i pokoju na całym świę
cie.
Składamy dziś hołd wszy
stkim, którzy naszą par
tię tworzyli i kształto
wali jej marksistowsko-leniowskie oblicze, którzy bu
dowali fundamenty niepo
dległego,
socjalistycznego
bytu naszego narodu.
Serdecznie witam obec
nych na naszym zjeździe
przedstawicieli pokoleń weteranów walki rewolucyj
nej i wyzwoleńczej oraz we
teranów pracy.
Witam przedstawicieli so
juszniczych stronnictw: de
legację
Zjednoczonego
Stronnictwa Ludoweqo z
prezesem Naczelnego Ko
mitetu, marszałkiem Sejmu
Romanem Malinowskim, de
legację Stronnictwa Demo
kratycznego z przewodniczą
cym Centralnego Komitetu,
wiceprzewodniczącym Rady
Państwa Tadeuszem Witoldem Młyńczakiem,
Witam kierownictwo Patriotycznego Ruchu Odrodzę
nia Narodowego z przewodni
czącym Radv Krajowej Janem Dobraczyńskim,
Witam przedstawicieli ruchu związkowego x przewód

Reprezentacja Argentyny
piłkarskim mistrzem świata
„Mexico '86"I Diego Marado
na i jego koledzy stoczyli
pełen dramatyzmu mecz z
RFN wygrany n pełni za
służenie przez ARGENTYNĘ
3:2 (1:0). Statuetka FIFA
World Cup pojechała do
Buenos Aires. Drużyna z A-

• 'eqlarskie emocje • Piosenka morska
i tak oto minęło 9 w sumie Dni Morza '86. Ka
idy
poświęcony byt
pracowni tom określo
nej branży ery dziedziny działa^ości związanej
z morzem,
_ . , * ,
.
,
SO,B°JA “wZief, ?egla‘ u }VieczoTsm w mifeście °d
rza i Turysty Morskiego - był sie uroczysty capstftyk
przedostatni z tegorocznych pododdziałów
Garnizonu
Dm Morza
Wśród wielu ydynskiego Marynark" *A ociekawycł imprez kultural- jennęj W porcie jacbtonych i sportowych, których wym do późnych godzin no
tego dnia v G ytf nie bra cnych trwały spotkania na
kowało, największym zain- pokładach jachtów,
teresowaniem gdymian cie|ek)
szyły się występy zespołów
estradowych w muszli kon
certowej oraz finałowy kon
NIEDZIELA, 29 bm. Pod-

t
&Muzycznym.
skss&e;
atrze

Prezydium X Zjazdu PZPR. Przemawia Wojciech Jaruzelski.
niczącym OgólnopolskiegoPorozumienia Związków Za
wodowych, członkiem Rady
Państwa Alfredem Miodowi
czem, który wespół z licz
nymi innvmi działaczami
związkowymi jest delega
tem na nasz zjazd.
Witam delegacje przedsta
wicieli świata Dauki i kul
tury, organizacji młodzieżo
wych i społecznych, wybit
nych bezpartyjnych działa
czy różnych dziedzin życia
naszego kraju.
Witam wszystkich zapro
szonych gości
Witam was, Towarzyszki
i Towarzysze delegaci.

W Jaruzelski przypom
niał, że w minionym pię
cioleciu śmierć zabrała czo
łowego współtwórcę Pol
skiej Partii Robotniczej i
Folski Ludowej, byłego I
sekretarza Komitetu Cen
tralnego, wybitnego pol
skiego męża stanu towarzy
sza Władysława Gomułkę.
W ciągu tych lat odeszło
z naszych szeregów wielu
zasłużonych weteranów i
ofiarnych członków partii.
Uczci jmy ich pamięć minu
tą milczenia.
Zebrani wstają z miejsc
i oddają im hołd.
Kontynuując
przemowie
nie I sekretarz KC PZPR

stwierdził: W okresie przed
zjazdowym ludzie pracy, li
czne robotnicze i młodzie
żowe kolektywy
podjęły
oraz zrealizowały wiele czy
nów społecznych i produk
cyjnych. W przekonaniu, że
wyrażam uczucia nas wszys
tkich pragnę przekazać im
siowa szczerej wdzięcznoś
ci i głębokiego uznania.
Nasz zjazd wyrasta z wy
siłków i dążeń całej par
tii. Od niej zależeć też bę
dzie pomyślna realizacja
decyzji, które tu podejmie
my'.
Pozwólcie, że w imieniu
uczestników X Zjazdu Drze
• Dokończenie na str. 2,

się wczoraj Dzień Marynar
ki Wojennej PRL. Central
ną uroczystością wczorajsze
go święta obrońców mors
kich gianic PRL, była uroczysta odprawa wart qdyńSkiegn garnizonu na skwer7r Koścluszki. 0becni by.
u m_ L
pr,edsta, cie[e
wJadz
polityczne-adminf ■
stracjjnych Gdyni z sekret
' KiM PZp| rrancłsz_
kiem Ro
łm na czele
oraz
kontradmirał Kazi
mierz Bossy. Pododdziały
wartownicze wystawiły: Ze
spół Okrętów Rakietowych,
Ośrodek
Szkoienia Ńuri
Płetwonurków
Jednostka
LotnicVVd MW oraz Komen-

—r“ 9a,i banderowei Sr

na krętach oraz uroczysty
mi zbiórkami w jednostTłoczno było w porcie ja
chtowym im. Zaruskiego, w *tach brzegowych rozpoczą.
którym wyznaczyli sobie
spotkanie żeglarza biorący
udzia* w polskiej „Opera
cji Żagiel” i tradycyjnych,
corocznych regatach o Pu
char Dowódcy Marynarki
Wojennej oraz w
Biegu
Kaprów". V/ sobotnim „Bie
au Kaprów”, wystartowało
88 jachtów, wśród których,
W 39 rocznicę pamiętpodobnie jak w Pucharze nych wydarzeń czerwcoDow. Mai Woj, klasą dla wych w Poznaniu odbyły
siebie i niedościgłym dla się 28 bm. w tym mieście
innych był szczeciński jacht uroczyste obchody. Ich or„Cetus".
ganizatorem był społeczny
Po regatach, na zatoce (w komiiet, w skład którego
pobliżu Płyty Redłowskiej) weszli uczestnicy tych wygrupa okrętów i śmigłow darzeń, robotnicy poznańców Marynarki Wojennej skich zakładów pracy dziaprzedstawiła bardzo widowi łacze PRON, ludzie nauki
skowy, emocjonujący i nie i kultury.
W godzinach przedpoluzwykle sprawny pokaz ra
dmuwych złożono kwiaty
townictwa morskiego.
pod tablicami upamiętniającymi wydarzenia 1956 r. w
Zakładach „H. Cegielski”,
Zakładach Naprawczych Ta
boru Koltjoweqo. Miejskim
Przedsiebiorstwie
Komunikacyjnym oraz Dod gmachem Szpitala im. Ruszei
Wieńce pokryły też groby
ofiar Czerwca znajdujące
się w poznańskiej cyta^
1
ueli.
Centralnym punktem ob
chodów była uroczystość
przed pomnikiem na placu
Adama
Mickiewicza
w
centrum miasta. Przybyli
tam przedstawiciele poznań
skich zakładów pracy, or
ganizacji politycznych, zwią
zkowych, stowarzyszeń, or
ganizacji społecznych, mło
dzieżowych,
mieszkańcy
stolicy Wielkopolski. W at
mosferze powagi przed po
mnikiem stanęły warty ro-

• Dokończenie na str. 2

Obchody 30 rocznicy
poznańskiego Czerwca
botnicze
i
młodrieżov e.
Hymn narodowy odegrała
orkiestra zakładowa „Ce
gielskiego”. U stóp pomnika zapłonął znicz który zapalił przewodniczący społecznego komitetu obchodów
Edmunn Taszer. Stał on
przed laty na czele delegacji zakładowej „ćegielszczaków" na rozmowy z
komisją rządową w Warszawie. Nawiązując do tragicznych wydarzeń podkreślil ze poznański Czerwiec
stał się ważnym wydarzeniem współczesnej historii
polskiej. Przypomniał
w
'sposób dobitny i jednoznaczny, że w Polsce nie można zapominać o sprawiedliwości, prawdzie, o zaspokajaniu rzeczyw stych potrzeb społecznych. Robotni_
„
• Dokończenie aa str 2

Pogoda
Zachmurzenie zmienne z mo
żliwością przelotnego deszczu.
Temoeratura rano 8—12 st. C.
w ciągu dnia 1&—2(ł st. C.
Wiatr z kierunków
północ
nych umiarkowany, okresami
dość silny i porywisty.

Współpraca portów Gdyni * Leningradu
W Gdyni podpisano umo
wę o współpracy na najbliż
sze 2 lata między portami
handlowymi w Goyni i Le
ningradzie. Dotyczy ona wy
miany doświadczeń we wpro
wadzaniu nowych technologii
przeładunku, organizacji pra
cy i zarządzania, wymiany in
formacji handlowych i eko
nomicznych, ochrony pracy

oraz szkolenia zełóg porto
wych.
Przyjęto zasady obustron
nej wym.any doKumentccji te
chmeznej, specjalistów oraz
ćośw>aac2eń z zakresu racjo
nalizacji i osiągnięć nauki i
techniki. Rozwijać się ma
współpraca organizacji związ
kowych . młodzieżowych.

»u na str. 4
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Pierwszy dzień “ ‘ X Zjazdu PZPR
6

* Dokończenie ze str. 1
każą serdeczne pozdrowie
nia wszystkim członkom i
kandydatom Polskiej Zjed
noczonej Partii Robotniczej.
W 'mieniu Komitetu Centralnego X Zjazd Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej ogłaszam za otwarty.
Przewodnictwo obrad ob
jął następnie członek Biu
ra Politycznego, sekretarz
KC PZPR — Józef Czyrek,
który zaproponował składy
osobowe organów
robo
czych zjazdu i porządek
obrad. Delegaci zaaprobo
wali !?-osobowy skład ko
misji skrutacyjnej, której
pracami będzie kierował
Andrzej Galas — I sekre
tarz XZ PZPR w Hucie
„Jedność"' w Siemianowi
cach, woj. katowickie.
Delegaci wybrali z kolei
161-osobowe Prezydium Zja
zdu 1 jego organ wykona
wczy — liczący 18 osób
Sekretariat. Propozycje w
sprawie składu Prezydium
i Sekretariatu poddane zo
stały wcześniej konsultacji.
Zjazd zaaprobował rów
nież porządek i regulamin
oDrad.
Dokonano także wyboru
komisji X Zjazdu: manda
towej, której przewodniczą
cą została Krystyna Kar
czewska — I sekretarz KZ
PZPR w Łódzkich Zakła
dach Przemysłu Gumowego
„Stomil"; ds. uchwały X
Zjazdu z przewodniczącym
Tadeuszem Porębskim —
członkiem Biura Polityczne
go, sekretarzem KC PZPR;
ds programu PZPR z prze
wodniczącym Józefem Czyr
kłem, członkiem Biura Po
litycznego, sekretarzem KC
FZPR; ds. Statutu PZPR z
przewodniczącym
Włodzi
mierzem Mokrzyszczakiem
— zastępcą członka Biura
Politycznego,
sekretarzem
KC; wyborczej, liczącej 81
osób, której przewodniczy
Marian Woźniak — członek
Biura Politycznego, sekre
tarz KC FZPR. Wybrano
też komisję odwołań X
Zjazdu, na czele której sta
nął Kazimierz Barcikowski
— członek Biura Politycz
nego KC PZPR.
Zgodnie z porządkiem ob
rad I sekretarz KC- PZPR
— Wojciech Jaruzelsxi wy
głosił referat Komitetu Cen
tralnego na X Zjazd „Za
dania partii w socjalistycz
nym rozwoju i umacnianiu
Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej". Omówienie refe
ratu publikujemy na str. 3
i 4.

Po wygłoszeniu przez Woj
decha Jaruzelskiego refera
tu Komitetu Centralnego na
stąpiła 2-godzinna przerwa
w obradach zjazdu.
O godz. 16.00 X Zjazd par
tii wznowił obrady. Przewo
dnictwo objął Henryk Bąbka
— I sekretai z KZ PZPR w Ko
palni Węgla Kamiennego
„Knurów' w Knurowie, w
woj. katowickim. Rozpoczę
ła się dyskusja plenarna
nad referatem Komitetu Cen
tralnego PZPR, wygłoszonym
przez Wojciecha Jaruzel
skiego,
Głos zabrał Wiktor Lis —
starszy mistrz, sekretarz KZ
PZPR w Warszawskich Zakładacn Radiowych , Rawar".
Jako robotnik — powie
dział W. Lis — mam odowiązek przedstawić X Zja
zdowi sprawy nurtujące ca
łe nasze środowisko. Przed
zjazdem rozmawiałem nie
tylko z członkami naszej or
ganizacji partyjnej; starałem
się poznać także opinie bez
partyjnych towarzyszy pra
cy. Klasa robotnicza i jej
problemy były ostatnio w cen
trum zainteresowania, spot
kałem się jednak z obawa
mi, aby zainteresowanie to
nie miało charakteru akcyj
nego.
Mówca przypomniał szero
ki odzew jaki wywołały
wśród załóg zakładów pra
cy postanowienia XVI, robo
tniczego, Plenum KC PZPR
w Łodzi. Umawiając próbie
my, z jakimi styka się w
swej organizacji partyjnej
podkreślił, że w opinii ro
botników siłą partii winien
bvć mądry aktyw opierają
cy się na dobrze zorganizo
wanych ogniwach podstawo
wych działających w zakła
dach pracy
Elżbieta Wójcikowska-Ociepa — I sekretarz KD
PZPR Łódź-Bałuty w swym
wystąpieniu skoncentrowała
się przede wszystkim na co
dziennych problemach wiel
kiej łódzkiej aglomeracji
Zalicza się do nich przede
wszystkim zaniedbania ko
munalne, brak perspektyw
rozbudowy miasta, a takż s
konieczną rekonstrukcję prze
mysia lekkiego Nie może
bvć tak — powiedziała —
by rola tego przemysłu i udział łódzkiej klasy robotni
czej, w dużej części kobiet
były doceniane, lecz ona sa
ma pozostawiona własnym
siłom i możliwościom Nasz
łódzki pi zemysł daje dużo,
lecz może dawać jeszcze
więcej; trzeba jednak inwe

Kraj w dniach X Zjazdu

Pracowita niedziela
gdańskich stoczniowców
i portowców
Blisko pięćset osób pra
cowało w niedzielę na pier
wszej zmianie w najwięk
szej nad Bałtykiem „klini
ce statków”, jaką jest
Gdańska Stocznia Remonto
wa. Spośrod 31 cumujących
w niej statków, najpilniej
sze prace realizowano na
7 jednostkach polskich oraz
3 bandery radzieckiej.
„Kuracji" poddawa ny był
m. in. masowiec PŻM „Uni
wersytet Wrocławski” ma
jący 52 tys. ton1 nośności
i z uwagi na swoją oka
załą długość aż 210 met
rów zaliczany do najwięk
szych, które wpłynęły tam
na remont. Końcowe prace
naprawcze realizowano tak
że na innym masowcu PŻM
„Ziemia Bydgoska" — sta
tku mającym w najbliż
szych
dniach
ponown.e
wejść do eksploatacji.
Z jednostek radzieckich,
prace remontowe koncen
trowały się na trawlerze-przetwórni z serii B-408 —
„Konstantin
Foraczenko",
który zbudowano przed kil
ku laty w Stoczni Gdań
skiej im. Lenina. Zapocząt
kowało to, w ramach kon
traktu zawartego niedawno
ze stroną radziecką serię
remontów tego typu rybac
kich jednostek które cha
rakteryzują się wysOKim
stopniem nowoczesnego oprzyrządowania.
V/ dniu otwarcia obrad
X Zjazdu PZPR robotnicy
wielu fabryk, pracownicy
różnych przedsiębiorstw sta
nęli na wartach zjazdo
wych.
W niedzielę od rana do
pełnienia wart zjazdowych
przystąpili hutnicy Kłako
wa i Skawiny. W Hucie im.
Lenina warty zaciągnęły
brygady kilkunastu wydzia
łów i zakładów np. kokso
chemicznego. Pełniły je m.
in. cała zmiana mistrza
Eugeniusza Łęckiego, bryga
dy Edwarda Płóciennika i
Stanisława Sokoła. Dziesiąt
ki czerwonych proporczy
ków zna’azły się na sta
nowiskach produkcyjnych w
zakładzie wielkopiecowym,
którego załoga od począt
ku miesiąca do rozpoczęcia
zjazdu wyprodukowała po
nad plan przeszło 20 ton
surówki. YVarty zjazdowe
w tvm zakładzie pełnią m.
in. obsaay wielkich pieców
nr 4 i nr 5, na czele z
przodującymi
mistrzami,
brygadzistami,
garowymi,

nagrzewnicowymi, a wśród
nich Stanisławem Domagałą,
Ryszardem Matuszczykiem,
Stanisławem Stankiem i Jó
zefem Witkiem.
Dbałość o jakość produ
kcji była dominantą wart
zaciąganych przez załogę
Skawińskich Zakładów Me
talurgicznych.
Pełniły je
brygady wytwarzające prze
wody - i waicówkę kablo
wą, - przeznaczone zarówno
dla odbiorców w kraju jak
i za granicą. Podobny cha
rakter miały warty w Ska
wińskich Zakładach Mate
riałów Ogniotrwałych.
Portowcy Wybrzeża gdań
skiego pracowali w nie
dzielę przy realizacji zle
conych przez przewoźni
ków robót
przeładunko
wych. Spośród cumujących
w portach Gdańska i Gdy
ni 40 statków różnych ban
der — pracowano na 18
jednostkach
W Porcie Północnvm, pc
zakończeniu załadunku 62,5
tys. ton koksu, masowiec
rumuński „Borzesti" pizy
pirsie węglowym zosłał wy
mieniony na fińską „Kontulę”, która pobierze 31 tys.
ton węgla energetycznego
Na redzie na załadunek 35
tys. ton koksu oczekuje już
statek bandery jugosłowiań
skiej „Rudo".
Ze statku NRD „Meisen"
rozładowywano 22 tys. ton
fosforytów przeznaczonych
dla CSRS. Na podejściu
znajdował się
masowiec
PŻM „Ziemia Gnieźnień
ska”, który dostarczył dla
kraju 26 tys. ton tego sameao surowca. 23 tys. ton
siarki kruszonej łaaowano
na inny masowiec FZM
— „Ziemię Koszalińską".
W przeddzień rozpoczęcia
obrad X Zjazdu FZPR za
łoga Stoczni Gdańskiej im
Lenina zameldowała o zre
alizowaniu czynu produk
cyjnego podjętego dla ucz
czenia najwyższego forum
partii.
Przedstawiciele
Stoczni
Gdańskie) im. Lenina oraz
armatoia radzieckiego pod
pisali akt zdawczo-odfcior
czy o przekazaniu do eks
ploatacji chłodniowca 7,5
tys. DWT „Biełgorod” dla
floty towarowej ZSRR. Sta
tek został zbudowany mie
siąc przed zaplanowanym
terminem. Jest to bardzo
ważne gdyż brygady sto
czniowców będą nogły roz
począć piacę na innym ita♦ku.

stować. Mówiąc o problema
tyce wewnątrzpartyjnej zwró
ciłą uwagę, że czas zmień,:
mentalność i rozumowanie
wielu ' działaczy i aktywu
jakoby partia mogła rozra
stać się sama.
Maciej Sędzimii -Klimasze
wski, rektor Uniwersytetu
Śląskiego
w Katowicach
przypomniał, że projekt pro
gramu partii jak też referat
KC postawiły przed nauką
wiele zadań Musi ona być
aktywnym czvnnikiem uno
wocześniania i rozwijania
naszej gospodarki oraz ży
cia społecznego, musi ,eż
pefnlć
doniosłą rolę w
kształtowaniu świadomości
społecznej. Uchwała III Kon
gresu Nauki Polskiej dowo
dzi, że środowiska nauko
wo-techniczne dobrze rozu
mieją swą rotę społeczną,
zaś nakreślone podczas kon
gresu kierunki rozwoju nau
ki są w pełni zgodne z wi
zją Polski XXI wieku, za
warte w projekcie progra
mu PZPR.

cji po odpowiednich ce
nach.
Przekazując w imieniu lu
dowców serdeczne pozdro
wienia i najlepsze życzenia
X Zjazdowi wyrazy szacun
ku dla polskich komuni
stów prezes NK ZSL Ro
man Malinowski stwierdził
m. in., że sojusznicze współ
działanie PZPR i ZSL two
rzy wspólną, twórczą siłę w
służbie Polski socjalistycz
nej. Partnerski sposób spra
wowania władzy, dobrze, słu
ży Polsce, przewodniej roli
partii i sojuszniczemu współ
działaniu, pomyślnemu roz
wiązywaniu złożonych pro
blemów. W ZSL ugruntowa
ła się świadomość, że kla
sowe, chłopskie interesy są
nierozerwalnie związane z
interesami klasowymi robot
ników. Ta idea legła u pod
staw wspólnej polityki rol
nej. Służy ona umacnianiu
sojuszu
robotniczo-chłop
skiego,- prowadzi do zanew
niema samodzielności żyw
nościowej; stwarza wszyst-

Głosowanie nad porządkiem obrad X Zjazdu.
Następnym mówca był za
stępca członka Biura Polity
cznego, I sekretarz KIA
PZPR w Gdańsku ST A.NT
SŁAW BEIGER. Tekst jego
wystąpienia opublikujemy w
jutrzejszym numerze.
Janusz Urbański — me
chanik, mistrz w Zakładach
Naprawczych Taboru Kolejo
wego w Bydgoszczy zwró
cił uwagę na problemy real
ności przyjętych zaaań go
spodarczych oraz konsekwen
cji w ich realizacji. Mamy
dobre ustawy i uchwały —
stwierdził — brak nam je
dnak konsekwencji w ich
wdrażaniu. Nawiązując do
robotniczych oczekiwań zwią
zanych z reformą gospodar
czą. podkreślił znaczenie me
chanizmow rynkowych, umacniania rynku konsumen
ta, dyscypliny w realizacji
zadań inwestycyjnych —
przestrzegania nie tylko cza
su ich trwania, ale i założo
nych kosztów. Wskazał na
rangę, postępu naukowo-te
chnicznego w gospodarce i
współpracy konstruktorów,
technologów i robotników.
Zagadnienia
dotyczące
działalności sektora pań
stwowego w rolnictwie po
ruszył w swym wystąpie
niu Bolesiaw Maćkowiak,
dyrektor kombinatu PGR w
Kazimierzu Wlkp. woj. po
znańskie. Wskazał on na
stabilność polityki rolnej
wynikającej z uchwał IX
Zjazdu i XI wspólnego ple
narnego posiedzenia KC
PZPR i NK ZSL. Jednocze
śnie podkreślił potrzebę
szybkiego rozwoju przemy
słu przetwórczego i przecho
walni, które — jak stwier
dził — nie nadążają za ro
snącą w szybkiem tempie
produkcją
rolną.
Sektor
państwowy rolnictwa ma
najlepsze warunki do wdra
żania nowych rozwiązań, te
chnologii, współpracy z na
uką, Gorzej jest z gospo
darstwami indywidualnymi,
których sporo jest zanie
dbanych. Mówca krytycznie
odniósł się do funke jonowa
nia przemysłu zaopatrujące
go rolnictwo w środki pro
dukcji, którch nicwystarcza
jąca ilość trafia na wieś.
Wzrost cen żywności — po
wiedział — nie musi być
konieczny, Jeśli rolnictwu
zapewni się środki produk-

m. in. organizacji partyjnej
kombinatu, dziś wzmocnio
ne), w krórej robotnicy sta
nowią 65 proc. Obecny zjazd
— stwierdził mówca — mu
si wypracować takie decy
zje, które będą potwierdze
niem i kontynuacją Unii po
litycznej przyjętej na IX
Zjeżazie, a rozpoczynająca
się niebawem kadencja — po
winna być okresem czynów
i dokonań. Ogromną rolę w
tym procesie — tak jak do
tąd w dziele normalizacji w
'zakładach pracy — odgry
wają „podoficerowie produk
cji” — mistrzowie. Jest to
baidzo oddana sprawie roz
woju kraju grupa zawodo
wa.
Mówca zwrócił się do Mi
chaiła Gorbaczowa w imie
niu krakowskich hutników
z podziękowaniem za pomoc
jaką kombinat otrzymuje od
Zw.ązku Radzieckiego. W
ich imieniu wyraził też po
parcie dla pokojowych ini
cjatyw ZSRR
Na koniec
pierwszego
dnia obrad zabrała głos w łmieniu Komisji Mandato
wej X Zjazdu partii jej prze
wodnicząca — KRYSTYNA
KARCZEWSKA.
Stwierdziła, że wyboru de
legjiöw na zjazd dokonano
zgodnie ze siavulem oraz
normami przedstawicielstwa,
komisja mandatowa stwier
dza ważność wszystkich 1776
mandatów. Bezpośrednio w
uczelniach i zakładach wy
brano 265 delegatów. Dele
gaci renrezsntują różne śro
dowiska i ponolenia. Blisko
14Ü0 delegatów na zjazd bie
rze udział w najwyższym fo
rum partyjnym po raz pierw
szy.
Większość delegatów to
robotnicy i chłopi, którzy
stanowią 51,1 proc. ogółu.
356 delegatów — to kobiety,
tj. 26 p.oc. Najliczniejsza
ąriiFa wiekowa to delegaci
między 36 a 50 rokiem ży
cia (ponad 52 pioc.). Liczą
cą się jest reprezentacja lu
dzt młodych. Obecni są rów
nież weterani ruchu robotni
czego, byli członkowie PPR
i PPS= Prawie 80 proc. dele
gatów ma ponad
i0-letni
staż partyjnv.
W obradach uczestniczy
1774 delegatów. Oznacza to,
że zjazd jest prawomocny
do wyboru władz i podej
mowania uchwał.
O godz. 18.40 doDiegły
końca obrady pierwszego
dnia X Zjazdu PZPR Dziś
wznaiwia on obrady o godx
9.00.

storn. Był też organizato
rem wyborów do rad naro
dowych i do Sejmu, a je
dną z najpoważniejszych je
go akcji stał się Narodowy
Czyn Pomocy Szkole Dzia
łalność PRON przyczyniła
się do osiągnięcia stabiliza
cji kraju, osiągnięty został
postęp w dziedzinie porożu
mienia narodowego. System
współpracy partyjnych i bez
partyjnych, ludzi o różnych
światopoglądach na ztsadzie
równości zaczvna dawać
wyniki.
Uaktvwnila
się
część społeczeństwa, która
dotychczas nie brała udzia
łu w publicznej działalnoś
ci społecznej. Rozszerza się
Trzeci rejs
system koalicyjny, tak wa
żny dia współdziałania spo
łeczeństwa z organami wła „Stefana Batorego"
dzy w najważniejszych spia
T
kilkuset polskimi pasaże
wach Nastąpiły zmiany w
postawie młodego pokole rami na pokl idzie, w swój trze
nia, które coraz liczniej bie ci Jut tegoroczny rejs Umowy
rze udział w inicjatywach do Kanady wyruszył % Gdyni
transatlimjk PLO „Stefan Ba
PRON.
W woj. rzeszowskim — tory’*. Po drodza zawinie on
powiedział Edward Sawicki, do kliko portów Europy za
szlifierz w Wytwórni Sprzę chodniej, w których dosiądą
tu Komunłkacy jnego „P7L- *ię pozustail oodrożni.
Rejs do Montrealu o długo
-Mielec" — polsko-radziec
ka współpraca gospodarcza ści ok. *00 mil morskich po
ma długoletnią tradycję. trwa dwa tygodnie. W tym
Rozpoczęła się ona w 1944 sezonie żeglugowym flagowy
roku, kiedy to radzieccy statek PLO odbędzie jeszcze
specjaliści pomagali w u- dwa tego typa rejsy liniowe.
ruchomieniu zniszczonych za
kładów Kontynuowana jest
po dzień dzisiejszy, który
charakteryzuje się stałym
wzrostem wymiany towaro
wej, współpracą specjali
stów, konstruktorów z pla
cówek naukowo-badawczych
z obu krajów, udziałem spe
cjalistów rzeszowskich w
• Dokończenie ze stc 1
realizacji znaczącycli inwe
cy Poznania
wychodząc
stycji PWPG
uttce
nie
Powołując się na przy wówczas na
kład swojego zakładu mow chcieli władzy obalić Wy
ca stwierdził, iż w wielu rażali tylko swój protest
przedsiębiorstwach są takie przeciwko arogancji ówcze
możliwości, by rozwój go snej władzy. Dzisiaj chy
spodarczy naszego kraju był ląc głowy, czcząc pamięć
nie tylko zawołaniem, ale ofiar poznańskiego Czerwca
stał się faktem Jednak za — powiedział E. Taszer —
miast biadolić trzeba po przypomnijmy słowa nasze
prostu działać, dobrze i wy go apelu, z którym zwró
ciliśmy się teraz, w czer
dajnie pracować.
W trudnym do realizacji, wcu 1986 roku, do polsxieale i wszechstronnym pro go społeczeństwa: Uczyńmy
gramie partii sprecyzowane wszystko, aby nigdy nie po
zostały ui. in. cele polity wtórzyło się to. co stało
w czerwcu 19561
ki morskiej państwa — za się wtedy
w Ojczyźnie naszej
znaczył Ryszard Wąsik, ka Żeby
jej sinowie nie stawali na
pitan żeglugi wielkiej w przeciw
siebie w krwawej
PŻM w Szczecinie. Należą walce! Żeby
spra
do nich: zwiększenie tona wiedliwość t prawda,
rozumienie po
żu polskiej floty handlowej trzeb społeczeństwa były
odpowiednio do potrzeb han zawsze przestrzeganel Nie
dlu zagranicznego i możli chcemy w Polsce kolęjnych
wości zwiększenia zakresu kryzysów i
narodowych
usług przewozowych, lepsze dramatów; chcemy dążenia
wykorzystanie
potencjału dc- wsnólnego, świętego dla
produkcyjnego i remontowe wsiystkich Polakow celu —
go polskich stoczni, moder dobra naszej Ojczyznyl T*nizacja bazy przeładunko
termojądrowej.
specjaliza wej portów, efektywniejsze
cji produkcji izotopów pro wykorzystanie polskiej str*
mieniotwórczych, zagadnień fy ekonomicznej na Bałty
techniki radiacyjnej i wy ku. ograniczenie zanieczysz
korzystania izotopów, po czania wód morskich.
Zespół pracowników STOCZ
głębienia współpracy RWPG
Mówca wyraził zaniepoko NI IM, KOMUNY PARYSKIEJ
z Międzynarodową Agencią
W
GDYNI opracował ł wdro
Energii Atomowej w Wied- jenie mieszkańców ziemi żył zakładowy system pracy z
szczecińskiej, ludzi morza kadrą kierowniczą. W tamach
odradzaniem się tendencji tego systemu odbyła się w
stoczni uroczysta sesja kończą
Toruńskie spotkanie sta rewizjonistycznych w RFN. ca dwuletni cykl kształcenia i
ło się również dogodnym Wszystko to — stwierdził doskonalenia kadry rozwojo
wej stoczni. Prace kontrolne
forum dla zawarcia kolej — zagraza pokojowi w Eu uczestników
kształcenia zesta
nych umów bilateralnych. ropie.
li* wdrożone bądź do struktu
Wacław Matoga, starszy ry
Prezes PAA
Mieczysław
organizacyjnej
stoczni,
do procesu technicznego
Sowiński zawarł w imieniu mistrz w Kombinacie Meta ibądź
budowy statków. Powołana
polskich atomistów umowy lurgicznym Huty im, Lenina, zarządzeniem
dyrektora komi
o dalszej wszechstronnej 1 sekretarz KZ PZPR, przy sja ustali kolejność i terminy
wdrożeń.
Wszyscy
uczestnicy
współpracy
Państwowej pomniał niedawne
dzieje, kursu odbyli praktyki
stażowe
Agencji Atomistyki z Ko kiedy to nie tylko robotni w
innych stoczniach, niektó
mitetem ds
Pokojowego cy tegc kombinatu poddani rzy w stoczniach zagranicz
Wykorzystania Energii Ato zostali przez przeciwnika nych! w Bułgarii I Jugosła
Szczególnego podkreślenia
mowej Bułgarii oraz z Pań próbie mającej na celu li wii.
wvmaga, *e cykl szkolenia w
stwowym
Komitetem ds. kwidację naszego ustroju. fermie »kreślonych tematycz
Wykorzystania Energii Ato Fakt, ie nie powiodła się nie sześciu sesji obeimował
problemv związane z wprowa
mowej ZSRR.
ona — zawdzięczać należy dsanlem
reformy gospodarczej

kim
sektorom
rolnictwa
trwałe i równoprawne wa
runki oraz perspektywy ro
zwoju. ZSL w swej działal
ności międzynarodowej —
stwierdził R. Malinowski —
w kontaktach z partiami i
organizacjami chłopskimi in
nych państw czyni i czynie
będzie wszystko, aby wpły
wac na realizację celów po
Utyki zagranicznej Polski i
budowanie jej autorytetu w
świecie, sprzyjać promocji
planu M. Gorbaczowa oraz
socjalistycznej doktryny po
kojowej współpracy i od
prężenia.
Przewodniczący CK SD
Tadeusz W. Młyńczak prze
kazał uczestnikom X Zja
zdu pozdrowienia od człon
ków stronnictwa. Przypom
niał, że SD od poł wieku
związane jest z lewicą spo
łeczną,- ten ideowo-politycz
ny sojusz stał się jednym
z fundamentów socjalistycz
nego państwa polskiego.
Trwałości tego sojuszu do
wiodły ostatnie lata i part
nerski udział SD w lormułowaniu linii socjalistycznej
odnowy. Przypominając udział członków SD w ogól
nonarodowej debacie przed
X Zjazdem PZPR. mówca
podkreślił, ii wyrażone w
niej poparcie dla strategi
cznych celów partii, konty
nuacji polityki odnowy oraz idei porozumienia na
rodowego.
SD podziela troskę partii
o umożliwienie najbardziej
efektywnego spożytkowania
wiedzy i inicjatyw twór*
czych społeczeństwa. Ogro
Lina rola — wskazał mów
ca — przypada tu polskiej
inteligencji, zaś poprawa
warunków jej pracy i bytu
maierialnego — to jedne, z
głównych dźwigni lak po
trzebnego krajowi postępu
w tej dziedzinie. Również
rzemiosło — podkreślił prze
wodniczący CK SD — uwa
żamy za trwały składnik so
cjalistycznej gospodarki na
rodowej.
Prof. Jan Rychlewskl —
przewodniczący
Komitetu
Badań Kosmiczny ch PAN,
charakteryzując zagrożenia
świata i ludzkości wynika
jące z militaryzacji i ba
dań kosmicznych z nią
związanych zwrócił przede
wszystkim uwagę, że bata
lia o pokój — to temat naj

Współpraca krajów RWPG
w dziedzinie atomistyki
Po zakończeniu w Toru
niu obrad 50 posiedzenia
Stałej Komisji RWPG ds.
Pokojowego
Wykorzysta
nia Energii Atomowej, ich
uczestnicy podpisali proto
kół precyzujący zasady i
kierunki dalszej współpra
cy w atomistyce. Szczegól
ny nacisk położony został
na przyspieszenie rozwoju
energetyki jądrowej, uzna
nego za kierunek prioryteto
wy w kompleksowym pro
gramie postępu naukowo-technicznego państw-człon
ków RWPG do 2000 r. Ko
lejne ważniejsze postano
wienia odnotowane w pro
tokole dotyczą m. in. za
sad bezpiecznego transpor
tu wypalonego paliwa jąd
rowego, budowy urządzeń
badawczych dla realizacji
różnych koncepcji opanowa
ni* kontrolowanej syntezy

bardziej warszawski t war
szawskich, ogólnopolski oplacony milionami ofiar ii
wojny światowej. Wpraw
dzie świat naukowy, który
tworzy postęp techniczny, z
rosnącą determinacją objaś
nia istotę czyhającego nie
bezpieczeństwa z gwiezd
nych wojen, jednak nadal
— powiedział — rosną sto
sy broni. Trwałego pokoju
wybłagać się nie da, ale o
pokój należy walczyć, to
też walczą o niego komu
niści na całvm świecie. My
także, t uwarz/szu Gorba
czow — powiedział — je
steśmy za waszymi 1 wszy
stkimi innymi pokojowymi
imcjatvwami.
Jan Dobraczyński — prze
wodn.czący RK PRON przy
pomniał, że w ciągu 4 lat
swej działalności PRON do
pracował się osiągnięć w
wielu dziedzinach życia na
rodowego, m. in. w ochro
nie środowiska, rewaloryza
cji zabytków historycznych,
pomocy emerytom i renci-

