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POTRZEBNY RZECZNIK
WOLNOŚCI SŁOWA

Wczoraj
Ministrów

prezes Rady
Mieczysław F.
Rakowski przyjął przewód
tuczącego komisji zagrani
cznej
powołanej
przez
prezvdenta
USA
Rady
Holocausth Memorial” Mi
lesa Lermana.
Spotkanie poświęcono m.
j;1. pomocy Polski w zor
ganizowania ekspozycj: pla
nuwanegó
do utworzenia
w
przyszłym
roku
w
Wasz> ngtome
Muzeum
Holocaustu.

I INFORMACJI
fłJf

Rok XLV nr 51 (I3485)

Młodzież • Zdrowie » Prawo i sądownictwo

„ilkragły stół"
arzeń
Wczoraj na kolejnych posiedzeniach, zebrały
się
pudzespoly „okrągłego stołu” ds młodzieży, reformy
prau i sądów oraz fcdrowia, a także grupy robocze: ds.
nowego ładu ekonomicznego, indeksacji płac i docho
dów oraz nowelizacji ustawy o związkach zawodowych,
Na wstępie posiedzenia
podzespołu
ds. młodzieży
Sławomir Wiatr przedsta
wił oświadczenie
strony
koalicyjno-rządowej. * Oto jego treść:
..Obradom
„okrągłego
stołu” towarzyszą niepoko
jące wydarzenia na
uli
cach polskich miast, szcze
golnie Krakowa.
Demon
stracje uliczne, odbywane,
m.in.' poa symbolami NZS
i „Solidarności” przeradza
ją się w prowokacyjne bi
jatyki, demolowanie mienia społecznego, bezczesz
czenia polskich i radziec
kich miejsc pamięci naro
dowej. Zdarzają s.ę
też
akty przemocy fizycznej,
czego przykładem było za

trzymanie ministra
cji narodowej.

eduśta

Zjawiska
te wywołują
nasz zdecydowany protest
Zdarzen.a tego typu wy
magają
określenia
się
przez wszystkich uczestni
ków
„okrągłego
stołu”.
Zwracamy się zatem do
strony
solidamosciov. o-opozycyjnej o zajęć e stano
wiska w czasie
dzisiej
szych obiad”.'
Prowadzący obrady Andrzej
Celiński stwierdził, iz rrfe za
mierza ustosunkowywać
sie
do zaprezentowanego
wcześ
niej stanowiska. Dodał
jed
nak. że jeśli trzeba interwen
cji osóo i instytucji za fa
ma publicznego, ab’klka
dziesiąt
tysięcy
młodzieży
krakowskiej nie wyszło
na
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• »Rząd - OPZZ • Demonstracja studenckie c: sprawa

Obradowało
ro
Polityczne
Komitetu

NZS

nt0j
aaniyagemu
wojsk
rawŁ.ec». .cb w A^amsianie
S—.. m>rió Gromów wyra■4
uzeu.e i zuziwien.e
i* p*wa*;«i wypowiedzi Au
ch.eja Sucharowa, przekaza
li.vca przez ramo KanauyjSKie, kiory siwierciz.ł jako
by w czasie wojny w Aigu
iiistan e zdarzały się wypaciKi
rozstrzeliwania
ze
'.Helowców raaziec;',cbv żoł
:i:erzy, którzy znaleźli' się
,-w otoczeniu, aby zapobiec
dostaniu się ten uo'niewoli.

WIEC W BELGR \DZIE
Przed ui.upsztiną (parlame.tteint dr RJ w Belgra
dzie c:.o; wal się wielusettys ęczny wiec, k;6reg0. uczestn.cy domagali się real,
;acj: przyjętej przez w‘adee federacji i k.erowr, c:wo ZK..J i ZK Serbii poliyki wobec Kosowa, sta
nowczość,
w
zwalczaniu
przejawów
kontrre*voluoj
Ti okręgu autoncmlczi. »ilnefep zatwierdzeni
poprawek
d0
konstytucji

LAMAMI- PRAW
CZLOWi ETA
W Genewie na sesji oenze
towsk*.ej komisji praw czło
wieka: Niepokojem napawa
nas fakt — powiedziano że
Rumunii
łamane
są
prawa- człowieka i podsta
wowe prawa wolności, za
łamanie' prawa
człowieka
uważamy niszczenie wsi, li
kwitowanie wcrtości kultu
calnych
j
historycznych,
ograniczenie możliwości uż?-wan a ojczystego języka,
i ja wiska przym isowej asy
milacji i ograniczanie wol
ności w,ary
W
imieniu
VYRL Gyula Horn
poparł
Propozycję Szwecji w spra
w e mianowania soeclalne*o pełnomocnika do bada& przypadków
łamania
praw człowieka w Rumunii.

Centralnego PZPR
Wczoraj w Warsza
wie zebrało sie Biu
ro Polityczne Komite
tu Centialneyo Pol
skiej
Zjednoczonej
Partii
Robotniczej.
Na Dosiedzeniu omó
wiono aktualną
sy
tuację społeczno-po
lityczną kraju.

J. Arafat
przybędzie do Polski
Jak informuje
rzecznik
prasowy MSZ przybędzie
do Polski
przewodniczący
Komitetu
Wykonawczego
Organizacji
Wvzwole.iia
Palestyny
Jaser
Arafat.
Termin wir.wty ustalony zo
stanie w drodze kontaktów
dyplomatycznych.
(PAP)

T1LKO NA 42 LATA?
Przy obecnym stopniu zu
h'Cia ropy naftowej
wy
starczy na swiecie na
42
lata do 204C roku. Gazu
zemnego powinno wystar
czyć na 60 lat.

LIKWIDACJA
STOCZM
Paryski Trybunał Handlo
wy wydał 27 lutego posta
nowienie o prawnej likwi
dacji stoczn, na’eżącycłt do
towarzystwa „Normed '.

OFIARY

DESPFR ATA

38-letn. Guy Cbartrez, z
zawodu elektryk w m,ejsco
wnści Rely koło Bethune
(północna Francja) zastrze
lił ze strzsiby kaliber
22
mm swą 37-letnią żonę An
ne-Marie oraz trójkę dzieci
v wieku 4. 9 i 14 lat po
czym sam popełnił samooojstwo.

względn ono w n m
zwła
szcza
skutki decentralizacji
uDrawn:eń ze szczeb'a wojewódzk.egc
na podstawowy.
Wzięto także pod uwagę no
wą politykę podatkową i kre
dvtowq. Obecnie więc bu
dżet WRN finansuje 43 proc
wydatków województwa, gdy
w rokii ufc egłym 54 proc.
Woj. gdańskie jest prak
tycznie samowystarczalne fi
nansowo
Prawie wszystk e
planowa.ie wydatki
pokry
wane są z dochodów włas
nych Dotacje z budżetu cen
tralnego wynoszą 1,7 mld zl
co stanowi mecały 1 proc.
wojewódzk:eao budżetu. Do
chody WRN pochodm głów
nie z Dodatków
przedsię
biorstw przy czym po roz
pierwszy
województwo
ma
udział w podatku dochodo
wym.
Główne cele określone w

Po piątku był poniedziałek...

krakowskie niepokoje
Bulwersujące sa dom esier.it.
z Krakowa o trwających już
od kilkunastu dn; demonstrac
Jach młodzieży akademickiej,
firmowanych przes NZSa
także
..Solidarność”,
KPN,
W P i
innych. Akcje te, wy
rażane początkowo
na wie
cach organizowanych na Ryn
ku Głównym przerodziły
się
w zgromadzenia ul.czne, gd z c
oprócz żadań legalizacji
NZS
dochodziło do
prezentowania
najbardziej skra jnych
stano
wisk
wymierzonych
nawet
przeciwko sojuszom Pcćski i
godzącvm w
kons+r aktywny
prz.ebieg
obrad
„okrągłego
stołu”.
Dochodziło i d< t=?k
r .eodpowiedzialnych
i eakcjl,
jak te. by
pod
preTekatem
happeningu — palić rożne re
kwizyty. vr tym
emblematy
Armii Radzieckiej. Doszło do
oblan.a farbą pomnika Wdzię
czności dla Armii Radzieckiej.
Siły porządkowe rt.e interwe
niowały...
W ostatni piątek doszło do
szczególnie agresywnej
akCjd.
Kamieniami zaatakowano siłv
porządkowe, które nawoływa
ły do rozejścia sie W ponie
działek. »ytuacia zaogniła się,
bo organizatorzy demonstracji
uznali telewizyjna
relację z
wydarzeń
piątkowych
javeo
nieobiektywną
i tendencyjną.
Komisja ucz<Sb ana
NZS UJ
stwierdziła w specjalnej ulot
ce m.in. iż „Fakt. że po iaz
p er wszy od ktlłk-u
lat mło
dzież nie pozwoliła
sie. bić
bezkarnie i przeciwstawiała się
atakom
funkcjonariuszy MO.
został
wykorzystany
przez
środki masoivego przekazu cic
obciążenia protestujacych stu
dentów winą za zaistniałe w y

darzenia.
Zachowanie
się
służb porządkowych i tenden
wtne relacje
propagandowi;
maja na celu sprowokowanie
młorizieży do zajść ulicznych
i dostarczenie pretekstu
do
rerwania
obrad
„okrągłego
stołu”.
Kolportowane w
Krakowie
ulotki zwoływały
na 27 bm.
protestacyjny wiec atudentow
przed budynkiem
Collegium
Novum UJ.
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TORKOWA
konfe
rencja prasowa min
Jerzego Urbana roz
poczęła się od pytań. Jed
no z pierwszych dotyczyło
poniedziałkowego
spotka
nia premiera Rakowskiego
z
ambasadorem
ZSRR.
Odpowiadając rzecznik po
wiedział, ż« były to prze
prosiny, które prermer z
własnej
inicjatywy złożył
na ręce
ambasadora
za
to. co wydarzyło się w Kra
kowie.
Czy w zntazku z rozwo
jem demokracji nie po
winno sie złagodzić prze
pisów dotyczących zezwo
leń na organizowanie de
monstracji?
Drogą
do
zmiany przepisów jest ot
warta — powiedział J. Ur
ban. Bardzo
wiele zapi
sów
prawnych
będzie
zmienionych. Jednakże rów
nież obecne przepisv daja
władzom administracyjnym
możliwość udzielenia zgodv. Przykładem może być
udzielenie takiej zgody w

planie i budżecie są nastę
pujące: poorawa zaopatrze
ni ludność w żywność g'ów
nie poprzez wzrost produkcji
artykułów soożywczych na te
rer.ie województwa. Zamierza
się też tworzyć dogodniej
sze warunki
dla buaownictwa mieszkaniowego, przew dziano
intensywniejsze
działania na rzecz ochrony
środowiska naturalnego.
Nri po\vaźn:eiszq
pozycją
• Dokończenie no str 2

Szczecinie na zorganizowa
nie tam we wiórek mani
festacji
opozycji.
Nato
miast
władze porządsowe
bardziej zdecydowa
nie będą reagować na de
monstracje nielegalne, od
bywające się bez zezwole
nia, a zwłaszcza na
de
monstracje agresywnie wy
rażające
skrajne poglądy
polityczne
Demonstracje
te są groźne dla stabilizo
cji w kraju, a w świecie
tworzą
opinie, że Polska
nie dorosła jeszcze do de
mokracji.
Mówiąc o szansach ewen
tualnej
legalizacja
NZS
J. Urban powiedział, że w
tej kwestii nie podjęto je
szcze żadnej decyzji polity
cznej. Sprawa legalizacji
NZS staje w innym świet
le w kontekście wydarzeń
krakowskich,
Legalizo
wane mogą być organizacje,
które jednoznacznie okres
łają
swrój
stosunek do
założeń konstytucji i któ
re godowe są przestrzegać
prawa. Uważam
więc, że
korzystne
byłoby
dia
sprawcy
legalizacji
NZS
gdyby organizatorzy
tego
związku
odnieśli się
do
tych ekscesów
Nie ma żadnych sprze
czności
między me ją oce
ną, iż działania OPZZ są
opozycyjne
wobec
poli
tyki rządu, a poglądem wy
rażonym przez
premiera,
iż ruch
zawodowy jako
całość
jest
niezbędnym
onareiem dla rządu.
nie
zbędnym
sygnalizatorem
dążeń 1 potrzeb społeczeń
stwa — odpowiedział Jerzv Urban.
Opozycyjność — wyjaś
nił J. Urban — traktuje
my jako coś naturalnego
-Stanowisko OP^7 w wie
lu sprawach jest inne niż
stanowisko
Rad}
M rjisrrów. Ruch zawodowy negatvwnie
ocenia np. za

„Unimor” zainwestował

I elewizory w.„ stoczni
Wprawdzie firma ma już
w samej nazwie v morski
człon, ale wiadomość o jej
ewentuair.ym wejściu na te
ren stoczni wzbudziła pew
ne zdziwienie i różne «Di
nie. Tymczasem jednak do
biegły końca rozmowy
przj gotowania oraz podpi
sana została między Stocz
nia Gdańską im. Lenina w
likwidacji a Gdańskimi Za
kładami
Elektronicznymi
„Unimor” umowa dotycząca
odpłatnego przekazania jeó
nej z budowanych właśnie
hal
produkcyjnych
oraz
przy.egłego do niej terenu.
— W takim celu wi$n w
kia 1 kupuj« tę b&lę w k«
kele budowy? Co to przyni«*ł* „Unimor©w4H | jaki

będzie ruialo wpływ na za
opatrzenie rynku?
Odpowiadając na te py
tanie zastępca
dyrektora
ds. inwestycji i utrzymania
ruchu w „Unimorze” mgr
rnż. Marian Szulc stęga po
wymowne w tym wypadku
liczby.
— Przejęcie
obiekt-ów
stoczni pozwoli
nam na
zwiększeni«, już poczynając
od 1900
produkcji kolo
rowych odbiorników te lewi
zrjnych do 500 tyj. sztuk.
Łatwo uzmysłowić sobie, co
to znaczy dla rynku, jeśli
porównamy:
w ub. roku
zmontowaliśmy J2d ty«., a
w tym roku
zamierzam”
sKierować na rynek
180
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Anders, Maczek i inni...

A WIĆ KRZYWDY
Najbliższy numer „Prze
glądu Tygodniowego”, któ
ry ukaże s ę z datą 5 mar
ca. zawiera list, jaki
do
generała dywizji Stanisła
wa Maczka skierował pre
zes Rady Ministrów Mie
czysław F. Rakowski. Zo
stał on doręczony 26 lute
go br. w
Edynburgu w
Szkocji przez dziennikarza
..Przeglądu”
Włodzimierza
Krzyżanów skiego,
który'
wcześniej przeprowadzał z

Pogoda
• W Poczdamie zaręjestrov ano 28 bin. najn żS7« _iśnietna powietrza oa czasu rozpoc ęcia w tej placówce pomia
rów v 1383 r. Wyniosło* ono
*>55
hektooascali.
Normalna
wynosi ono około IO10 hektopąsesii.
• W Szwecji tegoroczna i ma jest najłagodniejsza od 200
lat. Stworzyła ona dealne w a
runki
dla rozmnażania
się
szczurów.. Są ooawy, że te gry
zonie n Leb?wem zaczną w poszuKiwaniu żeru przedostawać
się przewodami kanalizacyjny
mi do mieszkań.
Dziś na Wybrzeżu zachmurzę
nie duże z
przejaśnieniami.
Okresami słaoe opady deszczu
lub deszczu ze śniegiem, lemp.
rano 0 do f ft., w ciągu dnia
4 da 8 »t. Watr słaoy okresa
mi umiarkowany południowy.