Co wynika z przyjęcia Polski
do MFW i Banku Światowego
W piątek w Waszyngto
nie podpisano
umowę o
przystąpieniu do Międzyna
rodowego Banku Odbudo
wy i Rozwoju, szerzej zna
nego jako Bank Światowy.
W imieniu rządu 1 polskie
go umowę podpisał Zbig
niew Karcz, dyrektor - de
partamentu w Ministerst
wie Finansów. Tym sa
mym skończył
się okres
przygotowawczy, rozpoczęty
ziozeniem przez rząd PRL
wniosku o przystąpienie w
1981 r.
•

•

•

12 czerwca bi. Polska sta
ła się ponownie członkiem
MFW. 27 czerwca br zo
stała podpisana w Waszyn
gtonie umowa o przystąpię
niu Folski do Międzynaro
dowego Banku Odbudowy i
Rozwoju — zwanego także
Bankiem Światowym
Jakie znaczenie mają te
dwa wydarzenia dla Polski?
Z tym pytaniem zwrócił się
waszyngtoński
korespon
dent PAP Jerzy Górski do
dyrektora departamentu w
Ministerstwa Finansów 7bF
gniewa Karcza, ^tóry w
imieniu
rządu ^ polskiego
podpisał umowę o przystą
pieniu Polski do Banku Swia
towego.
Podpisanie umowy o po
nownym przystąpieniu Pol
ski do Banku Światowego
oznacza zakończenie ponad
czteroletniego okresu przy
gotowawczego. Jdk wiado
mo, rząd polski zwrócił się
w 1981 roku z wnioskiem
o ponowne wstąpienie zairówno do Międzynarodowe
go Funduszu Walutowego,
jak i Banka Światowego.
Z przyczyn
politycznych
proces ten został zahamowa
ny w roku 1981 i dopiero w
1985 roku
rozpoczęły się
rzeczywiste prace przygo
towawcze W okresie tym
przebywało w Polsce k'lka
misji Banku Światowego i
MFW, które zebrały odpo
wiednie dane dotyczące na

Mleko w proszku
na recepty
Najzdrowszym mlekiem d.a
niemowlęcia jest bezsprzecznie
pokarm jego matki. Jednak
wieie matek dokarmia swoje
dzieci, a nierzadko przechodzi
całkowicie na mleko w prosz
ku. Niestetv ostatnio brakuje
go um rynku. Aby jednał: te
niewielkie ilości, które są w
sprzedaży trafiły do właści
wych rąk resort handlu wew
nętrznego sięgnął po wy próbo
vaną metodę — reg amentacjl,
Tas wiec mleko dla wszyst
kich dzieci do 1 roku tycia
jest i przedawacie w placów
kach n-udiu spożywczego na
karty zaopatrzenia.
Mozę się jednak zdarzyć, że
*akt« starsze dziecko, w wie
ku od t do 3 lat nie bidzie
♦olerowało mleka świeżego, W
trosce o dzieci enore, w wie
ku od 1 do 3 roku życia, nie
tolerująje mleka; świeże,?« mi
nister zdrowia i opieki społe
cznej wt dał polecenie oki esowtgo, ii do odwołania prze
jęcia
dystrvbueji
mlek:
w
proszku rlla tych dzieci przez
apteki. Mleko w proszku wy
dawane będzie z aptek za 100proc. odpłatnością na receptv
wystaw'ane przez lekarzy pe
diatrów.
przypadku braku
lekarza pediatry w danei miel
scowości — takie na receptę
wystawioną przez lekarza ogól
nego. Pełna informację dla to
dziców ł opiekunów dzieci na
tea temat eapewnią przycho
dnie i apteki.

szej gospodarki.
Podpisanie w czerwcu br.
umów % MFW 1 Bankiem
Światowym, rozpoczyna no
wy etap współpracy Pol
ski jako
pełnoprawnego
członka z tymi organizacja
mi. Jest rzeczą zrozumiałą,
że większość społeczeństwa
polskiego będzie stawiała
sobie pytanie: jak członko
stwo Polaki w tych otganizacjach ' może " pozytywnie
oddziaływać na naszą sy
tuację płatniczą?'
Trzeba wyraźnie uświa
domić sobie, że nie ma na
tychmiastowych.
automa
tycznych korzyści, które
zmieniłyby w sposób istot
ny obecną sytuację płatni
czą Polski. Ponadto, należy
pamiętać, że współpraca z
MFW i Bankiem Swiato
wym może być tylko czyn
nikiem wspomagającym na
sze własne wysiłki.
Programy gospodarcze bę
dziemy opracowywać my ,i
my również będziemy je re
alizować. Obie organizacje
międzynarodowe mogą, w
przypadku uzgodnienia wa
runków, pomagać ram w
realizacji
~ nakreślonych

Dni Morza-86
* Dokończenie ze str. 1
da Portu Wojennego Gdy
nia.
Po zaprzysiężeniu podod
działów i zmianie wartow
ników na posterunku hono
rowym przy pomniku Wdzię
czności, delegacje gdyń
skich zakładów pracy, gór
nicy oraz mieszkańcy mia
sta złozyli wieńce t wią
zanki kwiatów.
‘Uroczystość zakończył po
kaz musztry paradnej w wy
konaniu połączonych or
kiestr Marynarki Woiennej.
Społeczeństwo Trójmiasta
oraz turyści masowo zwie
dzali wczoraj okręty Marynaiki Wojennej. Również
wczoraj uświetniły Dzień
MvV regaty o puchar do
wódcy Marvnarki Wojen
nej oraz koncerty orkiestr
dętych.
iasrhł
Uroczystym koncertem w
Teatrze Muzycznym zakoń
czył się w ub. soDOtę 1 Bał
tycki Festiwal Pioyenkt Mor
skiej — Gdynia '86. Jury pod
przewodnictwem Marka Ktrszteina wyłoniło laureatów
w dwóch kategoriach: in
terpretacji piosenki morskiej
oraz piosenki autorskiej, W
tej ostatniej nagród nie przy
znano.
Główna
nagroda
Grand Prix za najlepsze wy
konanie utworu przypadła
w udziale zespołowi Con
rad z Sanoka. Dwa równo
rzędne miejsca pierwsze za
jęły zespoły: Dreirep ze
studenckiego klubu „Bukszpryt" gdyńskiej Wyższej
Szkoły Morskiej l Szantyman z Lublins.. Na II miej
scu uplasowała się łódzka
gruDa Cztery Refy, na III
— ex aeguo — Anna Bakun
z Gdańska i Anna So|ka z
Bytomia. Wyróżnione tak

Obchody 30 rocznicy
poznańskiego Czerwca
mu dobru będziemy służyć
przez budowanie porozu
mienia narodowego, erze*
działanie na rzecz lepsze
go życia naszego kraju!
Czcimy dzisiaj — kontynu
ował mówca — 30 roczni
cę poznańskiego roootniczogu protestu. Protestu, któ
ry zapoczątkował oczekiwa
ne demokratyczne przemia
ny w Polsce. Tvm demo
kratycznym pizemianom słu
żyć chcemy nadal. Budo
wanie pomyślnego, pokojo
wego życia Ojczvzny jest
stałym, największym na
szym obowiązkiem.
Po tych słowach u stóp
pomnika złożono wiązanki
kwiatów 1 wieńce, hołd po
ległym, przechodząc obok
monumentu,
oddali najpietw uczestnicy czerwco
wych wydarzeń, a następ
ni* delegacje piawie 100
poznańskich zakładów nracy, w tym m. in. pized^tawiciele zakładów „Cegiel
skiego", w których rozpo
czął się robotniczy protest.

Doskonalenie kadry rozwojowej
w stoczni oraz z doskonale
niem technik zarządzania w
powiadaniu elementów nauki
z praktyką.
(ter)

Kolizja statków
piątek doszło u wybrzeży
« utlanuii do kolizji duński» go
kabotażowca „Sydfjord'* z nor
weskim promem pasażerskim
„Peter Wessel*1 * 1350 pasafcerami na 'ockładzta. Prom po
djął z wody trzy osoby z za
topionego kabotażowca, a po
szukiwania ośmiu członków za
logi, w t«m
nwojga dzieci,
trwały ®t lo zmroku.
Do wypadku doszło w gęstej
mgie, pizy widoczności zale
dwie 25 m. Wprawdzie na stat
ku norweskim funkcjonowały
dwa radary, ale nie zauważo
no małego stateczku przybrze
żni go.
V

przez nas programów zmie
rzających ogólnie rzecz bio
rąc do możliwie szybkiego
przywrócenia wewnętrznej i
zewnętrznej równowagi go
spodarczej.
Można oczekiwać, te pro
gramy takie będą wywoły
wać określone kontrower
sje, zarówno wewnętrzne,
jak i zewnętrzne, ale miejmy
nadzieję, że w wyniku tych
dyskusji zostaną opracowa
ne
programy
korzystne
przede wszystkim dla na
szej
gospodarki, a także
programy, któie mogą być
zaakceptowane przez Mię
dzynarodowy Fundusz Wa
lutowy. i Bank Światowy.
A więc wielkość ewen
tualnej
pomocy MFW i
Banku Światowego będzie
Zależała od skuteczności i
szybkości przygotowania ta
kich programów i jak naj
szybszego ich wdrożenia.
Należy dodać, że w sposób
bardziej skuteczny i konsek
wentny będziemy mu sie1 i
wdrażać reformę gospodai cza, gdyż jest to jedna z
podstawowych dźwigni ogólnego
uzdrowienia na
szej gospodarki

Pizy
dźwiękach
werbli
kwiaty złożyły delegacje
władz politycznych i admi
nistracyjnych
województ
wa, stronnictw
politycz
nych, PRON, stowaizyszeń
katolickich, przedstawicie
le wojewódzkiej, miejskiej
i dzielnicowych rad naro
dowych, organizacji mło
dzieżowych i społecznych,
związków zawodowych, wią
zanki składali też miesz
kańcy Poznania.

że Elżbietę
Zwolińską z
Gdańska i Bartka Ledworowskiego z Bydgoszczy.
Specjalne nagrody Komi
sji Kultury Polskiego Zwią
zku Żeglarskiego otrzymały
zespoły: Dreirep za piosen
kę
„Przebytych
mH" I
Cztery Refy za utwór „Tyle
mamy za sobą".
(ajj

USA — deficyt w handlu
artykułami rolnymi
Po rax pierwszy od po
nad M lat amerykański han
del artykułami rolnymi w
kazu.ie deficyt, który w ma
Ju osiągnął sumę 349 min
dolarów. Zdaniem Departa
mentu Handlu spowodował
go * jednej st-ony spadek
eksportu
płodów
rofnych
itylko
wywóz
pszenicy
zmniejszył sie w ubiegł) m
roku o 3* proc.), z drugiej
zaś wzrost import».; kawy,
kakao i olejów roślinnych,
z» klórt trzeba było płacić
więcej z uwagi n* zniżko
wy kurs dolara.

Katastroia brytyjskiego
samolotu wojskowego
Bryty iski samolot wojnke
wy typu „Harrier** rozbił
się w sobotę no południu w
trakcie »okazów w bazie lot
niczej NATO w Chireuresla
ło Mon* w Belgii. Pilot po
niósł śmierć.

Wojna Irak — Iran
Jak podała irańska agen
ejr IR.V.V. lotnictwo Iraku
dokonało w niedzielę rano
nalotów na dwie wiosk! w
rejonie
Ahwazu zabijając
3 osób i raniąc 28.
Strona łrarka nie skomen
towaia oncialnie tego wy
darzenia ale rzecznik woj
skowy w Bagdadzie oświad
czyi uprzednio, zeezwartko
wy atak rakietowy Iranu
na pola niftowe w rejonie
Kt-kuku „otwiera drogę do
kolejnej rundy w wojnie
miast*’.

Konferencja organizacji
pokojowych
W
stolicy Austrii zakoń
czyła się ogólnokrajowa kon
fcrencja organizacji poko
jowych. W trakcie dwud
niowych obrad ponad 300
przedstawicieli grup i ru
chów antywojennych oma
wiało aktualne zagadnienia
walkt o pokój, a zwłasz
cza zaangażowania w nią
Jak
najszerszych kręgów
społeczeństwa
austriackie-

ro.
kepłika statuy wolności
nad Sekwaną

Francja ma własną repli
kę sł5 nnej nowojorskiej sta
toy wolności. Ten lS-metro
wej wysokości posąg, od
słonięty przez premiera Ch)
raca i ambasadora amery
kańskiego w Paryżu, usytu
owano na wyspie na Sek
wanie. na wysoKości w ieży
Eiffla.

OGtOSIEMA

suporeksptesowe
DZIAł.KĘ pracowniczą w
Jasieniu idoinek z gara
żem w stanie surowym)
odstąpię
Zaspa,
Pilotow
6V/12
G-21074
TiOMFK
letni
(bliźniak)
niedaleko GdŁńska — sprze
nam, Tel 47-M-31. G UllC
FIATA 126p. rok )9B3 —
sprzedam. Tel. 4107-71.
G-21030
COMMODORE 44 sprzedam
Tel 22 00-64.
G-ŻlOfEl
SKORUPĘ Jachtu Poio kia
sy Miaro — sprzedam Tel.
51-36-95
G-21086
TV koloir — sprstdam. Teł.
41-73-58. po 16.
G-21091
PRZYCZEPĘ gastronomicz
ną »przedam. Elbląg, tel
265-51.
G-21 -02
MASZYNĘ dziewiarską Ve
itirs
sprzedam.
Gdańsk.
Elbląską 2 9
G-21118
Kt RN >K
52-29-84.

sprzedam

Tel.
G-21120

COMMODORE 16 sprzedam.
Tel. 53-24-8S
G-21176

MIESZKANIA
lub
samo
dzielnego pokoju na 1,5 ro
ku poszukuję Tel 31-30 51.
wewn. 35.
G-2UC3
M-3 na Morenie zamienię
na większe. Tel. 32-39 81
G-21177
POKO.T,
kuchnia, weran
da. telefon, ogródek, cen
trum- oliwy zamienię na
większe lub równorzędne
Tel. 52-23-8-*
G-21121
OBCOKRAJOWIEC
poszu
kule pilnie mleszk nia. Te
lefon 52-35-41, godz. 8—14,30,
tel. 57-19-04. godz
18—21.
G-21179
PA NTENKE zatrudnię. Lo
dziarnia Danusia. Gdynia
10 Lutego 6a.
'
G-20980
KRAWCOWĄ zatrudnię. Oferty: 2:084, Biuro Ogło
szeń
80-958 Gdańsk.
ELEKTROMONTERA
za
trudnię. Tel 31-40-46
____________________
G-21092
BIŻUTERIĘ — srebro, bur

sztyn — toczone, hawajka

MASZYNĘ do p/Sania ku
pię. Tel. 56-39-09. G 21171

oraz pamiątki o wysokich
walorach artystyeznveh ku
pi nowo otwarty sklep —
Gdańsk,
Długie
Pobrzeże
20. tel. 21-02-41.
G-212 6

M-4 na Morenie kupię, Tel
47-96-6C,
G-21073

VOLVO diesel — sprzedam.
Tel. 51-59-28
G-21227
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Zadania partii w socjalistycznym rozwoju
i umacnianiu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
na X Zjazd PZPR wygłoszony przez
KC Wojciecha* Jaruzelskiego
RZED 5 laty obradował w tej sali
zjazd nadzwyczajr y; dziś
rozpoczął pracę zjazd zwy
czajny. W zestawieniu tych
dwóch sfów kryje się ogrom
napięć i przeżyć, trudu i do

rezerwy. Ich uruchomienie uzależnione jest
tylko zaproponować, lecz i ułatwić, niekie
(Omówię i?e)
od zacnęt ekonomicznych, zaopatrzeń.a w
dy po prostu przygotować przejście na inne
środki proauKCji, a przede wszystkim od
stanowisko, do łnr.ej, oapcwiadającej mo
nie da. Refomna sprawia, że prawda ta za część z nich, zamiast podejmować wysiłki żliwościom i kwalifikacjom pracy. W tych
podnoszenia kwalifikacji rolniKÓw, postępu
czyna stopniowo zdobywać społeczne zro eksportowe — dreocze po wydeptanych sprawach liczymy na współpracę i pomoc
agrotecnnicznego, przyspieszania scalania
zumienie. Jej ugruntowanie to istota ścieżkach. Obowiązkiem, wręcz kwestią ho samorządu oraz zwiazköv/ zawodowych.
gruntów.
Rolnictwo musi być mocnym ogniwem ca kształtowania kultury ekonomicznej spo noru kolektywów pracowniczych powinno być
Przede wszysticim jednak niezbędny bę
konań.
łej gospodarki. Nie będzie nowoczesnej Pol łeczeństwa. Naaal występuje bowiem swo zapewnienie polskim wyrobom konkurencyj dzie aktywny udział zainteresowanych środo
Pamięć aziała selektywnie, niejedno łaski bez nowoczesnej wsi. Partia konsekwen ista asymetria między ogólną wiedzą a ności na rynkach zagranicznych.
wisk, jawność piać i swobcdG dyskusji, sze
goazi i oddala. N,e zatarły się w niej jed
Dokonujemy głębokiej reorientacji gospo
tnie sprzyja temu, oby rodzinne gospodar jej stosowaniem, zwłaszcza wobec sieroka konsultacjo, zwłaszcza prasowa, która
nak kontury niedawnego przecież czasu,
stwa chłopskie były sprawne produkcyjnie i De. Między deklaraciami a pruktyką. darczej i naukowo-technicznej ku natural pozwoli wszystkim wypowiedzieć się zgłosić
kieay kraj nasz pogrążył się w głębokim
Z ogólnymi
zależnościami zgadzają
się nym, socjalistycznym partnerom. Wymaga
propozycje, wnioski, Inicjatywy. Zwracamy
dojrzałe kulturowo, oby przez organiczne po
kryzysie, znalazł w obliczu skrajnego za
wszyscy Logika natomiast zawodzi w mo to dotrzymania kroku przemianom W tech się szczególnie do kadr kierowniczych o
wiązania z całą socjalistyczną qospodarkq,
grożenia. Niczego, co w minionych latach
mencie ubiegania się o społeczne środki. nice i produkcji, które dokonują się w ZSRR
rzetelną samoocenę. Z pewnością uprzez rozwijanie samorządu wiejskiego osiq
byro udziałem partii, klasy robotniczej, na
Wtedy każda inwestycja jest uzasadniona, i innych krajach socjalistycznych. Wspalpra jawni ona różne odcinki i obszary,
gały wyższy poziom wydajności i społecz
rodu, nie okrywamy milczeniem
postulowany wzrost płac — zasrużony, im ca w RWPG jest i pozostanie ostoją na gdzie niezbędne są zmiany, jak też podpo
nego zaangażowania. Czołowa io!ę w tworze
Szerokim kręgom społeczeństwa pozosta
port —niezbędny, dotacje — konieczne. Za szych stosunków ekonomicznych z zagrani wie celne rozwiązania.
niu na wsi postępowych tozwiązań orąaniwiliśmy czas na odczytanie istoty antyso
reformą opowiadają się wszyscy, nawołują, cą, podstawowym źródłem płynących stąd
zacyjno-prodokcyjnyeh odgrywać powinny
Powodzenie zależeć będzie od tego, z ja
cjalistycznych koncepcji, na odczarowanie"
żeby „szybciej", aie ostrogę daje się naj korzyści. Prawdę tę potwierdzają dobitnie
kq konsekwencja — począwszy od Biura Po
silne gospodarstwa aspołecznione: PGR i
demagogii, zdemaskowanie szkodliwych dla
doświadczenia
ostatnich
iat,
kiedy
to
bra
chętniej w cudzy bok. Demagogia nierzad
litycznego i wydziałów KC po oodstawewe
rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
Polski poczynań i intencji. Po środki nad
ko bierze górę nad racjami ekonomicznymi, terska pomoc ZSRR oraz życzliwy stosunek
i oddziałowe orga .izacje — potrafimy wpły
Brak własnego mieszkania to ostry pro
zwyczajne sięgnęliśmy w momencie najwyż
innych krojów wspólnoty ułatwiły nam prze
nawet nad zdrowym rozsądkiem.
nar na prawidłowy przebieg i skuteczność
blem tysięcy polskich rodzin. Samokrvtvc.r
szej konieczności, by obronić państwo przed
Związek między dostatkiem a efektyw zwyciężenie najostrzejszych trudności.
przeglądu zarówno w ministerstwie, jak i w
nie przyznać trzeba, że w rozwiozvwamu
rozkładem, gospodarkę przed ruiną, a spo
nością jest rygorystyczny i niepodważalny.
zakładzie pracy.
tego problemu nie byliśmy dość skuteczn1
łeczeństwo przed konfliktem bratobójczym.
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Jego egzekwowanie w praktyce to podsta
Powinniśmy i w tej kwestii zacząć od sie
Zbyt długo trwają dyskusje. Pomysł qoni
Użyliśmy ich nie dla odtworzenia „starego",
wowa funkcja reformy. Jednak nie zapew
bie,
od szczebla KC.
pomysł, recepta — receptę, a mieszkań na
lecz dla obrony „nowego" — dla utoiowaNASZE ZADŁUŻENIE
nią go wyłącznie mechanizmy i systemy. JES1
dal buduje się za mato.
x_________________________ _
nia drogi dziełu socjalistycznej odnowy. Za
Przegląd tak szeroko zakrojony Dędzie wy
Musi być on na co dzień obecny tukże w
Byłoby jeanaK dużym uproszczeniem, ądydeklarowałem to uroczyście w dniu 13 gru
magoł uporczywej pracy. Jego wyniki, oce
7właszcza w krajach kapitalistycznych po
pracy partii, we wszystkich dziedzinach ży
by sprawę sprowadzić tylko do subiektvwdnia 1981 r., z całą mocą potwierdził to
na stopnia wdrożenia wniosków — swoisty
nych zanamowań
Eudownictwa mieszka cia społecznego — w iaeologii, propagan wstało ono w wyniku polityki, ktora była
KC na pamiętnym VII Plenum.
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munalnej.
ideowy,, organizacyjne osłabienie
cje z rekomendacji partii. Zwielokrotnia to
Podzielamy opinię III Kongresu Nauki ry umożliwiałby szybką splotę kredytów, po
Wydała
walkę
temu,
co
utrudnia
naszą oapowiedzialność za decyzje kadro
Problem mieszkaniowy będzie w centrum
Polskiej o potrzebie koncentracji na awan budzą! gospodarkę do intensywnego rozwo
pełne wykoi zystanie możliwości socjalizmu,
we. Trafne — przysparzają partii zaufania.
uwagi partii. Zarysowują się już istotne ko
gardowych
dziedzinach,
takich
iak
mikroju.
co uwłacza zasadom ustrojowym, opóźnia I
Błędne — podrywają wiarygodność.
ordynujące i dynamizujące przedsięwzięcia,
ciągnie wstecz, rodzi gorycz niespełn:enia.
którym patronuje,
kierowana
osobiście
Już blisko trzy lata obowiązują „Głów
Żyjemy w przełomowym okresie histori*1
przez premiera, Ruda do Spraw Mieszkanio
ne założenia polityki kadrowej PZPR" Ich
U krańca naszego wieku wzmagają się
wych.
realizację
oceniliśmy
na XXV Plenum,
splatają fundamentalnie głębokie procesy
wsparliśmy przyjętą w maju uchwałą BiuKolejny piiorvtct, wielka społeczna . mo
rewolucyjne, wyzwoleńcze pi zeobrcżenia
la Politycznego. Nowe zasady oznaczają
ralna powinność, to zapewnienie warunków
społeczne oraz dynamiczny rozwoj nauki i
kompleksowe
podejście, łączenie doboru
wszechstronneao fizycznego i umvsłoweao
techniki, Ogromne szanse stworzone przez
kadr z ich okresową oceną, ustawicznym
rozwoju wyjątkowo licznym rocznikom naj
geniusz człowieka oraz nieobliczalne, wręcz
kształceniem i planową rotacją, przezwy
młodszego pokolenia. Potrzeov sa oaromśmiertelne zagro/ema. Jak wygrać szanseciężenie hermetyzmu polityki kuorowej, wy
ne. Zakłada się, że w tvm oieciolec u przy
pokonując zagrożenia? Pytanie to nurtuje
prowadzenie jej z gabinetów na światło
bywać beözie rocznie po 3,5 tvs. nowvch
wszystkich, którzy myślą odpow.edzialnie
dzienne, zdobywanie społecznej aprobaty
pomieszczeń szkolnych Równocześnie szko
Drogę wskazać może jedynie socjalizm,
aia podejmowanych decyzji.
ły musza być coraz leoiei wyposażane w
Mamy świadomość wszystkich zahamo
nowoczesne pomoce naukoy'e, sorzet, w
Pel'tyka kadrowa to nie po prostu prze
wań i przeszkód. Ale mamy również dość
tvm komputery. A przecież budowane b'/ć
suwanie pionkow na szachownicy. Powinnoś
sił, oby je nie tylko pokonać, lecz również
także muszą żłobki, przedszkola, obiekty
cig partii jest wyławianie najlepszych, przy
wvdłuzyć krok sięgać wyżej i dalej.
so^rtowe i rekreacyjne, rozszerzana baza
spieszenie rozwoju, zwtaszcza młodych, ide
Optymizm, z którym przyszliśmy na X
koloniina, sportowa i turystyczna Zadaniem
owych, perspektywicznych kadr. a więc,
Zjazd, partia czerp.e z wiary w klasę robotvm łatwiej bedzie sprostać, łącząc środki
przestrzeganie zasad premiujących nowator
niczą, ze swojej z n,q więzi. Nawet w chwi
państwowe ze społecznymi. Z ta mvś!a na
stwo, efektywność, dynamizm
lach największego rozgoryczenia ktasa roaarace poparcie i jak najszeisze uoows'o<-h
W ostatn.ch latach dużo uprawnień w
botaicza pozostała przy idei socjalizmu Jej
nicnie zasluauie noüietv z iniciatywy PRON
sprawach kadrowych przeniesiono z wyż
zbiorowym dążeniem jest harmonijne wią
Narodowy Czyn Pomocy Szkole.
szych do niższych instancji, przede wszy
zanie zasody sprawiedliwości społecznej z
stkim do podstawowych organizacji partyj
Do wielkich zadań polityki SDołecznei na
szybszym rozwojem gospodarczym i postę
nych. Podkreślamy raz jeszcze; w partii,
leży ochiona zdrowia. Jej bazę materialna
pem w warunkach życia, z więKSzym rze
państwie, gospodarce, nikt me ma piawa
rozbudowywaliśmy nawet w ostatn.m, naj
czywistym udziałem w rządzeniu krajem. X
tych uprawnień umniejszać. W odniesieniu
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okresie, oddajac dr. użvtku
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ao członków partii sytuacja jest absolutnie
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stej POP, konsultowanej lównież jak naj
wi s:e również zapoatrzenie w leki, w
poiscy wnieśli wielki wkład w pudowę lu
szerzej wśród ciszących się szacunkiem
sprzęt medveznv.
dowej Polski, którą otworzyła przed mmi
bezpartyjnych
Podjęte zostały szeroko zakrojone, ko
szeroką drogę społecznego awansu. Dz's
Rekomendacje się daje, ale i odbiera.
sztowne
przedsięwzięcia
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na
najważniejszym ich zadaniem jest zape
Każdy, komu została ona cofnięta, ma par
rastaniu
degradacji
środowiska
naturalnego
wnienie krajowi samowystarczalności żyw
tyjny obowiązek natychmiastowego złożenia
— ubocznego skutku rozwoju cywilizacji.
nościowej, a celem wyższy społeczny, ma
rezygnacji z zajmowanego
stanowiska.
Problem
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Niezaiezme oa tego, czy pracuje w admi
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Partia będzie aktywnie wspierać wszystkie
nistracji państwowej, w gospcaarce, czy
forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zje
idące w tym kierunku wysiłki.
w spółdzielczości.
dnoc^onych, m. ‘n. postulując p'zyjede za
Optymizm partii wynika z zauiania do
Jednakże każda zmiana odbywać się mu
sady
swobodnego
przepływu
doświadczeń,
polskiej inteligencji. Zdziesiątkowana przez
si w czystej, kulturalnej atmosferze. Zaw
licencji
i
technoloq>'i
w
zakres;e
ochrony
okupanta, rozdarta różnym1 orientacjami,
sze będzie tak, że nie wszyscy wymaga
środowiska Sprzyjałoby to skuteczniejszemu
stanęła aktywnie u narodzin nowej rzeczywi
niom sprostają, nie wszyscy — w miaro
przeciwdziałaniu
ekologicznym
zagroże
stości, przystąpiła do budowy socjalistycz
upływu
lat — będą im w stanie podołać.
niom
ludzkości.
Przemawia Wojciech Jaruzelski.
nej ojczyzny. Dziś największą jej powinnoś
Zmiana to niekiedy kara. Najczęściej jed
Nie ma bardziej wyrazistych mierników re
cią jest torowanie drogi rewolucji nauko
nak naturalna pruwidłowość związana
z
Na obecny poziom zadłużenia oraz możli
alizacii zasad sprawiedliwości
społecznej, elektronika, informatyka, kompleksowa auto
wo-technicznej, postępowi cywilizacyjnemu
wosci regulowania zobowiązań istotny wpływ przejściom na inne stanowisko, na eme
matyzacja,
inżynieria
materiałowa,
biotech
jak
płace,
ich
poziom
i
wzajemne
relacje.
i kulturalnemu. Partia nasza tworzyć będzie
nologia, atomistyka. Partia podkreśla przy miało załamanie gospodaiki na początku ryturę, stanem zdrowia, względami osobi
Praktyka nierzadko urąga socjalistycznym
ku temu spizyjające warunki.
tym klasowy motyw postępu naukowo-tech lat osiemdziesiątych, znaczny wzrost cpro stymi.
zasadom podziału. Są w naszym kraju wy
Niewyczerpalnym źródłem optymizmu par
nicznego.
Mechanizacja, automatyzacja i centowania kredytów .oraz nałożone na Poi
sokie dochody przy małym nakładzie i nis
tii jost gorący patriotyzm, twórcze siły na
robotyzacjo powinny również wkraczać tam. s<ę restrykcje. Straty, jakie ponieśliśmy z ich NAJSZERSZĄ PŁAS7CZYZNĘ ZBIORO
kich efektach pracy I na odwrót: rzetelny
szego narodu, który pragnie, by ojczyzna
gdzie warunki są szczególnie uciążliwe i powodu, stanowią rownowartośi połowy za WEGCT BYTU POLAKÓW”STANOWI
wysiłek, uznane os:aan.ęcia — nie zawsze
była zasobna, rządna i bezpieczna,
by
niebezpieczne, w tym w obszary ciężkiej dłużenia. Rząd PRL wielokrotnie deklarował,
gwarantują
„związanie
końca
z
końcem".
ugruntowała swe godne miejsce wśród in
że Polska chce respektować swe zobowiążą
pracy fizycznej.
państwo socjalistyczne!
W kształtowaniu płac, ich relacjach mię
nych krajów socjalistycznej wspólnoty Eu
Nie brak dziedzin, w których nauka pol nia finansowe. Ale splata kredytów nie mo
ropy i świata.
dzy grupami zawodowymi i specjalnościa
ska, wielu jej przedstawicieli należy do że sie odbywać an-i kosztem spadku pozio
mi, narosło wiele mczym nie uzasadn o- światowej czołówki. Mamy oyiomny poten mu życ:a społeczeństwa, ani poprzez zaha
Jest ono wspólnym dziełem i wspólnym
nych, nierzudko mażących dysproporcji. Są
W DYSKUSJI PRZFQZJAZCOWEJ WY
cjał w placówkach naukowych, w szkołach mowanie rozwoju. Tyko takie podejście le
aobrem, jedyną realną podstawą suweren
one często krzywdzące w stosunku do lu
wyższych,
w
badawczo-rozwojowym
zaple
ży
w
dlugofclowym
społecznym
interesie.
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ności naszej ojczyzny.
dzi przynoszących społeczeństwu wielki po
czu przemysłu. I mamy gospodarkę, wyma
IX Zjazd zainicjował głęboką reformę go
żytek, o wysokich kwalifikacjach i uznanej
Taństwem autentycznie żarowym i sil
gającą
w
pardzo
wielu
dziedzinach
wręcz
spodarczą, KC proponuje, oby zjezd obec
nurty!
_
randze
Budzi to sprzeciw. W usu
nym może być tylko państwo praworząd
raaykalnej modernizacji. Postęp naukowo- ny zainicjował generalny przeglqd, swego
waniu defo'macji płacowych pomocna być
demokratyczne, o wysokim poziomie
techniczny powinien więc następować szyb rodzaju „prześwietlenie” struktur organiza ne
powinna metoda tzw, wartościowania pracy.
obywatelskiej i społecznej dyscypliny Mo
ko i niejako naturalnie. Jednak tak stę nie cyjnych i stanowisk pracy w całym pań
W jednym wyrażano obawy, czy przedsta
Jej wdrożenie to ważne zadanie administra dzieje. Dopiero ostatnio zarysowują się pew
del socjalistycznej aemokracji, co podkreśli
wionę zamierzenia społeczno-gospodarcze
stwie. To w.elkie, kompleksowe przed
cji gospodarczej i związków zawodowych.
ło w szczególności XVII Plenum, nie jest
zmiany
na
lepsze.
ne
są realne. W drugim podkreślano, że są
sięwzięcie powinno wesprzeć retormę go
Promotorem jej upowszechnienia powinna
ukształtowany raz na zawsze Ostatnie la
Nie jest dobrze z wymianą 1 upowszech spodarczą, odsłonić, luki i mielizny, odblo
mało ambitne, n.e odpowiadają oczeki
być partia. Zapewnienie ładu płacowego to
ta tc okres ODfnujacy w nowe rozwiązanianym rożnego rodzaju przodujących do kować różnorodne hamulce. Dobra organi
waniom — domagano się, aby podwyższyć
problem nie tylko gospodarczy, lecz i spo
n.a Jest naszym pragnieniem, by te inicja
świadczeń. Mamy w kraju wiele doskona zacja to także niezbędny warunek spraw
zadania, przyspieszyć tempo wzrostu. KC
łeczny, moralny.
tywy w pełni się sprawdziły, by mogły stać
łych, nowocześnie i skutecznie funkcjonu nego i owocnego wdrażania nowych tech
podziela realistyczne intencje nurtu pierw
się pożytecznym wkładem do międzynarodo
W przedsiębiorstwach drogą do porządko
jących zakłaaów i placówek, sporo znakomi nologii, wzrostu efektywności gospodarowa
szego i niecierpliwą śmiałość nurtu drugie
wej praktyki budowy socjalizmu
wania płac są zakładowe systemy motywa tych rozwiązań organizacyjnych i technicz no.
go.
nych
Zapoznają
się
z
nimi
goście
z
całego
cyjne.
Słworzone
zostały
warunki,
możliwe
W przeszłości wielokrotnie deklarowano,
Musimy isc szybciej naprzód. Przyspieszę
Chodzi, pc p i e rw s z e o dokończenie re
że „wszyscy musimy uczyć się demokracji".
zresztą tylko w socjalizmie, by załoga mo- świata. Oceniają je wysoko. A tymczasem formy
nie jest historyczną koniecznością. Stonowr
centrum
poprzez
ostateczne
dostoso
ała sama konstruować najwłaściwsze zasa dosłownie przez miedzę, w sąsiednim przed
Dziś rzeczywiście wszyscy — choć z róż
myśl przewodnią orojeidu piogramu partii,
siębiorstwie, gminie czy mieście ąic lub pra wanie jego funkcji do zmodyfikowanego sy
nym zapałem i skutkiem — jej się uczy
dy wynagradzania.
jego strategiczne założenie. Jest ono obec
stemu zarządzenia. O ukształtowanie roli i
wie
mc
o
tym
się
nie
wie,
a
w
każdym
my. Nauka to niełatwa, ale stopniowo za
Niestety,
dalece
nie
v/szyscy
wykorzystu
nie konkretyzowane w planie perspektywi
struktury ministerstw jako wykonawców poli
ją tę szansę. Do dziś nie wprowadziły tych razie nie przejmuje pomysłu. Operatywne, tyki rządu wobec danej branży. Zwieńcze czyna przynosić wyniki.
cznym, którego projekt rząd skieruje do
Polityczną kulturą nacechowana jest so
systemów zakłady zatrudniające łącznie ok. szerokie, oparte na znajomości rzeczy upo niem tego procesu byłoby przyjęcie ustewy
społecznej konsultacji.
jusznicza współpraca PZDR z ZSL i SD
40 proc pracowników. A tam, gdzie je wszechnianie najlepszych doświadczeń to o Radzie Ministrów.
Przyspieszenie to jednak n;e po prostu
W ciężkiej prób;e minionych lat SDrawcziwprowaazonu, też nie wszystko jest w po partyjny obowiązek, wdzięczne pole do pra
pogoń za ilościowymi wskaźnikami. To zfo
Po drugieo optymalizację rozwiązań or ła się ona i zahartowała.
rządku. Część przedsiębiorstw, przy aproba cy naszych towarzyszy naukowców, nżyżony proces głębokich przemian jakościo
ganizacyjnych
w
zależności
od
techricznonierów, ekonomistów.
Nastąpił wydatny wzrost roli i autoryte
cie lub bierności ministerstw, potraktowało
wych we wszystkich dziedzinach życia, w
Podstawowa jednak sprawa to wykorzy ekonomicznych cech poszczególnych dzia tu Sejmu, jego aktywności ustawodawczej
tę operację jako drogę
do Dodwyzszania
sterze materialnej i w św.adomoścj społe
łów
gospodarki.
Dotyczy
to
zwłaszcza
pro
Klub Poselski PZPR miał w tym swój po
płac Dez realnego wzrostu efektów. W wie stanie czasu pracy. W przemyśle z różnych blemów uzw. struktui ponadzakładowych, któ
cznej.
lu przypadkach me zaktualizowano norm tytułów traci się praktycznie ok. półtora dnia re muszą być w sposob uzasadniony zróż ważny udział. Dalszy rozwoj i umocnienie
Przyspieszenie jest środkiem do pełniej
funkcji socjalistycznego
Darlamentu bęaą
pracy lub uczyniono to formalnie. Nierzad roboczego w każdym tygodniu. A więc są nicowane, oparte na jasnych kryter.ach rc
szego zaspokojenia
potrzeb społecznych.
wymaąały obecnie wzmożenia wys.fku nc
ko niewłaściwe proporcje utrzymano lub rezerwy, ich wykorzystanie nie może się jed chunku ekonomicznego i eTektywnosd
Temu — co i ;ak osiągać — poświęcono
nak
dokonać
według
jednego
szablonu,
rzecz szeroko rozumianej kontroli realiza
wiele uwagi w dyskusji przedzjazdowej.
tylko nieznacznie skorygowano.
Po trzeć ieo racjonalizację zatrudnienia cji ustaw, egzekwowania dyscypliny pań
gdzie wmna jest kooperacja — dzia
Na tym tle ścierały się zresztą różnorodne
Widać, że łatwiej szafować Niosłem spra Tam,
łać skuteczniej instrumentami umów i me prawidłowe rozstawienie sił wewnątrz przed
stwowej Nic gorszego niż sytuacje, w któ
interesy i postulały różnych branż, zakładów
wiedliwości, niż socjalistyczne zasady po chanizmów
ekonomicznych. Gdzie naruszo slębicrstw i spółdzielni od dyrekcji poprzez
rych „ustawa — sobie, a praktyka sobie
i środowisk. Sumując wyniki tej dyskusji, par
działu konsekwentnie realizować u s.eb'e.
Rozszerzone wydatnie zostały kompeten
tia uznaje w najbliższych latach za najważ
Wymaga to zdecydowanego przeciwstawia ne sq regulaminy, fatalna jest organizacja i wydział i brygadę, aż do stanowrska robot
cje terenowych
organów przeastawicielniejsze: lepsze wyżywienie narodu, poprawę
nia się partykularyzmowi, a w istocie inte dyscyplina pracy, tam z całą konsekwencją niczego.
trzeba ją egzekwować, nieudolnych i pobła
Jeśli zjazd zaakcentuje :<Jee powszechne SKich — rad naroaowych oraz samorzą
sytuacji mieszkaniowej; unowocześnienie oresom tych, którzy pracują gorzei Od człon
żliwych kierowników orcz wszystkich winnych go przeglądu, wszystkie szczeble s-tanq przed du mieszkańców miasl i wsi. Wiele jest
światy i rozbudowę jej bazy materialnej;
ków partii, od organizacji partyjnych takiej
pociągać oo surowej' odpowiedzialność
niezwykle trudnym i złożonym , zadaniem. dobrych przykładów korzystania z tych upostęp w ochronie zdrowia i środowiska na
odwagi należy oczekiwać, wręcz żądać.
D.awmeń i możliwości. Ale stworzony po
turalnego; sprawiedliwy podnał, umocnie
Konieczność, a zarazem wielka szansa, to Jest to bowiem obszar dużej społeczne drc
tencjał ma jeszcze znaczne rezerwy. Ba
nie zasady: każdemu według efektów pra
wzrost eksportu. Obecny stan jest wysoce żliwości.
O ZASPOKOJENIU POTRZEB DECY
dania wykazały, że większość rad narodo
niezadowalający. Mamy niezwykle niski ucy.
DUJE DOCHÓD”NARODOWY, JE- dz'Oi w handlu światowym. To jedna z głów POTRZEBA BĘDZIE STANOWCZO wych wykorzystuje tylko częsc swych ustaLudzi do wyżywienia z każdvm rokiem
wowycn uprawnień. Obecnie chodzi więc
jest więcej, a ziemi pod uprawy uoywa. Onych bauer naszego rozwoju.
GO poziom Ftempo wźrostłT
o to, by chciały w pełni wziąć w swe ręce
strości ^nabiera w ęc sprawa lepszeao użyt
Przy aktualnych rozwiązaniach systemo ŚCI ORAZ MOCNEJ RĘKI
przysługującą im władzę.
kowania tego ogólnonarodowego aobrc 0wych, jeśli nawet nie wszystkie sq doskona
Autorytet rad jest wartością o znacze
łe, przedsiębiorstwa produkujące na eksport
gromne rozpięt°ści wyników produkcyjnych
A zaiazem taktu, wn.kliwego podejście, niu państwowym, ustrojowym. Partia pnwin
uzyskiwanych w takich samych lub podob
To fundament.
Dialektycznego związku mogą osiągać wymierne korzyści — więk
na go konseKwentnie umacniać, dbając w
nych wa-unkach wskazują, jak wieikie są
mieazy tworzeniem a podziałem obejść się sze środki na rozwój, na płace. Mimo to, rzeczowej troski o każdego, komu trzeba me
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szczególności o to, by zwierzchnia w sto
sunku dc administracji roić organów przed
stawicielskich, wyrażająca się m.in. dooitnie w instytucji absolutorium, była w peł
ni respektowana.
W socjalistycznej demokracji fundamental
ne znaczenie ma sifa robotniczego udzia
łu, głosu i wpływu na wszystkie procesy
społeczne
Nie byto kwestią przypaaKu, że miniony
konflikt polityczry wypłynął na powierzennię życia w kostiumie związkowym. Tym
większe znaczenie ma powstanie i syste
matyczny rozwój klasowych związKÓw zawoaowych.
Silny, autentyczny ruch zwązkowy nie
zbędny jest klasie robotniczej, ludziom pra
cy, Polsce. Socjalistycznej władzy odpowia
da taki partner, który powie prawdę w
oczy, skrytykuje, nawet zaorotestuje, lecz
będzie bronił także interesów państwa, tro
szczył się o pomnażanie dochodu narodo
wego. brał na siebie c-ężar współodpowie
dzialności za niepopularne decyzje, gdy okużą się one konieczne.
jaK źrenicy oka strzec będziemy iceowo-politycznej jedności ruchu związkowego.
Jego podział to sKłócenie ludzi pracy, mani
puflowenie n,m, pod pozorem obrony robot
niczych interesów.
Od członków partii działających w zwigz
kach zawodowych oczekujemy, że dować
będq przykład aktywnej i skutecznej pracy
związkowej. Ooowiązkiem instancji i orga
nizacji partyjnych jest zasięganie opinii ru
chu zawodowego, liczenie się z jego zda
niem, umacnianie pozycji i eutorytetj tej
najbardziej masowej organizacji polsk ego
świata pracy
KC ocenia, że aojrzaty warunki ao dal
szego rozwoju i wzbogaceń,a instrumentów
socjalistycznej demokracji.
Pierwsze — przed najbliższymi wybora
mi do rad naroaowych oraz do Sejmu na
leżałoby przeanalizować, na podstawie do
tychczasowych doświadczeń, możliwości dal
szego rozszerzenia demokratyzmu prawa
wyborczego.
Drugie — dla wzmocnienia ochrony inteiesów obywateli można by stworzyć in
stytucje społecznych rzeczników praw oby
watelskich proponowanych przez PRON, po
woływanych przez rady narodewe i współ
działających z organom, prokuratury.
Trzecie — wzorem pozytywnych doświad
czeń Rady Społeczno-Gospoaarczej przy Sej
mie — warto rozważyć celowość powoła
nia analogicznego ogniwa przy wojewódz
kich radach narodowych.
Socjalistyczna odnowa znajduje szerokie
odzwierciedlenie w zmianach struktur na
szej organizacji państwowej oraz systemu
prawnego. W tym procesie dojrzewać bę
dzie potrzebo stosownej nowelizacji prze
pisów konstytucji. Gdyby odpowiednie pra
ce studyjne pozwoliły dokonać tego w 1991
roku — w 200-lecie histoiycznego 3 maja
—■ byłoby bardzo dobrze.
Komitet Centralny uważa za konieczne
umacniane autorytetu
erganow wym.aru
sprawiedliwości i ścigania, a taKŻe dosko
nalenie systemu prawnego. Cel — to sta
bilne prawo, ulegające jedynie absolut
nie niezbędnym, w pełni dojrzałym zmia
nom.
Obecnie do , zlikwidowania jest nadmiar
obowiązujących przepisów; Do przezwycię
żenia — niespójność aktów o charakterze
wykonawczym z niektórymi aktami rang:
ustawowej ora? przepisów z okresu refoimy
z przepisami systemu nakazowo-rozdzielcze
go, Do uproszczenia — niemało zbiurokra
tyzowanych, nudrriiernie skomplikowanych
i uciążliwych procedur załatwiania spraw
obywateli.
Wszelkie służące praworządności instytu
cje i działania muszą spełniać nadrzędny
cel: umacniać przestrzeganie konstytucyj
nych zasud ustrojowych, zapewniać jedność
praw i obowiązków, służyć temu, aby i
paustwo, i obywatele mogli zawsze dojść
swego słusznego prawa.
W dziejach naszej ojczyzny ma swoje
oiękne karty Wojsko Polskie — współtwór
ca i obrońca doroDKu ludowego państwa,
jego niepodległości i nienaruszalności gra
nic. Tradycje i współczesność sił zbrojnych
wypełnia słuzoa narodowi. Pod ideowym
przewodnictwem partii czynią swą obron
ną powinność, uczestniczą jodnocześme ak
tywnie w życiu gospodarczym, współtworzą
postęp naukowo-techniczny, wychowują i
kształcą wysoko kwalifikowane, kadry War
tościo dla żołnierza bezcenną jest zaufa
nie narodu. Znalazło^ to godne petwieidzenie w wielce odpowiedzialnym wykonaniu
zadań stanu wojenneqo, w spełmeniu hi
sterycznego rbnwiozku ccnien.a kraju. Na
szym sitem zbrejnvm, ich ofiarnej kadrze
oraz wszystkim żNniorzem należą się sło
wa scrdeczneqa uznania.
Godnie spełnili i sumiennie soełmma obowiazek echr~nv s^cjolistvcmego onństv/a
funkcjonariusze MG i SB. KC ocenił wy
soko ich ofiarna, trudna i odpowiedzialną
służbę. Wyraził tekże przek manie, że re
sort spraw wewnętrznych bęaz;e nadal rze
telnie wykonywa! swoje ebewiqzk1 stejac
na straży bezoieczeństwa nanstwa, prawcrzadn^scii taau i porządku
publicznego,
skutecznie strzegąc spekejj obywateli.
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WAŻNIEJSZEJ NIŻ ZAUFANIE KLASY
ROBOTNICZE!.
Wiarygodność i autorytet w oczach tadzi pracy To p-zede wszystk.m zaatako
wał przeciwnik, świadom, ze więź partii z
masami, to aecydujacy, newralgiczny punkt
naszego systemu politycznego. Tu też właś
nie ponieśliśmy szczególnie bclesne strat1'.
SKumulowafy się społecznc-psycnolog.czne
• Dokończenie na str. 4
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Zadania partii w socjalistycznym rozwoju
i umacnianiu Polskiai Rzeczypospolitej Ludowej
• Dokończenie ze str. 3
następstwo pupelniunych błędów, położyły
cieniem trudności codziennego życia. Cier
pliwie, konsekwentnie realizowana lima po
rozumienia i walki przynosi jednak' ocze
kiwane rezultaty. Świadczą o tym przebieg
i wyn-iki wyborów dc rad narodowych oraz
do Sejmu. Potwierdzają to także badania
opinii spoiecznej. Ale najistotniejsza jest
praktyka, aktywne uczestnictwo mas w co
dziennej pracy, w działalności społecznej
na rzecz realnej, socjalistycznej Polski.
Dokonane przez partię oceny złożonych
zjawisk oraz sprzecznych tendencji, jakie
cechowały byłą „Solidarność” okazały się
słuszne.
Miliony ludzi ulokowały w tym rucnu na
dzieję na spełnienie hasła „socjalizm —
tak, wypaczenia — nie", na skuteczność
odnowy Zarazem jednak odskocznię i pła
szczyznę działania znalazło w nim zbiorow
sko antysocjalistycznych graczy starej i no
wej daty, prowodyrzy i łonatycy kontriewo
lucji, a także lóżnoroJni renegaci, w tym
„cudownie nawróceni".
Wsteczny, awanturniczy kierune-k, który
wziął yórę w kierowniczych gremiach „So
lidarności”, w jej szybko rozrastającym się
aparacie, nie mógł być I nią klasy robotni
czej, drogą większości uczestników rjchu
Ekstrema poniosła klęskę, ponieważ utraciła
społeczne poparcie wyobcowała się z mas
W całej rozciągłości potwierdza to praiay
ka. Ludzie, któiych wczoraj dzieliło riemało, działają dziś ramię w ramię. Ogromno
większość byłych członków „Soliaarnośc
to aktywni uczestnicy życia publicznego. Są
w partii, w sojuszniczych stronnictwach, w
Sejmie i radach narodowych, w odrodzo
nym ruchu zwiazKowym, są równ.eż i na
tej sali jako delegaci na X Zjaza
Linia porozum,er,ia ta więc nie oKoliczncściowa deklaracja, nie pomysł na trudne
chwile, me doraźny zaDieg taktyczny To
kontynuacja najlepszych acświadczeń na
szej partii. Realizujemy ją i będziemy rea
lizować z całym przekonaniem i z całą kon
seKwencją

NIE TOCZYMY WALkl O WIADZĘ.
Władza jest i pozostanie socjali
styczna. Jesteśmy tolerancyjni
wobec
poglądów
i
opinii,
nawet niesłusz
nych i krzywdzących. Te można za
wsze sprostować i wyjaśnić. Nikt u nas nie
jest i nie będzie represjonowany za prze
konania L)ziś toczy s,ę walka o przyszłość
Polski, o to, czy uaa s,ę nadrobić opóźnie
nia, zapobiec groźbie trwałego pozostawa
nia w tyle, o odzyskanie naszego miejsca
w świecre, o sprostanie wyzwaniom współ
czesności
Określając możliwie iak najszerzej obszar
porozumienia, tym wyiaźniej wiec powinniś
my strzec jego nienaruszalnych zasad i nie
przekraczalnych granic. Nie jest ono zgodq
wszystkich i we wszystkim ze wszystkimi
Na obecnym etapie budowy socjalizmu w
Po'sce istnieją również sprzeczności antagonistyczne. Barykada dzieli wyraziciel'
sprzecznych interesów i postaw: socjalisty
cznych i antysocjalistycznych, prorobotniczych i antyrabntmczych, Dostępowych i
wstecznych.
Jednocześnie zróżnicowanie zmierzają
cych szczerze do porozumienia ludzi jest
obiektywnym faktom. Uznajemy ich tożsa
mość, nie zamazujemy rożnie, me uprasz
czamy podziałów. Rzecz w tym, aby te
sprzeczności nie naruszały rum konstytucy,
nego ładu ustrojowego, poiskiej racji sta
nu.
Płaszczyznę porozumienia buduje i roz
szerza PRON Jego korzenie wywodzą się
z OKOŃ. W najtrudniejszych chwilach dały
one przykład patriotycznej odwagi i odpo
wiedzialności. Pod deklaracją programową
PRON widnieją podpisy partii, stronmetw
politycznych, stowarzyszeń katolików i chrze
ścijan świeckich. Akces zgłosiły łącznie 163
organizacje społeczne, związkowe, młodzie
żowe, kobiece, różnorodne stowarzyszenia,
zwazki twórcze, organizacje wyznaniowe,
środowiska mniejszości naroaowycn. W
PRON działa ponad milion społeczników, w
większości bezpartyjnych. Wszystkim skła
damy z tej sail wyrazy szacunku i uznania.
Opowiadamy się za tym, aby PRON patro
nował procesowi aziołań porządkujących i usprawniojących codzienne życie, by miał re
alny wpływ na działalność zarówno organów
władzy, jak j obywateli. Z tą intencją jest do
rozpatrzenia inicjatywa utworzenia przy Ru
dzie Państwa, z aktywnym udziałem Rady
Krajowej PRON, Społecznej Rady Konsulta
cyjnej, a przy wojewódzkich radach naro
dowych jej odpowiedników w postaci kon
wentów obywatelskich.
Jesteśmy także za tym, by PRON roz
szerzał płaszczyznę do stawiania
pytań,
wyrażania lóżnorodnych opinii i wątpliwo
ści.
Możg powstać pytanie, czy nie jest to
kreowanie swego rodzaju opozycji? Taka
opozycyjność wobec zaniedbań, nieudolno
ści, biurokratycznych nonsensów, wobec
medcmagań państwowego, społecznego «zy
gospodarczego mechanizmu jest Polsce po
trzebna. Paitia powinna być jej sdą motory
czną, stać na jej czele, pobudzać ją i or
ganizować. Twórczy krytycyzm to cenny ka
pitał. Ludzie krytyczni to pożyteczni, choć
niekiedy trudni partnerzy diokgu. Ale to na
si potencjalni sojuszmey. Trzeba ich skupiać
i wspierać. W ostatnich latach podejmowa
ne były kilkakrotnie decyzje humanitarne
wobec sprawców niektórych przestępstw. W
odniesieniu do zdecydowanej
większość,
decyzje te by i y trafne. Sprzyjały odzyskiwa
niu luozi zagubionych i zbałamuconych, pro
stawaniu icn życiowych dróg
Z uwagą odnotowujemy najnowszą ini
cjatywę PP.ON. KC sąazi, iż można bv
stworzyć jeszcze jedną szansę powrotu do
normalnego zycio spi owcom okreslonvch ka
tegcrii przestępstw przeciwko interesom pań
stwa. Oczywiście, wymagać się od nich bę
dzie przestrzegania konstytucyjnego porząd
ku prawnego.
Wobec sprawców przestępstw pospolitych
łagodzenie rygorów prawnycn
mogłoby
objąć przede wszystkim kobiety wycnowujące dzieci, młodocianych i sprawców prze
stępstw nicumyślnycn. Nie powinno wszanże dotyczyć recydywistów, osób, które do
puściły się zbrodni lub popełniły przestęp
stwo w stanie nietrzeźwości, }aK również

tych, które prowadziły pasożytniczy tryb ży
cia.
Realizacja konstytucyjnych zasaa odazielenia Kościora od państwa, swoboay wy
pełniania funkcji rePgijnych przez kościoły
i związki wyznaniowe, wolności sumienia
i wyznan.a, równości praw i obowiązków
ODywcteli bez wzgięau na stosunek do religii stanowi w.eikie. humanistyczne i trwa
łe osiągnięcie Polski Luaowej.

JEŚLI KTOŚ ZNAJDUJE TAKŻE W RE
LIGII MOTYWACJĘ DLA GODNEJ
POSTAWY OBYWATELSKIEJ-^JEST
DLA NAS CFNNYM PARTNbkfcM.

- Mówiliśmy o dotkliwych trudnościach ma
terialnych szkoły. Wymaga wyraźnego ulep
szenia działalność ideowo-wychowawcza.
Ale niepokoją również inne zjawiska, zwła
szcza w szkolnictw.e ogólnokształcącym i
wyższym Dotyczy to poważnych różnic skła
du społecznego uczniów na niekorzyść dzie
ci robotników i chłopów. Utrzymują się też
regionalne i środowiskowe ograniczenia do
stępu do oświaty. Obowiązek wyrównywa
nia warunków startu edukacyjnego partia
traktuje z najwyższą powagą. Służyć temu
m. in. będzie założone iako perspektywa,
wprowaazenie powszechności wykształcenia
średniego — ogólnokształcącego i równo
rzędnego.
Aby sprostać współczesnym potrzebom,
szkoła powinna uczyć, jak uczyć się przez
całe życie. Kształcenie ustaw.czne, to wa
runek aktualizowania wiedzy, którą dewalu
uje szybki postęp nauki i techniki. Wyjść
na spotkanie ludziom pragnącym dokształ
cać się, pogłębiać wiedzę fachową — rototnikom
racjonalizatorom, ale i robot
nikom humanistom. Gudaa poparciu jest
więc inicjaty wa powołania stowarzyszenia uni
werystetów robotniczych. Opracowana tak
że została koncepcja uniwersytetu otwarte
go, mającego szansę stać się ważnym ogni
wem w systemie oświaty dorosłych.
Histeria jest nauczycielką życia. Najważ
niejsze zaś jest, aby jej uczniowie potrafili
wykorzystać właściwie całą złożoność i bo
gactwo minionych doświadczeń. Powracamy
myślą do poprzednich zjazdów. Większość
stanowiły zjazdy wpatrzone w prawdę ży
cia, wsłuchane w opinie i dążenia ludzi
pracy, współbrzmiące z dojrzałymi potrze
bami rozwoju, realistyczne i przewidujące.
Ale zdarzały się i zjazay ooradujące przy
wygruszonych sygnałach, w oderwaniu od
narastających problemów, przy niedowładzie
krytycznej dociekliwości i innowacyjnej od
wagi.
Tak powstawały subiektywne przyczyny
konfliktów społecznych, które przerywały i
opóźniały socjalistyczny rozwój Polski. Lek
cji tych nigdy nie wolno zapomnieć.
Rzecz przy tym nie w bezbłędności, w
racji całkowitej i niepodważalnej.
Partia
spełnia swą rolę, gdy błędów unika, a do
tych, które się zdurzą, umie się pizyznać,
potrafi je naprawić. Stosunek do krytyki
jest codziennym, praktycznym miernikiem
wiarygodności i autorytetu partii. To, co bo
li ludzi, musi boleć partię. Oto zasadniczy
warunek społecznego do nas zaufania. Tego
uczyliśmy się pilnie w ostatnich latach.
Przebieg kampanii pizedzjazdowej do
wiódł, że hasło VII Plenum: „partia ta sa
ma, ale nie taka sama', to me sytuacyjny
ozdobnik, lecz wcielana w życie programowo-Dolityczna dyrektywa
„Ta sama" — to znaczy marks.stowsko-ieninowska, ściśle związana z klasą robot
niczą, głęboko wrośnięta w polską, patrio
tyczną, postępową tradycję. I „nie taka sa
ma” — odczuwająca jak barometr zmienia
jący się czas, wyznaczająca nowe rubieże
celów i zadań, przeciwstawiająca się zja
wiskom marazmu i zastoju, odrzucająca za
równo biurokratyczny centrauzm, ,ak i pseudodemokratyczne zanarchizowan.e, a więc
urzeczywistniająca po leninowsku rozumia
ny centralizm Demokratyczny, łącząc kole
gialność z indywidualną odpowiedzialnością
za powierzone zaaanij.
Kierować i przewodzić można tylko wów
czas skutecznie, gdy ma się poczucie słu
żebności wooec klasy robotniczej, ludzi pra
cy i narodu. Roia partii me urzeczywistnia
się bowiem automatycznie, Musi być ona
wciąż potwierdzana, weryfikowano stosun
kiem społeczeństwa do partyjnych progra
mów i praktyki, do postaw członków
partii. Bez społecznej aprobaty da się, od
biedy, zarządzać, ale skutecznie przewodzić
nie można Jednocześnie, wsłuchując się w
różnorodne
opinie, biorąc je pod uwagę,
partia musi dokonywać wyboju. Wspierać i
realizować to, co słuszne, odrzucać i zwal
czas to, co obiektywnie interesom ludzi pra
cy nie służy. Nie bać się spraw niepopu
larnych.
Być 7.0 czymś, to zarażeni być
przeciw czemuś.

Pozostała
partią masową, działa
wg
wszystkicn środowiskach społeczno-zawo
dowych, w mieście i na wsi.
Rok temu zamknęliśmy długi i oolesny
okres liczebnego zmniejszania szeregów par
tyjnych. Rozpoczął się ich ponowny wzrost.
Nie ma czulszej miary wiarygodności partii
niż naturalny napływ luazi, pragnących diue
lić z nią swój 'os. Partia chce przyjmować
nowych członków, zwłaszcza robotników i
młodych iudzi. Aie już nigdy w imię staty
stycznego efektu, nigdy tych, którzy szu
kają „drogi ao kariery na skróty". Człon
kowie tytularni nie są nam potrzebni.
Sq wadości, które dla ogółu Polaków ma
ją jeden, najwyższy wymiar. To niepodległość
i suwerenność ojczyzny, jej terytorialna in
tegralność, bezpieczeństwo i pokuj. Siuży te
mu niezmiennie, wytyczona przez partię, po
1 i tyka zagraniczna naszego państwa.
Kamieniem węgielnym pulityki zagranicz
nej jest nierozerwalny sojusz i przyjaźń ze
Związkiem Radzieckim. To historyczna zdo
bycz naszych narudów. Przeszłość zapisuła
różne karty. Losy Polaków, Rosjan, Ukra
ińców, Białorusinów, Litwinów splatały się
nieraz w tragiczny węzę?. Te rozdziały his
torii zostały raz na zawsze zamknięte. To
historyczna zasługa naszych partii — PZPR
i KPZR. Socjalizm otworzył przed nami no
we horyzonty. Umacnia się przyjaźń i za
ufanie, utrwalone tożsamością pokojowych
dążeń, dorobkiem wszechstronnej współpra
cy, pomocą udcieianq nom w najtrudniej
szych chwilach.
System socjalistyczny zakorzenił się moc
no w świecie. Je go trzon stanowią kraje re
alnego socjalizmu Każdy nagromadził wie
le pozytywnych doświadczeń
wniósł do
skarbnicy marksizmu-ieninizmu swój własny
dorobek. Nie brakło również błędów i po
rażek. Historyczne dokonania sq jednak ogromne i niepodważaMe
Czasy jednak są trudne. Awanturnicze sta
dium imperializmu rzutuje negatywnie na
wszystkie dziedziny stosunków Wscnód — Za
chad. Imperializm dąży do odwrócenia re
wolucyjnych przeobrażeń w świecie, zdła
wienia sił postępowych J narodowowyzwo
leńczych zablokowania procesów przyspie
szenia rozwoju socjalizmu, liczy na eko
nomiczne “'yczerpanie naszych krajów, na
zdobycie militarnej przewag.. Na nic zda
dzą się te rachuby. Socjalizmowi można
przejściowo zaszkodzić, lecz poiconać go nie
można.
Nadrzęaną dla wszystkich naroaow, dia
całej ludzkiej cywilizacji sprawą jest usu
nięcie groźby jądrowej zagłady Pokojowe
inicjatywy radzieckie, osobista OKtywność to
warzysza Michaiła Gorbaczowa, idą kon
sekwentnie w tym kierunku.
Opowiadamy się za pokojowym współ
istnieniem państw o odmiennych ustrojach.
We wstępnym projekcie programu partii
sformułowane * zostało niezwykle
ważne
stwierdzenie, że wielkich problemów współ
czesności żadna formacja nie może obecnie
rozwiązać w pojedynkę Kapitalizm już me,
socjalizm — jeszcze nie, chociaż jego mo
żliwości stale rosną. Nie tylko więc instynkt
samozachowawczy, ole i świadomość po
trzeby racjonalnej współpracy jest dziś na
kazem postępowania.
Czas najwyższy, aby wszyscy partnerzy po
wrócili do takiej interpretacji i realizacji
[postanowień aktu końcowego KBWE, któ>e
służyłyby rzeczywistemu postępowi w sferze
odprężenia oraz wzajemnie korzystnej współ
pracy. Dobrą ku tema okazję stworzą zbli
żające się spotkanie przedstawicieli państw
uczestników KBWE w Wiedniu. Polsko za
mierza przedstawić na tym fo-um propozy
cję konferencji ekspertów KBWE, w celu
przedyskutowana sposobow przezwyoęźerria i-stnieiących przeszkód w rozwoju sto
sunków gosfX)darczvch Wschód — Zachód,
rwraszcza w sferze naukowo-tecfwiicznej.
Dla poprawy atmosfery i umocnienia prze
słonek odprężenia w Europie, istotne zna
czenie ma obniżenie pułapu konfrontacji
wojskowej. Nową, realną szanse w tej mie
rze przyniosły obrady niedawnego posiedze
nia Doradczego
Komitetu Politycznego
państw-stron Układu Warszewskiego w Buaa
peszcie. Przyjęte stanowiska,, a zwłaszcza
posłanie do państw członków NATO >
wszystkich krajów europejskich, zawierają
ce kompleksowy program poważnej reduk

Z zadowoleniem witamy rosnący uaziat
stowarzyszeń katolików i chrześcijan świec
kich w życiu puDiicznym kraju, a ich przed
stawicieli w organach władzy.
Z uznaniem patrzymy na dziaialność tych
kościołów i związków wyznaniowych, któ
re kształtują wśród swych wyznawców po
stawy szacunku do pracy, własności spo
łecznej, poszanowania państwa i obowią
zującego w nim prawa, znajdują właściwą
drogę do konstruktywnego wpisania się w
socjalistyczną rzeczywistość.
Również większość duchownych katoli
ckich pełni swą duszpasterską służbę w
zgodzie z 'piawami socjalistycznego pań
stwa Na szczególny szacunek zasługują ci
z nich, którzy swoim obywatelskim zaan
gażowaniem i realnym uczestnictwem w
wysiłkach dla dobra naszej ojczyzny, wno
szą cenny wkład do pozytywnego kształ
towania stosunków między państwem a
Kościołem
Jednakże proces ten natrafia na różne
trudności. Artykułowany przez część księ
ży antysocjalistyczny klet/kalizm rzuca cień
ne stosunki między państwem i Kościołem,
rodzi rachuby sił antypolskich no zderzenie,
na konflikty między nami, przynosi w kon
sekwencji uszczerbek Polsce.
To, że głoszeniu swych przekonań przez
rzeczników różnorodnych światopoglądów
towarzyszą dyskusje, polemiki, spory, jest
naturalne, jeanakże powinny one pobie
gać na godnym końca XX wieku pozio
mie, bez epitetów, zaklęć i egzorcyzmów.
Partia opowiada się niezmiennie za do
brym ułożeniem stosunków między pań
stwem a wszystkimi wyznaniami
Trwa
okresami trudny aie — co jest bardzo
ważne — nieprzerwany dialog z Kościołem
rzymskokatolickim. Polsce jest potrzebne
konstruktywne współdziałanie pansiwc i
Kościoła. Mogłoby ono wyrazić się szcze
gólnie we wspólnych staraniach na rzecz
pokoju, w potępieniu aktywizacji sił rewi
zjonistycznych, we wzmożonej trosce o śro
dowisko raturalne, o ochronę zabytków
kultury, w wysiłkach na rzecz utrzymania
patriotycznej więzi Polonii z Macieizą.
Powinniśmy również poszukiwać możli
wości szerokiego współdziałania w zwal
czaniu patologii społecznych, w walce o
zdrowie moralne narodu. Religijność bo
wiem nadei często nie idzie, niestety, w
parze z codzienną postawą, ze społeczną
moralnością.
Aby człowiek mógł żyć lepiej — taki
jest, mówiąc w największym skrócie, cel
socjalistycznego rozwoju. Cc jednak ozna
cza to „lepiej"?. Lekceważąc materialna
stronę poziomu życia, nie bylibyśmy mark
sistami. Jego wzrost to naczelne zadanie
społeczno-gospodarczej polityki partii.
Aie cel byłby ubogi, koncepcja kaleka,
gdyby „żyć lepiej" oznaczało wyłącznie
stronę materialną. Idzie o sprawiedliwość
społeczną, równość praw i szans, warun
ków życiowego startu. O życie godne,
twórcze i barwne Współpraca z innymi
ludźm', poczucie przyna eżnnści do zespołu,
sira ideowych i moralnych motywacji, am
bicje, by więcej wiedzieć, głębiej rozumieć,
aktywniej działać, to zasadnicze cechy so
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cjalistycznego sposobu życia.
Te właśnie wartości określają w socjali TYS. CZŁONKÓW I KANDYDATÓW,
stycznym rozwoju Polski wielkq rolę kul
tury.
IX Zjazd proklamował nowe założenia
polityki kulturalnej purtii. Określone zostały
zasady społecznego współdecydowania o
kształcie życia kulturalnego.
Powstałej
przed trzema laty Narodowej Radzie Kultu
ry należy się szczególne uznanie ze wie
lość inicjatyw oraz skuteczność integrują
cych aziałań, w tym opracowany ostatnio
raport o stanie kultury oraz wydatny udział
w przygotowaniu programu jej rozweju.
Za kwestię wielkiej wagi KC uważa
zwiększenie wpływu dzieł wysokiego arty
zmu, na gusty i upodobania estetyczne,
na życie i stosunki między ludźmi, na za
hamowanie zclewu szmiry, kiczu i bizy- • Dokończenie ze sir. 1
dach Mechanicznych Zamech
doty.
w Elbiągu.
Wśród ludzi związanych z kulturą nie do go wysłuchał na stanowi
— Wysłuchałem referatu
cenia się bezimiennej na ogół rzeszy jej sku pracy, bowiem wczoraj
wygłoszonego przez I sekre
działaczy, roli organizatorów pracy klubów pełnił w stoczni dyżur.
i świetlic, bibPotekarzy i księgarzy, wresz
tarza KC W. Jaruzeisk,ego z
cie pasjonatów uprawiających twórczość
— Wystąpienie zrobiło na uwagą. Był bardzo rzeczowy
amatorską, popularyzujących własne zbio
ry. Ich trud wymaga życzliwego zaintereso mnie wrażenie bardzo silne i poruszył według mnie wie
wania. Podkreślamy wagę amatorskieqo i głębokie. Szczególnie tra le istotnych dla partii i kra
ruchu artystycznego i społecznego ruchu fiły mi do przekonania takie ju spraw. Jasno i bez osło
kulturalnego, tworzącego walor autentyzmu sprawy jak sprawiedliwość nek naświetlił mm, błędy
i oryginalną barwę naroaowej kultury.
społeczna oraz sposoby wy- Darin za poprzedniej ekipy.
Rzecz jasna, dla jej rozwoju bezcenni są prowaazania naszej gospoaar Tak było.
że w
latach
ci, którzy tworzą artystyczne wartości —
pisarze, kompozytorzy, plastycy, ludzie te- ki z impasu i zapewnienie 70. o partii mówiło się tylko
at'u i filmu. Pragniemy, by byli z nami. jtj rozwoju. Gen. JaruzelsKi dobrze, a nikomu nie pozwa
Chcemy pomóc w przezwyciężaniu różno mówił dobitnie i bez osło lano na krytykę Jakie były
rodnych urazów, pomyłek i powikłań. Obo nek, mówił o ludziach i o ro tego skutki — wszyscy wie
wiązują i obowiązywać będą kryteria przed
miotowe. wartość dzieła, nie zaś podmio bocie, o tym, żeby każdy pra my,
Również popieram sformu
towe — minione meandry politycznej bio cował sumiennie i oapowiegrafii.
dzlalnie. To było bardzo mo łowanie dotyczące stosunków
Nasze
Na obszarze kultury oddaliśmy wiele cne, d równocześnie sensów polsko-niemieckich.
pola przeciwnikowi. By to pole szybciej ne ,ri rzeczowe. To jest właś ziemie nigay nie bvły i nie
„włoś
odzyskać, nie wystarczy używanie wielkich ciwa droga i mnie odpowia będą sezonowymi
ciami1' niemieckich rewizjoni
słów. Przez powtarzanie słowa „socjalizm”
kultura nie staje się socjalistyczna. Nie da. Aie najważniejsze, żeby stów i ) Rzesza, iak powie
jest .stotne pytanie, jok z pomocą kultury take linia była wprowadzana dział generał, była sezonowo.
socjalizm reklamować, lecz jak dzięki niej w życie konsekwentnie, bez
Co do samego X Zjazdu
go współtworzyć, aktywniej urzeczywistniać, odchyleń. Trzeba to kontrolo naszej parti. -— uważam, że
przeżywać i uatrakcyjniać, uczestniczyć w
powinien utrzymać kierunek
Drocesach duchowego, intelektualnego i mo wać na każdym szczeblu.
nadany jej przez IX Nadzwy
rameyo rozwoju. Rzecz w tym, by dzieła
Antoni FIFDOROWICZ — czajny Zjazd —- kierunek od
sztuki, wytwory kultury były piękne, este
tyczne i wartościowe, wzbogacały życie i kontroler jakości na wydzia nowy i powszechnych refoim.
pomagały żyć.
le śrub nastawnych w Zakła
(skot)