_________j_____

!sks rao78 mieć szansę
douczenia do Europy

„Gorące" pytania do J. Urbana

Podzielono budżet
-najwięcej na zdrowie
*” A wczorajszym posiefMteB dzeniu
Wo.ewódzka
Rada
Narodowa
w
Gdańsku uchwal la dwa waż
ne dokumenty: plan finan
sowo-rzeczowy województwa
na 198^ rok oraz ramowy
program działania WRN w
latach 1988— 1992. Po otwar
ciu sesji przez przewodniczą
cego WRN Tomasza Lange
ra i zatwierdzeniu porzqaku
obrad
wystepif
woiewoda
gdański
Jerzy
Jędykiewicz,
który przedstawił projekt pla
nu finansowo-rzeczowego na
rok bieżący.
Różni się on od dotych
czasowych wojewódzk ch pla
nów rocznych.
Odmienność
ta wypfvwa ze znowelizowa
nych ustaw, a także z przy
jętych przez vVRN ustaleń
wynikających
z
założeń
Gdańske Inicjatywy Somorzqdowo Gospodarczej.
U-

Lech Wałęsa:

• Cenzura • Podatek aochodcwy

Sesja WRN w Gdańska

O WYPOWIEDZIACH
A. SACHAROWA
Bjij
oAiainczo-
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generałem wywiad. List ?ostał przyjęty przez 98-letniego legendarnego dowód
cę.
Oto fragmenty posłania:
Szanowny pani« generale;
Piszę do pana Jako premier
rządu polskiego, który — Je
stem głęooko o tym przeko
nany — dokonuje najpoważ
niejszych zmian od 1944 roku.
przemian
demokratyzujących
życie w Polsce. Wśród wie
lu spraw, które mam do za
łatwienia,
poczesne
miejsce
zajmuje
chęć
naprawienia
krzywdy, której pan. panie
generale, doznał w przeszłoś
ci od polskich władz. Ubole
wam nad tym. Jak oceniono
wtedy pana panie generale 1
pańskich
żołnierzy.
Pomimo
wielu krzywdzących ocen 1
decyzji ówczesnych
polskich
władz pozostał pan dla na«
— moich rodaków — wzorem
patrioty 1 żołnierza
Jest pan w Polsce człowie
kiem obecnym, znanym i tza
nowanym, Stał się prn
pa
nie geneiale, sj mbclem Boha
terskiego dowodev.
Ogromnie -chciałbym
pana
gościć, panie
generale.
na
naszej polskiej ziemi w dniach
obchodów e0 rocznicy wybu
chu II wojny Światowej. Pragrę pana zapewnić, że
rrad
polski przyjmie pana z eaivm
należnym
szacunkiem,
łak
bohatera narodowego.
Co Jako premier rządu poi
skiego mógłbym dla pana zro
bić. żeby choć w części z,ekołnpensować panu, panie ge
nerale, krzywdy 1 ból.
któ
rych doznał pan w przeszłi ści?
Z wyrazami głębokiego mcunku
M. r. Rakowski

Przekazująca
mężowi Zofia

ten
list
Maczkowa

powiedziała: Wzrusza nas
piękna treść tego posłania,
szkód* , ź« aż pół
wieku
czekaliśmy na przeobraże
nia w naszej
ojczyźnie,
które mogą zacząć satys
fakcjonować ludzi pokroju
mojego męża. Proszę
o
przekazanie w imieniu ro
dżiny Maczków wyrazów
podziękowania ra ten list
panu Rakowskiemu.
Nlecteiy, ani mój mąż,
ani ja, chociażby ze wzglę
du na stan zdrowia, nie
odwiedźmy swojej ojczyz
ny. T tu, w Szkocjł spo
czną nasze prochy. Cho
ciaż zawsze myślami by
liśmy obecni w Polsce.
• Dokończeni« na sir. t

miar zniesienia reglamen
tacji mięsa i jegc przetwo
rów, a przy „okrągłym sto
le” proponuje, by wyżej opodatkować sektor
pry
watny. W tej
chwili na
stępuje też
radykalizacja
poglądów w różnych ogni
wach związkowych — nie
w OPZZ.
Gustaw Zemleć,
przed
stawiciel sekcji informa
cji OPZZ zapytał o stosu
nek rządu do postulatu
, zniesienia
cenzury. Mło
dzi ludzie — dodał — któ
rzy właśnie
przed
cen
trum
prasowym żądają
zniesienia cenzury, nie są
przedstawicielami OPZZ.
Rząd — powiedział
J.
Urban — nie jest za całko
witym i natychmiastowym
zniesieniem
cenzury. Wi
dzimy to jako pewien pro
ces. Na demonstrację
w
sprawie zniesienia cenzu
ry wybrano złe miejsce,
bo od wielu lat publikowa
ne są
pełne
stenogramy
z
konferencji
rzecznika
rządu:

28 lutego przebywał w
Szczecmie
Lech Wałęsa,
złożył on kwiaty przed pa
miątkową
tabi.cą
obok
wejścia do stoczni im. Adolfa Warskiego
upamię
tniającą poległych w grud
niu 1970 w imię solidarnoś
ci klasy robotniczej.
W
świetlicy
szczecińsk iego portu — na Łasztowni — L. Wałęsa spot
kał się z przedstawiciela
mi załogi
szczecińskiego
portu, niektórych
innych
przedsiębiorstw i młodzie
żą.
Po raz pierwszy wydaje
się, że Polska może mieć
szansę dołączenia do Euro
py, powiedział L. Wałęsa,
dodając, że „okrągły stół”
jest
tylko
otwarciem
drzwi Jeśli s:o nie porożu
mierny
to Polska
sianie
się
zapleczem
Europy.
Nie możemy sobie pozwo

No towarzysząc* m ęozynarodowemu festiwalowi zi
mowemu w Berlinie Zachod
nim targi „Film Polski" przy
aotewał ofertę złożoną z 19
obrazów fabularnych. Z za
interesowaniem
zagranicz
nych dystryDutorów
spotkał
się tylko „Krótki film o m‘łoscl" Krzysztofo Kieślowskie
go, na który zawarto 12 kon
traktów *a ek, 200 tys. de-

lić na luksus niereformoWania. Nasi pradziadowie
i dziadowie w grobie się
przewrócą,
jeśli
Polskę
zrobimy zapleczem Euro
py. PolsKa należy do nas
wszystkich. Polska to nie
tylko NZS, Polska
jest
wszystkich, a więc wszy
scy mus-my o nią walczyć
i porozumieć się by wszy
stko co Polskę stanowi by
• Dokończenie na str, 2

stowq „O prawie prasowym*,
co wywiluje uzasadniony nie
pokój i sprzeciw środowisica,
bowiem utrudnia lub nawet
uniemożliwia
wypełnianie
dziennikarzom
ich zawodo
wej , i społecznej roli.
Stowarzyszenie Dziennika
rzy PRL niejednokrotnie dawa
lo temu wyraz.
Prezydium SD PRL stwier
dza, że
woika o dostęp
dzienmka-zy do
informacji
wymaga systemowego
dz a
łania
i opowiada
się
Sejm
za powołaniem przez
PRL rzecznika wolności słowa
I intarmucjń
Tylko bowfletó niezależny,
podległy wyłącznie parlumen

towi oigan, wyposażony w
ustawowe uprawnienia
bę
dzie wiarygodnym gwarantem
ODOwiązku
przestrzegania
wolności
słowa i nforrr.acjy
przez wszystkie podmioty zy
cia państwowego, politycznospołecznego, kulturalnego
ł
gosDodarczego.
Prezydium
ZG SD PRL zwraca się
do
posłów nc Sejm, w tym do po
słów dziennikarzy, o wystąpię
nie z odpowiednią inicjaty
wą ustawodawczą.
(PAP)

ikt płacowy w Zamechu
Napływają meldunki o konty
nuacj: w niektórych przedsię
biorstwach protestów, przerw,
w pracy i Innych form kon
fliktów na tle płacowym.
Do akcji protestacyjnej do
szło m. in. we wtorek na wy
dziale W-12 elbląskiego Zamechu. Delegaci załogi prowadzą
rozmowy z kierownictwem za
kładu
w sprawie podwryżek

płac. 90 pracowników odlewni
nie zaakceptowało proponowa
nych podwyżek i systemu wy
nagradzania. Rozpoc-.ęli akcję
protestacyjną. 28 lutego pra
ca odbywała się z przerwami.
Pozostałe wydziały Zakładów
Mechanicznych zamech pra
cowały normalnie. W środę ro
zmowy mają być podjęte na
nowo.
(PAP)

A oto w skrócie odpowiedzi
Uroana na tnne pytania:
• Minister edukacji narodo
wej Jacek Fislak był potrakto
wany w Krakowie
jako za
kładnik — przez około 2
godżiny uniemożliwiano mu opuszc^enie
lednej z krakow
skich szkół. Jest to
zdarze
nie
sprzeczne z polskimi tradvtjanv i 'kulturą polityczną,
godne najwyższego
potępie
nia.
• Zarzut, ie kłamałem, inlorrr.uląc o
rokowaniach
sorawie
rozgraniczenia wód
Zaioki
Pomorskiej, nie
ma
żadnych
nodstaw.
Rokowa
ni^ -są poufne — ja me Doda
wałem
żadnych
szczegółów,
wobec tego i z prawdą nie
mogłem sie milać.
Na
zakończenie J
Urban
wrócił
leszcze
do
dwóch
srraw- poruszanych na poprzed
nich konferencjach.
Wyjaśnił, iż
podatek
do
chodowy
od wszelkiej dzia
łalności gospodarczej może wy
nosić do 50 proc.
W'vmiar od
5 do 85 proc. stosuje się tylko

J.
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Społemowski
handel zagraniczny
* Używana lodówki ro Säwocji

* Sciicmf za komputery
* Złom na eksport
Życie zmusza a przepisy coraz bardziej pozwalaj
na rozglądanie się po zagranicznych rynkach i szuka
ne tam towarów dia krajowych nabywców. W gdańs
kiej PSS „Społem” działa komórka handlu zagraniczne
go, której szefem jest Rom an RaKowski. Mówi o aktu
alnych staraniach na. rzecz wzoogacenia towarowej
oferty w społemowskiej sieci.
— To fakt, że przepisy są
coraz liberalnieisz«, ale też
i »poro jeszcze barier. Nie
które towary mota*, kupo
wać za granicą tylko w 20
proc. za gotówkę, pozosta
łą cześć zdobywać wyłącz
ni* na zasadzie kompensa
ty. a więc wymiany za kiny towar. Podobni* dzieje!
si* z eksportem. Szukamy
więc towaru ni* tylko za
granicą,
a * i krajowych
nadwyżek.
Jedną z transakcji „Spo
łem” zawarło s* Szwedami.
Za druciane kosz* i metaio
w* zawieszki, sprowadzono
sprzęt chłodniczy. NI* jest
to wprawdr'.* sprzęt no
wy lecz używany,
sl* z
gwarancją i serwisem na
prawczym, oczywiście w
Gdańsku. Kierownik
Ro
man Rakowski informuje o
szczegółach sprzedaży.
— Ni* jest jeszczt zakoń
czona procedura ustalenia
ceny. Szacujemy, że lodów
ki i zamrażarki
w cenie
140—160 tys, zł, znajdą się
w sklepach
Jeszcze przed
świętami NaMeniej nadaje
J K, J .
'
s;ę ao
prowadzenia tej
sprzedaży gdańska Zbrojow
nią i tam towar zapewnę

trafi. Trudno dziś przesą
dzać czy będzie to sprawa
incyaenta’na. czy też rozwi
nie aię dalsza współpraca.
Zresztą, ze Szwedami łączy
my jeszcze inne nadzieje.
Byłoby tc przedsięwzięcie
ni* tylko natury handlo
wej, a> t'T>u joint vertur* Ghoozi nam o to,
by
nasz zagraniczny partner,
jak na razie bardzo zain
teresowany,
zainwestował
swoje pieniądze w budowę
dużego supersamu lub np.
garmażerni, którą od
lat
bezskuteczni* staramy się
wybudować.
Z innych pewnych Już kon
traktów zawartych na ten rok,
wvmienić trzeba umowę z zechounion 'emleckim
dostawcą
na kwotę 3 mm marek (odzież
i obuwie sportowe awetry, tka
niny, artykuły pończosznicze).
Sprzedaż prowadzona
Jednrk
będzie za dewizy (!) Zawarli
śmy też kontrakt na wymianę
kompensacyjną z Bułgarią na
kwotę bl dko i min rubli. Da
leko zaawansowane «ą
termo
vv z Węgrami. W ramach wy
uiiany. rzędu S mld zł. wysyła
libxwmv komputery, otrzymu
jąc przede wszystkim przetwo
ry mięsno-warz ,wne 1 szampr
ny Marr y także apetyl na sa
*.Ie "apz Pfrtner ograniczony Jest przepisami chronlącym* jego rynek.
Będziemy
pertraktować.
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„Krótki film o miłości” - za ?00 tys doi.
Tylko

Prezydium Zarządu Głów.
nego SD PRL podjęło 28 lu
tego następującą uchwałę
Ograniczenie dostępu
do
informacji,' które
przybiera
różne formy, stanowi łamu nie
podstawowego prawa dzien
nikarzy zagwarantowanego u

f&deiu.
larów.
Kwotę tę podwoją
wpływy ze sprzedaży biletów'
oraz z rozpowszechniania w
telewizji i na kasetach wideo
„Krótki film e miłości" zo
baczą widzowie prawie całej
Europy oraz Brazylii i Izrae
la Trwają też rozmowy na
temat jego sDrzedaży
do
USA I Japonii.
(PAP)

103 iała
małżeństwa!
Rok urodzenia głowy rodu
Il.i?*a — 1866, a
jego
żony
Atyć — 1869. Tego zapiJU do
konali rachmistrze
podczas
spisu ludności w wysokogór
skim K.elbadżarle. położonym
na
po.udniu
Azerbejdżanu.
Tam młoda para założyła no
wą rodzinę Dżafarowych
Założyciele
rodu. liczącego
teraz ponad dwustu
potom
ków. żyją razem Już 103 la
ta. Atyń, która wychowała 10
dzieci, nosi miano „Matki-Bo
haterki”.

S^viat handluje
Obroty światowego han
dlu towarowego wzrosły
w ubiegłym roku o
14
proc. i sięgnęły rekordo
wej sumy 2.84 biliona do
larów. Jeżeli uda się utrzymać w ryzach inflację
i protekcjonizm, rok 1989
będzie kolejnym rekordo
wym rokiem
w
handlu
międzynarodowym.

Ta potężna ciężarów
ka z reklamą pieriestroj
ki na plandece powsta
ła w fabryce w Mińsku.
MAZ-200 iest w stanie
przewieźć 90 ton towa
rów.
Piętnastometrowy
pojazd wprawiany jest w
ruch przez dieslowski sil
nik o mocy ponad 400
KM.
Fot. CAF

„ Konfrontacje - 38
dopiero w kwietniu

Filmowy marzec
-bez rewelacji
Filmowa
„Konfrontacje
88”, o które
pytało
jt>z
wielu czytelników, rozpocz
ną się iva Wybrzeżu dopie
ro w pierwszej połouńe
kwietnia. Najwcześniej w
Elblągu, w kinie „Swiatoimt”, a potem w Trójmieście — w ,^Zniczu'”, „Po
lonii”,
„Warszawiell
kwietnia — jako ostatnie
— przegląd filmów świa
ta
zainauguruje
kino
,yhifit” w Wejherowie. Ka
sy wymienionych kin sprze
dawaó będą karnety
od
18
marca. W
najbliż
szych
dniach natomiast
informacje o „Konfronta
cjach" dotrą do zakładów
pracy, które też mogą skla
dać zamówienia na karne
ty dla swvch■ pracowników.
programie imprezy 12
obrazów: „OST aTNI CESAFZhernardo BertoLucciego,
„MIASTECZKO
HIBISCUS”
Xie
Jima,.
„FRANTIC” Romana Polan
skiego, „ŚWIAT .NA UBO
CZU”
Chrisa
Mengesa
„KOYAAN1SQATST” Godfreya Reggio, JJO ZOBA
CZENIA CHŁOPCY”, Lou
isa Malle, „WILLOW” Ro
na
Howarda,
„KOMI
SARZ”^ Aleksandra
Ask old owa,
„IMPERIUM
SŁOŃCA” Sievena Spiel
berga, „UCZTA
BABETTE” Galriela Axela, „HA
NÜSSEN” Istpana Szabo i
„DOTKNIĘCI”
wWatoa
Somewskiego.
W zestawie —i tym ra
zem przeważa
produkcja
ameryKańska (4 utwory) i
zachodnia. a większość ty
tułów nie
potrzebuje re
komendacji,
bo już zys
kały sławę.
Ale do
„Konfrontacji”
wracać
jeszcze będziemy

nieraz, teraz jedynie ’ syg
nał, żeby sobie już zapla
nować 12 kinwoych wieczo
rów.
A wcześniej, czyli w marcu
filmowy repertuar przy
niesie kilka nowości.
Nc.
tradycyjnych
pokazać},
przedpremierowych zoba
czymy amerykański dra
mat psychologiczny Jame
sa L. Brooks a pi. „TELEPASJA”, w któ~ym kulisy
pracy stacji
telewizyjnej
posłużyły za pretekst i tło
do pokazania
karier zawoaowych
trójki bohate
rów — dwóch dziennika
rzy i realizatorki progra
mów.
Obejrzymy także
amerykański
film sensa
cyjny
„MALONE” Har
leya Cobiissc z
Bunem
Reynoldsem i Cliffem Ro
bertsonem w rolach głów
nych. Pojawią się też na
ekranach — jui na „zwyk
łych” seansach, prezento
wane
wcześniej KOS
MICZNE
JAJA”
Mela
Brooksa, będące
zwario
waną
parodią
obrazów
science - fiction w sfylu
Spielberga.
Czeka nas
pcza
tym
spotkanie z kinematogra
fią koreańską, którą re
prezentuje dziecięcy
film
z epoki VI i VII stulecia
— LEGENDA O ONDALU”, premiera angielskie
go
dramatu
psychologi
cznego
Davida
Lrtand.a
„SZKODA, ZE
CIĘ
TU
NIE MA” i premiera pol
ska nowego filmu Janusza
Kidawy - Błońskiego ..MĘ
SKIE SPRAWY”, którego
tematyka wiąże się z okre
sem Powstania Wielkopol
skiego,
_________ (aj)
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W. Jaruzelski na konferencji -Z^R Pomorskiego
Okręgu Wojskowego
AK jui informowaliśmy 27
bm, na konferencji spra
wozdawczej PZPR Pomor
skiego Okręgu Wojskowego wy
stąpił I sekretarz
KC PZPR,
zwierzchnik sił zbrojnych PRL gen.
armii Wojciech Jaruzelski. Oto
fragmenty jego przemówienia.