cji zbrojeń konwencjona+nych od Atlanty,
ku po Uro' — to fakty o najwyższym zna
czeniu
Polska ( Rzeczjjcspolita Ludowa, dysponu
jąca znaczącym potencjałem konwoncjonal
nych -sił zbrojnych, gotowa jest aktywnie
uczestniczyć w negocjacjach i wnieść od
powiedni wKład w wielostronne uzgodnienie
praktycznych, ‘ zrównoważonych przads!ęwilęć rozbrojeniowych. Nasz kraj otwarty
jest na wszelkie konstruktywne" inicjatywy,
które służyłyby ogólnoeuropejskiej współ
pracy na podstawie poszanowania helsiń
skiego aktu końcowego.
Interes narodowy Polski jest nierozłącznie
związany z odprężeniem, z dialogiem. Jes
teśmy tradycyjnie otwarci na świat, będzie
my zwiększać swój udział w międzynarodo
wym podziale pracy, współpracować z każ
dym rzetelnym, szanującym naszą suweren
ność partnerem. Istotą polityki zagranicznej
Polski jest bowiem przede wszystkim szuka
nie i wykorzystywunie punktów stycznych.
Tego, co łączy, a nie tego, co dzieli.
We właściwym kierunku rozwijają się na
sze stosunki z państwami neutralnymi i niezaangażowanymy z większością państw za
chodniej Europy. Powstały przesłanki do pet
nej normalizacji kontaktów i współpracy ró
wnież z innymi krajami racnodnimi.
Pozytywnie kształtują się stosunki między
PRL a Watykanem. Pomaga temu zgodne
wspieranie wielkiej sprawy pokoju, której
znaczenie jest tak często podnoszone przez
Jana Pawła II. Liczymy, że będzie to ta*kze
sprzyjać dialogowi, jaki właaze państwowe
prowadzą z Kościołem rzymskokatolickim w
kraju.
Znaczna wagę przywiązujemy do prawi
dłowego rozwoju stosunków z RFN. Obser
wujemy uważnie realistyczne stanowsko nie
których jej koł politycznych i gospodarczych.
Witamy je życzliwie i z uznaniem.
Pulsuje tam jednak i okresowo na-rastc.
drugi, rewa nżys tows ki nurt. Pod wpływem
naszych trudności odżyły aróby poaważenia
żywotnych interesów Polski.
Nasze doświadczenia dobitnie aowodzą,
że to Związek Radziecki jest żywotnie za
interesowany w sile i bezpieczeństwie Pol
ski, w jej przyjaznych stosunkach z NRD.
Natomiast Stany Zjednoczone stawiają na
RFN, swego pierwszego sojusznika w ra
mach paktu północnoatlantyckiego. Polity
ka Waszyngtonu stanowi takie wsparcie I
zachętę dla tych wszystkich sił, a w szcze
gólności rewizjonistycznych kręgów w RFN,
które chcą podważyć pokojowy, jałtańsko-poczaatnski *ad poIityczno-terytoriaJny. To
zarazem rachuba na wykorzystenie amery
kańskiej lokomotywy, aby pociągnęła i wie!
koniemifceki wagon.
Szczególną kwestią jest stan stosunków
polsko-amerykańskich. Przyczyny obecnej
sytuacji są powszechnie znane. Waszyngton
sial się inspiratorem i głównym realizato
rem szkodzących Polsce decyzji i poczy
nań
Truano oczekiwać, że tiwający już piąty
rok mpas może przynieść coś korzystne
go. Wiemy, że Dogląd ten nie jest obcy
także niektórym rozważnym kołom za oce
anem. Potrafimy odnotować nawet drobne
pozytywne gesty i kroki. Jednakże w po
lityce liczą się przede wszystkim fakty.
Ich bilans jest wciąż bardzo niekorzystny.
Poiska przywiązuje
wielką
wagę do
współdziałania z rucherr, krajów niezaanga
żowanych. Z uznaniem odnosimy się do
icn inicjatyw w sprawie pokoju ł rozbro
jenia, w tym ao ubiegłorocznej deihijskiej
deklaracji sześciu państw czterecn konty
nentów. Domagamy się wspólnie zaDrzesta
nia imperial.stycznych gróźb i wrogich ak
tów wobec
mepodłeałych,
niezawisłych
państw. Solidaryzujemy się z walką przecwKo rasizmowi, apartheidowi, wszelkim for
mom nacisku i dyskryminacji.
Stosunki z krajami rozwijającym» się zaj
mi ją coraz ważniejsze miejsce w cało
kształcie naszej polityki zagranicznej. Z ini
cjatyv.y Biura Politycznego codjete zostały
decyzje zm.erzające
ao zdynamizowania
wzajemnie korzystnej współpracy, nadania

jej baidziej wszecnstronnegc, jakościowo no
wego. wymiaru.
Popieramy słuszne dążenia jaaństw Azji,
Afryki i Ameryki Łacińskiej do osiągnięcia
sprawiedliwego rozwiązanie najważniejszych
globalnych i kwestii, a zwłaszcza nowego
międzynarodowego ładu gospodarczego. Da
magamy się zgodnie sprawiedliwego uregu
łowania światowego pi obiema zadłużenia,
dławiącego rozwój dziesiątków państw, gro
żącegc nieobliczalnym w skutkach załama
niem systemu finansowownonetamego. Zgo
dnie z propozycją zgioszoną przez Polskę
z tryhuny OZN, podjęte zostały wstępne
prace zmierzające do powołania przy /Uni
wersytecie Jagiellońskim
ośrodka badań
nad zadłużeniem i rozwojem, który w przy
szłości mógłby się stać placówką o zasięgu
międzynarodowym
W myśl ideałów proletariackiego interna
cjonalizmu opowiadamy się za rozszerze
niem współpracy zł wszystkimi partiami
komunistycznym1 i roDOtniczymi Europy l
świata. Niezależnie od różnic w strategii I
taktyce, cd odrębności dróg, któryini zm+wrzamy — komuniści powinni zachować je>
ność w sprawacłi najważniejszych. Obron«
pokoju to zadanie naorzędne. Kierowonl
tym przekonaniem uważamy za konieczne,
aby przedstovyiciele wszystkich partii kemu
mstycznych i robotniczych zebrali
w
niedługim czasie, dla wspólnego określe
nia kierunków i sposobów woiki o ten wiol
ki cel.
Podstawę bezpieczeństwa naszej ojczyzny
stanowi siła obronna socjalistyczne! współ
noty. W świetle istniejących zagrozen mu
simy aoać o gotowość bojową narodowycł
i zjeanoczonycn sił zbrojnych oraz ich błis,
kie współdziałanie. Znalazło to dobitny wy
raz w ubiegłorocznej decyzp o przedłuże
niu obowiązywania Układu Warszawskiego
na koieine dwudziestolecie.

PZPR POTWIERDZA Z CAŁĄ MOCĄ
WOLĘ™ STAŁEGO
ZACIEŚNIANIA
WIĘZÓW PRZYJAŹNI I WSZECH
STRONNEJ WSPÓŁPRACY Z~iKRZR I
INNYMI BRATNIMI PARTIAMiT"
Opowiadamy się piyncypiainio za dal
szym umacnianiem socjalistyczne'! wspólno
ty, za zwiększaniem jej zwartości l spoistos
ci we wszystkich dziedzinach. Odpowiedział
nosć naszych partii i państw za losy socja
lizmu, zc pokojową przyszłość świata, wy
maga maksymalnego wy Korzy siania dorob
ku, jakim wspólnie dysponujemy.
{
Bęaziemy kontynuować i
rozszerzać
współpracę z innymi sucjaustycznymi pań
stwami Europy, Azji I Ameryki Łacińskiej,
ze wszystkimi
krajami o socjalistycznej
orientacji.
Oto zasadnicze wnioski, jakie Komitet
Centralny przedstawia zjazdowi w zakre
sie polityki międzynarodowej. Uwzględnia
jąc całokształt obecnej złożonej sytuacji,
zwłaszcza na naszym kontynencie, przeakła
damy do rozpatrzenia przez X Zjazd p-opozycję przyjęcia „Deklaracji w spruwie
bezpieczeństwa ł współpracy w Europie".
Niech będzie ona jeszcze jednym, dob-tnyrr potwierdzeniem niezm.ennej woli na
szej partii i państwa wznoszenia godnego,
polskiego wkładu do tego wspólnego na
rodom naszego kontynentu dzieła.
Powiedzieliśmy, że nasz zjazd fest rwy
czajny. Ale jest on zarazem szczególny. Za
mykc w życiu partii i kraju niezmiernie
trudny etap. Otwiera zaś nowy, którego
perspektywy określi nasz program.
Partia, klasa robotnicza, ludzie pracy,
liczą na X Zjazd. Na to, że podejmiemy
na nim najważniejsze problemy dnia dzisiej
szego i |utra.
(PAP)

Ludzie pracy Wybrzeża
o referacie KC partii
Mimo licznych — jak to
na ayżurze — telefonów, stu
chatem przez radio — z za
interesowaniem — wystąpie
nia Wojciecna Jaruzelskiego z
trybuny X Zjazdu P7.PR —
powiedział nam ayspozvtor
portu gdańskiego Jerzy AdamowsKf. Począwszy od etatu
magazyniera, pracuje w tym
porcie od 1977 r. i w miarę
dobrze znam jego problemy.
Mam nadzieję, że w progra
mie tego zjazdu — odbywane
gc w porównaniu do poorzed
niego w jakże jut innej, o wie
le spokojniejszej atmosferze
— swoje miejsce znajdą tez
zagadnienia dotyczące gospo
aarki morskiej. My po.towcy
liczymy na to, że jeszcze bar
dziej dostrzeże się potrzebę
modernizacji naszycn stoczni,
a zwłaszcza portów, które są
przecież nie tylko przysłowio
wym oknem na świat, ale
także bardzo czułym Darome
hem całej naszej gosDoaarki.
Tadeusz
JARŁACZYIŚISKI
— starszy specjalista w PP
Polmozbyt w Gdańsku:
— Był to referat syntetycz
ny 1 wnikliwy zarazem, uwzględmający
wielorakie
skomplikowane doświadcze

nia partii w minionych .otach, wyciągający
z * nich
wnioski i spostrzeżenia. Dla
mnie
tym co naicenniejsze
wydały się uwagi na temat
odnowy
partii, otoczenia
szczególną trosKą jej podsta
wowych ogniw, stałego umac
niania ich. Stąd przecież bie
rze się siła i roztropność ro
botniczej partii, dojrzałość
jej gremiów kierowniczych.
Podczas dyskusji przedzjazdo
wej w
naszej POP był to
również
wątek mezwyk'e
istotny.
Marian STEC
plastyk:

—

artysta

— Uderzył mnie roboczy,
bardzo rzeczowy charakter obrad Widoczny już w samej
inauąuracp zjazdu, odartej z
ceremoniair.ości i zbęanych
słów. Syntetyczny, a jedno
cześnie ogromnie wnikliwy
sposób prezentacji złożonych
i niełatwych proDlemow craz
zjawsk naszej współczesnoś
ci, ciekawe, nowe ujecie wie

lu zagadnień, a także sporo
interesujących propozycji kon
kretnych praktycznych roz
wiązań
w poszczególnych
dziedzinach życia — tak na
gorąco i najkrócej scharakte
ryzowanym wystąpienie I se
kretarza KC generała W. Ja
ruzelskiego.
Znalazłem w
tym referacie — co weżne
kwestie wielokrotnie powta
rzające sie również w toku
przeazjazduwych dyskusji.
Moją szczególną
uwagę
zwrócił fragment dotyczący
wzajemnych stosunków mię
dzy państwem a Kościołem.
Był
spokojny,
wyważony,
wsKczywcł, że istnieje wio'e
płaszczyzn współdziałania i
współpracy
korzystnej dla
dobra kraju i narodu. Zna
mienne, że źródło kościelneko konserwatyzmu upatrywał
w jego wielowiekowej trady
cji. Wiele rr;ejsca poświęco
no tez w wystąpieniu przeciw
pikom politycznym i oroDozycj: amnestii dla poszczeąólnych grup.
(aj)

Aleksandra
PROKOPO
WICZ, 17 lat, uczennica lice
urn zawodowego w Brzeźnie:
— Po wysłuchaniu refera
tu KC PZPR zdałam sobie
sprawę jak wiele jeszcze pro
blemów mamy do rozwiqzania. Racjonalizm wvpnwiedzi
sprawił, że zastanawiam się
dlaczego depiero teraz i na
tak wysokim gremium padały
wnioski, do których wielo osób w naszym kraju powin
no dejść dużo wcześniej. W
mojej świadomości mimo je
szcze młodego wieku, z ca
łości przemówienia szczegól
nie utkwił fragment dotyczą
cy ludzi starszych — trudnej
sytuacji emerytów i renci
stów. Wydaje mi się, że pro
blem starszego pokolenia wi
nien być już od dawna załat
w*ony, zwłaszcza sytuacji ma
terialncj. Moją uwagę zwró
cił również ten fragment mó
wiący o kcniccznrści urcgulo
wama stosunków
między
państwem a Kościołom.
M
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Sopot się starzeje

Remonty mieszkań i urządzeń
SUKCESY KIEROWCÓW
AUTOMOBILKLUBU
MORSKIEGO
No terze „Pomoń" od
była sią trzecio elimina
cji samochodowych wyś
cigowych mistrzostw Pol
ski Byra ona niezwykle
uoana dla reprezentan
tów Automobilklubu Mor
skiego w Gayni. Szcze
gólnie dobrze
wypaałi
dwaj czołowi kierowcy
gdyńscy, zajmując wyso
kie lokaty w poszczegól
nych kłosach. I tak kyszard Zygmunt uplasował
,ię na drugiej pozycji w
formule „Polonia" i tym
samym wysunął się na
I miejsce w klasyfikacji
generalnej po trzech eli
minacjach.
Natomiast
Piotr Gói eeki startujący w
formule „Easter" również
zajął drugie miejsce w
poznańskich zawodach, o
po trzech' eliminacjach
znajdjje s>ę na drugiej
pozycji w klasyfikacji ge
neralnej.
Da zakończenia rywali
zacji o tytut mistrza Pol
ski
pozostały
jeszcze
dwie eliminacje. Wszyst
ko wskazuje na to, ie
obaj kierowcy z Automo
bilklubu Morsk.ego maią
szanse zdobycia najwyż
szych laurów w 1986 ro
ku, czego im serdecznie
zyczymy.
L.T.
GDYŃSKIE TALENTY
SZACHOWE
W
Międzynarodowym
Turnieju Szachowym dla
dzieci, zorgan/zowunym w
Pałacu Młodzieży w Gdyn., startowało 28 drużyn
w sześcioosobowych skła
dach.
Zwyciężył Pałac
Młodzieży Gaynia
45,5
pkt., wyprzedzając druży
nę rumuńską Caicuratorul Bukareszt 40 pkt. oraz
SM Centrum
Gruaziądz
— 38 pkt. V/ poszczegól
nych grupach wiekowych
triumfowali młodzi gdyń
scy szachiści: Grażyna
Penk, Ewa Burczyk, Ma
ciej Werra i Michał Barczak. Pałac Młodzieży za
pewnił dzieciom nie tylko
dobre warunki do gry w
szachy, ale umożliwił Im
także udział w wyciecz
kach i imprezach z wystę
parni zespołów artystycz
nych i młodzieżowych.
(as)

I

■

„mmm,

,

Za pracę na rzecz osiedla

Medale pamiątkowe
GO-lecia Gdyni
roli
samorządów
mieszk aiiców, współ
pracy na co dzień z
gdyńskim Urzędem Miej
skim, staraniach o spraw
niejszy przebieg realizacji
wniosków i postulatów lu
dności i zaangażowaniu w
podejmowaniu czynów spo
łecznych mów.ono na spot
kaniu prezydenta
Gdyni
Zbigniewa Biernata z prze
wodniczącymi komitetów osiedlowych.
W dowód uznania za do
tychczasową pracę na rzecz
poszczególnych
dzielnic,
środowiska i miasta Z. Bier
nat wręczył medale pamiąt
kowe 60-lecia Gdyni Fdwardowi Korzonkowi z KO CiCzesła
sowa-Demptowo,
wowi Czechowiczowi z Chy
loni, Alionsowi Lewnau z
Grabówka, Henrykowi Ro~
jowskiemu z Działek Le
śnych, Marianowi Gniady z
Wi: ominą, Michałowi Ry

O

zbiewsfci nie należy do
tych, rosłych chło
paków, co to mają „pa
rę" a przy tym i
„szpan". Gdy spotykam
się 2 r.im w gabinecie
dyrektora Liceum Ogól
nokształcącego w Staro
gardzie Gdańskim ścis
kam jego szczupłą dłoń
gratulując sukcesu. Jest
szczupły, skrom ny i za
jascy nowa ny
historią
swego kraju.
— Wygrać XII Ogólno
polską Olimpiadę Kisto
ryczną to chyba poważ
ny sukces, powiedz czy
tioojc
zainteresowanie
historia nie jest przy
padkiem pasją trochę
poaszepniętą przez nau
czycieli?
— Moje zainteresowa
nie historią sięga jeszcze
szkoły podstawowej. O*
becnie w LG uczy mnie
jej pan LESZEK KU
BIAK, który iDiedzac o
moich zainteresowaniach
zachęcił do uczestnictwo
w olimpiadzie. Skorzy
stałem z propozycji, bo
wiem chciałem się spraw
dzić, dowiedzieć ile mo
ja dotychczasowa wie
dza jest warta
I
— Dla niektórych ucz
I niów historia jest nud■ nym. przedmiotem. A za
i tem co cię w nim frapu
\ je najbardziej?
— Nie uczę się szczegó
łów, staram się nato
miast zrozumieć losy
kraju. Moje zaintereso
wanta historią dotyczą
okresu dwudziestolecia
międzywojennego. Ko
rzystałem z opracowań
m. in. Andrzeja Garlickiego, Olgierda Terlec
kiego. Ucząc się mniej
zwracam uwagę na „czy
stą” politykę, interesują
mnie ludzie ją tworzą
cy i biorący w niej udział. Bowiem działal
ność oficjalna parlamen
tu czy większości sejmo
wych jest już prawie
wypadkową ich poczy
nań. Źródłem wszelkich
spraw są ludzie. Dlatego
interesują mnie cechy
wewnętrzne
działaczy
społecznych, poglądy pc
Często sieaam
pomnień i oprahiograficznych.

cerskiemu z Wielkiego Kacka, Ludwikowi MioJowsKie
inu z KO Orłowo—Mały
Kack, Maciejowi Namysł
z Redłowa, Łucji Tabędzkiej
ze Wzgórza Nowotki, Julia
nowi Ochmanowi ze Śród
mieścia, Teresie Działek z
KO Śródmieście—Port, Kry
stynie Gronowskiej z KO
Oksywie — Bibie Doły i
Edmundowi h ułakow śnieniu
z KO Pogórze — Obłuże
Dziękując w im.eniu od
znaczonych Czesław Czerho
wicz stwierdził, iż traktują
oni otrzymane medale jako
symbol wyróżnienia wszyst
kich działaczy samorządu
mieszkańców. Zapewnił też,
że komitety osiedlowe do
łożą wszelkich starań, aby
jak najszybciej zostały zre
alizowane postulaty miesz
kańców, abv Gdynia była
ładniejsza, a życie w niej
łatwiejsze.
Jar.

Bałtycka Agencja Artystyczno uprzejmie zawiadamia,
że spektakl pt. „Solo na dwa głosy" w Teatrze „Wybrzeż< ’ w Gduńsku w dniach 8 i 9 lipca br. zosia!e
odwołany
Bilety zachowują ważność na wcześniejsze przedsta
wienia tzn. 1, 3, 7 godz. 19.00 oraz 2, 4, 6 'ipca 86
godz. 17 30 i 19.00.
Wymiany biletów można dokonać przed spektaklem
w kasie teatru lub w BART, Sopot ul. Kościuszki 61
p nr 8, tel. 51-44-43.
K-7690

Z
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M. in. starałem się wni
knąć w psychikę Rata
ja, Sikorskiego, Witosa
Oczywiście, byli to wiel
cy działacze polityczni,
ale przede wszystkim lu
dzie, kierujący się nie •
kieay słabościami, nie
uzasadnionymi aspiracja
mi.
— Skąd pochodzisz?
— Ze wsi, z Czarnoci
na położonego niedale
ko Skarszew.
— Jak wspomniał mi
dyrektor szkoły, do któ
rej uczęszczasz, na tuszy
stkich etapach elimina
cyjnych byłeś bezkon
kurencyjny.
— No cóż, od siebie
dodam, że sama Olimpia
da jest dość subiektyw
na.

_?

— Nie można przecież
wypunktować
wiedzy
jaką posuida dany czło
wiek.
— Wobec tego dlacze
go twoi koledzy prze
grali z tobą?
— Wydaje mi się, że
midi mniej szczęścia.
Zastrzegam się, że na
pewno nie posiadali
mn zj wiedzy.
— Wróćmy do Czarno
dna. Interesujesz się je
go historią?
—i Tak. W drugiej kia
sie LO brałem udział w
olimpiadzie geograficz
nej i pisałem monogra
fię rolnictwa w mojej
wsi. Jeden z punktów
dotyczył także historii
wsi. Pomimo że zakres
historyczny jest bardzo
skąpy, udało mi się spo
ro faktów utrwalić, prze
myśleć.
— Powiedziałeś, że od
robma szczęścia sprawi
ła, że wygrałeś olimpia
dę '— masz już indeks,
kończysz naukę w staro
gurdzkim LO. Zatem co
dalej?
— Będę studiował, chy
ba na Uniwersytecie Ja
giellońskim. Jeżeli mam
szansę dalszej nauki to
( hec ją wykorzystać, rea
lizujac to na najbogat
szej w tradycje uczelni.
— Dziękuję za rozmo
wę.
Rozmawiał:
J07EF
M. ZIÓŁKOWSKI

teli miasta), uruchonuema
kiosku „Ruchu" w pobliżu
stacji SKM Kamienny ?otok oraz urządzenia parku i
placu zabaw przy ul. Obodrzyców (radny Wiesław
Górka), a także kłopotiiwego w sezonie turystycz
*■ fßi remontu schodów na
*tdCJ1 *olf Jkl elektrycznej w
, po<;
,
,a*
kowska)* Radna \Lua ZelaZny sprzeciwiła się wprowadzeniu nowych, dosc wy.
SokiCh

COD

biletów

Wstępu

Podczas dyskusji nad głó
wrnym tematem obrad, rad
ni ustosunkowali się do ma
teriałów,
przygotowanych
przez prezydenta miasta, a
omówionych w czasie obrad
przez wiceprezydenta Sopo
tu — Jerzego Gudowskiego.
Większość radnych podkre
ślała konieczność zwięk
szenia tempa rooót remon
towych w starych budyn
kach oraz urządzeniach ko
munalnych. M. in radni:
Krzysztof Miękinia z klubu
radnych PZPR, Andrzej Ur
ban i Roman Bar mówili o
potizc-bie ustalenia pnorytetu zadań mieszkaniowych
i komunalnych oraz uzyska
nia dodatkowych środków
iinansowych na rewalory
zację mxasta, usprawnienie
obsłi gi mieszkańców i tu
rystów. Sopot pełni bowiem
funkcje ponadregionalne i
jako turystyczna
stolica
kraju powinien być przed
miotem
troski
zarówno
władz wojewódzkich, jak i
centralnych. Tymczasem, po
wstrzymanie dekapitalizacji
zaDudowy i infrastruktury
technicznej Sopotu prze
kracza możliwości finanso
we władz miejskich. Najnil
niejsze remonty powinny objąć ok. 900 mieszkań, na
tomiast przewidywane na
najbliższe lata nakłady po
zwalają na remont tylko
147 lokali w* 35 budynkach
Szczególnej troski wymaga
też niesprawny system wo
dno-kanalizacyjny. Ponad 60
sopockich ulic nie posiada
odpowiedniej sieci kanalizacy jno-deszczowej
oraz
odwadniania
posesji, co
przyspiesza proces dekapi
talizacji budynków. Moder
nizacji wymaga sieć ciepło
wneza w mieście, stąd pla
stała. Nie tylko szpecą one
okolicę, aie stanowią poważ
ne zagrożenie dla bawią
cych się na nich dzieci. Wy
starczy, że pewnego razu
płyta taKo osunie się i...
nieszczęście gotowe.

.. przy ul. Zapolskiej 8 w
Gdyni zbyt często zdarzj(q
się awarie urządzeń wodo
ciągowych. Mieszkańcy, znaj
dujących się na tej ulicy
domkow
jednorodzinnych
byli niedawno z tego powo
du pozbawieni przez 1,5 ty
godnia wody, a może insta
lacja wymaga gruntowniejszej naprawy7
..obawy mieszkańców Oli
wy i miłośników przyrody
związane z nieprawidłowym
zagospodarowywuniem rezer
watu przyroay, jakim jest
Dolina Ewy (w pobliżu oław
skiego zoo) są w pełni uzasadnione. Jak wynika z
rozeznania naszych czytel
ników. tamtejsze leśnictwo
zgodziło się na wytyczen e
w rezerwacie dz;ałek ogrod
niczych. Jeśl! rezerwat — to
dlaczego nie jest chroniony?
— pytają i słusznie space
rowicze.
• * *
...po ta wykonuje się małą
architekturę no osiedlach, by
na długo służyła ona miesz
kańcom Tymczasem w Gaym-Gbtużu przy ul. Beriisławs
kiego 21, Spółazieinia Miesz
kaniowa im. Komuny Parys
kiej urządziła w ubiegłym
roku bardzo ładny piać za
baw i zieleńce. W br. część
tak starannie przygotowanej
trawy rozkopane. Gdynianie
dziwią się — dlaczego?
*

*

*

...w barokach przy uf.
Sienna Grobla 2 w Gdańsku
trzeba nawchnrast naprawić
zepsutą kanalizację. Admi
nistracja, z siedzibą przy ul.
Twardej 12 od jesieni stara
się o fachowców. Nic więc
dziwnego, że stan domów est
opłakany. Trzeba to zmie
nić —■ chociażby ze wzglę
dów sanitarnych.
•

•

*

...przede wszystkim gospo
darz terenu powinien dbać
o
porządek ład i bez
pieczeństwo na nim. Stąd
nasza
refleksja
iż
do
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Chełm" w Gdańsku należy
jak najszybsze usunięcie z
ul. Biegańskiego 19, sterty
płyt żelbetonowych i chod
nikowych, pozostałych tam
po budowie boiska sporto
wego. Budowę dawno za
kończono, a sterta płyt zo

...dziwne obyczaje panują
w supersamie nr 100 w
Gdyni-Ci50wej, gdzie udmawia się udostępnienia książki
życzeń i skarg. Pragniemy za
uważyć, ie personel placówki
nie robi łaski podając tę
książkę, gdyż ma 1 taki obo
wiązek. Co więcoj powinna
ona znajdować się w miej
scu dostępnym dla klientów.
Czyżby handlowcy w tymi
sHopie o tym zaoomnieii?
(bk)
Teletoniczne sygnały do
tej rubryki redartor ayżurny
przyjmuje w
poniedziułki,
wtorki, środy I piątki w go
dzinach od 10 do 13.

Co,gdzie,kiedy *

lalo z „«MO
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na sopockie molo (obecnie
kosztują one 20 zł).

Z przeszłością
za pan brat
dzisiek

Nieobozowe

wśrori najpilniejszych potrzeb miasta
Tematem XV i sesji Miejskiej Rady Narodowej w So
pocie, króia oabyła się w miniony czwartek, był stan
infrastruktury gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
miasia oraz planowane przedsięwzięcia w tych dziedżinach w latach 1986—1990, W obradach, które prowadiił wiceprzewodniczący MRN — JÓZEF CAbA, uczęttniczyli przedstawiciele władz miasta oraz szefowie
przedsiębiorstw komunalnych.
Na wstępie sesji przyjęto du na brak szpitala miejinterpelacje radnych. Doty- skiego (stąd postulat radne
czyły one m. m problemu go Romana Bara o zmianę
nierejestrowania w Sopo- przepisów o rejestracji urocie urodzeń dzieci, ze wzglę dzeń najmłodszych obywa*

ö V

nowana w latach 1986—1990
komasacja kotłowni w gór
nym Sopocie oraz perspek
tywiczne podłączenie tego
rejonu do EC IV w Gdyni,
natomiast dolnego Sopotu
do ciepłowni gdańskich.
Środki finansowe potrzebne
są również na remonty nawierzenni ulic, konserwa
cję zielem miejskiej czy
poprawę sopockiej Dazy tu
rystyczno - wypoczynkowej.
Niektórzy radni, np. An
drzej Gliniecki z zespołu
radnych SD, Danuta Trze
ciak i Henryk Mechliński
wskazvwali na potrzebę, sta
łego dbania o mieszkania
i urządzenia techniczne tak
ze strony administracji do
mów, jak i samych miesz
kańców. Na stan lokali
mieszkalnych wpływa nie
tylko czas, ale też brak
stałej
konserwacji
łub
wręcz dewastacja pomiesz
czeń i urządzeń. Dotyczy to
również terenów rekieacyjnych miasta, które są nisz
czone przez samych użytko
wników i nienależycie chro
nione przez pracow-n.ków
MSP.
Sopoccy radni zaaprobo
wali w pełni program
przedsięwzięć, podnoszących
rangę miasta jako kurortu,
opracowany przez** Komisję
Kultury Fizycznej, Turys
tyki i Sportu Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdań
sku wspólnie z Komisją
Turystyki, Gospodarki Miej
skiej i Ochrony Środowisku
MRN w Sopocie. Materiał
ten przedstawił goszczący
na obradach radny WRN
sopocianin — Rajmund Ry
biński. Stanowisko komisji
sopockiej MRN, na temat
turystyki i rekreacji w
mieście oraz problemów re
montowych w gospodarce
mieszkaniowej i komunal
nej, przedstawił jej prze
wodni :zący — Apoloniusz
Kemoa.
Na zakończenie obrad
podjęto uchwałę, określają
ce dokładnie zadania w omawianych dziedzinach i
zobowiązującą
gospodarzy
miasta do starań o dodat
kowe fundusze dla miasta z
puli wojewódzkiej. Upo
ważniono również Prezy
dium MRN do wystąpienia
o pomoc finansową uo
władz centralnych. kuci

i Muzea i

Do zastępów,
NieoDozowuj Akcji Letniej
Dzewczęta i chłopcy! Zuchy i harcerze! Zanim już
za parę dni przystąpicie do wykonania pierwszego
zadenia, musicie mieć już za sobą etap organizacji
i przygotowań Waszego zastępu. W sobotnio-niedziel
nym wydaniu „Dziennika Bałtyckiego" przypominaliś
my wam co należy zrobić, by formalnie utworzyć Za
stęp Zwiadowców oraz dokąd nadsyłać rmeiaunki. Dzi
siaj, służymy wem kilkoma radami, które mogą się
przyaać
Zanim wyruszycie na wycieczki i ekspedycje warto
utworzyć własną bazę wypadową; łakie miejsce sta
łych spotkań i składowania zdobyczy, których na pe
wno nie zabraknie po każdej wyprawie Rozejrzyjcie
się wokół siebie, czy w pobliżu me ma jax.ejs starej
(ale bezpiecznej) szopy, altanki, strychu. Jeśli nie —
zc bazę meże służyć własnoręcznie zbudowany sza
łas lub namiot.
Kiedy już ten etap zostanie pokonany, musicie
wybrać nazwę swojego zastępu. Najlepiej taką, któia
będzie a czymś mówić, sygnaiizov,ać wasze pasje
czy zainteresowania,
cel działania lub osobowość
członków zastępu. Ambicją każdego takiego zespołu
jest posiadanie własnego godła lub proporczyka. Po
winien on być związany z nazwą. Na jego wykonanie
zużyjcie kawałek materiału o kształcie trójkąta równo
ramiennego. Symbol graficzny może być zaczerpnięty
np. ze świata przyrody. W tej sprawie wykorzystajcie
własną inwencję i pomysłowość. Na lewej stronie
proporczyka należy umieścić nazwę swojego zastępu.
W każdej bazie powinien być totem. Za ten symb' liczny znak może służyć jaxaś pomiąrka z wyprawy,
czy zwiadu. Najlepszym materiałem są ciekawie ukształtowane przez noturę korzenie, Kamienie ozaobne i pnie wyciętych dtzew.
WyKorzy stójcie te rady przy organi racji waszego
zostęou Czekamy na meldunki — do zobaczenia na
szlakach l
SZTAB LATA ZWIADOWCÓW '88

studiów na uczelniach Trójmia
sta.
• Galeria Konfrontacji w
Domu Kultury Gd.-Przymorze
ul.
Śląska
65 B — wystawa
,,Bursztyny w malarstwie” art
M. Głuszkowskiego i „Srebra
w bursztynie i wyroby użyt
kowe z bursztynu i srebra”
Stefana Janicowiaka.
w Dom Kultury im. R. Ra
szewskiego Gdańsk-Oliwa, ul.
Śląska 66 B zaprasza na spot
kanie wakacyjne mieszkańców
osiedla
pragnących
nauczyć
się jazdy samochodem dziś o
godz. 17.
’
• W każdy poniedziałek od
godz. 14 do 18 w ZW ZSMF
w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 5
pokoj 212 teL 31-57-84 można
uzyskać informacje na temat

Czynna codziennie w godz
od 10 do 13 oprócz sobót i nie
dziel.
•

•

•

PKP Oddział
Drogowy w
Gdyni przeprowadza w lip cu
chemiczne niszczenie chwastów
na poboczach w obrębie pasa
kolelowego. Wypasanie bydła
oraz użytkowanie roślin pola
nych środkami
chemicznymi
grozi zatruciem.

W Gdańsku: Poczty 1 Tele
komunikacji W g. 10—18.
W Malborku: Zamkowe —turystów Indywidualnych po
terenach tamkowych oprowa
dzają przewodnicy PTTK w g.
S—18.