Ü

Nie ma co chować głowy w pia
sek. Opozycja w Polsce była, jest i
będzie zjawiskiem trwałym.
Gdy
działa nielegalnie w podziemiu rozu
mianym nie tylko dosłownie, orga
nizacyjnie, ale również
myślowo,
psychologicznie daje świadectwo pe
wnej anormalności życia i funkcjo
nowania państwa, ułomności jego
demokratyzmu. Gdy zaś
znajdzie
się w jego ramach jako odpowie
dzialny, respektu iący Konstytucję
składnik może spełnić pożyty wną ro
lę. Wyrażając — oczywiście nie bez
obaw — takie nadzieje,
bierzemy
między innymi pod uwagę zarówno
procesy, które zaszły i zachodzą w
samej, zróżnicowanej przecież opozy
cji, jak też w Europie i świecie, a
zwłaszcza w stosunkach
WschódZachód.
Krótko mówiąc: szeroko rozumia
ny pluralizm stanowi logiczne od
zwierciedlenie realnie
istniejących
w społeczeństwie różnic i odrębnoś
ci, sprzeczności i podziałów. Muzę

Znaleźliśmy się obecnie w wyjąt
kowo
odpowiedzialnym
punkcie.
Chodzi o to, czy stać nas • będzie,
czy potrafimy przejść ten trudny
próg, zrealizować w życiu, w prak
tyce radykalny reformatorski kurs.
To nasza
społeczno-gospodarcze
być lub nie być.
Sytuację niebezpiecznie pogarsza
trwający obecnie „festiwal” strajkowo-proteslacyjny. Ściśle współzależ
na spirala płace — ceny, prowadzi
prostą drogą do przysłowiowych już
półek z octem, sprzyja kombinatorstwu, spekulacji,
nabrzmiewaniu
biegunów bogactwa i biedy, uderza
szczególnie boleśnie najsłabszych —
tych którzy uskarżają się najciszej,
ale cierpią najbardziej.
Cóż w tej sytuacji można powie
dzieć?
Po pierwsze — nie wolno zejść z
drogi reform,
bardziej stanowczo
zwalczać inflację — zarówno rozbój
cenowy, jak też szantaż płacowy.
Po drugie — sprawdzianem poezu
cia odpowiedzialności
wszystkich
sił polityczno-społecznych jest jed
noznaczne i
zdecydowane zajęcie
stanowiska wobec tego zagrożenia.
Wreszcie po trzecie — nie wątpię
w rozum, w poczucie odpowiedzial
ności ludzi pracy, polskiej klasy ro
botniczej. To oni bowiem są gospo
darzami swych zakładów. A dobry
gospodarz nie podkopuje swego do
mu.

wnętrznych wyciągnąć powinni sto
sowne wnioski.
I jeszcze jedna gorzka uwaga.
Dziś słyszy się nieustannie słowa:
pluralizm,
demokracja,
reformy.
Kto częściej i głośniej je wypowia
da ten czuje się bardziej modny i
nowoczesny. Nie mam nic przeciw
ko temu. Kiedyś tych słów, a prze
de wszystkim ich zawartości było
za mało — opóźnienia więc trzeba
odrobić. Ale z jednym uzupełnie
niem, ażeby nie zapomnieć niemal
wstydlrwie wypowiadanych obecnie
słów: praca, dyscyplina, obowiązek.
A w ogolę to warto
w czasach, gdy
krąży
tyle wzniosłych myśli i
haseł
spojrzeć na prozę życia pod Jeszcze in
nym
kątem.
Otóż doprawdy gorzkiej
satysfakcji
dostarczyć może, gdy nasi ekstremalni
przeciwnicy przylepiający innym
lak
ochoczo łatki stalinizmu dziś posługują
się tym, z czego myśmy już wyrośli —
a co jest faktycznie reliktem stalinow
skiej filozofii i frazeologii Chodzi
w
szczególności: o niewybredne epitety; o
arbitralność opinii; o nietolerancję;
o
monopolistyczne uzurpac-je; kwałifikowa
nie wszystkiego w kategoriach czarnebiałe. I białe-czarne, co w szczególności
dotyczy ocen międzywojennego 20-lecia
oraz 40 lat Polski Ludowej.
Czy też inne zjawiska. Powiem tu mo
że coś kontrowersyjnego,
ale tak
to
widzę i czuję. Otóż przeciwnika — jeśli
reprezentuje on autentyczne, ideowo-polityczne poglądy i walczy uczciwie
o
ich urzeczywistnienie — mogę krytycz
nie oceniać, politycznie zwalczać,
ale
powinienem uszanować jego tożsamość.
Natomiast trudno szanować ludzi, czy
środowiska pozbawione polityczno-moral
nego kręgosłupa. Czas trudny, sytuacja

Wspólnie zapisujemy
nową historyczną kartę
być plurahzm światły, twórczy, 4kon
struktywny, mobilizujący
energię
narodową. Ale może tez być hałaśłi
wy, konfrontacyjny i anarćhizujący,
wiodący na manowce.
Ten pierwszy zamierzamy rozsze
rzać i umacniać, ten drugi powinniś
my i będziemy piętnować i zwal
czać.
„Okrągły stół” Jest krokiem we właś
ciwym kierunku. To co prawda nie pa
naceum, ale niewątpliwie szansa,
aby
wreszcie wybić się na normalność, na
trwały spokój społeczny, na szeroki obywatelski udział w procesie reform, na
ustalenie reguł osiągania
porozumienia
w warunkach odrębności i różnorodnoś
ci. To więc wielki eksperyment history
czny. Ale tym samym i bardzo trudne
zadanie. Różnice w wielu kwestiach są
znaczne. Jednakże obrady trwają. Przy
tym nie są to rozmowy głuchych. Nie
Jest to po prostu pole bijatyki, ale du
że doświadczenie
kultury politycznej,
nie mającej niestety w Polsce najlep
szych tradycji — a więc w sumie stano
wi to już dziś niewątpliwie cenny doro
bek.
Obecnie chodzi o to, aby przejść bez
piecznie do końca po tej przysłowiowej
linie, uzyskać realistyczne, kompromiso
we, pozytywne rozwiązania.
Zapisywać więc trzeba nową kartę J
tu wraca pytanie o gwarancje, iż me
zostaniemy zepchnięci z drogi socjaliz
mu Wykluczone! Kto miałby taki za
miar niech go sobie wybije z głowy. Że
oświadczam to w tym właśnie miejscu,
i w tym właśnie czasie
niech będzie
również
przestrogą!
Kluczem do postępu jest gosDodarka.
Tu sytuacja Jest najtrudniejsza, społecz
nie bolesna, nawet nerwowa.
Zapisano
całe tony papieru bardziej lub mniej
fachowych — częstokroć zresztą ze so
bą sprzecznych — recept na jej uzdro
wienie. A chodzi po prostu o to,
aby
jak mówił premier, postawić sprawy
z
głowy na nogi”.
Oznacza to
przede
wszystkim przezwyciężenie powolności i
połowiczności rozwiązań powodowanych
'.v minionych latach zarówno przez biurokratyczno-konserwatywne opory,
jak
też społeczny sprzeciw wobec ekonomicz
nie racjonalnych i niezbędnych
posu
nięć.

Jest też Inne niebezpieczeństwo
To próby anarchizowania życia spo
łecznego. różne ekscesy, które nieza
leżnie od intencji ich uczestników
są obiektywnie
dywersją
wobec
„okrągłego stołu”.
Jest znane powiedzenie:
„Mło
dzież musi się wyszumieć”, Zdecydo
wana większość polskiej młodzieży
— i tej uczącej się i tej pracującej
— znajduje ku temu ujście w nau
ce, pracy, sporcie, rozrywce. Z ko
lei młodzież wojskowa nie szczędzi
wysiłku i potu w służbie. Co wię
cej, to właśnie ona, a także młodzi
funkcjonariusze i żołnierze resortu
spraw
wewnętrznych
stanów ią
szczególnie liczną i ofiarną grupę
honorowych, podkreślam — honoro
wych dawców krwi — czego nieste
ty nie można powiedzieć o niektó
rych innych grupach młodzieży.
Z drugiej strony trzeba ocenić
pozytywnie postawę absolwentów
wyższych uczelni cywilnych, którzy
odbywają służbę wojskową w cha
rakterze
podchorążych
rezerwy.
Mając to na względzie zastanawia
my się wspólnie .z ministrem ON
nad
możliwością
jej
skrócenia.
Bardzo bym nie chciał, aby anty
państwowe i anty wojskowe wybry
ki części środowiska studenckiego
zmusiły has — w imię zapewnie
ni niezbędnego czasu dla wycho
wania obywatelskiego — do zrezyg
nowania z tego zamiaru.
Byłem zawsze i jestem zwolen
nikiem cierpliwości
i wyrozumia
łości w stosunku do emocji przeja
wianych przez młodych ludzi.
Są
jednak pewne granice. — przekra
czać ich nie wolno! Ministrowie edukacji narodowej oraz spraw we-

tys.
telewizorów
wych...

koloro

Zakłady piodukcyjne „Unimoru” rozproszone są aż
w
sześciu ptiejscach: w
Gdań
sku przy ulicach Rzeźnickiej i
Nowolipie oraz w Kokoszkach,
w Tczewie na terenie byłej fa
bryki domów, w Pelplinie i w
Ornasowie. Zdobycie terenu w
centrum Gdańska, położonego
bardzo blisko zakładu bazowe
go nr 1 przy ul. Rzeżnick ej,
stanowi dla firmy okazję
z
wielu względów
atrakcyjną.
Mimo,
że
nie
może
to
być lokalizacja tania, to przecet pozwoli wiele
zaoszczę
dzić w przyszłości, choćby na
samych kosztach transportu 1
organizacji produkcji.
Dzięki tej inwestycji
będzie
można skomasować w jednym
miejscu wytwarzanie telewizo
rów kolorowych. Służyć
ma
temu właśnie nowo budowana
hala kup.ona od' Stoczni Gdań
skiej. Pozostałe zakłady
wy
twarzać
będą w przyszłości
głównie podzespoły.
Äle nie
tylko to wchodzi w rachubę
— Wyjątek stanowić będz e
m. in. zakład w Tczewie, gdzie
chcemy utrzymać
produkcję
odbiorników czarno-białych oraz kolorowych, ale o małych
gabarytach Inwestycja na te
renie stoczni ipozwoli nam też
na przeniesienie do Jednego za
kładu produkcji małoseryjnej.
Zwolnione dzięki temu pomiesziczenia w zakładzie nr 2 przy
ul, Nowolipie zamierzamy na
tomiast wykorzystać na-pdję
cie produkcji urządzeń radlo-

L Wałęsa:
• Dokończenie ze itr. 1
ło nienaruszalne.
Tytko
pracą w nowych warun
kach, po
wcześniejszym
dogadaniu się, dobrze zor
ganizowaną pracą możemy
dociągnąć Polskę do Euro

py.
27 bm., na spotkaniu w
Hali Ludowej we Wrocła
wiu Lech Wałęsa powiediial m. in.: Uwierzcie, że
to są rzeczywiście nasze,
polskie sprawy. Z wielką
dyscypliną 1 rzetelną pra
cą potrafimy wiele.
Nie
możemy się wymigać od
współodpowiedzialności za
Polskę. Svtuacja jest tru
dna, ale dlatego jako Polacj’' powinniśmy lepiej się
rozumieć nawzajem, wspo
magać, aby wszystkie pro
blemy» stopniowo i wy
trwale rozwiązywać, a nie
znowu .obejmować się za
bary«, 1

X Plenum postawiło kropkę nad ,.i”.
Mówi o tym hasło w idniejące na
tej
sali. „Polsce potrzebna jest silna i zdro
wa partia, jako gwarant ładu ustrojowe
go, oraz bezpiecznego bytu narodu”.
Ale pamiętać Jednocześnie 1 trzeba że:
— przewodzenie nie Jest z mocy odgór
nego : nadania a konkretnego odczuwal
nego społecznie działania, z
poczucia
służebności i odpowiedzialności
wobec
klasy robotniczej, ludzi pracy, narodu;
— nie monopol, a autentyczna koalicyiność i partnerstwo. — nie ..dyrygowanie
a twórcza inspiracja i przekonywanie.
(PAP)

Z Wybrzeża

Telewizory...
• Pokończenie ze str. 1

niestabilna jest bowiem
szczególnym
zwierciadłem ludzkich postaw,
egzami
nem z trwałości zasad. Warto obserwo
wać wnikliwie to widowisko. Gdy jed
ni stoją na gruncie głębokich demokra
tycznych przemian, umacniających
so
cjalizm, koalicję lewicy, wspólnotę re
formatorskiego wysiłKu, to inni —
na
szczęście niezbyt liczni — albo z pozy
cji zachowawczych, albo kapltulanckich
— rzucają kłody pod nogi.
Najbardziej jednak
niesmaczne,
co
więcej tchórzliwe, są gwałtowne zmia
ny frontu. Ustawianie się „skąd wiatr
wieje”, koniunkturalne umizgi, pozoro
wana niezależność, która staje się fak
tycznie innego typu zależnością.
Ci, którzy przez lata trwali w
cie
plarnianej bezczynności,
kiedy rzeczy
wiście trzeba byłe walczyć — teraz, gdy
partia przyspieszyła śmiało pionierskie,
historyczne dzieło przemian skaczą
jej
do gardła, a raczej używając
języka
bokserskiego,
uderzają poniżej
pasa.
Niektóre metody — publikacje,
w 5 po
wiedz!, oświadczenia przypominają jako
żywo rok 1981. „Szczury”
pospieszyły
się wówczas z ucieczką z okrętu.
Ten
okręt —■ socjalistyczna
Polska — był,
jest J będzie niezatapialny.
Nie zrozumcie, iż ta ostra ocena
oznacza, żę mamy gniewać się na kryty
kę, na odmienne oceny i poglądy To
byłoby najgorsze. Oczywiście nie musi
my w nieskończoność chodzić „we włosiennicy, posypywać
głowy popiołem”,
zwłaszcza iż nie zrobili tego i nie ro’ bią inni. Ale jednocześnie pamiętać sta
le należy, iż partii, władzy ludowej za
szkodził najbardziej „parasol” nietykal
ności i nieomylności. Takie ciągoty zda
rzają się Jeszcze i dziś.

teiekomunikacjl
bezprzewodo
wej, niezbędnej do telefonizacj wsi. Jesteśmy jut do tego
przygotowani technicznie, do
tychczas jednak nie mieliśmy
gdzie
tego robić — odkrywa
mgr inż M. Szulc ciekawe za
mierzenia zakładu
dotyczące
produkcji, która wychodzi na
przeciw społecznemu zapotrze
bowaniu.

W umowie
ze Stocznią
Gdańską stwierdzono
m.
In., że „Unimor”
zwróci
jej dotychczasowe
kosztv
budowy łącznie z projekto
waniem. Przekazanie nastą
piło na zasadach obowiązu
jących
przedsiębiorstwa
państwowe. Teren 1 obiek
ty przejęte przez „Unimor”
będą wydzielone z terenu
stoczni i objete osobnym sy
stemem kontroli. Dokumen
tacje techniczna związaną z
adaptacją obiektu sporządzi
się w oparciu o zespół pra
cowni projektowej „Unimoru” uzupełniony o fachow
ców Stoczni Gdańskie'
T.Ch.

CO NAJWAŻNIEJSZE
DLA REGIONU
W gmachu dowództwa Ma
rynarki Wojennej z kierowni
czą kadrą spotkał
się woje
woda gdański Jerzy Jędykiewicz, przedstawiając program
działań władz,
problematykę
wyjazdowego
posiedzenia
KERM
w
województwie,
istotę Gdańskiej
Inicjatywy
Samorządowo-Gospodarczej.
Spore uwagi wojewoda po
święcił
kontrowersyjnej
w
odczuciu społecznym budowie
elektrowni Jądrowej w Żar
nowcu.
°rzedstawił
także węzłowe
dla Trójmiasta sprawy, m.ln.
problem uruchomienia
plaż,
wiążący się szczególnie moc
no z ochroną środowiska na
turalnego,
omówił
działania
w dziedzinie kultury i budów
nictwa mieszkaniowego
J. Jęaykiewlcz odpowiedział
na wiele pytań, związanycn z
funKcjonowaniem
organizmu
trójmiejskiego
1 wojewódz
twa.
Spotkanie prowadził dowód
ca Marynarki Wojennej kon
tradmirał
Piotr
Kołodziej
czyk.

Najwięcej
-na zdrowie
• Dokończenie ze str. 1
wskazywano m. in. na zbyt
w wydatkach wojewódzkiego szczupłe środki przeznaczane
budżetu jest służba zdrowia np. na gospodarkę komunal
i opieka społeczna. Nakła ną oraz szkolnictwo. Podno
iż niezbędne
dy na nie >ochłonq 31 proc. szono także,
wszystkich posiadanych śród jest przeznaczenie większych
ków. Dwuipółkrotnie wzra- kwot na wykup gruntów* dia
stajq nakłady na ochronę budownictwa. Jeżeli bowiem
środowiska, w tym głównie nie zostaną one uzyskane i
to
Zatoki Puckiej i Gdańskiej uzbrojone w tym roku,
oraz rejonu Straszyna.
Na trudno myśleć o zwiększaniu
rzecz rolnictwa przewidzia liczby mieszkań w roku przy
no wzrost nakłaaów prawie szłym. Dyskutanci zgodni by
li jednak co ao tego,
że
trzykrotny.
W 1989 r. przewiduje się aczkolwiek plan finansowo4,5-proc.
wzrost
produkcji -rzeczowy województwa nie
przemysłowej ł usług, w tvm zaspokoi wszystkich potrzeb,
rynkowej o 5,5 proc., a eks to jednak jest realistyczny.
portowej o 4,7 proc. O ok. Wnioskowali o Jego uchwa
4 prec. zwiększq s.ę rozmiary lenie.
budownictwa
mieszkaniowe
Przyjęto go
większością
głosów przy 10 wstrzymują
go.
W dyskusji, w której wzię cych się.
li udział radni Jan Cesarz,
Po przedstawieniu
przez
Włodzimierz
Szordykcwski, Zygmunta Koniecznego sta
Ryszard
Bartelik,
Krzysztof nowiska zespołu przystąpiono
Trawicki,
Stanisław Cymer, do głosowania nad ramo
Henryk Rogalski, Marian Se wym programem
działania
kuła,
Kazimierz
Cybulski, WRN w latach 1988—1992.
Czesława Dąbrowska, Zofia Na poprzedniej sesji radni
Rosa t Kazimierz Sokołowski odrzucili ten program, od

Przy „okrągłym sto’e
• Dokończenie ze str. 1
ulicę, to znaczy, że są powo
dy. dla których
panuje
w
Polsce coraz większe
napię
cie społeczne. Podkreślił.
że
pragnie
skupić się
przeje
wszystkim
nad
problemami
ulokowanymi w dłuższej per
spektywie czasowej,
ktorjch
rozwiązanie bedzie powodowa
ło osłabienie napięcia.
A. Celiński odniósł się
do
stwierdzenia L. Millera, wy
powiedzianego
na
poprzed
nim posiedzeniu
podzespołu,
że strona koalicyjro-rzadowa
nie. przyszła
bronić
status
quo. Te deklaracje uznaliśmy
za bardzo
obiecującą i ocze
kujemy potwierdzenia w de
cyzjach wobec
konkretach
spraw, zmieniających to.
co

Krakowskie
niepokoje
& Dokończenie

ze

»U. 1

Godzina 14 tego du,a. Przed
uniwersytetem zebrała s.ę kil
kusetosooowa grupa
studen
tów. Rozwinię-e zostają ha
sła: ..Solkianii - Studenci” oraz „Akcja
studencka WiP".
Da je się odczuć po-dmino wa
na atmosferę.
Celem wiecu ma być ogło
szenie wcześniej zs powiedzia
nego — 48-godzinnego strajku
okupacyjnego
uczelni
jako
protestu przeciwko interwen
cji sił porządkowych. Przema
wiają przedstawiciele
NZS,
^Sol .darności” — region Mało
polska' i KPN. Oświadczają,
że młodzież
jest wywłaszczo
na ze wszystkiego i nie ma
już n.c do stracenia Dlaiego
każda forma protestu jest za
sadna i dozwolona.
Równo
cześnie ekipę Telewizji Pe sk._j przybywającą ażeby fil
ii io w a ó wiec poprzedzają nie
sione przez młodzież
ulotki:
,,TV kłamie”. Mówcy nawołu
ja do proklamowania strajki,
okupacyjnego w Collegium No
yum. Oświadczają.
że mło
dzież jest prowokowana
do
wystąpień ulicznych zachowa
niem władz, które mimo obiet
nic. niczego do tej nory dia
spraw studenckich nie załatwi
ły, a obrady ..okrągłego sto
łu” toczą sie bez reprezentaty
wnych przedstawicieli
pols
kich uczelni. Są też głosy, ażeby
strajku
okupacyjnego
nie podejmować. Równocześ
nie obraduje nadzwyczajne po
siedzenie Senatu Uniwersytetu
Jagiellońskigo.
Przekazywa
ne na gorąco informacje z
tego posiedzenia wskazują m.
fcn.. że
efektem
ogłoszenia
strajku okupacyjnego
będzie
podanie
się
do
dymisji se
natu i władz uczelni.
Zgiomadzeni prowadzą nadal '— w
go-rącej atmosferze — zażartą
drskusję: za strajkiem
lub
przeciwko niemu.
Kulminacyjnym
momentem
bvło wystąpienie rekto-a UJ
pi of dr Aleksandra Koja, któ
ry oświadczył, że władze uczel
ni rozumieją trudności
mło
dzieży akademickiej i starają
sie wspólnie je rozv -razywać.
Oczekują od studentów
nie
tviko odwagi, ale i rozwagi.
Rektor zapowiada
że podej
mie rozmowy z władzami. Mło
dzież odstępuję od strajku okupacyjnego.
Ogłasza jednak
2-driowy strajk a psenc-yjny.
Siły porządkowe nie uczest
niczą w ogóle w tym wiecu.
Młodzież rozchodzi się ao do
mów.
Na ulice Krakowa prowrócił
wczoraj spokój. Na Uniwersy
tecie Jagiellońskim o godt 30
odwołano strajk absencyjny
(PAPi

trójmiejskich teatrów

Społemowski...
• Dokończenia ze str. 1
Ostatnio zaoferowaliśmy zao
ferowaliśmy zachodniopiemiec
kiemu partnerowi
1000 ton...
polskiego złomu.
Cieszą
każde
inicjatj-wy,
zwłaszcza jeśli towar z wymia
ny sprzedawany Jest za zlotów
ki Coraz częściej Jednak firmy
uprawnione do zagranicznego
handlu oferują nam dewizowe
rarytasy. A z tym już godzić
się trudno.
aj

syłając go do ponownego
opracowania komisjom pro
blemowym. Obecnie po uwzgiędnieniu
zgłoszonych
wówczas uwag I poprawek,
program przyjęto większością
głosow przy dwóch wstrzy
mujących się.
WRN podjęła także uchwa
ły w sprawie podporządko
wania
niektórych przedsię
biorstw państwowych ł jed
nostek organizacyjnych, przy
znania pożyczek z funduszu
zasobowego WRN dla przed
siębiorstw budowlanych
na
cele rozwojowe. Dokonano
także zmian w uchwale do
tyczącej ustalania ulg we
wpłatach środków na woje
wódzki scentralizowany ra
chunek amortyzacji.
Następnie wojewoda gdeń
ski przedłożył informację e
głównych kierunkach działa
nia Urzędu Wojewódzkiego.
Jdzelono także odpowiedzi
na interpelacje radnych.
WRN zapoznała się z In
formacją dotyczącą uspraw
nień systemowych 1 organiza
cyjnego
Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa
Komunika
cyjnego. Jak wiadomo,
31
majo nastąpi podział WPK
na trzy przedsiębiorstwa miej
ski*.

doprowadziło do alienacji ogromnej części poiskiej mło
dzieży. A. Celiński przypom
niał swoje słowa
o koniecz
ności umożliwienia legalnego
dzialan a NZS. Było to 10 lu
tego. Dzień później — powie
dział — doszło do wydarzeń
w Krakowie.
Czas przerwać
ten ciąg zdarzeń.
Konieczne
jest wyraźne.
autorytatywne
określenie
intencji
władz
szybka i polityczna,
odważ
na decyzja.
Leszek Miller stwierdzi!
iż
klucz
do porozumienia
nie
leży tylko w jednym
ręku
dowodzenie „okrągłego
sto
łu” jest uzależnione oa zdol
ności
do
samoograniczania
się wszystkich stron, uczestni
czącycb w procesie
porozu
miewania się oraz możliwoś
ci zbudowania koalicji
pro
reformatorskiej. w której li
nie podziałów nie muszą prze
biegać tak. jak dotychczas.
Nie sauzę — stwierdził
—
aby problem
rejestracji NZS
czy utworzenia alternatywne
go harcerstwa
był szczegól
nie fascynujący
dla wszyst
kich grup polskiej
młodzie
ży.
Ona ma
wiele, innych
problemów związanych z wa
runkami życia i pracy.
L. Miller Wyraził zdumienie
zarysowanym
stanowiskiem
wobec oświadczenia, przedło
żonego przez S. "WLatra.
W
tak
oczywistych
sprawach,
jak dezaprobata dla awantur
ulicznych,
dla
naigrywania
się z pam.ęci
ludzi,
którzy
zginęli niosąc nam
wolność,
ze stosunku
do powszechnie
szanowanego przywódcy Zwu
zku Radzieckiego, nie powin
no być — stwierdził L. Mil
ler — żadnych wahań.
Następnie rozpoczęła sie dy
skusja nad zaproponowanymi
przez, stronę
koalicyjno-rządową projektami
stanowisk
w sprawie pluralizmu
organ zacyjnego i consensusu wy
chowawczego oraz zasad jego
realizacji. Strona
solidarnościowo-opozycyjna nie wywią
zała się z wcześniejszych
ustaleń i przygotowała
1edno
6taiiowisko — w sprawie plu
ralizmu organizacji
młodzie
żowych.
Po
zakończeniu
obrad
współprzewodniczący
powie
dzieli:
Andrzej Celiński: w dzisiej
szych obradach stolika odno
towujemy wyraźny impas, po
wodowany, dwoma przyczyna
mi. Po pierwsze strona Koalicyjno-rzadowa
proponuje
nam połączenie sprawy przy
jęcia zasady pluralizmu zwią
zków. organizacji i instytucji
młodzieży z dość, naszym zda
nienr,
niejasną.
konstrukcją
consensusu
wychowawczego.
Druga sprawa, kwestia at
mosfery tych obrad
Strona
rządowa przyszła z projektem
oświadczenia w sprawie
wy
darzeń krakowskich. W
tej
sprawie
chciałbym
powie
dzieć. że manipuluje się in
formacjami publicznie
prze
kazywanymi, że próbuje
się
rozjątrzyć atmosferę, że pró
buje się zwięKszyć
naplecie
społeczne. W ten sposób np.
że telewizja
poważyła
się
na połączenie dwóch materia
łów nakręconych
w zupełnie
innym
czasie,
o
zupełnie
dwóch różnych wydarzeniac b
W tym celu aby ukazać, ze
to „Solidarność” i NZS
po
wodują
jakieś zamieszki
w
Krakowie Nie Jest 10 praw
da.
Leszek Miller: Impas zary
sował się dlatego. ,iż myśmy
zaprezentowali
pakiet
spraw
związanych
*
consensusem
wychowawczym. Nasi—partne
rzy nie podjęli dyskusji
na
ten temat przyznając, że są
dwie praktycznie sprawy, któ
re dla nich są Istotne i waż-

Naprawić krzywdy
# Dokończenie ze str. 1
Przewodniczący ‘
FK
PRON
Jan
Dobraczyń
ski, stojący na czele komi
tetu
organizaejnego
ob-

Zaniepokojeni sytuacją
Z inicjatywy POP PZPR Te
atru „Wybrzeże” oraz Wydz.
Nauki, Oświaty i Kultury KW
PZPR w Gdańsku
27 lutego
odbyło się wspólne zebranie
wszystK ch organizacji partyj
nych teatrów Trójmiasta Po
świecone było ono
głównie
problemom wynikającym z no
we] sytuacji, w jakiej znalaz
ły się teatry przechodząc pod
zarząd władz miejskich.
Zebrani przyjęli stanowisko,
w którym wyrażaja za.niepoko
jenie stanem finansowo-orga
nizacyjnym teatrów. Członko
wie PZPR, pracownicy
teat
rów, rozumiejąc
konieczność

51 (13485) 1 marca TW

BAŁTYCKI

roŁszetafejjJ* możliwość' pozys
kiwania przez te placówki wła
snych dochodów,
są przeKOnani. że przedsiębiorczość tak
szczególnej instytucji kulturo
twórczej, jaką jest teatr, me
może wchodzić
w koi.zje 1
odbywać sie kosztem podsta
wowego celu. dla którego po ■
wołane zostały teatry. W sta
nowisku podkreślono, że pie
cza nad instytucjam, kultural
,nymi jest obowiązkiem socja
listycznego państwa.
Podstawowe organizacje par
tylne zaapelowały
do władz
administracyjnych l organów
samorządu terenowego o przy
eh y lny stosunek
do prool-einów 1 'potrzeb kultury,
w
tym o pamięć o teatrach w
trak. e rozdzielania nadwyżek
budżetowycn.

KUPIĘ lub wynajmą wil
lę w Trójmieście.
Tel.
20-66-61 w. 719 W godz, 16
—20.
G-52679
WYDZIERŻAWIĘ
kę 0,60 ha —
Tel. 32-11-86.

działOtomin.
G-51663

NOWY dom nie używany
wykończony, wszelkie wy
gody sprzedam
w Gd.-Osnwej
wiadomość
—
Chwaszczyno,
ul. Gdyń
ska 56
3-52618
FIA^A UNO-D. rok prod.
1984 nlearogo
sprzedam.
Gdańsk,
ul.
Kombatan
tów 1F-23
G-52691
WARTBURGA rok
107«
sprzedam
Tel. 31-51-76.
G-52666
ŻUKA diesla
.sprzedam.
Tel. 32-21-44.
G-52684
VW Passat 1984 r. sprze
dam. Tel. 53-24-46.
G-52693
POLONEZA
1988 '
dam. Tel. 51-49-40
0-52666
ŻUKA
-V silnik
20n
d
pilnie
tanio
sprzedam.
Gdańsk-Stogi,
Jodłowa
26-3.
G-52678
MERCEDESA
1983
dam. Tel. 21-93 -43.

sprze-

G-52600
SPRZEDA M
Simca 1307,
1978. części.
stan dobry
Commodore
PC-i,
jbm,
Stand. Tel. 83-16-7C.
0-52854
SPRZEDAM tanio
Mini
Morrisa
van
4- komplet
części. Gdańsk-Stogi,
ul.
Kormoranów 1.
0-52653
FIATA 126p, 1988 r. sprze
d im. Elbląg, tel. 406-86.
G-52651
OPEL Record 2,1 D, 1978
sprzedam. Tel, 22-08-44.
0-52646

chodow 50 rocznicy wybu
chu II wojny
światowej,
realizując
wnioski wy
pracowane przez komitet,
zwrócił się do przewodni
czącego
Rady
Państwa
Wojciecha Jaruzelskiego o
przywrócenie
obywatelst
wa polskiego generałowi
Władysławowi Andersowi.
Wystąpił także o.opubliko
wanie nazwisk kilkudzie
sięciu oficerów 1 działaczy
politycznych pozbawionych
na mocy ustawy z 1946 ro
ku
obywatelstwa
Spra
wie tej nadano
wówczas
duży rozgłos propagando
wy, natomiast ustawa anu
lująca poprzednią nie zo
stała
nigdy
publicznie
ogłoszona. Dla upamiętnie
nia niesłusznie wyrządzo
nej krzywdy; zadośćuczy
nienia moralnego celowe
byłoby podanie tegc fak
tu do publicznej wiadomo
ści z najwyższych trybun
państwowych.
(TAP)

ne.
Mianowicie
rejestracja
NZS i utworzenie niezależne
go harcerstwa.

Już na wstępie obrad podze
społu ds. zdrowia
nieporozu
mienie proceduralne
sprawi
ło, że w obradach nie wzię
li udziału przedstawiciele te
deracji Związków
Zawodo
wych Pracowników
Ociirony
Zdrowia.
Tematami w dyskusji były
m. in, problemy płacowe
w
służbie zdrowia, 1 kierunki linansowama służby zdrów.a. a
także zagadnienia opieti nad
matką i dzieckiem, zaopatrze
nie w sprzęt
jednorazowego
użytku.
Sprawa opuszczenia sali obrad podzespołu ds. zdrowia
przez przedstawicieli
Federa
cji Związku Zawodowego Pra
cowników Ochrony
Zdrowia,
zdominowała
konferencję
przedstawicieli OPZZ.
Wojciech Guglas, który z ra
mienia OPZZ
przewodniczy
tej grupie, przeczytał oświad
czenie.
które podkreśla.
ze
na wstępnym posiedzeniu ze
społu ds. zdrowia
przyjęto
jednogłośnie zasadę, iż obra
dom
przewodniczą
kolejno
przedstawiciele
trzech
stron
— rządu,
opozycji i
ruchu
związkowego.
To — powie
dział — że nie pozwalam^ się
Identyfikować
Jako element
koalicji
rządowej, i
nasza
grupa
została
organizacyj
nie wyodrębniona, nie ozna
cza oczywiście, że OPZZ znaj
duje się w jakiejkolwiek opo
zycji do pryncypiów ustrojo
wych polityki partii i rządu.
Jednakże w wielu
zasadni
czych sprawach nasze stano
wisko Jest zasadniczo odm:en
ne i wysoce krytyczne. Dlate
go stanowisko strony opozy
cyjnej. która uważa przedsta
wicielstwo ruchu za
ogniu o
koalicji rządowej,
test myl
ne 1 zmierza do ograniczenia
1 zubożenia dyskusji.
Podważanie manciatu OPZZ
do udziału w rozmowach pły
nącego z upoważnienia 7 min
czionków. jest próba budowa
ria nowego monopolu.
Rzecznik
OPZZ
odczytał
też list otwarty do rządu, w
którym
wobec
dramatycznie
rozszerzającej się sfery ubó
stwa wśród weteranów pracy
rada OPZZ zwraca się o nie
zwłoczne rozpoczęcie rozmów
dotyczących
doraźnego
(na
1989 r.) zabezpieczenia
bytu
materialnego weteranów pra
cy oraz rozpoczęcia w termi
nie do 15 marca 1989 r. nego
cjacji nowej ustawy emer.ytal
nej wedrug koncepcji związ
kowe] z terminem Je] wpro
wadzenia z dniem 1 stycznia
1990 r.

Na
posiedzeniu
podzespołu
cis. reformy prawa
przyjęta
wspume stanowisko w sprawie
umacniania 1 rozszerzania nie
zależności sądów oraz niezawi
słość,. sędziowskiej, podkreśla'
jąc, ze mają one podstawowe
znaczen e dla
praworządnego
funkcjonowania państwa oraz
ochrony praw l interesów oby
wateli.'
(PAP)

„Gorące"
pytania
DoKonczenie ze str. 1
do sytuacji, gdy wydatki oso
by
fizycznej
przekraczają
jej dochody.
Chodzi
zatem
o podatek od dochodów z ma
ujawnionych
źródeł.
Druga
sprawa dotyczyła pozbywania
s.ę bvdła i trzody chlewnej
przez rolników
Rząd zarea
gował
na to podniesieniem
cen skupu i poprawą zaopa
trzenia
w paszę.
Od mar
ca
można
spodziewać
się
zwiększeń.«
dostaw
pas* %
zosobów państwowych, a tak
że z importu.