GŁASsk, Leningrad
Toot
sie, USA, od 15 1.. g 10, 12.30,
15; Piramida strachu. USA, od
12 1.. g. 18. 20
Drukarz. Ręce do góry. poi.,
ud 18 1„ g. 17; Okupacja w
26 obrazach, jug. od 18 1. g.
19.
ORUNIA, Kosmos.' Gry wo
jenne. USA. od 12 1.. g 16. 18;
Czułe stówka, USA, od 15 1.,
g. 20.
►
'
NOWY PORT. 1 Maja, Cza
rodziejki Lolo węg.. g. 16;
Zamek
,.Nieskończoność",
czech., od 18 1.. g. 18, 20 t
WRZESZCZ. Bajka. Skorum
powani, fr.. od IS 1.. g. 10. 12,
14. 16. 18. 20.
Znicz
Skorumpowani.
fr„
oa 15 1., g. 13.30. 17.30. 19.30.
SOPOT, Bałtyk, Pechowiec,
fr.. od 13 1., g. 10, 12. 14. 16,
Zemsta po latach, kanad. od
15 1. g. 18. 20.
Polonia, Klasztor Snao-Lm
Hongkong, od 15 1.. g. 15. 17;
Podróż do Indii. ang. od ll
1.. g. 19.
GDYNIA. Warszawa Poaroż
do fndii, ang., od 12 1.. g. 10:
NieoczeRiwana zmiana miejsc
USA. od 15 1.. g 13. 15.30; za
proszenie poi. od 15 1., g, J3,
20.

Atlantic.
Błękitny
grom,
USA, od 15 L g. 15. 17. 19.30,
Goplana. Skorumpowani, fr..
oa 15 1., g. 15. 17 19.
CHYLONIA, Promień, Spra
wa się rypła. poi. od 15 1.,
g. 16.30. 18.30.
RUMI
Aurora Głupcy
z
kosmosu, ang. od 12 1. g. 16.
17.45, 19 30.
OKSYWIE,
Grom.
poi od 18 1., g. 19 30

Bluszcz

w woj. gdańskim
JASTARNIA. Żeglarz
Sko
rumpowani,. fr., od if 1.; Tato
nie bój się dentysty' poi.
KARTUZY. Kaszub, Jak roz
pętałem
II wojnę światową,
poi.
KOŚCIERZYNA
Rusałka,
Dziewczęta z Nowmlipek poi.,
od 15 1.
PELPLIN
Wierzyca.
czarownic,
węg -USA;
USA, od 15 1.

PUCK, Mewa. Indiana Jones,
USA. od 15 l.
REDA,
Zacisze.
poi., od 18 1.

Widziadło,

STAROGARD.
Sokół
bank II, poi., od 15 1.

Komunikacyjne problemy Gdyni

Wiadukt w rejonie skrzy
żowania ul. Marchlewskiego
z ul. Energetyków został
zbuuowany w 1934 roku i
wymagał kapitalnego remon
tu. Z kolei w pobliżu ter
minalu kontener owego kon
tynuowane są prace przy
budowie dalszych odcinków
wciąż me ukończonej trasy
im. Kwiatkowskiego. Już
wkrótce wbijane tam będą
pale iundamentowe, a na
stępnie montowane filary
kolejnego odcinka estakady.

Szeroki zakres (Ługowych
prac
remontowo-budowla
nych sprawia, że wyłączo
na została z eksploatacji
ważna trasa przelotowa do
portu czyli ul. Marchlews
kiego.
Spowodowało
to
konieczność wprowadzen.a
objazdów i zmian tras. W
wyniku zamknięcia przyportowej arterii komunika
cyjnej ruch drogowy w kie
runku Obłuża, Oksywia, Po
górza i Babich Dołów skie
rowany został na trasę
Kwiatkowskiego.
Zakład komunikacji miej
skiej w Gdyni uruchamia z
dniem 30 06 br. linię au
tobusową nr 50 ze skrzyżo
wania ulic Kwiatkowskiego,
Wincentego Gruny — plac

Va-

Sputnik Karatecy t kanio
nu Żółtej Rzeki chlń . od 15
1.; O dzielnym kowalu, czech.

Nowa linia autobusowa nr 50
Wiadomo, że z problema
mi komunikacyjnymi bory
kają się duże miasta. W
Warszawie czy Gdańsku la
dzie juz niemal przywykli
do objazdów i zmian tras.
Przyszła pora i na Gdynię.

Sabat
1941

Kaszubski. Trasa linii bę
dzie przebiegać ulicami Mar
chlewskiego, Energetyków,
poprzez teren Stoczni im.
Komuny
Paryskiej
(bez
praw a zatrzymywania), Cze
chosłowacką,
Marchlews
kiego, Migały do placu Ka
szubskiego. Autobusy będą
zatrzymywać się na istnieją
cych na tej trasie przystamcach. Linia nr 50 kurso
wać będzie w dni robocze z
częstotliwością 5—7 min. w
godz. 5.00—7,30 i 13.40—
16.30. Jednocześnie zlikwi
dowaniu ulegnie linia life
Mieszkańcy Rewy i Kosa
kowa, zgodnie z ich postu
latami, pierwszym kursem
linii 146 będą mogli przyjecnać z Rewy na godz,
5.00.

TCZEW Wisła,
Halo taxi.
Jug . od 18 1.; Superman III.
USA od 12 1.

sasaese

Listy * Polemiki * Odpowiedzi
TAXI DLA PASAŻERA, CZY ODWROTNIE?
Pod koniec maja br. spotkał mnie przykry incydent
Miałam odebrać ze szpitala chorą osobę. Aby nie
szukać taksówki pod szpitalem, wzięłam ją (nr 2'T2)
z postoju p^zy ul. Grobla Angielska w Gdańsku. Mo
głam tak zadecydować, oomeważ chora osoba czekała
już w hoilu w szpitalu. Poinformowałam o tym kierow
cę. Gdy przybviismy pod szpital zapytałam kieiowcę.
czy mam zapłacić — czy też moment poczexa, jak
wyprowadzę chorą? Odrzekł ordynarnym tonem, że
muszę zapłacić, bo on r^e ma zaufania do klientów.
Na takie diktum poinformowajpm, że zapłacę, lecz
proszę o bardzo krótki posioj. Kierowca był auten
tycznie oburzony, że ja śmiem mu proponować ocze
kiwanie na mnie I chorej. Podparł się argumentem,
że nie wie, czy ja wrócę, bo „może to będzie trwało
5 godzin". Gdy chciałam płacić okazało się, że mam
przy sobie tylko banknot 2-tysięczny. Poprosiłam o re
sztę, nasłuchałam się przy tym, że trzeba mieć dro
bne i ie nie ma zamiaru na mnie czekać. Krzyczał
i r.edwuznaćzriie wyganiał z taksówki. A na skargę
powiedział „mogę iść do samego Pana Boga". Wysiocnam i musiałam poszuxac innej *aksowki. Ter dru
gi kierowca zaczekał na mnie poc szpitalem.
Zaarwoniłam w tej sprawie do Prywatnego Zrze
szenia Handlu i Usług, gdzie poinformowano mn.e w
,aki sposób mogę w takiej sytuacji interweniować.
Otóż muszę zgłosić to na piśmie i czekać no wezwa
nie, potem — rozprawę i sąd koleżeński, który orzeicnie, o winie i ukaraniu kierowcy.
Lecz nie chcę walczyć o ukaranie kierowcy, ale o
prawa klienta Żeby uświadomił sobie, że to on wi
nien mu służyć, a nie odwrotnie. Nie dziwię się, że
taksówkarze nie boją się żadnych skarg, bo wielu
klientów rezygnuje ze złożenia zażalenia tą drogą, ja
ką ustaliło zrzeszenie.
(Nazwisko I adres znane redakcji)
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Gapowiaaając nc notaikę z dnia 13 maja Dr., do
tyczącą pakowania masła na wagę w papier pakowy,
PSS „Spotem" w Gaańsku informuje, że firma boryka
się z katastrofalnym wręcz brakiem papieru. Sprawa
jest znana wszystkim handlowcom w kraju. Przemysł
mleczarski jest zobowiązany dostarczać masło w blo
kach wraz z papierem do jego pakowania, ale nie
wywiązuje się z tego obowiązku. Interwencje handlu
detalicznego w tej kwestii n:e odnoszą żadnego sku
tku. Ewentualna odmowa przyjęcia towaru w blokach
— z uwagi na proolerry zaopatrzeniowe — jest nie
możliwa. Czynimy starano o zwiększenie przydziałów
papieru, ole często bezskutecznie.
Tak więc często masło, smalec, twarogi są pako
wane nie tylxo w popier pakowy, aie również pochoozący z rozdartych toreD.
M;mc truaności nadai będziemy się starać o uzu
pełnienie braku opakowań. Liczymy jednak także na
wyrozumiałość klientów.
1
Dyrektor Biura Handlu
Edward Matach
BAŁAGAN RÓWNIEŻ Z WINY LOKATORÓW?
W związku z publikacją, aoiyczącą bałaganu panu
jącego w buaynku administrowanym przez Zrzeszenie
Właściciel ‘ i Zarządców Domów w Gdyni, przy placu
Kaszubskim nr 11 informujemy, że w budynku tym
przeprowadzane są prace, związane z adaptacją stry
chu no mieszkanie. Okresowo zanieczyszczona jest
z teye powodu klatka schodowa
Nie bez znaczenia pozostaje takt, że niektórzy loka
torzy tego budynku wykorzystują sytuację i swoje
śmieci zamiast do pojemników wysypują bezpośred
nio na gruz, wynoszony przy remoncie. Powstaje tym
samym bałagan, którego opanowanie jest dla admi
nistracji domu trudne. Nierr,r.,ej zrzeszenie za
leciło dozorcy szczególny nadzór nad budynkiem, by
radyxalnie poorawić jego stan sanitamo-porządkowy.
Przyczyną Dowstania awarii w kanalizacji test zwę
żenie zamontowanych tam rur. Konieczne jest mecha
niczne ich czvszczene. Nie mamy taxiego urządzenia
i chcemy je zakupić, albo zlecić wykonanie tej pracy
dysponującemu nim wykonawcy.
Dyrektor
Ryszard Pietruszewski

Dyżury lekarzy w przychód
niach, wg rejonizacji:
• Gdańsk, ul. Jaskółcza 7/10
— lekarz ogólny 1 gabinet za
biegowy dla dorosłych w wol
ne soboty, niedziele i święta
— całą dobę, w pozostałe dni
w godz, 19—7.30.
O Gdańsk, ul. Aksamitna 1
— gabinet ^ab.egowy i pora
dnia dla dzieci chorych
w
wolne sobocy, niedziele i świc
ta — colą dobę a w pozo
stałe dni w g 19—7.30. Dyżu
ry stomatologiczne w wolne
soboty, niedziele i święta w
g. 16—16.
• Gdańsk-Brzeżno. ul. Gał
czyńskiego 6 — gabłnet zabić
gowy dla mieszkańców Nowe
go Portu Brzeżna i Letnicy,
w wolne soboty, niedziele i
święta w g. 8—20.
• Gdaftsk-Morena, u). WarneńsRa 7 — pediatia i gaDinet
zabiegowy w wolne sobotj,
niedziele i święta w g. 8—20.
• Gdansk-Wrzeszcz, ul Je
sionowa 5 — lekarz ogólny
i gabinet zabiegowy w wolne
soboty, niedziele i święta całą
dobę, stomatolog w g. 10—7.30
w pozostałe dni lexarz ogólny
i gabinet zabiegowy w’ godz. :9
—7.30 stomatolog w g. 20-7.30,
w soboty robocze — leka’-z
ogólny i gabinet zabiegov/y w
g
16—7.30. stomatolog w g.
17—7.30.
• udańsk-Zaspa Startowa 1
— lekarz- ogólny i gaoinet za
biegowy w wotne sobot> nie
dziele i święta w g. 8—20.
• Gdańsk-Oliwa, ul. Lumum
by 7 — lekarz ogólny, pedia
tra i gabinet zabiegowy dia
dzieci w woine soooty, nie
dziele i święta czynne całą do
Dę. gaDinet zabiegowy dla do
rosłych w g. 8—16, s.,omatolog
w g. iu—16. w pozostałe dni —
leKarz ogólny w g. i9—22; pe
diatra w g. 19—7.30. gabinet
zabiPgowv w g. 19—7.36.
• Gdynia, ul. Warszawska
34/38 — lekarz ogólny, pediat
ra i gaDinet zaoiegowy w* so
boty W' godz. S—16.
WOJEWÓDZKA PORADNIA
OKULISTYCZNA przy Szpita
lu Miejskim w Gdansku-Zaspie
ul. 30-lecia PRL 50 w
wolne soboty, w g. 8—14.
WOJEWÓDZKA PORADNIA
CHQRÖB WENERYCZNYCH w
Gdańsku ul. Długa 84-85 czyn
na w dni powszednie w g. 9- 14 i 19—7; w wolne soboty nie
dziele i święta całą dobę. *
TELEFON ZAUFANIA - tel.
31-00-00 w godz. 16—i».
TELEFONICZNA PORADNI i
JĘZYKOWA UG
codziennie
(oorócz nieaziel 1 świąt)
w
godz. 13—15. tel. 41-15-15.

WEJHEROWO Swłt. Waka
de w Amsterdamie, poi., od
15 1.

w woj. elbląskim
ELBLĄG,
Syrena,
Miłość
szmaragd krokodvl, USA. od
15 1. g. 15.3G. 17 30.

oficerów Wojewódzkiego Urzę
du Spraw Wewnętrznyeh
w
Gdańsku, telefon 31-19-40 lub
37-03-33 (całą dobę).

Swiatowit. Narzeczona księ
cia ż Krainy Soli. czecn., %
16; Cud niebywały, jug.. od 18
L, g. 18. 20.
KWIDZYN, Tęcza, Imperium
Kontratakuje. USA. od 12 1.
MALBORK. Capitol
Rajska
jabłoń, poi., od 15 1 ; Wujaszek
Marin miliarderem, rum., od
12 1.
NOWY DWÓR. Żuławy Ala
bama. poi., od 18 1.; Awantu
ra o Basię, poi
PRABUTY, Mazowsze Pow
rót Jedi USA od 12 1.
Relaks. Seksmisja poi., od
15 1. s
TOLKMICKO.
Korab
Czy
lect z nami pilot, USA od 12

1.
BRAKUJE OPAKOWAŃ

Gdańsku, ul Świerczewskiego
nr 1-6 (wejście nr 2).
— wypadki nagłe zachoro
wanie i przewozy chorych, tel.
32-29-29. 32-36-14 i 32-39-24.
T
Laryngolog przyjmuje w ani
powszednie w g. 20—7.30 w
soboty robocze w g. 17.30—7
w wolne soboty, niedziele 1
święta — całą dobę Gdańsk-Zaspa,
ul.
30-lecla
PRLi 50 — czynne całą dODĘ.
tel. »99.
— wypaaki, nagłe zachoro
wania, tel. 41-10-00, 32-39-44.
Sopot. »1. Niepodległości TV9
— czynne całą aobę.
— wypadki, tel. 999
— inne, tel. 51-24-55.
Gdynia — ul. Żwirki i Wigu
ry 14 — czynne całą dobę
— wypadki P99
— nagłe zachorowania prze
wozy chorych, telefon 20-00-01
20-00-02.
Ambulatorium stomatologicz
ne — we wszystkie soboty,
niedziele i świeca w g. 10—7
(dla mieszkańców Gdyni).

OT'RF zastrzega sobie możli
wość zmiany repertuaru.

Rybacka prognoza pogodv w
pr. 1: 0.58. 6.28. 13.00. 21.00
PROGRAM LOKALNY
6.30 — Studio Bałtyk 13 05 Śpiewa Diana Ross. 17.05
Fonoteka
melomana — aud
Stanisławy Grażyńskiej. 17.30
—
Przegląd aktualności Wy
brzeża. 17.40 — Poniedziałkowe
obrachunki — fel sportowy.
17.45 TT Jazzowe tematy - aud
Krystyny Kowalczyk 18.00 Matki tych cc na mor- u —
aud Anny Sooeckiej, 18.25 —
Omówien!e programu

PPM RADZIECKIEJ

NAUK i. I KULTURY

W GDANSK LJ

DYSKUSYJNV KLUB FIL
MOWY
„Zycie i sztuka"
poświęcony twórczości L. Gur
czenko. Projekcja filmu fabu
larnego „Owacje” (reż. Butur
lin). g. 16.30.
Wystawa fotograficzna
„Ra
dziecka Syberia”, czynna
w
g. 9—19.

Gdańsk — apteka przy ul
Stajennej 3 Gdańsk-Wrzeszci
przy ul. Grunwaldzkiej 30—32.
Gdańsk-Zaspa przy ul. Pilotów
8, Gdańsk-P-zymorze przy ul.
Lumumby 34. Sopot przy u?
Boh Monte Cassino 61. Gdynia
przy al. Zwycięstw? 1 1 przy
ul. Świętojańskiej 70.

OSTRE DYŻURY PEŁNIĄ:
Oddział Chirurgiczny Szpi
tala im. M Kopernika w Gdań
sku, ul. Świerczewskiego nr
1/6 i Instytut
Churób Wew
nętrznych AM wraz z Kliniką
Chorób Oczu AM w Gdańsku,
ul. Dęoinkl nr 7.
POGOTOWIE RATUNKOWE
— czynne całą dobę — budy
nek Szpitala im Kopernika w

PROGRAM I
10.00 — „Stuaio zjazdowe"
15.20 — Program dnia
15.25 — „Studio zjazdowe"
18 45 — „Radar"
19.00 — „Zajęcza nocka"
19.30 — Dziennik telewizyjny
20.00 — „Studio zjazdowe"
2015 — Teatr telewizji —
Alexsonaer Fredro — „Siu
by panieńskie"
22.30 — DT — komentarz«
PROGRAM II
18.00 — Progrom dnia
18.05 — „Wakacje.." — tełm mag. rozrywkowo-informacyjny
18.30 — PANORAMA
19.00 — „Piękni > wspaniali'
19 30 — Dziennix teiewzyjny
20.00 — „Zweazamy Polskę"
— We'kcpolska — Poznań
— Stary Rynek
20.15 — „ABC" — teleturno
językowy
21 05 — „Gwiazdy wie'kieg
SDortu" — „Gwiazdy Mun
äialu Meksyk '86"
21.35 — „Miejsce na liem1’
22.05 — Wiecz'rne wiadomo
ŚC'

22.15 — „Poezja o pracy
pckrju"
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DZIENNIK

6

URZĄD SKARBOWY
w, Gdyn* p |

CEGIELNIA LĘDZ1ECHÓWO
koło Laboring

PODAJE DO WIADOMOŚCI

PROWADZi SPRZEDAŻ,

BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NASTĘPUJĄCE NUME
RI KONT:

TELEP ON LĘBORK 23-67«.

— 11116-97-224-2, dla wpłat jednostek
gospodarki nie uspołecznionej i od
ludności
(dotychczasowe wpłaty na rachunek 19116-97•224),
Dotychczasowy rachunek 19116-97-222 dla wpłat
jednostek gospodarki uspoteczn: onej dochodów bud
żetu centralnego —* POZOSTAJE BF.21 ZMIAN.

URZĄD SKARBOWY
w $*p*ci*

G-20866

„KUMOR”
Gdynio, ul. Łużycka 8

(dotychczasowe wpłaty na rachunek 19116-97-224-z),

• głównego księgowego
Informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych
w Gayni-Reałowie
ul Łużycka 8 teł 223-398.
K-5941

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
i BUDOWV OSIEDLA SPOŁECZNEGO
* ßdoosicu Ujeścisłtu, ul, Łódzka i
ZATRUDNI?

ZE Z DNIEM 13 MARCA 1986 ROKU:

9 zmieniono konto bankowe

oddział
NBP Sooot, dla wpłat dochodów bud
żetu terenowego od jednostek gospo
darki nie uspołecznionej.
— Obowiązuje konto 19161-2697-224-2.
URZĄD SKARBOWY
w Tczewie

— specjalistę ds. inwestycji,
— specjalistę as. przygotowania
dukcji,
— murarzy,
dekarzy-blacharzy,
— cieśli.

pro

ŻE Z DNIEM UKAZANIA SIE KOMUNIKATU:

Po przepracowaniu roku w spółdzielni istnieje
możliwość otrzymania członkostwa w SMfcsOS.
Oierty należy składać w siedzibie spółdzielni w
Gdańsku-Ujeścisku, ul. Łódzka 3, dojazd autobusem
WPK linii 155, 175, telefon: 31-39-53, 31-81-73.
K-7634

© ulegają im.cinie numery kont w Od
działach NBP Tczew dla wpłat do
chodów budżetu terenowego.

Przedsiębiorstwo Hurtu Sporywciego
Oddiioł Wojewódzki w Gdańsku

ZAWIADAMIA

OBOWIĄZUJĄCE NUMERY TO:

— 19187-1528-224-1, dla wpływów od
jednostek gospodarki uspołecznionej,
— 19187-1528-224-2, dla wpływów od
jednostek gospodarki nie uspołecz
nionej i od ludności
K-T613
Spółdzi*h.ia Pracy „ALBATROS”
w Gdańsku ul. Osterwy 1
teł. 567-152
wynajmie od oeob fizycznych lub prawnvch lokal
z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe oraz
magazynowe na trasie Gdańsk — Gdynia.
K-7120

ZAKŁADY MIĘSNE
w Gdyni, ul. Wincentego Gruny 111

ZATRUDNI 7ARA7

f

I

A

S

A

l

te skierowaniem * Wydziału Zatrudnienia Urzędu
Miejskiego:

— sprzedawców
— księgowe
— specjalistów ds. transportu i gospo- >
Hark* magazynowej.
zgłoszenia przyjmuje Dział
spfaw
Pracowni- ,
czych — Gdańsk, ul
Swteiczewskiego 35
te)
32-27-21 lub 32-41 32 w godzinach 7 00 15 00 K 66)3

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
MONTAŻOWTCH ! ELEWAC/JNYCH
w Gdańsku, ul Wały Jagiellońskie 14 1»

Zlecenia prosimy wv.syłać pou adresem BIURA,
skrytka pocztowa‘nr 48 Gdańsk-Wrzeszc: lub uzy
skać imormacje teleioniczne, tel. 32-39-91.
K—7838

• sprzedawców
do pracy w kioskach usytuowanych na terenie:
— GDftŃSKA przy
ul. Powstańców Warszaw’',
Sw. Ducha, Zakopiańskiej;. w dzielnicy GLAŃSK-S UCH ANI NO przy ul. Kurpińskiego; na STO
GACH nrzv ui Falk Polonusa. S/n ki. Niskiej;
w NOWI M PORCIE przy u’. OliWskiej Łowczyńskiego, we WRZESZCZU pizy al. Zwycię
stwa,
Dębowej.
ZATRUDNIMY
RÓWNIEŻ
SrRZEDA.WCĘ do prowadzenia klubu w LESZ
KÓW ACH.

' PILNIE POSZUKUJEMY
• sprzedawców rejonowych (konwojen
tów' da rozwożenia Dresy
w kioskach zatrudnimy f.ównte2 eme
rytów 1
RENCISTÓW w niepełnym wymiarze
godzin hand'u bez zawieszania emerytury lub ren
ty
Zgłoszenia przyjmuje jw. Sekcja Spraw Fracowniczycn. te1 31-22-85 wew 39K-74 0

W.Z.S.M!
ZAKŁAD CSROrU TOWAROWEGO
w Gdańsku

NINIEJSZYM INFORMUJE1
o zwolnieniu udzielonym przez trlceprezeia Pol
skiego Komitetu Normalizacji 'Tiar i Jakości na
dopuszczenie do obrotu handlowego:

Zezwolenie to zostało wvdane na podstawie art.
10 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normaliza
cji (Dz U. Nr 53 poz. 298) iako . odstępstwo od
obowiązujących norm jakościowych.
Opakowania
aktualnie do

masła mogą być oznakowane nie
niżej wymienionych terminów:

— Masło Ex w folii laminowanej — do
30 czerwca 1987 r.,
— Masło Ex w pergaminie — do 30 w-ześ
nia 1986 r.,
— Masło stołowo-śmietankowe — do
września 1986 r.
___________________________ K-7531

LNICZA
METALOWO-ELEKTROTECHNICZNA
w Gdańsku-Wrzeszczu, ui. Klonowa 1
PSINIE KUPI

te »kierowaniem * Wydziału Zatrudnienia nastę
pujących pracownikowi

NA SPRZEDAŻ:

1. ciągnika z kabiną C-4011
rok produkcji 1976, nr rej. GDK TS4B, cena
wywoławcza 366 50*, zł,

2. przyczepy asenizacyjnej T-504
rok produkcji 1971. cena wywoławcza 82 300 zł,

3. rozsiewacza nawozów R-CW-3
rok produkcji 1973, cena wywoławcza 81 600 zł,

4. przyczepy asenizacyjnej T-507
rok produkcji 1973, cena wywoławcza 67 800 zł,

5. kolumny parnikowej PAC-1,8
rok produkcji 196», cena wywoławcza 105 600 zł,

—
—
—
—
—
—
—
—
—

6. kosiarki zawieszanej Osa Z-034
cena wywoławcza 25 168 zł.
Przetarg odbęazie są dn<a 10 lipca 1986 r. o go
dzinie 12.00 na terenie zakładu.
Oględzin dOKonać można codziennie w godz. od
10.00 do 12.00 poz. 1 do 3 w Dziale Transportu
Wewnętrznego, poz. 4 do 6 w Tuczami Zakładów
Mięsnych — Góra Pomorska.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wa
dium w wysokości 10 proc. wysokości cenv wywo
ławczej do kasy zakładu najpóźniej w dniu prze
targu do godziny 11.00,
Obowiązuje zaświadczenie z Urzędu Gminy o po
siadaniu gospodarstwa rolnego.
Zastrzegamy sooie prawo unieważnienia prze
targu bez poaania pi zycąyrj.
K-7S39

murorzy-tynkerzy,
montażystów rusztowań,
ślusarzy, elektryków,
roootnikow budowlanych,
ładowaczy,
majstrów - techników budownictwa,
inspektora kadr,
inspektora rachuby płac,
instiuktora praktycznej nauki zawodu
murarza.

Przedsiębiorstwo dysponuje miejscami w hotelu
robotniczym i kwaterach prywatnych
Informacji
udziela
Dział /.ati'udn'“ni„ i Płat.
pokó1 314 oraz telefonicznie tel. 31-01-37 lub 91-48-21 i
wewn 2)1.
K-315S

KOMENDA DOCHODZĄCEGO
OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY
Drży PKP ZNTK „Gdańsk”
w Gdańsku, ul. Siennicka 25
PRZYJMUJE

ZATRUDNI ZARAZ

udziela
K-7528

BUDCWLANO-PRODUKCYJNA
SPÓŁDZIELNIA PRaCY „RESPOL”
w Gdańsku, l*I. Pokładowa 9
POSIADA W ROKU 1986:
® wolne moce przerobowe w zakresie
prac dekarsko-blacharskich.
Off rujemy wykonanie prac z materiałów wła
snych.
Przy składaniu ofert decyduje kolejność zgło
szeń.
K-7452

UWAGA WŁAŚCICIELE BUDYNKÓW
! ODBIORCY GAZU
w Gdańsku-Oliwie
POMORSKI OKRĘGOWY
ZAKŁAD GAZOWNICTWA
w Gdańsku

— wszystkich chętnych do pracy i nauki.
W CIĄGU ROKU GWARANTUJEMY

— krycie dachów Fapą oraz obrobki
blacharskie,
— krycie dachów eternitem falistym (n ska i wysoka fala),
— malowanie pomieszczeń biurowych,
przemysłowych, usługowych, socjal
nych oraz konstrukcji stalowych,
— szklenie okien w budynkach usługo
wych, przemysłowych, b-urowych i in
nych,
— roboty posadzkarskie i murarsko-tynkarskie wewn.
spółdzielnia posiada materiały na wyżej wymie
nione roboty i przyjmuje zlecenia na III 1 IV kw.
1936 -oku oraz na ’987 rok z gwarancją szybkiej
i fachowej ich realizacji.
K-7076

UWAGAI ABSOLWENCI KLAS VIII

WARUNKI PRZYJĘCIA;
ukończone 17 lat, e nie przekroczone 18 lat,
ukończona szkoła podstawowa,
dobry stan zdrowia.
płeć męska
zameldowanie w_ Trójmleście Jub w najbliższej
okolicy,
KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:
— podanie,,
— życiorys,
— oc pis aktu urodzenia,
— cztery zdjęcia.
JUNAKOM PRZYSŁUGUJE;
— zniżka 8U proc. na przejazdy Koleją,
— 12 bezpłatnych onetow kolejowych iw tym i na
pociągi pośpieszne),
— za.iczerue pobytu w hufcu do etażu. pracy ł
nagtody Jubileuszowej,
— wynagrodzenie według obowiązujących atawek
płac.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
;
’
v w Elblągu

—
—
—
—
—
1

Zapisy przyjmuje Dział Kadr 1 Szkolenia Zawo
dowego w godzinach od S.oo do 14.00.
K-197J

! „SPOŁEM” PSS W GDAŃSKU
Gdaruk-Wrzeszcz, uł. Waryuskiege 36

INFORMUJE

ZAMIANA GAZU NASTĄPI W DNIACH:
• 8 Lire A 1986 ROKU:
— ul. Żeromskiego, Witkiewicza. Grottgera od ul.
rerdowskiego do ul. Wita Stwosza, ul. Wita
Stwosza numery parzyste od nr 2 do nr 16,
oraz ul. Poczty Gduńskiej;
• 14 LIPCA 1986 ROKU:
— ul. Drożyny. Polanki nr 76 77-78, 79-80, 81, 82-83,
84-85, ul. Wita Stwosza nr 102 ul. Noroilna’,
Grygniewskiego 4, 6, 8, Chełmcńskiego 16. Abra
hama 25C oraz Przedszkole 42 na u Michałow
skiego.
Szczegółowe terminy prac związanych z przy
stosowaniem urządzeń do spalania gazu ziemne
go zostaną
podane w ogłoszeniach na każdym
budynku.
"’rosimy^ o udostępnienie przyborów gazowych
ekipo” POZG w celu wykonania tych robo*
FOZG prosi wszystkich odbiorców gazu o za
chowanie szczególnej ostrożności Drży korzi staniu
i urządzeń gazowych w okresie sch regulacji.
ZaDtar.ia się korzystania z piekarników w ku
chenkach gazowych i pieców łazienkowych do cza
su ich wyi egulowania.
Pace wykonywane przez pracowników POZG
«wiązane z pizystosowaniem i regulacją są bez
płatne.
Budynki nie przygotowane i nie zgłoszone przez
ich właścicieli do przyjęcia gazu ziemnego zgodnie
z zaleceniami POZG zostaną całkowicie pozuavuone dopływu gazu
Powyższy tryb postępowania podyktowany Jest
zapewnieniem bezpieczeństwa odbiorcom gazu i
otoczenia.
INFORMACJI
O
POWYŻSZYCH SPRAWACH
UDZIELAJĄ:
— ROZDZIELNIA GAZU OLIWA, lei
52-14-62;
— POZG GDAŃSK. ODDZIAŁ OBSŁUGI ODBIOR
CÓW. te? 31-82-41, wew, 147,
— ADMINISTRACJE BUDYNKÓW.
jC-7602

ZAKŁADY RtMONTOWO-BUDOWŁANF
„REMONT*
Spółdzielnia Pracy
w Gd.-Kokoszkach, ul Cementowei 5
tel. 475-665 i 475 464

— zdobycie zawodu ślusarza.

ZATRUDNI ZARAZ

właścicieli 1
Odbiorców gazu, że dnia 26.OS.
1986 roku przystąpił do prac związanych z zamianą

gazu miejskiego na gaz ziemny w
kolejnych ulicach Oliwy.

w obrębie administracyjnym miasta Gdańska.
Oferty prosimy zgłaszać listownie lub telefonicz
nie (tel. 41-68-60).
K-7376

WYKONUJE:

srvbkq »amodiielnośó.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
i mieszkaniowej
Wfodysławnwia, ul. Gdańska Tg

— inż. budowy,
— techników budowlanych,
— majstra budowlanego z uprawnienia
mi budowlanymi.

— działkę budowlaną o pow. od T000
do 2500 m kw z przeznaczeniem na
bazę magazynowa lub ewentualnie
rozpoczętą budowę warsztatu rzemkśl
niczego

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS
9 nauko I praca w OHP zopewnj Cf

*«

*—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

skierowaniem a Wydziału Zatrudnienlai

k ©równików sklepów,
zastępców kierownika,
sprzedawców,
referentów ekonomicznych,
maszynutkę,
magazynierów,
elektryków,
szklarzy,
stolarzy,
murarzy.
malaizy,
tapicerów-

FONADTO SPÓŁDZIELNIA ZAPEWNIA:
— dodatki adaptacyjne w wysokości 20 000 zł dla
absolwentów szkół ponadpodstawovrych, które
umarzane będą po przepracowaniu 3 lat w spół
dzielni,
— talony o wartości 10 OoO zł dia pracowników w
weku do 35 lat, którzy- po raz pierwszy zawierają związek małżeński. Wartość talonu uma
rzana jest po przepracowaniu 2 lat w spółdziel
ni,
I . , .
— pomoc materialną dla osób o średnim miesięcz
nym dochodzie nie przekraczającym 8000 zł na
członku rodziny — na zakup wyposażenia szkol
nego dla pierwszoklasisty,
— 50-oroc. zniżkę w stosunku do obowiązującej
odpłatności dla pracowników, którzy korzystają
ze skierowań na wczasy w miesiącach: styczeń,
luty, wrzesień, październik i listopad,
— . wczasv pod gruszą" dla wszystkich chętnych
pracowników.
K-7481

DO HNA „lINfNORAD*'

O wszelkie opracowania projektowe w
zakresie budownictwa.

• masła z nieaktualna ceną.

ZATRUDNI

OGŁASZAJĄ
PRZETARG OGRANICZONY

płac

A

W GDAŃSKU

JUl OD 1 LIPCA 19*6 *

RSW „PRASA KSIĄ2KA-RUCH"
Oddziel w Gdańsku, ul. Podgarbary 10
PILNIE POSZUKUJE

ZATRUDNIĄ

ZAWIADAMIA

pracy i

I

W KRÓTKICH TERMINACH:

zakłady okrętowych urządzeń
chłodniczych i klimatyzacyjnych

19116-97-221-1, dla wpłat jednostek
gospodarki uspołecznionej

Informacji o «’arunkach
Dział Kadr te1. 741-141.

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROZPOWSZECHNIANIA FILMÓW

«i Zwydąftwo. 50,

• cegły pełnej.

ŹŁ Z DNIEM 1 LIPCA 19C6 ROKU

wg

t ».«.

PRZYJMUJE DO WYKONANIA

• ulegajq zmianie numery kont banko
wych w O NBP Gdynia dla wpłat do
chodów budżetu Terenowego.
—

BIURO rROJEKTOW? „CONSULT"
Si

T51 (12675) 1966 - 06 - 30

BAŁTYCKI

OGŁASZA PRZYJĘCIA
UCZNIÓW

W

ROKU

SZKOLNYM

1986-87

• Zasadniczej Szkoły Budowlanej
Pracujących w Elblągu

DO:

dla

W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

—
—
—
—
—

cieśla
monter instalac*« budowlanych
elektromonter
U
■
dekarz-blacharz
murarz.

UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ:
— Wynagrodzenie w wysokość* od 2300 zł do
3750 zr (w zależności od wieku, zawodu, roku
nauki),
— Premie kwartalne,
,
—• Codziennie drugie śniadan1»,
— Nagrody z funauszu zakładowego,
— Bezzwrotne zapomogi pieniężne (dla znajdują
cych się w truanej sytuacji materialnej) orar.‘
inne świadczenia przysługujące
pracownikom
budownictwa.
Uczniom zamiejscowym szkoła zapewnia miejsca
w internacie.
Szkoła organizuje atrakcyjne wycieczki i obozy.