JERZY GODULA
WOKÓŁ SPRAWY
O ZNIESŁAWIENIE
RZECZNIKA
PRASOWEGO RZĄDU
Jak informuje rzecznik pra
sowy
Prokuratury General
nej — podczas
śledztwa
w
sprawie zniesławienia
rzecz‘nika
prasowego
rządu,
w
Prokuraturze
Wojewódzkiej
w Białymstoku
przedstawio
ne zarzut
poDełnienia
tego
przestępstwa Leopoldowi S, —
b, urzędnikowi Zakładu
Energetycznego. Zarzucono mu,
że w wypowiedzi
dla Agen
cji* Prasowej UPI
pomówił
rzecznika o kłamliwe przeesta
Wienie na konferencji praso
wej 7 . lutego br. przyczyn 1
okoliczności
śmierci księdza
Stanisława Suchowolca.
Po
dejrzany skorzystał z przy
sługujących mu uprawnień i
odmówL złożenia
wyjaśnień.
Śledztwo w »oku
(PAF)

KAFELKI
Tel. 31-61-07.

MERCEDESA
4M
dam. Tel. 71-20-06.
G-52647
koło BIS A.
SPRZEDAM
fiata
126p,
składak
X.
1988, przyczepę bagażową
Tel. 23-20-06, tylko 12—16.
0-52621
SFRZEnAM tatrę clężaro
wą* Te
M-59 21.
G -52617
PEUGEOT 305 XRU nowy
sprzedam. Tel. 48-57-84
G-52267
sprze-

GOLF diesel 1982
dam. Tel. 48-57-82.

G-52263

IF

CTVC Elektron,
cja
sprzedam.
56-74-18
TELEWIZOR
ROYAL (pliot.
cja) sprzedam.
31-79-50.

aprzednm.
G-52671
gwaran
Telefon
G-52645
kolorowy
gwaranTeleton
G-32665

TELEWIZOR
koiorowy
Neptun
501
sprzedam,
Tel. 41-93-P9, 57-89-25
G-52561
ZAGRANICZNY .
materlał bawełniany
sprfc«dam. Tel. 32-11-86.
G-52662

OGŁOSZENIA
supemkspresouue
KOMODĘ Empire po kon
serwacji
sprzedam.
Tel.
51-20 02 od 16.
G-52725

UŻYWANĄ
wieżą
dam. Tel, 32-11-86.

PUSTAKI betonowe,
keramzytowe. płytki chodnl
kowe sprzeda
zakład.
Tel. 43-04-80 po 16.
G-52686

OTV kolor Neptun *505 D
sprzedam. Tel. 39-18-36.
0-52858

ZŁOTĄ
bransoletą
Gam.
teł. 31-63-37.

sprze0-52687

NEPTUN 757B
na gwa
rancji sprzedam.
Telefon
24-14-68.
G-52668
SPRZEDA M tanio
dużą
wieżę polską (kompletną)
z kolumnami Altus
140,
radiomagnetofon
dwukasetowy JVC. telewizor ko
lor
radziecki.
Telefon
32-00-15.
G-52682
OTV
dam.

Neptun M-51S
Tel. 32-67-40.

WIDEO
nową
Teł. 36-59-06.

aprztdam.
G-52857

sprze
0-52688

L0ŻKO piętrowe
dam. Tel. 3P-49-TI.

0-52664

sprza
0-52673

MA5ZYNĘ
dziewiarską
— material
«agranicznv
sprzedam. Tef
38-59-06
0-3265«
PIANINO rpmedam.
Tel.
32-58-77.
G-32653
SPRZEDAM
nowy Nep
tun 51Ü M oraz nr.Lgnetowłd NEC 1 kasety lei
.7-.3-■TL__________
G-5263Ź
TELEWIZORY
Pal-Se
cam: Grundig, Jowisz (uszkjpdzonv) sprzedam.
7.E
NITH
13X6—
kupie.
Tel. 51-66-16.
G-52698
OPONY trzynastki.
ma
szynę krawiecką
kunią
Tel. 32-15-80
0-52669

Stoczniowiec - Cracovia 2:6

Koniec hokejowej męki
V» czorajszy mecz hokejowej
ekscrakląsy
tnoczmowiee
—
eidtuvia Krakow
pył
osta
tnim w tym sezonie w G_i«n
sku. Stoczniowiec pizegrał
(1:0, 0:1, 1:6) i tym samym zająr osiną pozycję w ekstrakla
sie. c-rduovia uplasowała się o
jeuno miejsce wyżej. Bramki
dia gospouarzy zuuuyli: Maciej
Studencki w 6 min., Tomasz
Wygiuowskś w »b mm., a dla
gOdCi: Bogdan Pawlik — Z w
82 i 52 min., Andrzej Bomba w
41 mm., Vvaidemar Janek w 48
min., Witold Cupiał w 50 min.
i Roman Steblecki w 59 nim.
STOCZ NIOWIL^: Sikora
—
Wasiliew, Stachura, Studencki,
Arszenuik, Bluma — Bagiński,
Wyganowski, Łaptiew, Walicki,
Kaczmarek — Kosiński, szłap
ka. Zawadzki, Krygier, Obłońsk, — Karwacki. Kary. 2 min.
CRACOVIA:
Wajda (od
8
min. Kieca) — Wieczorkiewicz,
Strama, Steblecki, Sikora, Bom
ba-Batkiewicz, Bodzioch, Chro
bak, Pieczonka, Janek — Ba
ryła, Mazur, W. Cupiał, Pawlik,
Srok? — Iwaniak Kary: 6 min.
Gra o końcowe lokaty w ho
kejowej ekstraklasie nie wy
zwoliła w zawodnikach obu
drużyn nadmiernych pokładów
ambicji i trudno się temu spe
cjalnie dziwić. Wszak Stcczmo
wiec
i Cracovia
zapewniły
już sobie pozostanie w I lidze,
czyli swój własny cel najważ
niejszy zrealizowały. Na lodowi
skd poruszano się więc ślama
zarnie ale przez to gra była...
bardziej czytelna dia kibiców.
Dobre i to.
W pierwszej tercji gospoda
rze wykorzystali osłabienie kra
kowian i uzyskali prowadzenie.
W drugiej części gry padł» je
dna,
wyrównująca
bramka,
dla gości. Nieco w;ęcej goli
zobaczyliśmy w trzeciej tercji.
Najpierw prowadzenie
objęła
Cracovia.
później
wyrównał
Stoczniowiec i Jego zawodnicy
tak się przestraszył: możliwo
ści wyjazdu pod Wawel,
na
trzeci mecz. że Już do końca
spotkania robili swoim rywa

lom miejsce pod bramką, aby
ci mogli spokojnie zdobywać
dalsze gole. Z tych prezentów
Cracovia
skwapiwie
skorzy
stała.
W przerwie meczu kierownic
two Stoczniowca podziękowało
trenerowi Wiesławowi
Walic
kiemu, były kwiaty i puchar, *a
prowadzenie pierwszego zespo
łu i utrzymanie pozycji w I
lidze. Trener WaLcki wyjeżdża
w najbliższych miesiącach na
staż szkoleniowy do Leningra
du.
(Jaw.)

PuŁhatowe emocje
Najlepsze
klubów* drużyny
naszego kontynentu przystąpi
ły do gry o awans do poili
nałów europejskich pucharów
piłkarskich.
Od lat
oczywscie nie ma Już w tym grontt
zespotu polskiego.
Na szczęście i krajowi lym
patycy futbolu mogą
dzisiaj,
za pośrednictwem telewizji, obejrzeć szlagierowe
spotkanie
pucharowej środy PSV Sund
hoven — Real Madryt. W ze
stawie 12 spotkań se jeszcze i
taki* mecze Jak Juventus Tu
ryn — SC Napołi lub Eintracht
Frankfurt — KV Mechelen.
Oto pełne
zestawienie pn
ćwierćfinałowych:
Puchar Europyi IFK Ooetc
borg
—
Steaun Bukareszt
PSV Eindhoven — Real
Ma
dryt, Werder
Bierna — A<
Mlian, AS Monaco — Gatatasaray Stambuł.
Ptichar
Zdobywców Puch*
rów: Dlnamo Bukaresr.
Sampdoria Genua, CFKA ło
fia — Roda JC Kerk'aie. Ein
tracht Frrnkfurt — KV Mech<
len, Aarhus
GF — CT Ł»a.
celona.
Puchar UEFA« Victoria Buki
reszt — Dynamo Drezno, VFB
Stuttgart — Real Sociedad Sat j
Sebastian, Hearth OF Mlddiet- i
hlan — Bayern
Monachiun.
Juventua Turyn — SC Napoił p
(i)

N admiar za dowalenia
a fakty żałosne
W ubiegłą sobotę uczest dzieży w piłce nożnej. T<
niczyłem w obradach spra prawda, mamy uzaolnior.ć
wozdawczo - wyborczych' młodzież, która1 szeroką 1:
Gdańskiego
Okręgo wą awansowała do narodc
wego Związku Piłki Noż wych reprezentacji juniornej. Przyznam, iż ich prze skich. Tylko ani siowa nie
t(
bieg wprawił mnie począt było już o tym, jak
kowo w pewne zdumienie, młodzież dalej wykorzva później wręcz w zażeno stać z pożytkiem dla doro
wanie. Przecież koń, jaki słego futbolu, co i ’ak ro
jest każdy widzi, a wybrze bić, aby zatrzymać ją vżowy futbol w katastrofi naszych wybrzeżowych kh
cznym wręcz tempie sta bach. Nie chcę odbierać z<
wy
cza się na sumo ano. Fa służonego splendoru
kty z ubiegłego roku mó chowawcom mlodvch p i
wią same za siebie. Z ek karzy — za to cześć im : i
straklasy spadły Lechia i chwała — ale kiolców ni
Bałtyk, z II ligi Stocznio stadion przyciągają mecz<
seniorów.
wiec, a z III ligi Orkan i
Nie usłyszałem
też rft
Gedania. Awans Arki
do
konkretnego
— zarówno v !
II ligi nie mógł praktycz
sprawozdam
nie
w żadnym
stopniu materiałach
zminimalizować tych strat, czych, jak i w dyskusji —
tym bardziej, że przebieg na temat stanowiska wobec
zmian, jakie szykują się »
obecnego sezonu zapowia
da dalsze degradacje. Pra Dolskiej piłce nożnej. Chi ,
dzi oczywiście o reorganize,
wda na dziś jest taka, że
możemv w Trójmieście po cję lig i zapowiedzi wpro
zawodowstwa
zostać wkrótce w
ogóle wadzenia
To, jak się okazało.
był’
bez zespołu w II lidze.
Nikt r, wy
Wydawać bv się mogło, tematy tabu.
brzeżowych
papierowych
że nastąpi
jakaś
burza
potentatów czyli
Lechii.
mózgów, posypią się pro
Arki i Bałtyku nie zabra
pozycje wyjścia z tego im
głosu w dyskusji. Widać upasu.
znano, że je>t w tvch kin
Tymczasem wszystko od bach tak dobrze — a ra
bywało się tak. jakbyśmy czej wręcz odwrotnie — iż
nieomal byli futbolową po nie ma sen m dzielić
się
tęgą Działaczom poszcze swoimi problemami. Szk"
gólnych klubów wręczono da, do może obecny na sa
dyplomy
za zwycięstwa Ii wojewoda Franciszek Ib
ich drużyn sprzed kilku i chert dowiedziałby się coś
więcej miesięcy, w rywali ciekawego. A tak zabiera
zacji trampkarzy i junio jąc- głos mógł tylko stwia
rów. Przecież te dyplomy dzić, iż piłka nożna jest
powinno wręczyć się
-już najpopularniejszą ayscyph
dawno
i to bezpośrednio ną ' sportu i trzeba zrobić
tym młodym zawodnikom. wszystko, aby w Trójmieś
Mieliby raaość i satysfa cie znowu była I liga.
kcję.
Wszystko, to znaczy co'
W
materiale
sprawo Nie od dziś wiadomo, że
zdawczym pochwalono się na sukcesy w futbolu skla
o-ganizacją meczu Polska da się nie tylko dobra grs
— Cypr i z duma podkre samveh piłkarzy,
ale i
ślono,
że gdański okręg właściwa organizacja kii
jest
sklasyfikowany
na bów, zasobność ich kasy odrugim miejscu w kraju raz konkretna, a nie tylko
we
'wspólzawodniciwie deklaratywna,
porno
sportowym
dzieci i mło- władz. U nas wszystkie te
elementy szwankują i P°
sobotnich obradach nie wi
KOMFORTOWE
kwate
dac. żeby coś się
miał**
runkowe 40 m kw
za
zmienić na lepsze.
mienię. Tel. 32-21-44.
Nie wystarczy bowietn
G-52683
w uchwale umieścić zapi
M-3, 50 m kw\, Niedzwie
sów bardziej
pasujących
dniK
sprzedam.
Oferty
52680 — Biuro
głoszeń,
do koncertu życzeń, niż do
80—958 Gdańsk.
realnej oceny możliwości.
BEZDZIETNE
małżeń
Nie wvstarczv okazjonalna
stwo wynajmie samouziel
rada wiceprezesa
PZPĆ*
ne mieszkanie
w Tcze
Stanisława Lksztajna na
wie. Superkomfortowv te
lewlzor
zachodni
nowy
wołująca gdańskich działa
itelegazeta)
sprzedam.
czy do konsekwencji v
Telefon Tczew 21-91
w.
działaniu. Bo niby, w któ
-.78.
G-52677
rym kierunku mają dzi
M-2 Karwiny
snrzedam.
Tel. 21-79-7’ (11—16)
łać konsekwentnie? W da
G-52R59
szym. a na to się zanosiM1ESZ’ ANIE
2-pokoJowe
pozbawiania się ligowych
45 m kw Przymorze, sprze
drużyn.
darr, Tel. 41-62-09. po 13.
G-52673
Zrozumiałe
więc chyb’
CUDZOZIEMIEC
poszu
było moje zdumienie, ki
kuje mieszkania ew
do
dy wbrew oczvwistym fal
mu z telefonem na
2
tonj słyszałem głosy sam**
miesiące. Tel. 41-60-57 no
zadowolenia zamiast gł
południu.
G-52649
sów
samokrytycyzmu. 1
WYKONAWCY
budowy
domu
poszukują.
T el.
za kilkanaście dni rozpuc*
47-85-81.
.
G-52685
nie się piłkarska wiosn1
MONTERÓW
c.o. spawa
Na stadiony przyjdą kib
jących elektrycznie
za
ce i pewnie będą złorzeczy1
trudnię.
Gdańsk - More
na. Kusocińskiego 4-48.
i gwizdać. Na was, P»00'
_________
0-52670
wie działacze — też.
EL-GAZ zatrudni
sekre
JANUSZ WOZNIAK
tarkę ze znajomością
j.
angielskiego lub niemiec
kiego, Warunki
płacowe
bardzo
dobre.
GdyniaChylonia.
ul. Północna
»A.
K-3713
ASEKURACJA
— Do1“ca
’•ew* lacyjne
zajęcia odc nudzą we.
Tel.
Ł-45-05
FF.ANCJA,
Hiszpania,
Włochy — sierpień auto
kar,
kemping
—
Telefon
51-51-56.
G-52S50
M-i oraz M-2 w Gdyni 1
Sopocie sprzeda pośredni
ctwo. Tel. 51-27-64.
G-52228
OPONY
do EISA. sprze
dam, Gdańsk
Jesionowa
*-».
G -52894

Automatyczni«
do RFN
Dyrekcja Wojewódzka FF"
łmormuje,
te został
wpi
vadzony automatyczny rti
telofonlczn-’ do RFN i
na . Zachoani-eyc. Numer hl
runkowy -0-049.
A oto niektóre numery k
runkowe miast w RFNi Ej
lin żschodni *—30, Boon
Frankfurt —66, t~amJ>urg ’
l Monachium
Informacją o n meraefe
lefonicznych Innych
łych pila..
miast *
żna uzyakaó j od
tuuoen

»K.
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DZIENNIK

Pas^por^l w s;

3

BAŁTYCKI

Na marginesie

jllad^le

Tylko dla wytrwałych głównego
To była prawdziwa niespodzianka. Zaskoczyła wszy
stkich. I obywateli pragnących ubiegać sie o paszpor
ty i, co gorsza pracowników organów paszportowych,
którzy nie zostali przygotowani na taki napływ inte
resantów
O tym. co dzieje sie jtii drugi miesiąc przed trój
miejskimi wydziałami paszportowymi donoszą w lis
tach i telefonach liczni czytelnicy. Powtarzają sie tei
pytania, czy naprawdę nic nie można uczynić, dla poprawv fukcjonowania tych wydziałów i ulżenia doli
petentów Ponieważ ilość podobnych sygnałów wska
zuje ostatnio tendencje wzrostową
postanowiliśmy
przyjrzeć sie problemowi z bliska.
TO punkt przyj
mowania
kwes
tionariuszy przy
ul. Krynickiej na
Przymorzu.
Fi
lia Wydziału Paszportowe
go WUSW w Gdańsku mie
ści w kilku-niewielkich po
mieszczeniach
wygospoda
rovrsiivch w
parterowym
baraku stanowiącym siedzi
be V Komisariatu MO

O

N:e trzeba wchodzić do
wnętrza, by przekonać sie,
ii ostatni z oczekujących
r kolejce, a raczej w kil
ku koleikacn, mogą liczyć
r.a
załatwienie
swych
jnraw w najlepszym razie
po około tygodniu. W od-_
■egłośc: paru
metrów' od
furtki jakiś nar» w średnim
wieku wy czytuje z zeszy
tu nazwiska. Okazuje sie.
ie jest to zeszyt nr 11, któ
rv rozDoczał
sie od
nr
4ft00. ZapisOjacy sie właś
nie mężczyzna
otrzymuje
kolejny nr 4120. Z prowa
dzonych rozmów
wynika,
iż przystępujący do kolej
ki (jest czwartek.- 23 lute
go). umawiaja się dopiero
na puiiiedzialek. Wcześniej
nie maja szans nawet roz
począć regularnego stania,
ponieważ aktualnie „idzie”
zeszyt nr 6. W zatłoczo
nym korytarzyku słychać,
że przyjmowanie interesan
tów ocib- wa sie na
ogół
p-awidłowo. Gor -ei natorr:ast z dvscyplina ludzi.
Komu sie to udaje, usiłuje
ominąć stojących
przed
n'm a urzędujących
w
dwóch rriewielkich
pokoi
kach funkcjonariuszy
nie
in‘eresuje zupełnie kto był
p'erwszy. Zresztą na pilno
wane porządku nie mieli
by czasu. I tak załatwiaia
dziennie po 200-300 spraw’.
Mie osób
lecz
właśnie
soraw Często jeden filtere
sont przynosi bowiem kwe
s ąpariusze całej rodziny.
Niestety, więcej informa
c nie uda e mi sie uzys
kać. Dow-iaduje sie .edyp.ie. że okres wvczek w-ania
na paszport wydłużył sie
do 8 tygodni i że bez zgo
dy naczelnika niczego po
nadto już Sie nie dowiem.
Niewiele lepsza.
ifeteli
nie gorsza, sytuacie zasta
je w Miejskim
Urzędzie
Spraw
Wewnętrznych w
Sopocie.
Kilkudziesięcio
osobowa koiejka wypełnia
bez reszty ciasna poczeka!
nie i malutki przedpokoi.
i którego wychodzi sie do
jednego i jedynego pomie?zczen''a. adzie iedna oso
ba zaimuje sic orzyjmo•-aniem kwestionariuszy i

wydawaniem gotowych pa
szportów.
dostatnio ubrana
pani.
zapytana jak długo czesa
już na załatwienie sprawy
odpowiada, że 11 dzień, i
że jest 47 w kolejce. Od tło
czac.ych
sie ludzi słyszę
też, że od godz. 9 do 9.45
przyjętych zostało zaled
wie 3 interesantów,
gdy
tymczasem na
społecznej
liście figuruje 557 nazwisk.
— Najgorzej, kiedy przyj
dzie godzina 14 i usuwają
nas na zewnątrz — mówi
jakiś meżczfzna. — Wte-

Patrzac na to, co dzieje
sie przed Wydziałem Pasz
portowym
sopockiego
MUSW. aż dziw bierze, że
w nie tak znów odległej
placówce „Orbisu** przy ul.
Bohaterów Monte Cassino,
gdzie od 1 stycznia br. fun
kcjomuje punkt przyj mow a
n:a kwestionariuszy pasz
portowych. spotkać można
zaledwie kilka osób. Wora
wdzie według
informacji
udzielonej przez kierowni
czkę kas Hannę Nadomą
usługa taka kosztuje dodat
kow’o 2 tys. zł, lecz wziaw
sz.y pod uwrage. że kliento
wi pozostaje już wyłącznie
odebranie z milicji paszpor
tu — sprawa warta
jest
chvba zastanowień1 a. Tym
bardziej, że na miejscu mo
żna sie zapoznać z wzorem prawidłowo wypełnio
nego formularza, a także
nabyć niezbędne
znaczki
opłaty paszportowej.
W Rejonowym Urzędzie
Spraw Wewnętrznych
w
Gdyni też nie brak czekają

fiają na trudności z wyeg
zekwowaniem swych pieniedzy.'v
Kolejek nucnych,
ani
»połećmych list nie
mą
również przed Frzedsiębior
stwem Imprez Sportowych
i Turystyczny en
„SoortTourist” przy ul. Starowiej
skiej 35. Kierownik sekcji
turystyki Dariusz Zieliń
ski mówi.
gdyński od
dział przedsiębiorstwa, któ
ry dysponuje dwoma pracowmikami przeszkolonymi
przez funkcjonariuszy Wy
aziału
Paszportowego
WUSW, przyjmuje dzien
nie ok. 60 kwestionariuszy,
pobierając- za pośrednictwo
po 2 tys. zł.

Znacznie goizej przecn
stawia sie sytuacja w pun
kcie wydawania paszpor
tów przy ul. Kartuskiej w
Gdańsku, Wprawdzie urzę
duję sie tam w dwóch po
kojach, gdzie można otrzy
mać paszport do
krajów
kapitalistycznych i w jed
nym przeznaczonym
dla
ubiegających sie o wyjazd
do krajów’ demokracji lu
dowej. lecz kolejka jest i
tak ogromna. Na społecz
cych ludzi. Większość
z nej liście figuruje 400 naz
nich uważa jednak, ze za wisk. oczekujący 4 na za
łatwianie interesantów’ prze łatwienie skarżą się zaś, że
do godz.
13.30
b.ega na ogół
sprawnie. od rana
Podobnie, iak informowa przyjęto za'.eawde połowę.
— Trzeba tu przychodzić
nie ich o tym,
co mają
mieć
przygotować, żebi nie prze już o 4 rano, żeby
się
dłużać później samego skła nadzieje, że zostanie
dania papierów. Uwagi do załatwionym — mówi ja
któ
tyczą jedynie zbyt
małej kiś młody człowiek,
liczby’ stanowisk, w któ remu przytakują inni.
— I cóż z tego, że praco
rych odbiera się już go
wnicy wydziału są uprzej
towe paszporty.
Kilkanaście kroków da mi. My wiemy, że robią co
lej. przy
ul. Portowej 3. mogą, ale za te pieniądze,
mieści się punkt przyjmo jakie pobierane- są od nas
wania kwestionariuszy
I 7.a paszport, można b.y otam również nie słyszy sie ezekiwać lepszej organiza
cji pracy...
poważniejszych skarg. Nie
^ ostatnia
wypowiedź
istnieją tu kolejki nocne i
w zasadzie
przychodzący śmiało może służyw za caSkoro bo
reno petenci maia szanse ł\ komentarz.
sfinalizowania sprawy do wiem ■ powiedziało sie A. i
społeczeństwa
godziny’ 14. Pretensje doty umożliwiło
czą jedynie tego, ze w Gdv . posiadanie paszportów w
rów
ni wymaga sie dokonania szufladzie należało
nież powiedzieć B i stwo
wszystkich wpłat
jeszcze
przed przyznaniem pasz rzyć odpowiednie warunki
w posiadanie
portu. A wiec inaczej niż ao weiscis
praktykuje sie w Gdańsku, tego upragnionego doku
gazie ub> watel zobowiąza mentu. Obecnie możliwość
ny jest wpłacić odpowied taką posiadają, niemal wy
nia kwotę dopiero po upe łącznie ludzie dysponujący
wnieniu e#ę na soec’alnie czasem i wyjątkowo wy
wywieszonej iiście. że o- trwali. Którzy? mogą sobie
pozwolić na soędzenie w
trzvma paszport bez prze
szkód. Niezadowolenie gdy kclejKarn kilku dni bez unian powmduie fakt. iż w s/.czerbku dla pracy i zdro
przypadku oümowv. natra w: a 7

Krzysztof W. Dębicki
dv deszcz nie deszcz, wszy
scy stola - na podwórzu,
skąd też sg wypraszani na
■ulice, bo przeszkadzała w
ruchu samochodów. A co
dziennie. właśnie o 14 odbywa sic wT kolejce czyta
nie listy, co trwa
około
godziny. Później
kolejno
ści pilnuia już jedynie dy
żurni, z tym. że zmieniają
sie oczywiści® co pewien
czas.
ponieważ
kolejka
funkcjonuje bez przerwy
cala dobę.
— Żeby przynajmniej by
łv dwa pokoje i w jednym
przyjmowano tylk-o wnios
ki, a w drugim wycj^wawo
paszporty — przekrzykują
sic obecni
w poczekalni,
dodaiac już nieco spokoj
niej. że do samych urzedni
ków nie można mieć wię
kszych pretensji. Sa na ogól uprzejmi, ale w istnie
jących
warunkach
nie
mogą pracować
bardziej
wydajnie.
Siedzący za
biurkiem
młody człowiek
istotnie
sprawia wrażenie aość cier
pliweco.
— Owszem — przyznaje.
— Załatwiamy dziennie ok.
100 spraw. Na wiec ej me
pozwala brak
czasu oraz
brak pomieszczeń i perso
nelu. Na przykład we wio
rek 21 lutego odebraliśmy
52 wnioski i wydaliśmy 60
paszportów'.
Zdaniem _ funkcjonariu
sza. czas załatwiania inte
resantów mógłby się skró
cić. gdyby wszyscy,
pra
widłowo wypełniali kwes
tionariusze. Niestety, spo
ra ich liczba wymaga poprą
wek. co w
konsekwencji
odbija sie na czekając vcn
Trudno zrozumieć też poś
piech niemałej
liczby osób. które następnie
nie
zgłas-a:a sie
w temiinie
po sotowv już
paszport.
Czyżby
powodował nimi
przysłowiowy owczy ped?

A zjeździe
„Soli
darności”
w 1981
r.
najliczniejszą
giupę spośrod
akredytow’anych
zagrani
cznych dziennikarzy sta nowiiR Japończycy.
Było
ich w hali „Olivia” kiiku
nastu i wyróżniali
się
wyjątkową wyręcz praco
witością.
Żartowaliśmy’
narvet między sobą,
że
pewnie interesują się. .,ak
zrobić z Japonii
drugą
Polskę.
Obok mnie
zajmował
miejsce jeden z nich
w
towarzystwie
tłumaczki.
Kłanialiśmy s.ą sobie, aż
któregoś dnia nie wytrzy
małem i zapytałem - go,
co właściwie
tak bardzo
go tu interesuje.
Polska
.— kraj tak odległy geo
graficznie, poza tym róż
niący
sic pod
każdym
względem — jest
chyba
dla Japończyków’
bar
dziej egzotyczna
niż Ja.ponia dla nas. Odpowie
dział mi bez namysłu, że
wydarzenia w Polsce in
teresują ich w kontekście
stosunków
amerykań
sko - radzieckich, a stan
tych stosunków dla Japo
nii nie jest sprawą obo
jętną.
Dlaczego
przypominam
tę rozmowę sprzed
iat”
A.io dlatego, bo okazało
się, że ów dziennikarz z
Kraju Kwitnącej
Wiśni
miał rację. Wiadomo prze
c;eż. jak wszystko się po
toczyło i że walnie przy
czyniliśmy
się wówcł&s
do zatrucia mięclzynarodo
wej atmosfery’ i wzrostu
znnnowcjennych
nastro
jów. Skrupiło się oczy wście głównie na nas
w
postaci sankcji oraz
in
nych dotkliwych restryk
cji, których skutki odczu
wamy do dziś.
Pępkiem świata to my
wprawdzie
me jesteśmy,
musimy
w’szakze
mieć
świadomość
tego.
że
świat w coraz większym
stopmu stanowi
system
naczyń połączonych
i
wobec tego to, co dz.eje
się w kraju położonym w
środku Europy, w dodat
ku w newralgicznym jej
punkce, nie jest obojęt
ne nikomu ani na wscho
dzie. ani na
zachodzie
Sytuacja w Polsce
jest
przedmiotem bardzo uwa
żnych analiz oraz
ko
mentarzy', o czym mc żna
się przekonać
chociażby

Spadkobiercy poszukiwani
Wydział Spadków Depar
tamentu Rodzinnego M.nister
tea Spraw Zagrań cznych, j!.
Armii' Wojska Polskiego 23,
50-930 Warszawa poszukuje
spadkobierców po niżej wy
cenionych osobach, które po
wstawiły spadek.
59, JASZCZUK vel JASCHUK
lohn ur. 1922.12.07 w Sadk
s. Semena i Jecfirm Koza
fw, im. w 1987 r. w Kona
*e,- 60. JASZCZYSZYN An
dnej ur. 1923.02.26 w Tiu
le, zm. w USA. 61. MAZUR
ICEWiCZ — JURKIEWICZ Teo

dozja ur. 1912.04.01 w to
dzi,
zm. w Aig&ntyr e. 62
K.AERGLR
Ingeborg córka
Framza Bruno Kaergero i O'
tilie Helene Kaerger zd. F;s
eher, zm. w RCN 63, KAMIŃ
SKI vel KAZUSZC7VK Feliks
ur, 1923.05.16 w Kosow e Po
lesk:m,
s. M chała r Józefy
zd. Gauze, zm. w 1987 r. w
'W. -Brytan hi. M ał podobno
s astrę Wandę. 64. KARAŚ la
deusz ur. 1915.03.18, zm. w
1982 r. w USA

Jak doje-dżamy?
OJAZDY do pracy oraz powroty do domu za
bierają nam na oąół bardzo wiele czasu.
Zbyt wiele. Nie tylko dlatego, le większość
mieszkańców Trójmiasta i okoiic musi co
dziennie pokonywać spore odległości. Cenny
czas tracimy dodatkowo wówczas, gdy autobusy, tram
waje czy trolejbusy nie kursują zgodnie ze swymi roz
kładami jazdy albo jest ich po prostu za mało. W
minie ny poniedziałek nasi reporterzy obserwowali wy
brane trasy komunikacyjne WPK oraz PKS, rano
po
południu. Oto ich spostrzeżenia.
,

D

— Nie dość, że w ślamaMrnym tempie
wykonują
przebudowę torowiska, to na
domiar złego musiał s,e je
lcze wykoleić ten tramwaj
" pomstowali pasażerowie,
'tojqcy przed godz.
6 na
rtystanku przy ul. Bażyń^go w Oliwie, z torów
*rpodł drug' wagon pojaJ- !inii nr 6. Przerwa w
duchu między pętlq oliwską,
o druga przy ul. Abrahama
,!Woło blisko cztery godziY Dopiero po jakimś czas> w zasteostwie tramwai5w' podstaw ono autobusy.
"opoty komunikacyjne ok.
9 miały także miejsce
19 _ skrzvfowoniu ul. Kościu’ al. Kanola Marksa we
Deszczu, w tramwaju ^ ii
” nr 15 spalił się przewód
'ontoąrafu. Kiedy po pół
"dżinie wznowiono
ruch,
-wiwaje Jechały jeden za
u9im. Najciaśn ej było, jak
:l8- w jednowagonowych
,5*acn linii 8 i 13.

Godz. 6.25 Wsiadam na
PRZYMORZU ao tramwaju
nr 5 iadacego z Jelitkowa
do Dolnego Miasta. Tłok spo
ry, ale można wejść bez uży
cia łokci. Tramwaj skręca w
al. K. Marksa. Na przystan
ku poruszenie. Kika osób
nie może się zmieścić. Zo
stają.

ni pasażer,
zamykają
s!ę
wszystkie
(„zepsute”
też!)
drzwi i pojazd odjeżdża w
siną dai. To już trzeci au
tobus tej lin”, który dzisiaj
„wypadł” z trasy.

szcza na pojazd z rw 117,
kursujący do ©!:wy
Późnym popołudniem, ok.
godz. 18 z przystanku przy
al,
Niepodległości
(obok
Dworu
Hiszpańskiego)
w
kierunku Gdyni bądź Brodwina chciało odjechać wiele
osób. Dopiero po blisko 43
rmnutach cześć z nicn za
brał ajtobus 787
•

Mieszkańcy
sopock.eoo
BRODWINA nie mogli nurzekac tego ranka na połą
czenia ze stacja SKM w Ka
miennym Potoku lub z cen
trum miasta Autobusy lini:

Na przystanku autobuso
wym
przv pi. 3 Maja
w 78/i 177 na zmianę odjeżdża
GDAŃSKU, o ąodz. 15.20 o- ly z osiedla co kilkanaście
czekuje kilkadziesiąt osób. minut. Dłużej przyszło cze
Sygnałem do ataku jest za kać na wóz WFK pasażerom,
trzymanie się autobusu Ti ni! wyruszającym rano z przy
115.
Zwycięstwo!
Wszyscy stanku u zbiegu ul. Malczew
chętni zmieścili się.
skiego I al. Niepodległość..
Godz.
16.11,
ponowma O godz. 7 30 zebrało się na
przystanek przy pl. 3 Ma|a. nim sporo osób. Po prawie
z
W „Ikarusie” z tablicą nr pół godzinie większość
184 widzę twarz, przyciśnię nich wsiadła do autobusu
tą do szyby. KUka osób bez 187.
skutecznie próbuje silę we
Również
na
PRZYLESIU
pchać. Autobus stoi dłuższa
chwilę,
po czym kierowca oraz przystankach wzdłuż ul.
Marca w Sopocie,
po
mówi, że nie Jedzle dalej z 23
powodu
awarii
ostatnich godz. 7 trzeba było długo
drzwi, Kiedy wysiada «stał- czekać na autobusy. Zwła