• Technikum Budowlanego dla Pracują
cych (wieczorowego na podbudow ę
ZSZ)
O KIFRUNKU:

— budownictwo ogólne.
Bliższych informacji udziela oraz przyjmuje zapi
sy sekretariat Zespołu Szkół Budowlanych im. M.
KoDernika — EKB w Elblągu, ul. Obrońców Po
koju 44 tel. 406-64.
K-7ł09

ZAKŁADY OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ
CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH
„KLIMOR”
Oo. wa, ul. Łużycka I
ZATRUDNIA
w układach ot wrenir Gdańska I Gdyni pra
cowników wykwalifikowanych oraz niewykwalifi
kowanych celen przyuczenia w zawodach:
— ślusarzy,
— monterów urządzeń 1 Instalacji chłodniczych 1
klimatyzacyjnych,
— pawaczy elektrycznych i gazowych,
— kierownika magazynu,
— dyspozytora transportu
— wydawców magazynowych
— kontrolerów jakości.
i
Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw
Pracowniczych w Gdym-Kedłowie ul Łużycka 8
teł 223-398.
k 6759

na film wf scenariusza JANA DOBFACZYNSKIEGc „W CIENIU NIENAWIŚCI" reż. Wojciech Żół
towski.
'
K-7623

.

MATRYMONIALNE
INSTYTUT „Ona i On” uła
twia zawarcie ■ znajomości
w kraju
i
za
granica,
Gdańsk 37. skr. 18.
Tel.
51-22-51.
_
G -968
JESTES samotny, szukasz
przyjaciółki, przyjaciela z
kraiu, zagianicy — napisz.
Klub
Korespondencyjny
Poznań 11, skrytka 18
WDOWA, atrakcyjna 44 la
ta, pozna
odpowiedniego
pana najchętniej z miesz
kaniem Cel matrymonial
ny. Fotooferty: 6190, UPT,
81-301 Gdyni*'
INSTYTUT
„Medius"
—
Gdynia — 4. skrytka 77, te
lcfon 23-30-67, Pomaga sa
motnymi Wieczorki zapoz
nawcze!

UWAGA, INSTYTUCJE I PRZEDSIĘBIORSTWA!
DEZYNSEKCJA

tępienie
kardluchów,
mrówek
faraona, pcheł i pluskiew
- be? przerywania działalności
instytucji I przedsiębiorstw,
- skutecznie, szybko, tGmo
- bezpiecznie,
- bezwonne preparaty zachod
nie,
- GWARANCJA.
SPÓŁDZIELNIA PRACY „KOD"
Oddział Dezynsekcji
ul. Tatrzańska 19, 81 806 Sopot, skr. pocztowa 15, lei. 51-32^18.
*
K-2983
SERWIS ł SKŁAD KONSYGNACYJNY
ARMATURY I AUTOMATYKI CHłODNiCZ»
FIRMY DANFOSS - DANIA
1

SAMOTNI! Interesujące oferty, komak y zagranicz
ne ooleca ,.Lido”, Gfynia
10. skrytka 37. Tel 29-03-b3.
RENOMOWANE Biuro Ma
trymonialne
„F-wa”, Zas
pa, ui. Dywizjonu 5 K m
15, tel. 47-72-42 (11—17; —
najwięcej ofert z Trójmia
sta. Kontakty zagraniczne

NIFRUCHOMOśCI
DOM Jednorodzinny, wol
no stojący, częściowo wy
kończony — sprzedam. Oferty: 506 WUP 82-300 Elbiąg.
PORADNICTWO i pośred
nictwo w obrocie nierurho
mościami
(domy.
dz.alki,.
mieszkań,a) czynne w godz.
12—16, Gaańsk,
Ryoackie
Poórzeźe 5/7 m 4, telefon
31-60-47._____________ G-17713
WILLĘ komfortową 10-pokojową w Ustroniu Uzdro
wisko sprzedam tub żarnie
nię w obrębie Trójmia
sta, Oferty: “087, UPT, 813ol Gdynia 1.

PROWADZĄ
ZAKŁADY OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
I KLIMATYZACYJNYCH KUMOR
ul. Łużycka 8,
Gdynia
telex: 054409, telefon: 22-30-21, 22-30-81, wew. 257
PUNKT

SERWISOWY:

ZOUChiK KUMOR - ZAKŁAD NR 2
ul. Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia, teie*on 23-00-31, wew. 71
GWARANTUJEMY SZYBKĄ I FACHOWĄ OBSŁUGĘ.

K -738A

CHCESZ ZDOBYĆ ATRAKCYJNA [ POPŁATNY JLAWóS
• ZOSTAŃ ^>WKARU-p
POLrGRAFICZNO PAPIfRNfCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY
1 „NOWATOR"
w Gdyni
PRZYJMUJF ZAPISY

NOWY
dom
ptrtenowy
wraz z 5 ha ziemt. — sprze
dam. Wiadomość. Koście
rzyna, tel. 794, (godz. 7—15)

CHŁOPCÓW W WIEKU 15—18 LAT DO KLAS PIERWSZYCH:

PÓŁ
bliżn.aka — sprze
dam Gdynia, Kapitańska 5.
G-19328

W SPECJALNOŚCIACH:

DZIAŁKĘ 3000 m kw.,
Z
zezwoleniem
na budowę
szklarni, kotłowni i budyn
ku warsztatowego o pow.
110 m kw., — sprzedam. Te
lefon 72-46 88.
‘
G-19251
GDANSK — dom Jednoro
dzinny, kwaterunkowy, 46
m kw., (piece). 5000 m kw.,
og-odu zamienię na M-3
lub M-2 nowe
budownic
two. parte' lub 1 piętro w
Kościerzynie. Gdandt-Orunia. Kol. Zaranie 28.
BAR
Bistro — sprzedam
lub inne propozycje.
Tel.
32-02-81.
G-19262
DOMEK Jednorodzinny
w
okolicach Czarnej Wody —
sprzedam. Kontakt:
Mal
bork, ul. K. Marksa 1 m 1.
CIASTKARNIĘ w Wejnerowie — sprzedam. Tei. 2"94, godz. 12—14.
S-6154
GOSPODARSTWO o pow. 4
ha w pobliżu Gdyni — sprze
dam, Oierty: 6139 UPT. 8130] Gayma l.

9 Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gdańsku
—
—
—
—

maszynista offsetowy,
kopista offsetowy,
maszynista typograficzny,
składacz ręczny.

W czasie nauki zawodu uczniowi® otrzymują wynagrodzenie:
— w I klasie w tvysokośe) 2500 zł + 20 proc. premii,
— w li klasie w wysokości 2950 zł + 2o p>-oc. premii
— w III klasie w wysokości 3710 zł + 2a proc. premii.
Po 3 latach is uki zawodu czekają na Was interesujące miejsci pracy na dre
nie TRÓJMIASTA, TCZEWA i KA TUZ oraz atrakcyjne piace
możliwość d; 1szeg'- kształcenia w Zaocznym Technikum Poligraficznym w Gdańsku lub War
szawie.
--«i
- -^-®— .....
SPÓŁDZIELNIA ZAHEWNiA.
— wypoczynek, w atrakcyjnych miejscowościach oraz możliwość korzystania i
rekreacji sobotnio-niedzielnej,
— nagrody z zysku,
>
l
c
— uorawnienia wynikające z Układu Zbiorowegc Prrcowników Przemysłu Po
ligraficznego.
• DRUKARZ PRACUJE TY1.KO 7 GODZIN DZIENNIE
Zgłoszenia przyjmuie i informacji udziela:
Dział Służby P.acowmczej w Gdym-Redłowie, ul. Stryjska 2-4, telefon 22-35-2!.
wewn. 32.
K-7487

•PRZEDSIĘBIORSTWO

DOM w Malborku, dom z
działką w centrum Koście
rzyny — sprzeda pośred
nictwo. Tel. 31-60-47. (12—
16}
G 19561
PUNKT handlowy w Trój
mieście — kup*ę. Zieliński,
Koszalin, Zwycięstwa 83 m
6.
G-15584
DOMEK
jednorodzinny z
ogi ódkiem
w' Braniewie,
tanio — sprzedam. Telefon
41-66-79.
G-19460
GOSPODARSTWO — 10 ha
koło Żukowa — sprzedam
Wiadomość:
Orunia,
ul
przytorze 3 A m 12.
DOMEK jednorodzinny
—
woda, łazienka, c.o., garaż
zabudowana
gospodarcze
2 05 ha ziemi zamienię na
mieszkanie
wiasnosci-owe
3-pokojowe, nowe budow
nictwo oprocz Trójmiasta
lub sprzeaam Wiadoipość:
Piaskowiec 4, gmina Osta
tiewo, po goaz. 15.
DWIF szklarnie 700 m kw.,
L dwie działki ogrodnicze
— sprzedam. Oierty: 19389
Biuro
Ogłoszeń,
83-958
Gdańsk
DOM (działka
porośnięta
lasem) Bery Tucholskie —
RDrzedam. na cele rekreac yj
ne. Połom Franciszek Lubocin, 89-330 Śliwice.
DOM
w stanie surowym
zamkniętym
z instalacją
elektryczni z możliwością
bu-Kłwy szklarni przydomo
wej niedrogo — w Pszczół
kach, dziaika o pow. 900
m kw., własnosc hipotecz
na — sprzedam
Oferty
it*613, biuro Ogłoszeń, 80958 Gdansk.
ZAGOSPODAROWANĄ
działkę ogrodniczo-budowlaną 3800 m kw., w Gdsńsku-Osowie
nad jeziorem
— sprzedam, Tel, 22-13-26
po 17.
S-6X69
DUŻY
zakład rzemieślni
czy z dochodową produk
cją — spizedam.
Oterty:
«176, UP1, 81-301 Gdynia 1
DUŻY plac z domknem w
Orłowie zamienię na mie
szkanie własnosoowe, kom
fortowe, warunki do omó
wienia. Oferty; 6186, UPT,
81-301 Gdynia 1.
DOMEK
(plac) zamienię
na
M-4 — własnościowe
Gdyn.a. Lidia Brodzińska,
Gdynia-Grabówek,
Dział
dowska 46 m 1.
,
DOM, 125 m kw., z dział
ką przydomową 0 44 ha, ogród
zabudowania gospo
darcze, wies
Czekano-.i'o
koło Wągrowca przy głów
nej drodze
zamienię
na
mieszkanie
własnościowe
lub sprzeaam. Oferty z ce
ną; 6199, UPT, 81-301 Gdy
nia 1.
PLAC w Jastarni — sprze
dam.
Krystyna
Fermus
26-520 Wierzbica nr 13 m 9.
POSPEDNlCTWo
sprzeda
— dom ewentualnie z war
sztatem (obecnie castkarnis\ Szemud
30 km
od
Trójmiasta. Tel. 51 37-77.
S-828

ROBÓT SANITARNO-PORZĄDkOWYCH
w Gdańsku

OGŁASZA PRZETARO PUBLICZNY
NA NIŻEJ WYMIENIONE POJAZDY SAMOCHODOWE:

• SKODA 706 RTK PS-7
n*
rejestracyjny
702 545 al,

GDM

918a,

rok

produkcji

1974

cena

wywoławcza

• SKUDA 706 RTK PS-7
nr rejestracyjny GDN
421 527 zł,

931A,

rok

produkcji

1973,

cena

wywoławcza

• SIAR 28 SMW-28
nr
rejestracyjny GDM 903A, rok produkcji
1977,
cena
wywoławcza
460 692 zł.
Prze.: r-g odbędzie się w dniu 15 lipca 1986 roku na terenie bazy przv ulic
Jedności Robotniczej 43-15.
Po.azdy można oglądać w dniu l* lipca i98f r. w godz od 11.00 do 13.u0 w
Gdańsku-Ujeścisku (Haia Berlin),
Osoby zainteresowane powinny wpłacić wadium w wysokości 10 procent ceny
wrwcnawczej najpóźniej na Jeden azleń pized przetargiem na nasze komo
NBP III O-M Gdańsk nr 19031-4646.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu i wyboru oferenta bez po
dania przyczyny.
K-7i75

CHCESZ ZDOBYĆ ATRAKCYJNY ZAWÓD
WSTĄP

DO:

• 9-3 DOCHODZĄCEGO OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY
PRZY STOCZNI GDAŃSKIEJ IM. LENINA.
POBYT W HUFCU TRW A DWA LATA.
W TYM CZASIE MOZESZi

— uzupełnić wykształcenie podstawowe,
— kontynuować naukę w stkole ponadpodstawowej,
— zdobyć zawody stoczniowe.
Wszelkich informacji udziela i nabór prowadzi KOUENn * 9-3d OHP gdaN.sk
ul. Jana z Kolna 31. wejście pr/.y iii braune sinr/m (,,r| ul v Jana z solna
przy przystanku PKP Gdansk-Stocznia), tel, 39-27-38 lub 39-21-57.
Dc hufca przyjmowana Jesi młodzież mająca ukończonych minimum 6 k’as
szkoły podstawowej, wiek 15 lat i dobry stan zdrowia.
K .

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

w Gdańsku Oliwi*, iH Lumumby 5, telefon8 53 07 07
-INFORMUJE
y
• ZE W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM DODATKOWYCH KLAS
JESZCZE ZAPISY UCZNIÓW;

PRZYJMUJE

• pragnących uzyskać atrakcyjny i popłatny zawód:
— montera instalacji przemysłowych,
— montera instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych
z jednoczesnym dodatkowym uzyskaniem upiawnień SPAWACZA
wyżej wymienionych zawodach.

I

w obu

*

OFERUJEMY BARDZO KORZYSTNE WARUNKI — M. IN.:
• wynagrodzenie miesięczne z premią wynosi— ucznia klasy I — 2700 zł
— ucznia klasy II — 3240 zł,
— ucznia klasy III — 4200 zł
— pius dndatkowo comiesięcznie 1600 zł STY'PEN Dl U M dla
stkich kias.

•
uczniów wszy

PONADTO:
— bezpłatny codzienny posiłek regeneracyjny.
— hezpłatnt zakwaterowanie w internacie,

— bezpłatne owa ubrania w yjNiuowv
— ukończenie Ulgowego kursu na prawo jazdy,
możliwość kontynuowania nauki w technikum.
Absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych podejmujący' piacę w Gd.iń.kin
Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych ,,Insfal” otrzymują
• 20 0OP zł na zagospodarowanie — a także — jako wy soko kwalifikowani 1
bardzo poszukiwani fachowcy mają możliwość wyjazdu na budowy ekspor
towe po ukończeniu 21 roku życia.
PODANI A w raz z i urK' m KY'i ? Ml prz^łac r>a1"żv pod adresem: Zasadnicza
Szkoła Zawodow,. GFIP ,,łnst.al” 80-371 Gdansk, ul. Lumumby 5.
K-7605

o 11 r

151 (12675) 1986 - 06 - 30

PRZEDSiĘBIOkSrWO ROBÓT
INŻYNIERYJNYCH bUDGWNIOWA
PRZEMYSŁOWEGO
w Gdańsku
w porozumieniu i OPWjK — Gdynia

pnik 26 czerwca 1386 roKU zmarła po długich 1
ciężkich cierpieniach, prxetywaiy lat M

MAkIANNA WROŃSKA
Pogrzeb odbędzie =>U dnia 3t> czerwca 1M6 roku
o godzinie 13 na cmentarzu Srebrxyako
< czym zawiadamiają
«ostra i ®***®g“^!22*

INFORMUJE
12 W DNIU 1 LIPCA 1986 R.:

jiebokim żalem zawiadamiamy, la dnia M
c-crwca 1986 roku przestało bić szlachetne serce
• ego najukochańszego męt«
troskliwego ojca,
dziadka 1 pradziadka
t

STEFANA

•

żukowskiego

z powodu wykonywania podłączenia nowego wo
dociągu do -łieci miejskiej
»
PRZFPRASZAMY ZA UTRUDNIANIA.
K-TM

artysty malarza
Msza św. żałobna odprawiona zostania dnlis 1 lipca 1986Toku, o godz. «.» w ko^lela N.M.P. w

Pogrzeb po mszy ««ń. o godi. 13 na cmentarzu
Witt mińskim.

SPECJAIISTYCZNA SPÓłDZIFLNIA
PRACY „TELEELEKTRONIKA”

^

pocra -on- w głębokim amutku:
Pogrążona

as

wystqpi brak wody w Gdyni- Orłowie
w rejowe uli«. Płockiej, Łowickiej, Kiej
stuta

tona ■ dziećmi 1 Jadalną.
S-664‘1

ZATRUDNI ZARaZ;
Z wielkim talem zawiadamiamy, te dniu *6.0«.
1986 t. zm»rł n«sz ojciec, teść i kochany dziadek

• techi.ików — elektionikow ze specjal
nością łączności.
Warunki pracy i plecy do uzgodnienia w siedzi
ble zarządu Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Niemcewicza 17,
telefon 41-71-83
K-7696

GERARD KUBATH
Li-czymy się z talem z całą rodziną.
Syn. synowa i wnuczki a Oilngen.

UWaGa, PRZYJACIELE ZWIERZĄT!
Z żalem zawiadamiamy, że dma 38, b6. 1986 r.
odszedł od nas wlertiy przyjaciel, mąt, ojciec, teść
l dziadek

ZARZĄD OKRĘGU
w Gdansku
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
“
w Polsce

GFRARD KUBATH
Msza iw, odprawion." zesranie 30.06.1086 r. o godr
7.30 w kościele św. A. Boboli przy ul. Mickiewi
cza, pogrzeb w tym gainym dniu o godz. 14 na Arehrzysku.
Rodzina.

POSZUKUJE
KANDYDATÓW DG PRACY NA NASTĘPUJĄCE
STANOWISKA:

Z głębokim talem zawiadamiamy, łe 38 czerwca
1988 r. odszedł od nas kochany mąt. ojciec, teść,
dziadek 1 pradziadek, przytywszy >6 lat

— kierownika schrorńska
(wykształceni*

— inspektora
gandy

BERNARD BRONISLAW PFll
Msza św*, żałobna odprawiona zostanie 1 lipca
br. o godz. 8.30 w kościele św. Stanisława Bisku
pa w Gdańsku-Wrzsszczu.
Pogrzeb w tym »amym dniu o g<odz. 13 na cmen
tarzu Srehrzysko.
Pogrążona w żałobie
rodzina.
W dniu 26 czerwca 1986 r..
zsiarła najukochańsza matka,
1 prababcia

średnie),

ds.

profilaktyki i propa

(wykształcenie średnie),

— pielęgniarzy zw erząt
(wykształcenie podstawowe).
Wymagany bardzo pozytywny stosunek do zwie
rzą
Wszelkich inlormacji uazie’a biuro Zarząau Okrę
gu. ul. Wyspiansniego 30. tel. 41-94 70.
■ Towarzystwo zastrzega sobie prawo wyboru kan
dydatów.
K-7693

w wieku 81 i .t,
teściowa, babcia

MARIANNA PAWLONKA

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY
w Gdońsku, ul. Korzenna 33-35

Msza św. żałobna odprawiona będzie w kościele
paTafialnvm św, Stanisława Kostki w Oliwie przy
uL Abrahama w dniu 30 czerwca 3988 r. o godzi
nie 8.00.
Pogrzeb tego samego dr.ia o godz. 12 uć na cmen
tarzu SrebrzysKo.
o czym powiadamia pogrążona w smutku
rodzina.

NA SPRZEDAŻ:

• samochodu

osob. marki Fiat 125o

nr rejestracyjny GDG 367C, nr silnika 770878,
nr podwozia — nadwozia 828312, rok produk
cji 197! noj. sk. silnika !5C0 ' liczba miejsc —
5, stopień zażycia 89 proc., cena wywoław
cza 118 000 zl.
Przetarg odbędzie się d lia 17 U >ca o goazime
11.00 w siedzibie Wojewódzkiego OsroaKa KąnUury
w Sali Mieszczańskie] przy ul. Korzennej 33-35.
Wadium w wysokości 10 p.oc. ceny wywoławcze,*
należy wpłacić w kasie WOK, ul. Korzenna 33-35
w przeddzień przetargu.
Pojaza można ogladać w dniacłi 13—16. 07, br. w
godzinach 10.00—14.00 na parkingu
przy
hotelu
„Hevellus’\
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu,
II przetŁ.g odbędzie się w tym samym dniu ~
godzinie 13.00.
_____ ^ 7i74

ANNA SŁOMOW1CZ
z domu Bednarska
Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele
Najświętszej Marli Panny w Gdyni, vr dniu 1.07
1986 r. o gudz. 9.30.
Pogrzeb — Witomhio, godz. 11.60.
Pogrążone w smutku
siostry I rodzina.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 37.08,
1086 r. zmarł nagła najukochańszy mąż, najdroż
szy tatuś

CZESLAW WĘGOREK

POLSKA ŻEGLUGA MORSKA

żył lat «2
Pogrzeb odbędzie się 30.06.1986 z. • godz. 13 n*
cmentarzu ł ostowiceMsza święta odbędzie się w kościele Chrystusa
Króla w poniedziałek, 30.06.1988 r., o godz. fc.00.
Pozostaje w głębokim smutku
tona s synami.

ZAWIADAMIA
SWOICH EMERYTÓW 1 RENCISTÓW
ZE WYPŁACA:

% nagrodę z zysku za 1985 rok.
5 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
czerwca 1986 r.. w wieku 86 lat zmarł

dnia

Po pieniądze należy zgłosić się do Kasy Zakła
du kb.ornlkowców i Usług Armatorskicn, Gdynia,
ul. Waszyngiona 34, IV p- od godz. 8 30 do 13.30
K- 7641

38

BERNARD PELL
odznaczony m. ln. złotą odznaką . Zasłużony Prucowro.k Łączności” oraz innymi odznaczeniami.
Był wychowawcą wielu pokoleń łącznościowców.
Cześć Jego pamięci!
Rodz.nie zmarłego wyrazy serdecznego współczu
cia składają
kierownictwo, organizacje społeczno-poli
tyczne orai pracownicy Wojewódzkiego
Urzędu Poczty w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 1 llpc* 1986 r.
o godz. 12 na cmentarzu Centralnym Gdańsk-Srebrzysko.

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
W POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

ODBĘDZIE SIĘ
OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
• mgr. ini. Pawła Raczyńskiego
POD “YTUŁKM:
# „Elektroniczne meioóy diagnostyki procesu elektrost> mulacji serca”.
PROMOTOR.
— doc. dr inż. Zenon Boguś
Praca doktorska znajduje się do wglądu w Czy
telni Biblioteki Głównej PG (Gmach Główny).
K-T64J

WALENTYNA ACHRAMOWICZ
z domu Obachowska
fisza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 167
1986 r. w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Gdyn>-Orłowie o godr. 8.30.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.
15 na cmentarzu Łostowiekim w Gdansku,
o czym zawiadamiają nieutuleni w żalu
mąż i córki x rodzinami,
Prosimy o nieskładanie kondolencji.

Pxla;e się do wiadomości, żt w dniu » lipca
198C roku o godzinie 11 15 w Audytorium 1 Elek
troniki
Wydział
Elektronik5
Politechniki
Gdańskiej, ul. Majakowskiego 11-12

ODBĘDZIE SIĘ
OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
POD TYTUŁEM:
• Dobór metody komutacji w steel teleinforma
tycznej”.
PROMOTOR:
—• doc. di bab. inż. Dominik Rutkowski
Praca doktorska znajduje się do wglądu w Czy
telni Biblioteki Głównej PG (Gmach Główny).
K-764T

— sprzedawców,
— kasjera.
INFORMACJE: tel. 31-39-*«.
K 7311

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w Gdyni O Iowie, ul. Folwarczna 2
OGŁASZA

|

PRZETARG

WOJEWÓDZKA DYREKCJA INWESTYCJI
Oddział „Północ” w Wejherowi«
POSZUKUJE WYKONAWCY

NA WT KONANIE:

DLA
UZGQDN1 IN
PROJEKTOWYCH
ORAZ
PRZYSZŁE¥ RE ALIZACJI NIŻEJ WYMIENIONY' (f
INWESTYCJI:

- elewacji budynku szkolrega,
- remontu dachu.
Termin wjkonania tiewacji do 31. 12. 196T roku.
^Termin wykonania remontu dachu 3b. Iż. 1986 roudzlahi W przetargu zapraszamy p<*z«d«ębiorJu.n!>';^ov,e» spółdzielcze i osoby prywatne.
iar ,
f
»Władać w zalakowanych koperw Jekretaffle si£i°d ukaz,,nia
ogłoizeni«
unieważnieni^
w^boru oferenta, względu.«
unieważnienie przetargu bez podania j zyczyny.
K-7604

PRZETARG NIEOGRANICZONA

• samochodu marki Żuk A* 11
Przetarg odbędzie się w anlu 1T lioca *686 r •
godzinie 10.00 w Gdańaku-Ollwłe, ul. Bażyńskl«ul.

i

TroJdo ikOOW dnlU “ UpC* 19M TOk' 0(1 ««»^y
Warunk' pr: „targu określa MP nr 38 po*. 250-63d*7myst,ępu^acy du przetargu w-nnl wpłacić waks-:e ufW^°k0ś5l lt Procwywoławczej w

pJSddl,^“^ *•» «•> «•« ■>•)«*■*■! targur^i1hAn,if0d°■SCi'? do *kur:u pierwszego prze,'iaSi98( r^nierj,;ę-<?Iugi t-rzetarg w dniu 4 sierpniżseej.
&od*mie «ao przy ceni« *o 50 rroc?

c.

— Zespół rekreacyjno-sportowy w Wej
herowie przy uł. Chopina — wraz z
sieciami

nr silnika S3Z90I, nr podwozia ST931- **v
dukcji 1965, „te lien zużycia |f pro( * cen*
wywoła weź:, n« 70» zŁ
*

Sopocie

— Centrum Handlowo-Usługowa w Wej
herowle

— kubatura całkowita — 34 600 m sześć
— p.u. — 6115 m kw.,
— wartość p.c. 1985 r. — 2S4 min zl,
— przewidywany termin realizacji — i9M—M

NA SPRZEDAŻ;

Jglldać w

kubatura całkowita — 4310» m szelc.,
w tym biblio ®ka kubatura — 9200 m meśeM
p.u. - 60«0 m kw.,
wartość p.c. 1986 r. — 470 min zł,
przewidywany termin realizacji — 1988—M

— Przedszkole dla dzieci głuchych z In
ternatem w Wejherowie

OGŁASZA

nożna

—
—
*—
—
—

— kubatura całkowita — 44 45S m sześć,,
— p.u. - 7903 m k W.,
— wartość p.c. 1986 r. — 519 min *1,
— przewidywany termin realizacji — 1986—91

UNIWERSYTET GDAŃSKI
w Gdańsku-Oliwie. ul. BaiyAskiego la

möjam«h»6d

— Zakłaaowy Dom Kultury w Wejhero
wie przy ul. Buczka

— kubatura całkowita — 74 779 m s*«ś«>,
W TYM:
• hala sportowa
— p.u.
3112 m kw,,
— wartość p.c. 1986 r. — *75 miu «I
• kryta pływalnia
— p.u. — 5079 zł,
— wartość p.c. 1986 r. — 5*2 min zł.
— n ‘zewidywany termin realizacji inwestyej* —
1988 — 1992 rok.
Wvrr*enione nweslyele objęte są preferencjami
materiałowym L i finansowymi
wynikającymi z
realizat jl objętych zamówieniami rządowymi w
ram ich budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec.
Bliższych Informacji w zakresie programu rze
czowego Inwestycji udziela Dział Przygotowania
Dokumentacji, tel. T-28-49.
K-T401

u

c

y

k

i

7

KAFELKI. Te.. 53-19 7T.
C--1958*

L0KA1£
SPÖCDZIELCZE. 8-i.iokoJow* óopot zamteiitię da wię
kiz«. lei. W-76-66.

DZIAŁKĘ budowlaną
—
sprzedam. Teł. SI-9J-tfl po
god: ._19, ____
S-844
DZIAf KĘ letniskową nad
Jeziorem wraz z domklem LODÓWKĘ NRD dkk IM,
typu Wieżyca (etan suro okazyjnie. Teł. 52-91-50,
wy). 45 km od Trójmia
sta — i prziouam
Oferty ■ POMPĘ - wodną
naziemna
2D347, Biuro Ofcłcwzeń, 60- 3 stop, prod
szwedzkie,5
058 Gdańsk.
moc - .sil. 0,5f JcW, zasnł
220-380V wyd. 3000 1,’godr
wys.
tłocr 1 26 mTeł.
POŚREDNICTWO HAN
57-99-97. w godz. lo—21.
DliOWE SPRZEDA;
— działki budowlane w
' NAMIOT -»-osobowy, maszy
Orłowie, Rumi, Osowej;
nę szewską. Tel. 52-37-67.
— domy Jednorodzinne
w Sopocie.. Orłowie, Re
LODÓWKĘ
miniwleżę. ma
dzle,
Gcuńsku-Olszynazynę do szycie
Amator
ce;
1
rtereo
plus
kolumny. Ou
— dom z w ans zt arem w
ws, Ceynowy 4A m 1
Reda i e;
— domk.1 letniskowe.
MOTOROWER K7det.
ro
Korzystne oferty, dogod
wer
Tandem
Wrzeszcz
ne loaallzacje.
Zapra
Żywiecka
13
m
3.
po
16.
szamy — wtcrkl. «zwar
tki — (12—17).
Sopot.
WIERTARKĘ, grę ^lewicy!
1 Maja ił m 4.
Teł.
ną
linę
stylonową
10
51-27-64.
S-b41
mm. Tel- 41-62-69
POL do.nu — sprzed im, Re
da, Pur-ka 18.
S-603^

SOPOT’ — 3-pokojow* za
mienię na dwa mieszkania,
jedno mieszkanie Sapat. Tc
lefon 51-45-N.
G-19240
ŻABI ANKA — M-2, 31 m
kw., zamienię nr większe
w Kaaomiu. Gdańsk, Gdyń
ska SH/14 po 17.

OWCZARKI
| niemieckie
szczenięta
rodowodowe
Wrzeszcz.
Wrreszczańska
19. tel 41-18-89.’
G-1960?

WIEŻĘ Undtry.' nową. Tel
51-44-87,
G-19828

MAŁŻEŃSTWO
z dziec
kiem poszukuje n.modzie)
nego mieszkania lub nitkre
Dującego potcoju z kuchnia
w Trólmieście lub okoliCŁCh. Tel. 41-92-65.

NOWE nadwozie Fiata i25p
— sprzeaan) Tel 20-26-75.
AUDI 60L — 1975, blacharke do remontu — sprze
dam Orłowo, Wielkopolski
28_ (sklep'
_______ S-^oOaf
At ARM Y- fotokomórki
Tfcl 22-13-02.
S-604i
ZASTAWĘ 1100 P — 1978 X
sprzedani Tel, 23-57-92___
CIAGNTK toil — spizedan,
Tadeusz Mykowski, 83-226
Skórcz, tel 247 — wybudo
wanie.
G-11533
FIATA 132p. 1976 (niespraw
n1’) — sprzedam. Wrzeszcz
ul. Migowe Dome 18 C, pc
godz._15.__________
O-1956 >
VW 13i>0 — 972 tanio —
sor7edam. Osowa, Komendo-ska 68
G-19085

SKODĘ S 100 po wypadku
— sprzedam. Gdańsk-Oliwa. Karpacka 4 B m 39 po
16,_____________________G-1943H
SYRF.NĘ R-20 pilnie, tanio
— sprzedam. Prusi.cz, ul
Nowotki 16 m 11.
SYRENĘ 1980. piłę taśmo
wą 400 — sprzedam
Tel
«2-67-31
~__________ G-13519
GARAŻ w Gdyni-Chyloju
kupię lub wynelmę.
Tel.
20-57 48.
S-6168
FORDA Taunusa 12 M, tan'o — sprzedam Tel. 20-95”7 no godz. ;6
S-6a88
UŻYWANE
nadwozie
od
Poloneza — sprzedam. Jó
zef Orzechowski, Malbork
uł Ogrodowa 3 A, tel. grze
cbdościowy 36-36 po 16.
FIATA I26p odbiór PolrriOzbyt, koniec lipca
sprze
dam luh zamienię na no
v/ego Poloneza,
Gdynia
Aluminiowa 7.
S-646S
SZUTROWANIE wałów ioT
bowych 1 cylindrów — wy
konuyę Orłów
Mtooow».
AUTO ALA RM
—
3 lata
gwarancji.
Tel41-34-57
(16—19).______________ G 17898
BARDZC stary samochód
zaohodniel marki — kupię.
Tel. 20-37 60,
S-5757
«pr^edam
S-57l5i

FIATA 126p dc emontu —
kupię. Tel. 32-08-73

ńWIĘ 15 t diesel — rp'ze
dam.
Wrzeszcz. ‘ Wojska
Polskiego 21 m 1, wleczo
rem.
_____
__ } -0639
ZASTAWĘ korr. pletm, na
części,
noto rower Komar
— sprzedam Oliwa, Pomor
ska 7 *x 3.
G 20534
SILNIKI
kompletne
do
Wartburga 353 oraz Wiel«
Innych części — sprzedam.
Tp! sl-53~?)3 do 15.
SYRENĘ 104 uszkodzoną —
«sprzedam. Tel. 41-54-62.

FIATA 125p MR sprzedam.
Przymorze
Piastowska
100D ro 59____________ G-20874
WARTBURG/
312. „ zejściówkę. 1966 blacńarka do
remontu lub na części —
sprzedam. Tel, 51 45-39,

SPRZEDAM
»»RZYCZEPĘ bagażów, N250. Tel. 34-21-4? po 19.

PRZYSTAWKĘ
wa 126. folie
Te' 41-83-77

kempingobezt arwna
G-19620

MASZYNĘ dziewiarską Orun'a, Jedności
Robotni
czej 60 m 1.
G-1963«
RADMOR 5102 TE korek
tor. Tuner. Te' 20-70-38

DOBERMANA
— ’■oczna
sukę. tanio. Reaa, Orzesz
kowej 1 m 7. *
S-6187

RADIO,
Tuner, korekto' M-2 <36 m kw.), kwaterun
Padmor. Tel. 22-13-05.
no
kowe z wygodami zamienię
20
S6192na większe tvlko z c o T«
2efon 32-37-Ö2
G-19023
KANAPĘ" fotele /antyk),
dźwigary, innt buaowlane
POSIADAM budynek
dc
Gdvnia,
ul. Dzńałdow^ka wydzierżawienia
c
pow
46S-6193 140 m kw., nadający stę do
ivszelkiej działalności blis
BOKSERY lodori»dowe. Te ko Gaynl.
Oferty:
6138
łefor W-95-V51.
S 819!
UPT, 81-0OI Gdynia L
PRZYCZEPĘ
- wywrotKt
SOSinuWIEC — M-4 spół
* t. Rumia, Grunwaldzki
dzielcze zarmemę na podib
109.
’
i
S-6201
ne bib mniejsze — Trój
TELEWIZOR '
kolorowy miasto lun okolic«, Gdańsk
przenośny 13 cali. maszynę -Oliwa, Świętopełka i Te>
>
G-19516
do szycia Freia. Tel. 71-03- 52-33-bo.
86. po 16.
}
S-6202
MIESZKANIE
l-pokojowe
PIEC gazowy c.o t ates kwaterumcowe, 33 m kv. .
c.o., ztare miasto zamienię
tem pow. gi-ztjwcz«* 75 m
na większe, piece, etażowe
kw., Tel. 72-27-84.
wykluczone. Oferty: 1953«
PIECYK. gazowy łazienko
Biuro
Ogłoszeń,
»0-956
wy czeski.
Cferty: 62i3
Gdańsk.
bTT 81-301 Gdynia 1.
DW A pokoje z kuchnią na
PRALKĘ automs+yczną, u- Zablance — »przedam. Tel
tywaną Tel. 51-Ä-67.
31-60-47 (12—16).
KAFELKI. Tei. 2i-60 07. po
16.
S Ó229

WIDEOPOSREDNICTWO —
sprzęt, zamianę kasel. Tel
Ul-99-55, (11—16).
G-li^łf 9
JAMNIKI krótkowłose czar
ne
podpalane z rodowo
dem Tel. 51-7'.
.3-809
PÓŁAUTOMAT jo j roduk
cji
pączków
angielskich
(USA) sprzednm lub przy-'
stąpię do spółki.
Oterty
7129, Biuro Ogłoszeń,
Ol
sztyn, Partyzantów 71
DECK dwukasetowy Tech
nics
gwaiancja.
Telefon
39-61-28, (7—14).
G-19136
KOŻUCH
damski, nowy
zagraniczny. Tel, 23-67-72.
SADZONKI chryzantem. T«
lefon 31-79-02
G-10989
ZAMRAŻARKĘ i Radmora
z Kolumnami. Tel. 43-13-86
WIEŻĘ Hanseatic d^vukasetową.
Gdynia Perkunn
13 m 2.
3
S-6145
PRODUKCJĘ rzemieślroczą
z zamówieniami
odstąpię
Tei. 710-890 (15—21).
KOMPUTER Schneider 484
Tel. 51-49-91.
ü -20713
WERSALKĘ Sultan 1 kucnenkę
gazową «-palniko
wą
—
uż> wane, T deion
51-30-45.
n
G'-20754
KOŁYSKĘ dziecięcą
rzęda Tel. 52-51-73.