*

•

Godz, 6.45. Na skrzyżowa
niu ul. Czołgistów t Włady
sława IV w GDYNI mijam
zmierzające w stronę piacu
Kaszubskiego trolejbusy ?2 I

pospiesznym „R” 1 Rumi na
Oksywie, gdzie pracuje. Tam
też wozi do przedszkola dzie
ci. Twierdzi, że „R” jeźdź1
bardzo punktualnie.
Udajemy się wozem „182”
na OBLUŻE GÓRNE.
Jadą
nim
niekczni
pasażerowie.
Wśród nich wraca z nocnej
zmiany
Tadeusz
Ciąpała,
monter
z
MPH.
Jest
zmęczony
Wczoraj
w
drodze do procy czekał na
autobus 152 e>i 40 minut.
Godz, 15 Na pętli przy
ul. Czechosłowackiej u wroł
Stoczni Im. Komuny Paryskiej
stoi..,. Kilko trolejbusów 23.
— N!ech pani nie w.e^zy,

słuchając
zagranicznych
rozgłośni.
Nie wszystkie
prognozy.
dotyczące dal
szego rozwoju
wydarzeń
są optymistyczne.
Często
wyrażane są obawry o po
wodzenie
rozmów
przy
„okrągłym stole”, a szwe
dzki dziennikarz bez
ogródek fisze, że jeśli pro
ces reform i porozumie
nia załamie się. to niewy
kluczone,
że
bedz’emy
mieli tak' stan wojenny,
wobec ktorego ten z 1982
roku wyda sie wręcz sie
lanką.
Miejmy nadzieję,
że
jest to prognoza przesad
na, ale na samą myśl o
tym, że moglibyśmy zma
rnować
szansę, jaką
wciąż jeszcze mamy, cier
pnie skóra. Byłaby
to
nie tylko nasza
klęska.
Mogłaby
ona
wywołać
wręcz nieobliczalne skut
ki w skali międzynarodo
wej. Nie
są to obawy
bezpodstawne.
To
bo
wiem, co azieje się w Pol
see ma ' pewien
wpływ
także na losy pieriestrojki w Związku
Radziec
kim. PrzeeiwniKÓw prze
budowy jest
tam wcale
niemało.
Kiedy na przykład czy
tam list do redakcji
w
jednej z radzieckich ga
zet, w’ którym rozgoryczo
na czytelniczka z syberyj
skiego miasta pisze,
jak
wiele godzin trzeba stać
w kolejkach pu pastę do

Zoigniew
Niemcewicz
zębów,. olej i inne podsta
wowe artykuły i jak ro
zeźleni ludzie mówią, że
Stalin może i mordował,
ale za jego czasów’ sMepy
były bardziej pełne,
to
odczuwam n epokoj. Dla
tego szczerze życzę, żeby
mieszkańcom
Taganrogu.
Nov’osybirska
i tysięcy
miast i w’si w ZSRR po
wodziło s.ę
materialnie
coraz lepiej. Nie tylko z
tego powodu, ze im się to
należy, ale także dlatego,
że oa poprawy życ.a mas
zależą losy
pieriestrojki.
w której obecnie
-wieLu
krótkowzrocznie
upatru
je przyczyny
życiowych
dolegliwości.
Trzeba być bardzo naiwnym i ślepym, żeby me
rozumieć wzajemnych po
wiązań i wpływów. Rozu
mieją to doskonale
co
mądrzejsi ludzie
u nas.
także z kręgów opozycyj
nych. Niestety, są i tacy.
którzy czynnie starają się
utrudnić i zakłócić proces
reform.
To. co działo się ostat
nio w Krakowie
mieliś
my okazję obeirzeć w te
lewizji. Staliśmy się św i?
dkami widowiska będące
go przejawem niegodnego
stuclemow
lekceważenia
wszystkiego i wszy s+k ich
Nie da się tego ocenić :naczej jak w kategoriach
politycznej ślepoty
nie
zmiernie szkodliwej
dla
naszych narodowych :nteresów i polskiej racji sta
nu.
Co niedzielę
w Gdań
sku hałaśliwe grupy mło
dzieży usiłują wywoływać
uliczne zam'eszki.
Co
dziennie dowiadujemy się
o dzikich strajkach
lub
pogotowiach
strajko
wych w’ rozmaitych zakla
dach pracy. Dnieje się to
wszystko w czasie poważ
nych rozmów’ przy ..okrą
głym stole”. Czy przypad
kowo?
Nie ulega
wątpliwości
źe przynajmniej niektóre
tego rodzaju działama są
inspirowane 1 organizowa

jazdu. Często kierowcy w
Kielni« lię nie zatizymują i
młodzieży stamtąd nie zab ęrają.
© godz. 15 oraz 15 mi
nut później odjeżdżają au
tobusy do Lewina,
W tym
czasie jedzie też autobus do
Szemuda. © ty«n, czy wszy
scy odjadą, decyduje kiero
wca. Może sprzedać dodat
kowe bilety, ale musi też
pamiętać, że po drodze na
trasie również czekają pasa
żerowie...
— Dlaczego pani nie za
brał? — Dvtam mieszkankę
Szerfuida, która oczostała na
dworcu.

ne przez
zdecydowanych
zwolenników
konfronta
cji. Oto w minioną nie
dzielę rozrzucano
ulotki
sygnowane przez „Solidar
ność
Walczącą”,
przy
czym figurował tam pod
pis Jana
Rulewsłciego.
Jest to postać
skompro
mitowana.
Ten człowiek 1
wyrządził
wiele szkody
, Solidarności”,
spycha
jąc ją na skrajne pozycje.
Był jednym z tych, któ
rym należy „zawdzięczać”
wprowadzenie stanu wo
jennego. Jeżeli ktoś
mi
nie wierzy, to niech za
pyta o tego pana ludzi z
otoczenia
Lecha Wałęsy
lub samego Wałęsę. Dzi
siaj Rulewski znów usiłu
je p-owokować zamieszki
oraz mąci w głowach mło
dym i niedoświadczonym
ludziom.
W minioną niedzielę na
wiecu Lech Wałęsa powie
dział, że w’śród przeciwni
ków porozumienia są lu
dzie, którzy czerpią nie
złe utrzymanie z różnych
„źródełek”, a gdy w wyni
ku zwycięstwa reiorm sy
tuacja stanie się normal
na, „źródełka” wyschną i
osoby te będą
musiały
zabrać się do roboty. Wa
łęsa mówńł już o tym nie
po ras pierwszy. Nie wy
jaśnił
bliżej
kwestii,
wszjkże aluzje *ą czytel
ne, chociaż nie
mówił
także,
kogo
konkretnie
ma na myśli.
Oczywiście,
wszystkie
poczynania
rodzimych
ekstremistów
dokonują
się na marg.nesie główne
go nurtu wydarzeń i nie
zamierzam ich ani w-yolbrzymiać, ani przeceniać.
W wielu krajach istn.eją
rozmaite radykalne ugru
powania czyniące
wokół
siebie wiele hałasu, któ
rych nikt jednak nie traK
tuje poważnie. To praw
dą.' Nieco inaczej wszak
że wygląoa sytuacja
w
rozwiniętych *
państwach
zaehodn ich, gdzie istnieją
od wielu lat ugruntowa
ne tradycje demokratycz
ne oraz stabilne i czytel
ne reguły gry politycznej,
a także w dobrym stan e
gospodarka. Nasza dopie
ro
raczkująca demokra
cja jest bardzo
jeszcze
wątlutka. Co gorsza
—
fatalny stan
ekonomicz
ny, galopująca
inflacja,
rosnące ceny
ustawiczne
dolegliwość'
życia powo
dują frustrację
społecz
ną. Ta
z ko tei sprawia
ż.- w r aźny en kręgach
i
środowiskach istnieje du-*
ża podatność na demago
gię i rozmaite chwytliwe
aczkolwiek
awanturni
jest
cze hasła. Podatna
na to zwłaszcza młodzież.
Dlatego właśnie
wszy-,
stkim nam potrzebna jest
świadomość.
że działal
ność
owych
wrzaskliwycn grup i s grupek gar
dłujących przeciwko „ko
munie”
i porozumieniu
jest w naszych
warun
kach szkodliwa i niebez
pieczna.
Nie
nawołuję,
broń Boże, do stosowania
wobec tych ludzi policyj
nych represji, zamykania
do więzień itd. Chodzi nu
o to: bi wokół tych krzy
kaczy została
wytworzo
na społeczna
atmosfera
dezaprobaty i potępienia.
Klucz bowiem do lepszej
przyszłości jest ,w ręteadto
nas wszystkich.
W dło
niach każdego obywatela,
bez względu na tc jaką
społeczną pozycję zajmu
je. Mówi o tym na każ
dym
spotkaniu
także
Lech Wałęsa, a sądzę, że
warto go posłuchać, cho
ciaż Rulewscy i temu po
dobni pokrzykują,
żeby
nie bać się paska Wałęsy.

J

że tak jest codz:ennie —
mówią wsiadający do nich sto
czr.iowcy. Jednak w „szczyci®
autobusy jeżdżą tu nieźle.
Tak było w ponieaziałek.
♦

*

*

Rankiem na dworcu PKS
w GDYNI najwięcej pasa
żerów stoi na stanowiskach,
z których autobusy jadą w
kierunKu zachodnim, np. do
Lewina, Szemuaa.
Grupka
uczniów
Technikum Rybac
kiego i Liceum Ggolnokształ
cącego, dojeżdżających co
dzienni« z Kielna, rva jest
zachwycana warunkami da-

— Bc nie kubTam biletu
rano, gdy Drzyjechałam. Nie
byłam zdecydov'ana o któ
rej wrócę. Teraz już w ogo
le nie ma biletów.
*

*

*

Dochodzi godz. 6.30. Na
przystanku PKS w ŻUKOWiE
pusto.
Niespełna kwadrans
później czeka tam już ponad
20 osób. Przyjeżdża przepeł
niony autobus do Gdańska.
Zaciera zaledwie kilku pa
sażerów. Sytuacja pov/tarza
s-ę, gdy po 5 minutach nad
jeżdża następny.

ROBIĄC JEDNO - ZNISZCZONO DRUGIE
Odpowiadając na notatkę prasową z dnia 9. 01.
1989 r. pi. „Rob qc jedno — zniszczono drugie” — Wy
dział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Uizędu
Miejskiego w Gdyni informuje, że wykónawcg trawni
ków w ciggu ul. Chylońskiej jest Przedsiębiorstwo Dróg
i Zieleni w Gdyni. Roboty nadzoruje Gdyńska Dyrekcja
Inwestycji. Zgodnie z protokołem przekazania placu bu
dowy — roboty te miały byc wykonywane ręcznie, co
nie powodowałoby niiszczen a ułożonych chodników Po
stwierdzeniu samowoli wykonawcy Gdyńska Dyrekcja
Inwestycji podjęta niezwłocznie interwencje, a wszyst
kie usterki mają być natychmiast usunięte.
(2386)
Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Henryk Wacławski
USZKODZONA, ALE BEZ BONIFIKATY
Prawie ćwierć wieku temu kupiłam pralkę wirnikową
„Olkusz”, która miała nieznacznie odbitą emalię. W
związku z tym Dyła przeceniona o jedną trzecią ceny
detalicznej, Co prawda służy mi do dzisiaj, ole jest
już tak przerdzewiała, że zostałam zmuszona do kup
na nowej.
Przed sklepem WPHW ze sprzętem zmechanizowa
nym przy ul. Gałczyńskiego w Gdańsku - Brzeźnie, ster
czałam na zmianę z członkumi rodziny prztz dwa mie
sigee. Wreszcie przyszła moja kolej i otrzymałam upragniony towar. Niestety, pralka jest z usterkami.
Na obudowie jest odbita farba. Musiano tego doko
nać podczas montażu (uszkodzenia sq wewnątrz). Na
tomiast na narożniku jest wgniecenie, które najprawdo
podobniej powstało jeszcze przed malowaniem, gdyż
farby w tym miejscu nie brakuje.
Zatelefonowałam więc do WPHW, gdzie poinformo
wano mnie, że mam złożyć reklamację u kierownika
sklepu. Tum z kolei dowiedziałam się, że rnam dos
tarczyć pralkę I po upływie dwóch tygodni otrzymam
inny egzemplarz. Mnie jednaK interesowała bonifikato.
Dlatego też ponownie skontaktowałam się z WPHW
(dział cen i przecen). Tym razem
dowiedziałam s'ę,
że nie ma pieniędzy na tego typu przeceny. Ponad.o
w placówce, w
której nabyłam towar, stwerdzono,
że po dostarczeniu niepełnowartościowej
pralki, nie
bępzie żadnych kłopotow z jej sprzedażą, gayi jest to
towar deficytowy. W to uwierzyłam bez zastrzeżeń, bo
od stania w kolejce jeszcze bolą mnie nogi.
Jak to jest, że 24 lata temu uszkodzony towar stał
w sklepie już po pfzecenie, a teraz robi się łaskę, iż
przyjmuje się reklamację
jeszcze każe się klientowi
na własny koszt dostarczyć do sklepu 79-kiIogramowy
„kloc”, bo przecież I tak „pójdzie”.
Czy na kulturę w handlu nie ma juz miejsca w dzisiejszycn ciascch? Czy jeżeli półki świecą pustkami, to
klient powinien z podziękowaniem brać wszystko, na
wet wraki2 Moja pralka mechanicznie
jest sprawna,
więc nie chce jej zamieniać na inną, głównie w oba. wie, ze następna może byc też uszKodzona i kłopot
zaczme się od nowa. Proszę tylko o bonifikatę no usz
i koazenie zewnętrzne.
(264)
Alicja Szulecka, ul. Dunikowskiego 5b m. 4, Gdańsk
żYCZliWOŚC JEST MOŻLIWA
Należę do tzw. nietypowych (wzrost i waga),
co
sprawiło, że nezskuiecznie od wielu miesięcy poszuki
wałem w sklepach Trójmiasta ocieplanej kurtki.
W
sklepie odzieżowym przy ul. Heweliusza w Gdańsku
zobaczyłem ładne, funkcjonalne — i co ważnt dla eme
ryta - niedrogie kurtki szyte przez Rzemieślnicza Spół
dzielnię Pracy „Aldona” we Wrzeszczu.
W połowie stycznia br. udałem się do prezesa tej
spółdzielni, przedstawiając mu moją sytuację. Zosta
wiłem kartkę z wymiarami i domowym telefonem, mi
mo iż nie gwarantovi/ano mi, że ktoś podejmie się uszycia kurtki. Byłem mile zaskoczony, gdy po upływie
dwóch tygodni, dział handlowy spółdzielni, telefonicz
nie powiadomił mnie, że mogę odebrać gotową kurt
kę.
*
Chciałbym za pośrednictwem redakcji, serdecznie po
dziękować pracownikom spółdzielni „Aldona”, a szcze
golnie paniom z działu handlowego oraz nie znanemu
m rzemieślnikowi, za okazaną życzliwość i ziozumienie
sytuacji „nietypowego” klienta, co przecież nieczęsto
sie zdarza.
(364
Tadeusz M z Sopotu (nazwisko znane redakcji)

CAŁY ALBO... NIC
Sprawa, kiora chcę opisać,
zdarzyła się 8 lutego
br. w godzinach przedpołudniowych w sklepie spoźyVi/czym nr 186 przy ul. Kartuskiej w Gdyni-Chyloni.
Nie stat mnie na jednorazowy zakup całego kur
czaka, dlatego też poprosiłam ekspedientkę o prze
krojenie go na połowę. Sprzedawczyni odmówiła rrri,
tłumacząc, że tego nie robią. Poprosiłam więc kiero
wnika sklepu, który rówrież odmówił mi przekroje
nia tegoż kurczaka, twierdząc, że tego
nie stosują,
gdyż noże sa
brudne, ' w takiej sytuacji łatwo o
salmonellę. Po ostrej wymianie zdań udałam się do
pawilonu przy ul. Helskiej i tam bez żadnego proble
mu mogłam nabyć połówkę kurczaka.
Pytam więc i proszę o wyjaśnienie dyrektora PSS
„Społem
czy istnieje zarządzenie, rue pozwalające
klientowi nabyć w sklepie spożywczym połówki kurcza
ka? Jeżeli takowe istnieje, to czy jednych to obowią
zuje, a drugich nie? Wydaje mi się, że było to tylko i
wyłącznie wygodnictwo personelu i kierownictwa skle
pu nr 186. Może san.-ep d, od czasu do czasu, zawitał
by do tej placówki, bo brudnymi nożomi nie zwalczy
my salmonelli.
(356)
(Nazwisko i adres znane redakcji)
Oprać. L.T.

Dokładni» o 7.12 zjawia Pelplina- Kurs rozpoczynają
s 9 autobus relacji ©sowo cy s;ę o godz. 7.25 wiedzie
— Gdnńsk
(nr rej. GDG p'zez Czarlin, Radostowo i
531E). Kierowca dwukrotnie Rajkowy,
Do tej ostatniej
zamyka i otwiera automc
miejscowości, w której ma
tyczne drzwi. Zdezorientowc
swą siedzibę jedna z naj
ni
pasażerowie
wychodzą większych
rolniczych
spół
„na raty”. Trzem pasażerom dzielni — RSP „Plon”, do
udaje się wcisnąć do środ jeżdża z Tczewa wielu pra
ka. Nie wszystkim dane jest cowników
także odjechać o 7.21. Na
— Czy dojazdy do pracy
szczęście, w dwi«
minuty PKS są bardzo uciążliwe?
później „Jelcz” zabiera po — pytam jedna z pasażerek
zostałych. Do godziny 8 zja— Nie jest tak źle, ale
wają się jeszcze dwa auto pewnie dlatego, źe nie ma
busy, a jednocześnie przez zimy i autobusy kursują punk
Żukowo
przejeżaża
osiem tualnie. Najważniejsze jed
nak, źe nie odjeżdżają
z
autobusów pracowniczych.
przed czasem
© godz. 14.30
dworzec przystanków
ustalonym w rozkładzie jazdy.
W zeszłym roku, takie przy
padki, niestety, się zdarzały.
Niewygodnie, podróżuje się
autobusem, jadącym z Tcze
wa o aedz. 12.25. Jest strasz
nie zatłoczony.♦
*
*
Z KOLBUD I okolicznych
nr ejscowości zawsze było tru

z kłopotami
23. Są tei, jadące dc por
tu, autobusy 119 oraz kur
sujące nc Oksywie pojazdy
z nr 150. Wsiadam do jed
nego z nich.
2 WH OMINA
jadą
do
Technikum Budowy Okrętów
uczniowie: Mariusz Meier I
Tomasz Dukiel.
Zdążą, bo
nauka
rozpoczyna s ę
o
wpół do ósmej, Natomiast
nauczycelKa Liceum Medycz
nego — Ewa Szuca stwier
dza, że dziś przez zle kursu
jący autobus 141 spóźni sfę
do procy Motka przedszko
laków Patryka I Ad^any Jeź
dzi sodzlennie
outebusem
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PKS w GDAŃSKU

przypo
mina wielkie targewisko. Pio
wie no wszystkich stanowis
kach tłum pasażerów. Po
pełnione Dojazdy odjeżdżają
co chwilę.