Swa-

RADIOMAGNETOFON
Crown, radiomagnetofon sa
nochodov-y. Tel. 51-63-04.
SYPIALNIĘ Czersk »tal 10
Tel. 566-488,
G-18876
POLIETYLEN
wysokociś
nieniowy,
większe ilości.
Marzeciü, Pasłęk, ul.
A.
steflenr 37, tel J'-lł

PIEC
gazowy c.o. 150 a
kw. Gdyma-Orłowo
Kur
piowska 44. godz. 17—20.

FOTOAPARAT Canon Roi
lejflex, lub inny, ot ektywy różne, światłomierz. Te
lelori 52-17-19.
G-1903_

WINDSURFING nowy kom
piet. Tel. 22-43-29,__________
WIERTARKĘ, Td. 53-13-26.
G-1932"

SILOS do cenientu.
Ry
szard Lewańczyk. Chwasz
czyno, Losie Błota. 32.

MEBLE używane.
pralkę
wirową, kuchenką gazowa
Tel. 31-77- 47.
G-1927!

DOJARKĘ eektryczną. Tm
lefon, 41-89-14.
0-1839

KUCHENKĘ
elektryczna
ezteropłytkowa z piekarnklem. Toi. 23-49-27
CYKLINI ARKĘ 220V, pa
piet ścierny. Teł. 25-10-88
WYPOSAŻENIE fermy łigje^, Red;. OrzeszKoweJ 17
AKORDEON
Weltmeister
120-ba»owy. Tel. 86 43-00.
PRZYCZEPĘ do lodzi Nie
wiadów. Tri 31-81-88.
WORECZKI, słomki de eytrynady, Tel. 23-38-54.
GRAMOFON Emanuel, pat
de _ma: aźu Tel. 4t-7 39BRANSOLETĘ damską su
knię ślubną Tel. 23-58-72.
FOLIE do nadruku Tele
fon 31-67-17,__________ G-195S9
PIEC
akumulacyjny
Gdańsk, Skarpown 99 m 1.
SILNIK nrzvczepny do ło
dZL Tel. 41-2! 1-02, po 17.

KOMFORTOWĄ . kawale.kę x telefonem w Gnańsku-Siedlcach — sprzedam
Oferty: 19566, Bjuto Ogło
szeń, 80-958 Gdańsk, '

■ BILARD7' tanio plus częś
ci. Tel. 57-91-54.
G-18139

KUPIĘ

NAMIOT
Pvllca 4, nowr
'•el 47-70-32, po 17.___
EKSPRES
do kawy RFN
lodówkę SileQi? uży can*
•tół okolicznościowy
11 el
32-56-3«
a 16985

MIESZKANIE duże 2-pokO
jowe
kuchnia,
łazienka
(Piętio domku) od 1 s.er
pnia do wynajęcia, 2-s la
ta. Borkowo koł^ O.uni.
Komunikacja miejska. Ofer
tv: 19143. Biuro Ogłoszeń
80-958 Gdańsk.

PIEC gazowy c.o.. do TT m
kw., Gdynia, Świerkowa 33
m3.
*
S-6184

KREE ENS
stołowy nowy
MłeszKO. Orłowo. Wielko
polska 26 (sklep)._______ . •

KAMIEŃ polny obrabiany
do
buuowy.
Mieczysław
Ossowski,
Tolezewo
52
77-124 Parchowo, kolo By
towa.
C-i9254
WOZ p«szczelarski z wyoo■ażeniem. Tel. 81-19-13.

KAWALERKĘ luo pokój r
kuchnią Kupię lub wyn«Jmę.
Tai. grzecznościowy
20-17-21.
G-19140

SZAFĘ TUT. T*J

31-08-03.
G-1963*

BONY PKO. Teł. tl-14-18.
S 75*
WELUR grans tow y (każda
iość.i- Oferty z cena: 7l3c
Biuro Ogłoszeń,
Olsztyn
Partyzantów 71.
G-690T
URZĄDZENIE do preparo
wania ryżu. Tei. 32-54-70.
mag
Alpin«

PROFESJONALNY
nelofon kasetow y
Al 85. Tel. 66-30-8,,
SUBIT,
51-26-04.

chemortł

CHEMOSIL

Teł.
S-644

Tel. *i-83-56.
G-19421

KOJEC dziecięcy.
31-72-60.

Telefor
G-20583

MAGIEL elektryczny.
al-36-17. (8—14).

Te

BOH Y PKO. Tel

4)-81-89.
G-17129

BONY PKO. Tei

56-36-79.
G -15377

CHRONOMETR (części) me
kstant, te >dol't,
kompas
Tel. 32-32-9)
G 18146
SUBIT. Teł

566-88«

MIESZKANIE
«-pokojowe
112 m kw., w Gdańsku (ple
ce) z telefonem
zamienię
r.a 2-, 3-poko,1ove z telefo
nero Tel. łi-ee-36.
KOSZALIN — śródmieście
— mieszKame
1-pokojowe
(komfortowe), 37 m kw , no
we budownictwo Tam.enię
na mieszkanie Trójm.astc
Zieliński, Koszahm Zwycię
stwa 83 m (.
G-195?J
DUŻE — 3-pokoJowe mie
szkanie, wernnda, centrum
Sopotu zanńenię na
dwa
m-.eszkaniz. Oferty: 19454
Biuro
Ogłoszeń,
80-95*
Gdańsk.
TRZYPOKOJOWE mieszka
nie W Oliwie sprzedam lub
zamienię na wlęKSze. Ofer
ty: 19439. Biuro Ogłoszeń
*0-958 Gdańsk.
MORENA — M-4
(partei)
przed zasiedleniem zamie
nię na rói/nerzędne. Ofe.
ty: 19590. Piurc Ogłoszeń
80-958 Gdańsk

32-55-76.
0-2097*

G-17560

POŚREDNICTWO

Han

dlowe asuzadr micezl'a-

oia:
— ł-pbkojowę Sopot J
Gdynia^
t
— li-pokoJSi*» Sopot, wrdy
ula, Przymorze; — 3-pokojowe
ocynl^:
i Oliwa;
— 4-pokojowe ZaspL.
Korzysme oferty dog—_
na lokalizacja. Zaprasza/
my — wtorki czwartki
godt 12—17
Sopot,
Maj. 4/6 m 4.
Teł efon
51-27-64
S-84V

NIEMIECKI, an*l<! ;1 Teł.
31-61-07.
G->lS8x9
MATEMATYKA. Tel. 51-457?
G-Ł0160

^
^
'
S
4
V
5
4
\
^
^
^
,
i

KANCE1.AR1A
„Kop .o wski/K rzenrniski ”
Spółka cywilna oferuje:
M-3 Brodwino. Gdansk;
M-4 Gdynia, Gdańs«;
118 m kw. — Sopc t óraz szereg innych propo
:ycj< w dogodnych ioka
lizacjach,
Korzyrsxnycl
warunkach
<^nowycn
Polecamy
konsultacje
prawno-podatkowe. Zapraszamy od poniedzia]
ku do czwartku (11—13)
Gdańsk, Kowalska 2 mi
J tel. 3i-02-32.

MIESZKANIE J-pokojowe
spółdzielcze, II piętro, pow47 m kw . (parkiet, teleton)
Gdyni a-Leszczy tuci, zamie
nię na dwa
samoaziełne
mieszkania w Trójmieście
Oferty: 826,
UPT 81-701
Sopot 1.
OLSZTYN — M-4
(61 m
kw.), III piętro
zamień’“
na rAwnoraędne lub więk<jze w Gdańsku.
Telefon
20-27-36 (8—15),
G-1790C
POŚREDNICTWO sprzeda
ży nieruchomości prowadzi
mgr pra-w Anna Frąszczak
Gdynia. Świętojańska 48 m
5. tel.
70-69 68 — W’torkl,
czwartki, goerz 12—11

DREWNIANE drzwi harmo
nijkowe. Tel. 31-60-48.

KURSY same chodowe kat.
A, B C, PZMot. Brzeźn^
tel. §5-73-40 lub 56-74-66,

NOWO otwarty zakład rze
mleślnlczy świadczy' usLigi
V lakresie nabijania zatrza
aków, bolców dziurek na
konfekcji. Gdynia, Abraha ■
ma 6 tel. 20-34-86,
god2
11—19
V
_ _ Ś-6312

ZGUBY

MORSKI
Port Handlowy
Gdańsk unieważnia przepu
atkę nr 1838 Mikołaj Kali1szuk,
’
G-19525
GDAŃSKA Stocznia
Re
montowa unieważnia zagu. bioną przepustkę
pracow
niczą nr 5581 tu. nazwiska
Andrzej Dawidowski, pra
cownik TB
G-19544
ZGUBIONO
prawo Jazay
nr 70-71-72 kat. A, B, C,
wydane przez Urząd Mia
sta v Gdańsku na nezwlsko Jerzy Ziel.ńsk zamie
szkały Gdańsk, Womoćci 17
B n 1.
G-19551
ZGUBIONO prawo «- Jazay
kat. B, wydane przez Urząd Miasta w Lodz
na
lazwisko Krzysztof Weselak.
’
'
—
G-19532
ZGUBIONO prawe jazay
kat. 3. C, D, E, wydane
przez UM Gdańsk na naz
wisko
Jan
Zab.jjszcz
Wrzeszcz, Grunwadzka 126
A m 17.
G 19621
STOCZNIA
Remontoura
„Nauta” w tidyn’ uniewa
żnia zagubioną przapustke
stałą 7673, Zbigniew Smoli 3
ski. ----- s-6170

PARTER
will!, «0 m kw
Wzgórze Nowotki — «prze
dam
Tel. grzecznościowy
24-16-29, fodz. 18 -22,
OBŁUZE
—
mieezxamje
własnościowe
komfortowe
(locum), »1 m kw., zamie
nię na
podobne,
trasa
Wrzeszcz — Sopo. Oferty:
6210, UPT. 81-30^ Gdynia 1.
MIESZKANIE spółdzielcza
3-pokojowe, 48 nt kw., z te
lefonem zamienię na mniej
sze w Trójmieście. Telefor.
31-76-07.
G-1.9646
M-2 Sopot pilnie — sprze
da — pośrednictwo.
Tel.
61*7-84
S <41

TELEWIZYJNE.
41-50-71.

G-18OO6

Tei.

CYK LINO WANIĘ.
3i-64-36

Tel.
G-133784

CYKLINO W ANIE,
laktero
Wanię. Tel. 21-85-in.
i
CZYSZCZENIA
dywanów
tapicerkl — rachunki. Te20-96-28, fodz. f—19.
PRZEPROWADZKI.
Tei.
12 36-OS.
G-1S03»
CYK1 iINOWANIE.
52-92-93.

Teł.
G-17912

DREWNIANE drzwi haimo
nijkowe Tel 52-41-06
TELEYTIZYJNĘ
— Rubin,
Elektrod. Tel. 53-09-6'
instalacja, anten " Tel
41-78-6? (8—101,
G-l » l

CZYSZCZENIE pierza, p=ue
róbka pierzyn na kołdry 1
poouszki, Sopot, ai. Niejod
ległości 727, tei 51-J9-C8.

USŁUGI

NAPRAWA lodówek sprę
żarkowych. Teł. 51-70-6.’.

JOWISZ — naprawa. 1 Tel
57-89-47.
G-20459

UKŁADANIE
cyklnowa
me, lakierowanie parkietu.
Teł, 41-69-81.
C-13157

MŁODE małżeństwo ^oszuKuje .samodzielnego miesz
kania
na
okres 3
lat
chętnie z telefonem.
Tel.
32-41-F»
G-20792
POKÖJ odnajmę.
te).. 506-888.

Er»«żno
G-18877

MIESZKANIE kwaterunko
we 38 m kw.,
komfort,
Wrzeszcz, Jaśkowa Dolina
zamienię na mieszkanie około
75 m
kw..
trasa
Wrzeszcz — G dymni.
Teł.
41-78-88.
G-13704
ŁGdT — 4-poKojowe włas
nościowe (LiJtomiersKa) za
mienię na równorzędne —
Gcłańsk. Tel. 53-24-2?

---------------------------

!

UKŁADANIE
cyklinow«rie: parkietu, desek, moza
*ki, (własne,
powierzone),
tel. 51-26-04.
S-71I

FOTOTAPFTY _ duży wy
bór, szybko z gwarancją.
Tei. 52-06-03,
G 634

DRZWI dooatkowe,
ny. Tel. 41-79-91.

ZAKŁAD Tapdcerslci
Gdańsk-Przymorze.
Lumumby r — meble z nasze
go zakładu zadowolą naj
wybredniejsze gusty!

futry

SOLIDNE
zabezpieczenia
Pizeciwwłamaniow",
tapicerskie wyciszanie
drzwi.
Tel. 52-90 04 , 41-65-73
TELEWIZYJNE.
32-07-09

POSZUKUJĘ
mieszkania
(telefon) na dtuzszy okres
Płatne
z góry.
Telefon
53-Ł.-23.
G-299.3

ŻALUZJE — różne Telefon
41-84-13.
G-ZU491

BEZDZIETNE
małżeństwo
poszukuje mieszxania. Tel.
41-17-35, lub 56-3< -n

ZALU2.JE, drzwi harmonlj
kowe dooatkowe, tapicerki. Tel. 22-03-59.
G-20541

KALISZ — spółdzielca M-4
w etiu ’urn, zamienię na
poaopne
lun większe
w
Trój mieście (chętnie stare
Duaownictwo). Tel, 41-96-77.

TELEWIZYJNE
58-30-01.

TeL
G-19901

JOWISZ
32-26 81-

•erwla.

• Tel
G-17182

CYKLINO W ANIE,
lakowanie podłóg.
52-16-69.

chemo
Teł.
G-18495

PRACA
riRMA odzieżowa w Gay
nl Witoinżnle zatrudni na
dobrych warunkach szefa
produkcji z 3-letnią prakty
ką, pożadtme oferty z prze
biegiem praktyki zawodo
wej.
'
G-19316

Żaluzje. Tei. 3i-ż5-07.
G-1B839

SPAW ACZa. zatrudnię Za
kład
Kotlarski,
Gdańsk
Przeróbka, uł. Przetocz na
i». .
G-l 8478
PRZYJMĘ
kelnerki.
Gdańsk Bn eine Pułaskie
go 4, po godz. SD.
PO powrocie z zagranicy
potrzebne pomoc ao dzieci
mieszkanie zapewnione. Te
lefon 81-82-82
S-773
TEGOROCZNYCH lub ze
szłorocznych
absolwentów
ZSZ w zawodzie monter
elektrvk — zatrudnię Te
lefon
-90-33 lub 23-07-84.
FRYZJERKĘ tlamsko-męską 1 uczennicę męską
w
nowo otwartym zakładzie
— zatrudnię. Wrzeszcz, Bo
horr.olca I B ro 14.
PRZYJMĘ
pracowników
Zapewniam wyZywii nie, za
kwaterowanie.
Gosp-xiarłtwo
hodowlane
Mana
Haas*, Dobrzewino
koło
Chwaszczyna.
G-21012
POTRZEBNA
ren^stka*p:zątaczka, ' uczennica
do
»klepu, ekspedientki,. Pel ■
IowsiŁ Gdai'isk,
Podwal«
Staromiejskie 83.

NAUKA
UCZĘ angielskiego.
Tele
fon 32-35-7-*
G-19630
POTRZEBNY magtster ma
temaiyki, powtórzenie ma
teriału z klas V—'VII do eg
zamlnu do Liceum Ekono
micznego Gdańsk, Hoża 6
D aa l, do godz U

INSTALATORSTWO
tryczne. Tel. 47-87-69.

CYKLINOWANIE.
57-26-19.

TOKARZA (emeryt renci
sta). przyj ml ‘ warsztat ślu
sarskl, Wrzeszcz, Kolberga
4.
G-19527

MALARZY 1 murarzy, eme
rytów, rencistów orać po
mocników zatrudnię Tele
fon 41-07-20, (16—20).

NAPRAWA pralek automa
tycznych , Tel, <:l-40-87.

ANTENY RTV tel. 31-55-55.
- i
.
G-15417

CZYSZCZENIE
dywanów
wykładzin. Tei. 4140-08.

MĘZCZYZNa z samochodem osobowym
podejmie
pracę po godz. 15 Oferty:
6165, UPT. 91-301 Odymi* 1.

CIESIELSTWO,
układanie
podłóg, parkietu, cyklinowame. Teł, 52-07-28 “

INSTALACJE
ne. Tel. 56-44-64.

CYKLINOWANIE,
lakie
rowanie. Tel. 2U-6/-30.
1

TELEWIZYJNE.
51-26-29.

Tel.
G-23S46

MATOWANIE,
tapetowanie. Tel. zO-14-25.
CZYSZCZENIE
Tel, ?3-58-86.

dywanów.
G-20W5

CZYSZCZENIE
Tel. 51-10-64.

dywanów
C-19654

CYKLINOWANIE,
lakiero
wanle. Tel. 57-02-43,
MONTAŻ urządzeń alarmu
wy cli. Jerzy Zieliński tek
51-56-86.
S-5995
CYKLINOWANIE
VTzelkicn podłóg. Tel 29-03-23

CYKLINOWANIE.
23-65 19

Tel.
G-17355

DRUGIE drzwi futryny, tŁ
pic erka. Tel. 41-31-19,
UKŁADANIE pa-kietu, cyklinowanie, malowanie
z
powierzonego
i własnego
materiału, szybko | solid
nie.
Tel. grzecznościowy:
20-14-25. 21-75-73.
ZAKŁADANIE 1
parkietu,
Tel.
51-73-59

sprzedaż
56-73-90.
G-15338

INSTALACJE
eiektryczne. Te!. 41-69-94.
PRZEPROWADZKI.
Tei
32-58-83.
G-18035
CZYSZCZFNIE
dywanów
tapicerki. Tel. 32-07-C3,
PRZEPROWADZKI
mebio
wozem
cały
kraj. Tel
51-91-19
.
G-1823»
ALARMOWE
instalacje
przeciwwłamar.iowe.
Tei
23-61-73
G -1S826

ą

ZAKł.AD
Dezynsekcji
wytępi wszelkie robac
Ctwo. nietoksyczne, za
chodnie preparaty, gwa
rancja. instytuc'om ra
bat. Tel. Sl-’S-S!?.
ZAKŁAD
Dezynsekcji
wytępi wszelkie robac
two oraz gryzonie sto
sując bezpieczne, bezwonne p-eoaraty
za
chodnie. Rachunki, gwa
rancie, instytucjom ra
bat. Tel. 51-91-53.
'

ZAKŁAD
Dezynsekcji
wytępi robactwo
oraz
gryzonie stosując
bez
pieczne, bezwoi ne pre
paraty zachodnie.
R acnunkl. gwarancja
"cl
51-25-58.
S-37Iezwirsair-*—■ •• " J*«s 1:1t
CYKLINOWANIE.
Tei.
41-24-02.
G-21094

Tel.
G-16937

DEZYNSEKCJA
I
bezwonna.
nietoksyez I
na, preparat zachodn f
gwarancja §
Rachunki,
Inst ytucjom rabat. Tel 1
G-17R<.g|
53-13-05.

CYKLINOWaNIE,
lakie
rowanie. Tel. 51-33-5C

MĘZCZYZNĘ, kobietę
na
rencie lub emeryturze za
trudnię w zakładzie pral
niczym Tel. 72-46-88 Wej
herowo, Rybacka 16 a.

PRZYJMĘ do zbioru owo
ców. Tel 4 -33-33.

TEI.E WIZYJNE
32-91 40

Teli
G-18313

NAWIĄŻĘ
współpracę
r
ńarzędziowcym obeznanym
% pracami grawerskimi. Te
lefon 31-55-51,
S-825

SAMOTNA po3zukuje pok.i
ju za opiekę. Oferty: 6304,
DPT, »I-JW Gdynia 1.

Teł
S-5353

TAPETOWANIE.
21-74-62.

NAPRAWA pralek autorua
tycznych — prog i amatory.
Tel. 20-48-29.
S 5652

MIESZKANIA samodzielneTeleifon
EO — DOSTUkUj« .
G-196’41-80-H.

WRZESZCZ — jedtioookoiowe zamienię na większe
na trasie Wrzeszc- — Gdy
nia. Tel. »-»0 «7
S-819P

CZYSZCZENIE ‘uywnr-w
tapicerkl.
Tel.
11-81-59.
31-02-83.
G-16576

PTHW Zakład 3 w Gdyni
umeważnia pieczątkę do
stawcy nr 321.
G-20647

DKZWI
harmonijkowe
STOLARZY emerytów, ren
drzwi dodatkowe z futryna
cistów oraz stażystów za
mi, zabezpieczenie, tapicer
trudnię. Tel. 25-01-06. pc ( ka. Wrzeszcz. Politechnicz
godz. I».
S-6189 , na 9. Teł. 41-45-92.

MIESZKANIE kwaterunkc
we, 64 m kw., J-pokojows
plu> służbówka z telefonem
(piece) «^mienią na S-polrojowe. Tel 30-00-91

. Tel.
G-1839i

MIESZKANIE
1-pokojowt
w Gdym. telefon — kupię.
Oferty: 20338, Biuro Ogło
wżeń, 80 958 Gilansä
‘

DWA mieszkania we Wrza»zczu: 3-pokojowe, piece i
3-pokoJowe, etażowe, tele
fon zamienię
nu
Jedno
M-5, 4-pokojow* tylko e <
cnętnie 1 telefonem
T«ł.
41-97-8« wieczorem

OLIWA — M-S »pótdzirlcze
2-pokcjowe (41 m kw ) za
mienię na większe.
lei.
29-01-99.
S-5171

HYDRAULICZNE
56-25-50.
-

PROGRAMATORY
prali
— naprawa. Tel. 51-73-09.

PODEjMĘ każdą pracę cha
lupmczą, może być szycie.
Oferty: 19624, Biuro Ogło
szeń, 80-958 Gdańsk.

MAŁŻEŃSTWO bezdzietne
ooezukuje pokoju. Oferty:
19640, Błuro Ogłoszeń 10958 Gdansk

INSTALACJE, naprawa an
ten. Tel. 56-U-C4.
G-7187

MORSKI
Pert
Handlowy
Gdynia unieważnia przepu
stkę stałą 17225. Grzegorz
Antklewicz
S-6215

M-3 własnościowe Zablanka oraz stare budownictwo
75 m kw., . kwaterunkowe
Sopot zamienię nt 3- lub 4pokojowe Sopot, Brodwino
Oliwa. Tel. 57-98-23 rano i
wieczorem po 30.

DWA małe pokoje z wygodam1 plus telefon i ogróc
■amienię na większe z te
jefonem, Może być dc re
mon tu w Trójmiaście.. Tei
32 04-26 pc )|
G-1963

ANTENY RTV zbiorcze. In
dywidualne, Tel. 57-41-90.

na wlęksc**
G-?793i-

M-4 zamienię
Teł. 47-90-40.

Ł^ECĘ
»życie fartuchów
bluzek, spodnie. ‘ Oferty
19481, Biuro Ogłoszeń, 8095« Gdańsk.

MŁODE niaiżenrftj peszt
Telefon
krwalerkl
kuje
'3-61-41, po 14.
G-09W

UKLft DANIE,
cykldi.owanle, lakierowanie, Telefon
52-»4-71.
3-19447

7-tygodniowy kura Języka
angielskiego 1 niemieckie
go w okresie wakacji orga
nizuje . „Lingwista -Oświa
ta”. Zapisy
i lmorroacje:
Gdańsk-Siedlce,
ul. Mal
czewskiego 51, codziennie,
godz. 7.30 — 15.30. Telefon
32-49-71,
K-6232

■
' " (
' - r
OI.IW/., Czyżewskiego
— | WYDZIAŁ chemiczny PC
M-2 spółdzielcze,
parter
unieważnia zagubiona legi
przy lesict zarmemę na wię tymację studencką nr 48659
lesze. Oferty: ib074, Biuro
wydaną na nazwisko WłoOgłoszeit. 80-958 Gdańsk.
uzimierz Raszniewicz

INSTYTUT Wdrożeń Tech
nicznych poszukuje samoizielnych mieszkań nr tere
nie Trójmiasta, Oferty: te
lefon 52-48-93, W godz. 8-15
lub pod adresem UPT 45
Gdańsk, skrytka poczt. Ti

G-2085S
N/ MIOT. Tel

ramiaidę

18).

IILSLKANIII
56 W kv»
Gdańsk-Stare M.aato, mo
żliwość rozbudowy — sprze
dam. Tel. Sl-97-46.
MIESZKA NIE
S-poK'ujowe
54 ni kw., na acedia Wej
hera ' zamianie
na dwa
mniejsze mieszkania
Teł
55-24-60.
G-19311

i-poTojowj

tt mniejszł GdeAak.
Te;
2»3-St.
soda, 8-48, (kier.

DWUPOKOJOWS M-4 ^ w
Gdyid zamienię na więk
sze. Tel. 24-19-lt.

K W ATERUN KO WE
Gdańsk-Śródmieście, 40 m
kw., panter, telefon z śmie
nię na 2-pokojowe ukołc
50 m kw,. do II piętra. Mo
że być spółdzielcze, koniec,
ny . »lefon. Oferty:
19z6«i
Biuro
Ogłoszeń,
80-956
Gdańsk

motoryzacyjne:

OuBZT'iN — kwaterunku
we,

GDYNIA — M-S zannenir
na większe. Teł.
J3-03-M
po 16.
S-608^

DOM
lub duże mieszka
nie w Tczewie lub Staro
gardzie Gdańskim — kupię
FORTEPIAN
' Steinway
Tel. grzecznościowy 32-3i> 2i Wrzeszcz,
Ww.eszc-ańska
Oł l19)._______
G-n.47 , 19.
G-19605
DOMEK letniskowy — 30
PSA
boksera
półtoraroczne
km od Gdańska — sprze
go z metryką, tanie.
Teł
dam. Tel. 47-H0-73.
47-97-59.
G-19509

• mgr. ini. Andrzeja Blaszczakc

ZATRUDNI:

a

MASZYNĘ dziewi-Tską Sin
ger * programatorem Me
mo II, napęd elektryczny
mało używana. Tei. 47-7C50.
G-1346i

FORDA Granada diesel —
sprzedam. Tel. 25-1S 67.
WARTBÜIIG r
cwnbi
o
małym przebiegu — kupię
Tel. 43-13-89.
G-20709

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
W POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

SALON SPRZEDAŻY „MODY POLSKIEJ”
w Gdańsku, ul. Heweliusza 13-17

NIERUCHOMOŚCI

HONDĘ 450 | —
Tel 24-33-89

Podaje-sie do wiadomości, ze w aniu 9 lipca
1986 roku o goazinie 13.15 w Audytorium I Elek ■
troniki
—
Wydział
Elektroniki
Poiiiechnixl
Gdańskiej, ul. Majaxows&iego 11-12

Z głębokim żalem zawiadamiamy, te dnia 3706.
3.986 r. po krótkich i ciężkich cierpieniach opa
trzona najświętszymi sakramentami zmarła w wie
ku 78 lat nas/a najukochańsza 2ona. Matka Bab
cina i Prababcia, najdroższy przyjaciel

•r i

SIEDZENIA - Gaz 24' —
sprzedam. Tel. *.1-13-77,

OGŁASZA
i PRZETARG NIEOGRANICZONY

7- głębokim żalem zawiadamiamy. Ze po długich
i ciężkich cierpieniach zmarła

h h

elek

elektrycz
Teł.
G-29433

SOLARIUM
„CHAŁUPY”
promieniami UV-a Wolffa:
bezpiecznie opala, łagodzi
bóle reumatyczne wzmac
nia włosy, ieczy trądzik
poprawi cerę i krążenie —
ceny letnie obniżone. Zas
pa. Startowa
30 telefon
5C-51-94
G-20470
DREWNIANE drzwi harm.,
mjkowe. Tel. 57-49-38.
CYKLTNOW ANIE, lakiero
wanie
— solidnie. ^ Tel.
32-24-01.
'
G-20594

ROŻNE
PAWILON drewniany Zas
pa
—
sprzedam
Tel.
51-79-34, po 16.
G-19337
SKLEP pamiątkarski poszu
kuje dostawców
towaru
Łeba. ul. Wojska Pols.ciego 15 a.
SKLEP budowlany GdyinaChwarzno, ul Artemidy 14
oferuje: płytki marmuro
we, okna skrzynkowe, des
ki podłogowe, boazerie i
grys.
4
G-19631
ODNAJMĘ na okres letni
' dom lex.niskov.-j nad Jezio
rem Godziszcwskim,
Tel.
52-94-54.
G-19833
SAUNA
Sopot, Łazienki
Poinocne — zapraszamy!
DOM
(Bory
Tuchoiskie)
wynajmę
wczasowiczom.
Tel. 4-.-05-72.
G-19fi42
MT.BLF kuchenne i mło
dzieżowe oferuje skiep Za
Dianka, Gospody 7.
SK-jEP
budowlany
Gdansk-Lipce, ul. Jecnosci
Robotniczej nr 375, czynny
10—18 poleca: boazerię, des
ki podłogowe, wanny, zle
wozmywaki. farby olejne
emulsję, gizejmki żeliwne
płytki elewacy.ine, terako
tę, kafelki.
G-18823
SKLEF
Filatelistyczno-Nuinizmatyczny, Oliwa.
ul.
Grottgera rj 8, tel. 52-10-21.
kupno — sprzedaż, czynny
w godz. 12 30 — 17.30, od
wtorku do soboty. Z:xprasrzamy!
G-18348
BOAZERIĘ, lrstwy profilo
wane, terakotę, art. malar
skie, tapety, kleje, wykła
dziny podłogowe — poleca
sklep P~uszcz Gd., Dwor
cowa.
G-7834
BT . ,.Bait-Tur” Sopot, uh
Dzierżyńskiego
12,
tei.
51-14-66 oferuje wczasy ro
dzinne w lipcu i sierpniu
w pensjonatach w Zakoia
nem, Szczyrku, Karpaczu
Szklarskiej Porębie ■ onz
nad jeziorami Gorie i Turawa.
K 58'j4
SAMOCHODY,
PKO, v.ui.’O - pof
nictwo,
Spóldzit
Pracy Pro-Omnia, 1
32-83-o9, ul -17).
nami mmiaM

■M__

DZIENNIK BAŁTYCKI
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World Cup zdobyli
Maradona i ‘
A:$B

w**r-

•

Pro%\o
z mundialu

Dokończenie *e sir. 1

Po przerwie . inicjatywą
przejęli Ai gentyńczycy, a te
tylko na moment. „Machina niemiecka" ruszyła na

KfA odkryw» Karty
W sobotą FIFA. podała tficjalnie
wysokość premii
dla *4 finalistów. Zespołyt
które odpadły w elimina
cjach otrzymają od «75 tys.
doi. Wyeliminowani w 1/8
finału (a więc taki»; Pol
ska) otrzymają pc 900 tys.
doi., a ćwierćfinaliści po
1,125 rr.ln doi. Francja Bel
gia, RFN i Argentyna wyj a
dą z Meksyku bogatsze o
1.3 min doi.
Tak
więc
mistrx świata Jako dodatko
wą prenrue od FIFA wywie
csyku tylko sła
zie z Męki

wą..
Losowanie turnieju
olimpijskiego
w nilce notnej

W Meksyku odbyła się lo
sowanle *»up eliminacyj
nych olimoijskiego turnie
ju 1988 w piłce nożnej. Zgło
siło się 113 drużyn ze wszy
stkich kontynentów. Prze
ciwnikami Polaków w eu
ropejskiej grupie I będą1
RFN, Rumunia,
Dania,
i
zwycięzca meczu Grecja —
Cypr.
Lista pozostałych grup eu
ropejskich: Grupa II: Wło
chy. NRD, Portugalia. Ho
laiidia, Islandia, grupa 111:
Franeja, Węgry, Hiszpania.
Szwecja,
Irlandia,
grupa
IV: Norwegia, ZSRR, Buł
garia, Turcja i zwycięzca
meczu Szwajcaria — Liech
tenstei i, grupa V: Jugosła
wia CSRS, Austria, Belgia,
Finlandia.
Spotkania eliminacyjni od
być się muszą między 31
sierpnia 1986 a JO kwietnia
198“

Wirus „Maradona"
W kolumbijskiej raetropo
lii Medellin (2.5 min miesz
kańców) grasuje groźny wi
rus nazwany „Maradona”,
wywołuje on bóle
głowy,
nudności i wysoką tempe
raturę. Nazwano go imie
niem piłkarza argentyńskie
go dlatego, te podobnie Jak
ta bakteria swą grą i bram
kami odbiei ającymj. -y wa
lom złudzenia wprawia ich
w stan w JaKim znajdują
się ci, których zaatakował
wspomniany wirus.
Czego to ludzie nie- wy
myślą...
(TEM)

Ładny gest,
piłkarzy Belgii
Na bardzo ładny, płynący *
potrze py serca gest, Edcbyli się
piłicarze 1 trenerzy Belgii. Po
stanowili oni część zarobio
ny cn w munaiaiu pienięazy —
ok. 18 tys. doi. — przeznaczyć
na pomoc dla kilkorga meksy
kańskich dzieci.
„Chcielibyśmy, aby te środ
ki odmieniły życie piątce dzie
cl w wieku ok. 6 lat, które
dziś nłe mają swego domu.
śpią na ulicach, a o szkole
nawet nie marzą — powiedział
kapitan
reprezentacji
Belgii
Jan Ceulemans. Takie obiazki
spotykaliśmy podczas naszych
spacerów po meksykańskich
miastach. Doznaliśmy w Me
ksyku wielu wspaniałych prz«
tyć,
odczuliśmy
serdeczność
mieszkańców tego kraju i cho
ciąż w tej formie chcemy im
za to podziękować...”.
Nad realizacją tej akcji czu
wał będzie właściciel hotelu w
Toluca, gdzie Belgowie miesz
kali przez kilka tygodni. Do
Jego obowiązków będzie nale
żało
znalezienie
wybranym
dzieciom opieki, posłanie ich
do szkoły, zakupienie odzieży,
zabawek,
książek ifp. „Jeśli
któreś z tvch dzieci zdecyduje
się w przyszłości kontynuować
naukę, chętnie ufundujemy mu
stypendium w Jednej z wyż
szych sekół w Belgii” — dodał
J. Ceulemans

zdobyła
trzecie
miejsce
na meksykańskim
mundialu w pełni zasłu
żenie, jednak — podob
nie jak. cztery lata te
mu — rozczarowałem
się „manewrem taktycz
nym" francuskiego szko
leniowca. Jak pamięta
my, w meczu o trzecie
miejsce z Polską w ze
spole
francuskim za
brakło wielu czołowych
graczy. Tłumaczono się
zmęczeniem. Tym ra
zem „postępek" Platiniego i jego kolegów byl
po prostu nieetyczny.
Zlekceważono nie tylko
pilkurzy belgijskich, ale
przede wszystkim kibi
ców, zarówno tych w
Meksyku, jak ' również
nas, oglądających mun
dial na ekranie telewi
zorów.
Jestem
przekonany,
że gdyby Francuzi mieli
wystąpić w finale, nikt
nie narzekałby na zmę
czenie, czy na brak, mo
tywacji- Nie sztuka być
bohaterem, gdy się wygrywaPlatini, to wiel
ki sportowiec, Chociaż
należy zweryfikować opinię o nim po jogo za
chowaniu
w meczu z
RFN
(niesympatyczny
gest wobec bramkarza
Schumachera) oraz po
„uniku"
w
sobotnie
południe Sądzę, że nie
grał dlatego, że myśli
o... lidze włoskiej, gdzie
zarabia wielkie pienią
dze
Gdyby
wyszedł
przynajmniej na pót me
czu, nikt nie miałby do
niego odrobiny żalu. Po
został niesmak.
Pojedynek o trzecie
miejsce był przecięt
nym widowiskiem, a
naioet dogrywka nie wy
wolała większych emo
cji. Podobali mi się Bel
gowie za tg, że pomimo
ogromnego
zmęczenia
walczyli do końca. Ta
ka postawa cechuje wiel
kich sportowców. A prze
ciez to oni, a nie Fran

F

W minutą po •toy równa
niu Jorge burruchaga w sty
lu , „boskiego" Diego rzuca
się w samotny rajd. Zosta
wia za olecami ODrońców
niemieckich i zmusza do ka
pitulacji Schumachera. 3:2
i piłkarze RFN nie są już
w stanie odpowiedzieć cel
nym trafieniem.
Najbardziej podniosłym mo
mentem wielkiego
spektaklu
na stadionie Aztec* było wrę
czenle przez prezydenta Meksy
ku Miguel* da la Madrid zło
tego Pucharu Świata — sym
bolu piłkarskiego mistrzostwa.
Na oczach 115 tys. widzów i
milionów telewidzów odebrał
go kapitan -eprezeritacji Argen
tyny — Diego Maradona, naj
lepszy piłkarz „Mexico-JS6” Ar
gentyńczycy otrzymali też zło
te medale, natomiast piłkarze
BFN medale pozłacane.

Bramki w tym meczu zdoby
li: dis Argentyny — Jose Luis
Brown (w 22 min.), Jorgt Val
dano vW 56 min.) i Jorg« Burruchaga (w 65 min); dla RFN
— Karl-Heinz Rummenigge (w
74 min.) i Rudi Votller (w 83
min.).
Sędzia spotkania Homu&ido
Arppi Filho z Brazylii poka
zał żółte kartki sześciu piłKarzom. Otrzymali Je: Diegc Ma
ration«, Julio Olarticoechea i
Hector
Enrique
(Argentyna)
oraz Lothar Matthaeus i Hans-Peter Briegel (RFN).
Oto składy w Jakich wystąpi
ły obie drużyny:
ARGENTYNA: Pumpido
—
Cuciuffo. Brown, Ruggeri, Olarticoechea — Enrique, Giustl.
Batista.
Burruchaga
iOd
88
min. Trobbani) — Maradona,
Valdano.
RFN; Schumacher — Brehme, Foerstei, Jakobs, Eder —
Berthold, Matthaeus
MagatI
(od 62 min. Hoene»»). Briegel
— Rummenigge, Ahofs (od 46
min. Voeller).
Diego Maradona przyzwycza
ił się Już chyba do honorow
1 zaszczytów' jakie spływają
na niego w tym mundialu. Ale
w niedzielę idąc tunelem z
szatni na murawę stadionu azteca mógł na ścianie przeczy
tać wmurowaną właśnie cubli
cę: ..Stadion
Azteca
oddaje
hołd Diego Armando Maraao
nie za jego niezwykłą bram
kę
zdobytą w półfinałowwm
meczu Argentyna — Anglia”Reprezentacja Argentyny opuśeiła stolicę Meksyku Już w
niedzielę o gcav; 23.00 czasu
miejscowego. W poniedziałek
rano wyładuje na lotnisku w
Buenos Aires.
Jak twierdzą
władze miejskie nie bedzi ż?
dnych specjalnych uroczysto*
cl powitalnych opiócz oficjal
nego przyjęcia i udziałem pre
zydenta republiki Raula Alfonsina. Należy jednak wąt
pić by kibice w Buenos ni»
przyłączyli sie Jo vadości tych
którzy mogli śwłętow ać suk
ces zespołu CaTiosa Bilardo w
Meksyku,
(Jf. TŁM )

Trzecie miejsce Francji

Sukces po 28 łatąch
Trzecia miejsc« w mi
strzostwach świata „Mexlco'86" zajęła reprezen
tacja Francji, która vr

Trener R. Kulesza
specjalnie dla „Db

rancja

bramką Pumpido. JW okre
sie wyraźnej przewagi RFN
kontratak ekipy argentyńsk.iej przynosi jej drugą
bramką, a strzelcem jej zo
staj Jorge Valdano. 2:0 i
nikt nie liczył, że drużyna
lachodnioniemiecka podnie
sie się i ziemi.
A jednak. Najpierw w 74
min. Karl Heinz Rummenig
ge strzałem głową pokonał
bramkarza argentyńskiego,
a w 83 min. wprowadzony
Rudi Voeller uzyskuje wy
równanie. Zaczęła się dra
matyczna końcówka tego
spotkania. Większość wie
trzyła zwycięstwo RFN, -ile
kontra zespołu Maradony
była zabójcze.

cuzi, nabiegali się naj
więcej na tym mundia
lu. To oni kilka razy
musieli walczyć o su
kces w dogrywkach. A
jednak Ceullemans i spól
ka nie stchórzyli, me
senowali się w cieniu
stadionu,
aie grali o
swój życiowy sukces.
Belgowie stali się —
pomimo przegranej wal
ki o trzecie miejsce —
autorami
największej
niespodzianki na tych
mistrzostwach. Któż bo
wiem postaioiłby cho
ciaż złamanego szeląga
na
drużynę terenera
Thysa. Potrafili jednak
walczyć, umieli wyko
rzystać wszystkie atuty
i wracają do kraju szczę
śliwi, jako nieliczni wy
grani w tym mundialu.
Za parę godzin będzie
my świadkami wielkie
go finału XIII mistrzo
stw świata. Argentyna
czy RFN? Jak już mó
wiłem, na końcowy su
kces złoży się dyspo
zycja obu zespołów w
tym dniu. Warto pamię
tać, że meksy Kański
mundial nosi numer
trzynasty i jego zwycię
zca wysunie reprezento
wany przez siebie kon
tynent na prowadzenie
w odwiecznej rywaliza
cji Europa — Ameryka
Południowa. Jak na ra
zie jest remis 6:6.
Finał na stadionie
Azteca będzie piątym
bezpośrednim pojedyn
kiem europejsko-latynoamerykańskim. Piłkarze
z Ameryki Południowej
ani razu nie dali się po
konać Ewentualny su
kces RFN byłby pierw
szym zwycięstwem Eu
ropejczyków w tej ry
walizacji, jak też pierw
szym sukcesem druży
ny ze starego kon
tynentu
na
tur
nieju rozgrywanym za
oceanem. Za kogo więc
będziemy trzymać kciu
ki?
J

sobotę na stadionie w
Puebla pokonała Belgię
po
dogrywce 4:2 (2:2,
2:1). BiamKi zdobyli: dla
Francji — Jean-Marc Fer
reri (27 min.), Jean-Pierre Papin (43 min,), Ber
nard Genghini (104 mm.)
i M. Amoros (z kar
nego — 109 min.); dla
Beigii — Jan Ceulemans
(11 min.) i Nico Claesen
(73 min.).
Reprezentacja Francji Dowtó
rzyła osiągnięcie sprzed 28 lat
i po raz drugi zajęła trzecie
miejsce w mistrzostwach świa
ta. Lokata, za którą większość
uczestniczących
w' mundialu
drużyn
dałaby
bardzo wie
le,
nie
zrobiła
na
Fran
cuzach
większego
wraże
nia.
Ich
ambicje
sięgałv
wyżej a zaprezentowane umie
jętności w trakcie turnieju po
twierdzały ich realność.
Decydujący mecz trwał 120
minut, padło w nim * goli
Trudno jednak mówić o deter
minacji w poczynaniach zawo
dników. o dramatycznych ko
lejach spotkania, Owszem by
ło ono interesujące, nie stało
jednak na wysokim poziomie.
Zmęczeni Belgowie nie oparli
się rezerwom pierwszego zespo
łu Henri Michela. co tylko do
wodzi, że futbol francuski mo
że liczyć na przedłużenie do
brej ostatnio passy.

Druga część meczu oraz do
grywka przebiegały podobni*
porusza jącv się wolno po boi
sku Belgowie nie byli w stonie w porę wracać na własna
połowę po przeprowadzonych
resztkami sił akcja :h ofensy
wnych.
Atakować
musiali,
chcąc odrobić straty a pierw
szej połowy. Dopięli swego w
73 min., kiedy to Claessen wy
korzystał błąd francuskich obrońcuw i z bliska pokonał
Rusta. Był nawet moment, kie
dy to właśnie Ceulemans 1 ko
ledzy byli bliżsi zwycięstwa.
"Wiedząc zapewne, że w do
grywce prawie nie zmęczeni
mundialem rywale nie aadzą
im szans,
rzucili
na
szalę
wszystkie swoje siły, a raczej
ich resztki. Stworzyli kilka sy
tuacji, ale Rust wspomagany
pi zez dwójkę etatowych stopt
rów — Bossisa (zmieniając le
Roux, ustanowił rekord wystę
pów' w .reprezentacji Francji —
76 sootkań) i Battistona ni*
Gał się więcej zaskoczyć.
Dogrywka bvła Już dość je
dnostronnym widowiskiem Bel
gowie oddali całkowicie pole
rywalom, nie byli jut w sta
nie naaażyć za ich szybkimi
akcjami skrzydłami. W środki,
poła brylował Genghini. poa
bramka najoardzlej niebezpie
czni byli Ferrert i Belloe.
Tuż po meczu przewodniczą
cy FIFA Joao Havelange włą
czył wszystkim pPkarzorr Frań
cji i ich trenerowi Henri Michelowi srebrne medale, a po
konanym w tym meczu — Bel
gom — brązowe

W Polsce i na świecie
Rekord- pływackie
M-lemia prywnezka USA
— Betsey Mitchell, ustano
wiła rekord świata na dys
tansłe 200 m st. grzbieto
wym, uzyskując podczas za
1 wodćw w Orlando wynik
3.08,60, Poprzedni rekord na
leżał oa 1982 r. ao Corneiii
Sirch
(NRD)
i
wynosił
2.09,91.
Podczas odbywających się
w Hannoweize mistrzostw
RFN w pływaniu Michael
Gross ustanowił rekord świa
ta w wyścigu na 200 m st,
mot. wynikiem 1.56,24. Po
przedni rekord na tym dys
tansifc należał do tego sa
mego zawodnika i był o
0,41 sek. gorszy.

Turniej

gdyńskiej Floty —
Zygmunt
Bogdzie w icz, który uzyskał 296
pkt. na 300 możliwycn * wiec
odaaląc 30 strzałów tylko je
den raz trafił w „dziewiątkę”,
a pozostałe trafienia w „dzie
siątkę ’ Rzadko uzyskuj« się
raki rezultat!
Jednak była U- dopiero poło
w* tej konkurencji. W piątek
rozgrywano
tzw.
przebiegi
szybkie, czyli tarcza przesu
wała się ź prędkością 4 m
na sek, a sylwetka dzika ukazywała się w ciągu 2,5 sek.
1 zawodnik będzie nuslał wy
konać te same czynności co
w przebiegu wolnym.
Ponownie świetna serię miał
Zygmunt Bohdziewicz.
który
rezultatem 596 pkt. ustanowił
nowy rekord Polski lepszy o
4 pkt od poprzedniego.
W
myśl nowych przepisów najlep

Zakończyła się I runda eks
traklasy żużlowej. Do pełnego
obrazu tabeli brakuje zaległe
go meczu ROW — Stal Rze
szów (z VII kolejki) 1 ewentu
alnie Unia Tarnów — Stal Rze
szów. który został przerwany
po 10 oiegu przy stanie 36:24
dla gości z powodu ulewnego
deszczu. Prawdopodobnie Głó
wna Komisja żużlowa zadecy
duje
powtórzenie
spotkania,
Na czele tabeli znajduje się A-j
pator, który znowu rzutem na
taśmę pokonał kolejnego rywa
la. Tym razem był nim do
tychczasowy wicelider Falubaz
Zielona Góra Torunianie wy
grali 45:44.
ROW — Stal Gorzów 47:43,
Unia Leszno — Wybrzeże Gd
57:33. Unia Tarnów — Stal Rze
szów 24:36 (przerwany po 10
biegu). Polonia Bydgoszcz —
Kolejarz Opole 67:23,
Apator
Toruń — lalubaz Zielona Góra
48 44,

Porażka piłkarzy
ręcznych

Boris Becker (nr 4) awan
sował do III rundy gier po
jedynczych turnieju wimbledońskiego,
zwyciężając
w III rundzie Toma Gulliksona 6:4, 6:3, 6:2.
Do II
rundy turnieju
mężczyzn
zakwalifikowali
się Wojciech Fibak i Guy
Forget,, którzy pokonali Bu
da Coxa i Nduke Odizora
6:3, 6-7, 6:7, 6:4.

W Rijece odbywa się mig
dzynarodowy turniej w pił
ce ręcznej mężczyzn o Pu
char Jugosławii. W trze
cim meczu Polska przegrała
z Jugosławią 27:32 (14:18). W
innym spotkaniu grupy „A”
Hiszpania wygrała z Wło
chami 23:27 (11.7). Pierw
sze miejsce w grupie „A”
zajęła Jugosławia 6 pkt.
przed Hiszpanią 4 pkt. Pol
ską i Włochami po 1 pkt

Gra pojedyncza kobiet —
trzecia runda: Martina Na
vratilova (nr 1) — Kristin
Kinney 6:0, 6:2, Gabriela
Sabauni ‘ (nr 10) — Barba
ra Gerkan 6:2, 6 1,
Hana
Mandiikova (nr 3) — Iva
Budarova
6:2
6 3. Evart
-Lloyd
(nr 2)
—
Katnleen Rorwarth — 6:4. 6:1,
Następny
reprezentant
Szwecji został wyelimino
wany z turnieju wimbledońskiego. Rozstawiony
z
numerem 5 Stefan Etlberg
nie miał nic do powiedze
nia w pojedynku HI run
dy z Czeehosłowakiem 1WS
loslavem Marcirem i prze
grał w trzech setach
4:6,
4:6, 4:6. Lepiej powiodło się
Matsowi Wilanderowi. Nu
mer dv-a tegorocznego Wim
bledonu wygrał 6:4, 6:4, 2:6,
6:1 z Markiem Kratzmannem.
Do dużej niespodzianki do
szło w trzecie] rundzie gry

Jak doniosła prasa kamę
ruńska w miejscowości Kum
ba na południowym zacho
dzie kraju zmarł na sku
tek odniesionych obrażeń
sędzia piłkarski napadnięty
i pooity po meczu przez za
wodników, działaczy i ki
biców
Gracze mielscowej druży
ny zaatakowali sędziego —
Paula Aloonde Monono tuż
po meczu, zakończonym jej
porażką. Zdaniem zawodni
ków i kibiców
przyczyną
porażki bvło podyictowanle
przez sędziego rzutu karne
go przeciwko miejscowemu
zespołowi na 6 minut przed
końcem spotkania, Brutalnie
napadnięty arbiter odniósł
poważne obrażenia i zmarł
nie odzyskawszy przytomno
ści. Stawką meczu był awans do drugiej ligi krajo
wej.

Mar. Wüj.-dobiegły końca
Zakończyły się XXVIII rega
ty żeglarskie o puchar dowód
cy Marynarki Wojennej roigryw„jie na Bałtyku i Zatoce
Gdańskiej. Około 50 jednostek
w czterech klasach miaio do
rozegrani* cztery wyścigi, w
tym jeden na dystansie
250
mil oraz 120 mil morskich. A
oto końcowa klasyfikacja
w
poszczególnych klasach:
IOK — 1. „Cetus” — kpt. Je
rzy Siudy (Sial Stocznia Szcze
cin). 2. ..Nauticus” — kpt Krzy
sztof Matlak (Kotwica
Gdy
nia). I. „Kneź” •— kpt. Włady
sław Beyer (Yacht Klub Pol
aki Gdynia); QT — l. „Cors”

4 a

UUij/
Zwycięzca jednego z konkursów indywidualnych Polak Marian Kozicki tyy
zem na ,festynie” nad przeszkodą w Pucharze Narodów,
r
iN

Kibice zabili sędziego

Regaty o puchar dowódcy
— kpi Piotr Adamowicz (AKM
Gdańsk). 2. „Klif” — kpt. Eu
geniusz Płuciennik (AKM Gd.),
3. ..Petrel” — kpt. Roman Pa
szkę (Kotwica Gdynia); C-24 —
L „Mistral III” — kpt. Piotr
Woroch (Stal Gdynia). 2. Tur
kus” — kpt Piotr Sławlkowski (Kotwica Gdynia), 3. Zeflrek” — kpt. Adam I.ataTski
(Stal Gdynia); „NEFRYT** —
1.
Sirocco” — kpt. Stanisław
Konieczny tstal Gdynia),
2.
„Nadia” — kpt. Romuald Bart
nicki (Stocznia Północna Gd.).
3. ..Nefryt” — kpt. Piotr .Terluakow (AKM WSM Grihmia).
(TEM.)

Rekord Ewy Kasprzyk

y
’51 Sopocie zakończyły się wczoraj trwające pięć dni, naj
większe w kraju zawody jeż dzieckie w skokach przez prze
szkody — XXXIII CSIO. „To były niemieckie CSIO” — po
wiedział jeden z widzów 1 tym lapidarnym określeniem tra
fił w sedno sprawy, jeśli o sukcesy sportowe chodzi. Im
preza, w której startowali jeźdźcy (47) i konie (91) z sie
dmiu państw, stała bowiem pod znakiem supremacji re
prezentantów' Republiki Federalnej
Niemiec.
Spośród 11
konkursów w'vgrrll oni aż aiedem, w tym najbardziej pre
stiżowy Puchai Narodów o nagrodę prezesa Rady Mini
strów PRL. widowiskową „potęgę skoku” oraz najtrudniej
szy indywidualny — awunawr otow y o nagrodę
wojew'od1'
gdańskiego. Polacy olnieśii zwycięstwa w dwóch konkur
sach. Belgowie wygrali także dwa, t bez satysfakcji sukce
su w Jakimkolwiek konkursie wyjecnall do domu jeźdźcy
NRD, ZSRR. Bułgarii 1 Rum unii.

(RFN) na „V1*V| _ j«
G, Till (NRD) m „Kola
- 2.00 m. Miejscm-5
'lii z wnikiem
m
Orłoś (Po ka) na
cle”. B. Kubiak (Poijfej1
„Gabonie
ne" 1 A. Ac)»».
Aclm* c •
(ZSRR) na Tanglne”,
Konkurs nr 19 — p*^.
nia, sztafet >merykańv
nagrodę szefz WESWic
sku; 1. J. C. MellJii
cc-V7” i m. Devos a f.
tide” [Belgia) 2. Z.
na „Saturnie” j z. T.
»ki na „Huzarze" (Pt*v

Polacy
mieli niezłe kom*
niektóre dobre czy nawet bar
dzo dobre. Tu jednak nie wy
starcza. 3y wrygrywać liczące
się zawody
międzyna-odowe
trzeba mieć znakomite konie,
akie jakim] dysponowali jeź
dźcy RFN, że wymienię sza
lenie
skocznego
„Vino”, na
którym Lutz Gcessing wygrał
potęgę skoku, przechodząc mur
wysokości 2,10 m, czy tei. .Pe
dro \ na którym
Wolfgang
Brinkiwsrn Jako jedyny i uCżestników
CSIO
przejechał
bezbłędnie oba nawroty v Pu
charze Narodów. Znakomitt ko
nie plu* nienaganne ich pro
wadzenie.
nie tak nerwowe
jak u Polaków, stały się pod
stawą triumfu jeźdźców RFN
na ropockich torach, mimo że
wystawi' u nas trzeci team
zawodników (najlepsi bioirą udzlał w zawodach kwalifika
cyjnych do MS w Akwizgra
nie).
Indywidualności!, imprezy bvl
bez wątpienia weteran ekipy
zachodnionlemieckiej. stały by
walec polskich CSIO. 4£-etni
Lutz GoesMng. Wygrał as trzy
konkursy indywidualne i wraz
i kolegami z teamu triumfo
wał w Pucharze Naroaow. Jak
by chciał udowodnić, ie ni
czym odstane wino 1 podobnie
jak bramkarz* w piłce noż-

I

ozdoba lekkoatletycznych MP
Ozdoba indywidualnych mist
rzostw Polski w lekkoatletyce
był wspaniały rekord Polski w
biegu na 100 m Ewy Kasprzyk,
któri Jako pierwsza Polka po
konała ten dvstans poniżej 11
sekund (10,93). Odebrała tym

I Icsowqni#

1, ?, 19, 26, 28, 32
dodatkowo ZB
II losowanie
6, 12 20. 26, 41, 48

sza czwórka rozgrywała mie
dzy sobą tzw. ścisły finał. Po
lak strzelał jui gorzej.
ale
mógł
sobie na to pozwolić,
gdyż zdecydowanie wyprzedzał
rywali.
A oto końcowe rezultaty: 1.
Zygmunt Bogdziewicz (Polska)
— f96 pkt. + 94 - 1190 pkt. 2.
Attila Solti (Weary) — 589 pkt.
+ 97 - 686 pK:t. 3. Worma Lievonen (Finlandia) — 588 pkt.
+ 95 - 683 pkt. 4. Rolf Hart
ley (NRD) - 588 pkt. + 86 674 pkt., 5. Bohumir Pokorny
(CSRS) — 587 pkt
6. Euge
niusz Janczak (Polska) — 685
pkt.
Wśród
Juniorów najcelniej
strzelał Jens Schlutter z NRD
— 580 pkt. + 95 - 675 pkt., 2.
Krzysztof Kwaśniewski (Polska,
zawodnik gdyńskiej Floty) —
573 Dkt. + 14 - 667 pkt., Z El
ki Lievonen (Finlandia) — 577
pkt. + 89 - 666 pkt„ 4 Adam
Makaruk (Polska, takż» strze
lec Floty) — 571 pkt, + 77 652 pkt.
W klasyfikacji zespołowej w
+ 61 konkurencji seniorów zwycięży
1. Apator
+ 68 ła Polska (Bogdziewicz Jan
2. Polonia
+ 79 czak, Karkusiewicz) przed NRD
3. Faluba*
+76 i Czechosłowacją.
4. Unia L.
Wczoraj odbył się konkurs
5. Stal Rz.
+ 46
— 5 30 plus 20 z przebiegami mie
6. Wybrzeże
+ 48 szanymi, Wśród juniorów po
7. Stal Gr.
8 ROW
—59 nownie ntjiepszy był Schlut
9. Unia T.
4 —117 ter (NRD) - 385 pk+, 2. Fintaj
10. Kolejarz
1 —197 (CSRS) — 380 pkt., 3. Kwaśnie
wski — 377 pkt, po wygraniu
baraży z Surocem (CSRS) —
W tabeli nie został uwzględ
niony wynik meczu Unia Tar 377 pkt., 4. Makaruk (Polska)
—
376 pkt., 5. Domak (CSRS)
nów — Sial Rzeszów.
Unia Leszno pokonała Wy — 376 pkt.
brzeże Gdańsk 57:33. Najwięcej
W rywalizacji seniorów wypunktów zdobyli: dla Unii — yrat zawodnik NRD — Rolf
Zenon Kasprzak — 14. Mariusz Hartleb z doskonałym wyni
Okoniewski — 12 1 Roman Jan kiem 397 pkt.. 2. Zygmunt Bo
kowski - 11; dla Wybrzeża — gdziewicz (Polska) 391 pkt., po
Zenon Piech — ll. Mirosław barażach z .Tanem Ke-mietem
Berliński
9 i Grzegorz Dzi
(CSRS) — 391 pkt.. i Attila
kowski — T.
Solti (Węgry) — 390 pkt.. 5.
Najlepszv czas dnia — 67.2 u- Svoboda (CSRS) — 388 Dkt. 6
r.yskał w pierwszym biegu Ro Pokorny (CSRS) — 388 pkt
man. Jankowski Unia.
(J. TEM.)
(J. TEM.)

Żużlowcy Wybrieza przegrali w Lesznie

pojedynczej mężczyzn. Ramesh Krishnan wyeliminował rozstawionego z nume
rem szóstym Joakimr. Nvstroema 6:7 (6—8), 6:2, 7.6,
(8--6), 6:4. W innych spotka
niach
tej
fazy ‘ turnieju
Iran Lendl (nr 1) pokonał
Amosa Mansdorfa 6:2, 6:4,
6:4, a Erie Jeleń wygrał z
Havidem Pate 7;6, 6:3, 6:4.
W grze podwójnej męż
czyzn uoiegroroczni trium
fatorzy turnieju
wimbledońskiego Heinz Guentbardt
i Balasz Taroszy nie zdołt.
li przejść nawet pierwszej
rundy. W tej fazie turnie
ju wyeliminowali ich Sf.it.
my Giammlaya i Greg Koi
mes po zwycięstwie 2:6, 6 4,
6:4, 3:6, 6:3.

wimbledoński

Znakomity rezultat
Zygmunta Bohdziewicza
Wczoraj na strzelnicy Floty
we Wrzeszczu zakończyły się
międzynarodowe
zawody
w
strzelaniu do ruchomej tarczy
dzika, w której oprócz reprereprezentantów Polski starto
wali zawodnicy ze Szwecji. Cze
chosłowacjt
Węgier, NRD i
Finlandii.
W pierwszym dniu rozegiano
„połówkę” konkurencji nazy
wanej przez
fachowców:
30
plus 30 strzałów — 50 metrów,
która polega na oddaniu 30
strzałów podczas przebiegu wól
nego, co oznacza, że tarcza z
dzikiem przesuwa się z szyb
kością 2 m na sek. W! ciągu
owych 5 sekund kiedy zawo
dnik widzi tarczę należy się
„złożyć”, wycelować 1 oddać
jeden strzał.
W piątek klasą dla siebie był
reprezentant Polski, zawodnik

181 (12675)

samym aż po 12 latach rekord
Irenie Szewlńsklej, który był
gorszy o 0.20 sek. Warto rów
nież zaznaczyć, że był to naj
szybszy bieg na 100 m w hi
storii polskiej lekkoatletyki. Aż
siedem zawodniczek uzyskało
czasy poniżej 12 sekund.
Rekord, tyle że życiowy ustanowił poprawiający się z za
wodów
na
zawodv łleimut
Krieger. Pchnął kule na odle
głość 21.30 m i pewnie zdobył
złotv medal
Nie wiodło się zupełnie tycz
karzom. Wygrał Marius* Klim
czyk wynikiem 5,40. Tvle sa
mo skoczył
Marian Kolasa,
który powiedział:
— Brakuje ml startów.
W
maju byłem na obozie w Hi
szpanii, ale nie było tam zu
pełnie warunków do skakania.
Owszem miejscowość nad Atlantykiem była piękna, wcza
sowa, ale dla innie były to
trzy stracone tygodnie Teraz
muszę nadrabiać zaległości...
Z reprezentantów Wvbrze»«
medalowe pozycje wywaliczyli: „złoto”— Czesław Prądzyński (Flota Gdvnla) na 100 1 200
m (10.32 i 20.72 sek). Stanisław
Górak (Lechla Gdańsk) w rzu
cie oszczepem 77.78.
Dariusc
Zielke (AZS AWF GdańsK) w
skoku wzwyż — 2.25 cm. An
drzej Stępień (Flota Gdynia)
na 400 m — 46 27 sek.
Drugie lokaty uzyskali: Ma
rian Kolasa (Bałtyk Gdynia)
w skoku o tyczce — 5.40 cm,
Maria
Jabłońska
(Lech)a
Gdansk), w rzucie oszczepem
— 57,04 m.
(J. TEM )

Impreza
rekreacyjne
w ni^z^naTOdowym
wydań.u
W Gdańsku gości — w ra
mach Dni Stoczniowca —• cki
pa BSG Kraftverkehr Stendal
z NRD zrprzyjaźnlona ze sto
cznlowym Ogniskiem
TKKF.
Podczas pobvtu na Wybrzeżu
goście z NRD zwiedzili Stocz
nię Gdańską im. Lenina, prze
bywali
na
terenach Szwaj
carii
Kaszubskiej,
odwiedzili
Gdynię, « tak*e złożyli wie
nieć pod pomnikiem na Wes
terplatte
W ramach kilkudniowego po
bytu rozegrano też międzyna
rodowy turniej
piłki nożnej
oraz zawody w kręglach. W za
wodach futbolowych zwyciężył
zespół TKKF i pized drugą
drużyną gdańską, a trzecie miej
see zajęli piłkarze bSG Kreft
verkehr. W eklpl- zwvcięzców
wystąpili zneni przed laty pił
karze: Wesołowski. GoszkowsKl.
Tafiiowskl, Jaroszek. Mak, Kon
kol, Kulesza 1 Rekowskl.
W zawodach kręglarskich wy
grała ekipa z NRD w składzie
Grünsch, Brigitte i Erłt* Ce
bulski, Waltraud 1 Dieter Held,
Hinke i Hefe. Szefem drużyny
był dvrektor Helmut Hinke.
Współpvars. pracowników sto
rznl gdańskiej i ich niemiec
kich kolegów trwa już 12 lat,
a Jedna r form jest wzajem
na w'-miana grup wczasowych
i kolonijnych.
(J. TEM.)

Minister rolnictwa, leśnictwa i gospoaarki źir^iciowej Stanisław Zięba (z prawej) wręcza nagrody '
zesa Rady Ministrów PRL kierownikowi zwycięsb
w Pucharze Narodów ekipy RFN. Helmutowi Kn
Fot. M Zarzecki
hewi.
nej, pełnię dojrzałości osiąga
ją niektórzy rasowi jeźdźcy
po czterdziestce...
Oiganizacja imprezy spoezy
wająca w rękach wybrzeżowych działaczy — bez zarzutu,
chyba na światowym pozlo
mie. mimo drobnych potknięć
(opóźnienia programowe w 1
dniu). Ważne przy t"m. że iio
pisał hande1 — bv!o co zjeść,
czvm ugasić pragnienie. bvlo
stoisko z pamiątkami
P-zez
całv czas lmoreza miała szeześ
cie do cudownej, słonecz.nej
DOgodv, przez co konkursy I
DOkazy stały się bajecznie ko
lor owe,
A oto
wyniki
końcowych
konkursów, rozegranych w ub.
soDOtę i niedzielę.
Konkurs nr 8 — specjalny
podwójnvch i potrójnych sze
regów
o
nagrodę
dowódcy
Mar.
Woj.:
1. L- Goessmg
(RFN) na .Libcralu” 2, T. Na
gol (RFN) na ..Goderlchu", 3.
M Devos (Belgia) na „Atlantide”.
Konkur*. nr 9 — potęga sko
ku o nagrodę
„Totalizatora
Sportowego”: 1. L. Goessing

E. Hofschioe: m -Gigi" i t
Nagel na „Goic.k+a" (RFN).
Konkurs nr 11 - 4«nnu
wrót owy o naerodt koiewtrf’
gdańskiego
(konkurs nard'
trudny! 1. E. Hotsfhrot
(RFN) na „Societe”. 2. P.
gel-Tountau (RFM na -G
ro'Sie” J. T, Nagt! łW 11
. jOUhard Ass” P'W f 5’1
tvlko
[wvnezca p«ejecJaa
parcours btxblfdnie w «awe
obu nawrotów I roigryw

Na zakończenie wiadomo^
dla amatorów wyśałgów kon
nych, że takowe reakfwow
ne będą na sopockim tr
(po 14 latach przerwy) poc-8«
szv od przószlłfo sezonu „
- w llpcu. Konie *»rowa+>
ne zostaną z Wroc.awia
tvrhtvas w Po'sce wy ry!
m wala sie tyłko w J*«»;
wie i Wrocławiu ®d n^z'S.
t o roku - także w W*
T)’a porównania - we Fr!
wyścigi konne toczą s.ę
ponad 300 tbręśłiPAWEŁ KOWALSKI

-i-

Jestem Marad
DIEGO MARADONA. Gwiazda pił
karska pierwszej wielkości „Mexi
co '86" — to jego mistrzostwa. Bry
luje w nich zdecydowanie Potrafi i
piłką czynić cuda. Miękkie przyję
cie, dokładne, kilkudziesięciometrowe
podanie, krótki, „suchy" strzał, ostre,
kąśliwe, zaskakujące uderzanie x dy
stansu — tak piszą o nim światowe

agencje. Tnni fachowcy locemają u
Maradony doskonały przegląd sytua
cji, umiejętność wyboru najtrafniej
szego rozwiązania., nawet w najbar
dziej
skomplikowanym ’ momencie.
„Oto trzech obrońców próbuje wy
grać sprint, i Maradoną, oto dosko
nały bramkarz próbuje wybiegiem za
grodzić Argentyńczykowi drogę
do
bramki. Bez skutku. Piłka, jakby wie
dziona czarodziejską różdżką wpada
tam, gdzie chciał ją posłać Diego.
Chwila przestoju. Maradona znika
z pola widzenia 1 rywali, jekby ich
usypiał, dawał znak, że jeszcze nie
jego pora. I znów szybki start, wy
grana rywalizacja z trzema graczami,
krótkie spojrzenie, jak zachowa T.się
bramkarz i... piłka ląduje w bramce!

Piłkarze argentyńscy
momenlami
robią wrażenie, jakby grali tylko dla
niego, dla Maradony. lo jak w or

kiestrze, gdy akompa.iiatorzy stano
wią tło dla solisty — piszą dzienni
karze. Ale Maradona tez gra dla „or
kiestry" Oto wydaje się, że piłka
jest „stracona ' Nikt ao niej nie bieg
nie, zaraz wypadnie na aut. Szybszy
j<°.st jednak arąentyński piłkarz z nu
merem 10. „Łapie" ją tuż przed li
nią. Widzi wychodzącego na pozycję
partnoia, celne podanie Maradony,
ale kolega z drużyny posyła piłkę
ponad bramką.
„Boski" Diego porusza się po pły
cie boiska z premedytacją. To bieg
nie jak szalony, to znów czai się, od
poczywa, przygotowuje się do na
stępnego ataku. Czasem lubi ośmie
szyć rywala, sztuczką techniczną po
słać piłkę na wolne pole. Bawi się
nieraz z rywalami jak kot z mysz
ką. Kotem zawsze jest Maradona.

Na pewno lubi aplauz publicznoś
ci Odpowiada mu plac gry,
jako
teatr jedne.go aktora. W idnć to szcze
golnie, gdy przeciwnik próbuje go
powstrzymać Gdy czyni to w sposób
niedozwolony, Maradona wali się na
murawę w teatralnym geście. Nawet
wówczas, gdy starcie z rywalem nie
jest nadmiernie ostre.
Widownia
jest po jego stronie,, widownia potę

pia rynala. Widownia inW«/^a Pj
go Marationę Ale ta s*m *i 0 .
potraii być wobec niego
choć sprawiedliwa zaw»m> ‘ 1 ,
baczą mu błędów, jiolknię
nych strzałów. Gdy w prewtej s)i
cji nie trafił u piłkę
gwizdy pod adresem
Jednak Maradona Prz 1 e ^ ćj,,
kim tbicni pochwal)'»
nUjjd pe
c:ów WicMu przychodni t)J'° „s(a
go, Maradona '
”* to, ,hni czaseu'
współczesnego fitibolto, c,n lvCia],n)
potrafi zachować się» Jak
sEtukniistrf.
.....»**--*•
*
i Maracion
Gerard Cieślik naz^__
„piłkarzem XM w«*«’ *
ipok(
to piłkarz,'który w)PrZ^
fffo
dodał gracz 50-lecia P0^’1^jpu'OsX
lu. Jeśli ktokolwiek tnia
ci eto jest Hf JJfPszym_ innością
ich * er
świata,■ pozbył
- siQ
3‘Aq\ą.
po spotkaniu Argenty^ ćlieSiątk
Diego
Maradona
. . zabev
przydomków. Do nap ^zart t'k
nyrh należy określ^ '^nriilcarzv
holu . Zapytany Pr*7
p
Maradon
Ł jeu:zy jest;t lepszy od Polega» a_ ja
odpowiedział: „Pole 1°
stem Maradona •" £RZy y&MPtd^