Kilka minut przed godz.
16
pasażerowie przesuwają
se spokojnie do swoich au
tobusów. Jedyn s na stano
wisku nr 7 (do Kartuz) nie
grzeszą kultura. Pchają się
nowet wówczas, gdy kierow
ca bez problemu
zabiera
wszystkich podróżnych
Ze stanowiska nr 4
na
dworcu PKS w TCZEWIE, au
tobusy edjezdżaja m in. d*

dno dojechać do Gdańska.
Mówi mieszkaniec Lubie
wa, M. Kwiatek: — Dojeż
dżam do pracy dość wcześ
nie, bo już o szóstej rano
jestem na przystanku PKS
O tej godzinie odjeżdża z
Lubiewa do Gdańska auto
bus o charakterze miejsco
wym — powiedziałbym. Jest
to dogodne, bo wszyscy oczekujący się zabiorq.
Ais
gay się zdarzy, ze „wypodn e”, autobusy PKS przyjeż
dżające do mojej miejsco
wości z tzw trasy, nie za
wsze się zatrzymują. Sq już
przepełn.one. Wrócić najłat
wiej jest o 15.20.
Kursuje
wtedy przegubowy j zabiSra
wszystkich,
Najtrudniejsze są powroty
z Gdańska
do Przywidza,
Kolbud czy Lubiewa, w godz.
15—17.
Liczba
autobusów
nie nadaża za liczbą pod
różnych. Stanowisko nr 5 na
dworcu PKS bywa miejscem
okropnych scen.

Zdajemy sobie sprawę, ż® do pełnego raportu o komu
nikacji trójm,ej:.kiej i kursowaniu autobusów PKS bra
kuje jeszcze wielu istotnych informacji. Nie zajęliśmy się
tym razem pocqgami elektrycznymi, gdyż te, jeśli nie ma
awarii, Jeżdżą dosyć znojnie. Nie dotarliśmy do licznych
osiedli i miejscowości, których mieszkańcy mają podobne
albo jeszcze większe kłopoty komunikacyjne. Mirro nie
ustannej walki, jaką Drowadzimy na naszych łaniach z
przewoźnikom,, ta dziedzina codziennego życia nadal ku
leje. Nie możemy zatem złożyć broni tak. jak nasi czytel
nicy nie mogą przestać martwić sie o dojazdy do pracy
lub szkoły, a także o powroty do domu.
Przyqotowali- Marek Amerski, Ada Bałecka, Grze
gorz Jasny, Barbara Kalita, Anna Kaczmarska, Ka
zimierz Netko, Krystyna Sielawa i Longina lemplin.
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DZIENNIK

Gdańskie Przedsiębiorstwo
Robót Montażowych i Elewacyjnych
Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 14-16
ZATRUDNIJ
—
—
—
—

malarzy
operatora sorężarki
operatora koparki (Białoruś)
dozorców na terenie Gdańska i Gdyni
Wynagrodzenie płatne wg Zakładowego Sy•temu Wynagrodzeń.
Informacji udziela Dział Zatrudnienia
1
Płac, tel. 31-Ö1-37.
Przedsiębiorstwo prowadzi roboty eksporto
wo.
K-3305

Przedsiębiorstwo „MATEX”
Spółka z o.o. (j.g.u.)
Oddział w Gdym
ZATRUDNI ZARA7
— spawaczy gazowych i elektrycznych
— monterów rurociągów i konstrukcji stalo
wych
— ślusarzy
Informacji udziela
Zakład
Remontowy
Energetyki „MATEX" Gdańsk, ul.
Czarny
Dwór 8, tel. 57-04-48.
K-1959

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„DELPOL” Spółka z o.o. (j.g.u.)
PILNIE ZATRUDNI
— spawaczy z uprawnieniami PRS
— rurarzy
—- hydraulików
— ślusarzy
— kierowników robót
Warunki pracy i wynagrodzenia do uzgod
nienia w siedzicie spółki Gdańsk, ul. Nowo
wiejskiego 9, tel. 41-73-33.
K-2821

PU „EXOR” S-ka z o.o. w Gdańsku
Gdańsk-Wrzeszcz, ub M Konopnickie* 3B
tel. 41-15-45
ZATRUDNI
na
•—
*—
—
—■
—

.

dobrych warunkach finansowych:.
monterów kadłubów
monterów rur. okrętowych
j
spawaczy (PRS)
monterów silników
stolarzy

Przedsiębiorstwo Robot Inzynierymych
Wejherowo
Spółka z o.o.
ZATRUDNI ZARAZ

51 (13485? 1 marca 19«

BAŁTYCKI

OGŁASZA ZAPISY

— kierownika robót sanitarnych i hydrotech
nicznych
— księgową do księgowości materiałowej
— inspektora bhp
— księgową do rachuby płac
— sekretarkę-maszynistkę
— kierownika zaopatrzenia
— majstra budowy
— cieśli
— zbrojarzyrbetoniarzy
— spawacza rurociągów ciśnieniowych.
Zapewniamy ciekawą pracę, atrakcyjne za
robki.
Telefon. 72-41-39. Adres: Wejheiowo, ulica
Sikorskiego 4L
K-1177

dziewcząt i chłopców do klasy pierwszej na
rok szk. 1989-90 w zawodach:
— elektromonter — dla PPiMUEE „Elekiromontaż” w Gdańsku
— elektromechanik
— mechanik maszyn i urządzeń przemysło
wych dla ZNTK w Gdańsku

SPÓŁKA z o.o.

ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia:
— specjalistę ds. organizacji
— inżyniera mechanika na stanowisko tech
nologa ds. regeneracji i oprzyrządowania
w Dziale Narzędziowni
— inżyniera-riiechanika lub teęhnika-mechanika na stanowisko konstruktor oprzyrzą
dowania w Dziale GL Technologa
— inżyniera mechanika lub technika ze sta
żem konstrukcyjnym na stanowisko kon
struktora
— szlifierzy
— tokarzy
— frezerów
— spawacza gazowego
—- ustawiaczy
— operatorów półautomatów
— operatorów urządzeń odlewniczych
— szatniarki-sprzątaczki
Obowiązują zasady wynagradzania według
zakładowego systemu
płac
zawierającego
szereg dodatkowych świadczeń finansowych
za pozytywne wyniki w pracy.
Przedsiębiorstwo nowoczesne zapewniające
bardzo dobre warunki płacy i pracy. Dogodny
dojazd środkami komunikacji miejskiej. Zgło
szenia przyjmuje Dział Spraw Pracowniczych
— telefon 52-50-11, wew. 230, 231 i 236.
K-217J

„I N C O” S O P O T

al. N ieuodległości 655a
zatrudni
na atrakcyjnych warunkach płacowych
• wysoko wykwalifikowanych pracowników:
— tokarzy
— ślusarzy.
KADRY, tei. 51-12-95.
__________ K.-18Q?

Przedsiębiorstwo
Budownictwa Komunalnego
84-100 Puck ul. 25-lecia PRL 1
pilnie zatrudni
pracowników na stanów jsika:
— zastępcy głównego księgowego
— kierownika działu technicznego % upraw
nieniami budowlanymi
— kierownika magazynu ze znajomością bran
ży budowlanej
— murarzy
— dekarzy
— ślusarza-tokafza
— brukarzy
Oferujemy atrakcyjne płace wg zakłado
wego systemu wynagrodzeń. Możliwość wy
jazdu do pracy za granicę craz otrzymania
w krótkim terminie mieszKania t budowni
ctwa zakładowego.
Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem Za
kładu Pracy. Bliższych informacji
udziela
Dział Służby Pracowniczej, tel. 73-29-67.
K-2275

Przyjęcia odbywają sią
wstępnych.

bez

K-3426

Sopockie Zakłady Wyrobów Galanteryjnych
„Sopotplast”
w Sopocie, ul. Armii Czerwonej 137

— że Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdziel
ni obradować będzie dnia 16 marca 1989 r.
w restauracji „Dom Marynarza” w Gdy
ni, ul. Czołgistów 1
Początek zgromadzenia godzina 10.
K-3503

ZATRUDNIĄ ZARAZ
——
—
—
—
—

dyspozytora ds. transportu
samodziel. referenta ds. kadr
drukarzy-wytłaczaczy
krojczych
kaletników
robotnika gospodarczego — może być na
pół etatu
— osoby umiejące szyć, a nie mające kwa
lifikacji
— samodzielną księgową ds. kosztów
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia na
miejscu w Dziale Spraw Pracowniczych, tel.
51-32-21, wewn. 18 godz. 7—14.
K-3421

Spółka (j.g.u.)
ZATRUDNI
— mistrza — wykształcenie średnie o kie
runku odzieżowym lub dziewiarskim, staż
w kontroli jakości lub na produkcji
oraz
— szwaczki w systemie dwuzmianowym na
dobrych warunkach płacowych
Telefon 21-95-69 godz. 10—-12, Gdynia, ul.
Moniuszki 24.
K-3455

Pawilon Handlowy „Unlwersum”
w Gd, Żab-once, ul. Subisława 30
tel. 57-96-71
OFERUJE DO SPRZEDAŻY
na r-ki:
— kalkulatory elektroniczne (na taśmę) 10-,
12-, 14-, 16 —. pozycyjne firm Sharp, Casio i
Olivetti
— elektroniczne kasy sklepowe
— metkownice wraz z taśmami samoprzylep
nymi do oznaczania cen, gatunku, daty i
znaku firmy
Na ww. wyroby udzielamy rocznej gwa
rancji.
Ponadto prowadzimy komis techniczny ł
skup kosmetyków pochodzenia zagranicznego.
Sklep czynny jest także we wszystkie sobo
ty w godz. od 9 do 15.
K-1554

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
„PREFABET - GDANSK”
Zakład Z-13 w Gdyni
ul. Hutnicza 40

pilnie zatrudni:
— betoniarzy
— ZDrojarzy
— pracowników niewykwalifikowanych
Praca w pomieszczeniach ogrzewanych.

Zakład oferuje:
— atrakcyjne zarobki
— możliwość wyjazau na budowy eksporto
we
— mieszkania
— kwatery prywatne
— możliwość zakupu materiałów
budowla
nych pc obniżonych cenach.
Informacji udziela Sekcja Spraw Pracowni
czych, tel. 23-14-51.
K-1913

Przedsiębiorstwo
Budownictwa Komunalnego w Gdyni
ul. Opata Hackiego 12, tel. 23-10-95 9?
ZATRUDNI NATYCHMIAST
— murarzy
—- stolarzy maszyn.
— dekarzy-blacbarzy
— elektryków x upraw n. SF,P
—- robotników.
Wynagrodzeni« wg zakładowego systemu
wynagrodzeń.
Po rocznej pracy możliwość wyjazdu na
budowę eksportową. Ponadto istnieje możli
wość otrzymania mieszkania zakładowego.
Zgłoszenia przyjmuje Dział Spraw Pracow
niczych Gdynia-Grabówek, ul. Opata Hackie
go 12, tel. 23-10-95 do 97.
,
K-836

Zakłady Produkcyjno-Usługowe „DREMET”
Spółka z o.o. (j.g.u.) Gdańsk Wrzeszcz
ul. Traugutta 29, teł. 41-13-65 lub 41-85-68

ZATRUDNIĄ NATYCHMIAST
do pracy na terenie Gdańska i Gdyni pra
cowników w następujących specjalnościach:
— monter rurociągów okrętowych
— monter kadłubów okrętowych
— spawacz elektr. % uprawnieniami PRS
— spawacz w osłon.t argonu
— izolarz.
Zamiejscowym zapewniamy kwatery, przy
minimalnej odpłatności, a nawet bezpłatnie.
Przedsiębiorstwo nasze posiada uprawnienia
eksportowe. Po wymaganym przepisami stażu
nienagannej pracy, można uzyskać pracę poza
granicami kraju.
Przyjdź — skorzystaj — nie pożałujesz!
K-1026

Wytwórnia Łożysk Ślizgowych
„PZL- Bimet”
w Gdansku-Oliwie
ul. Grunwaldzka 481
ZATRUDNI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„KOMPEX” S-ka z o.o. w Gdańsku
następujących pracowników:
— kierownika zakłaau budowlanego z upraw
nieniami
— operatorów sprzętu budowlanego w tym
Koparki k-407B i „Białoruś”
— specjalistę ds. zaopatrzenia
Ww. pracownikom zapewniamy po 2 latach
pracy wyjazd na budowę eicsportową.
Ponadto przedsiębiorstwo ogłasza nabór kan
djdatow do rezerwowej kadry ««sportowej w
następujących zawodach:
—- elektryk z uprawnieniami SEP
*— lakiernik
— tokarz numeryczny
— spawacz z uprawnieniami UDT, PRS, C02,
argon
— wykwalifikowanych pracowników w zawo
dach budowlanych
— kadrę techniczną ze znajomością
Języka
niemieckiego lub angielskiego

Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo
Transportu i Sprzętu
Budownictwa
Komunalnego
w Gdańsku-Oliwie
ul. Kołobrzeska 30

Ogólnopolskie Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne
„KŁOBUK” w Olsztynie Sp. z o.o. (j.g.u.)

*Qxe2
ul. Dqbrowszczakow 33
telefon 27-52-34, 27-71-27
Delegatura w Elbiqgu
ul. Łęczycka 24, tel. 25-725

ZATRUDNI
następujących pracowników’.
— specjalistów w dziale kadr i szkolenia za
wodowego
— kosztorysantów
— księgowe
— operatorów żurawi samojezdnych
— mechaników samochodowych
— elektryków z uprawnieniami SEP
— kierowców ciągnika
— zbrojarzy
— betoniarzy
— robotników
— tokarza
— operatora sprężarki
— elektromechanika
Zapewniamy:
— bardzo dobre warunki płacowe
— pracę w kraju i za granicą
— wczasy krajowe i zagraniczne
— pracownikom zamiejscowym zakwaterowa
nie w hotelu robotniczym
Zgłoszenia przyjmuje i informacji
udziela
Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego w Gdy
ni, ul. I Armii Wojska Polskiego
13,
tel.
20-25-30.
K-2364

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Budownictwa Jednorodzinnego „Delfin**
w Gdańsku
z siedzibą w Gdyni, ul. Waszyngtona 34-36
ZATRUDNI ZARAZ
— kierownika budowy
Kandydat na stanowisko kierownika budo
wy powinien posiadać:
— wykształcenie wyższe lub średnie e kie
runku budowlanym
— uprawnienia budowlane
Podanie, kwestionariusi osobowy 1 doku
menty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
należy składać w biurze spółdzielni w ter
minie do 14 dni od daty ukazama się ogło
szenia.
'
Blizsze Informacje, tel. 276-228.
K-2368

„GABOR**
Promocja — Eksport — import
Spółka z o.o.
Gdańsk, ul. Wagnera 10, tel. 32-24 28
OPERUJE
usługi poligraficzne od opracowania dc druku
w zakresie:
—- znaków graficznych
— tekstów reklamowych
— druków firmowych, listowników
— wizytówek, nadruków na kopertach
— folderów
—• zaproszeń — katalogów wystaw
— 1 innych
K-3493

Przedsiębiorstwo Państwowe
„Hale i Targowiska”
w Gdańsku, pl Dominikański 1
WYDZIERŻAWI
na dogodnych warunkach
— pawilon o powierzchni 544 m kvr.
Szczegółowych informacji udzielamy tele
fonicznie, tel. 31-15-88, 31-13-03 lub w sekre
tariacie przedsiębiorstwa Gdańska Hala Tar
gowa, pl. Dominikański 1.
K-2375

Spółka j.g.u.
ZATRUDNI

OFERUJE
— zagospodarowanie nadmiernych zapasów,
surowców, maszyn i urządzeń
— pośrednictwo handlowe pomiędzy j.g.u. i
osobami prywatnymi
— projeKtowame w branży ogólnobudowlanej
opracowanie programów i założeń techni-.
czno-ekonomicznych
— usługi Biura Turystycznego
„KŁOBUK”
dla j.g.u. i osób prywatnych
— sprzedaż towarów we własnych sklepach w
Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim
ZAPRASZAMY
K-2237

Spółdzielnia Pracy „Elektra91
w Gdyni, ul. Wqska 8
tel. 24-11-69, 24-13-37, tlx 054520
POSZUKUJE
— specjalisty ds. marketingu i reklamy
z
wykształceniem wyższym ekonomicznym
Zgłoszenia telefoniczne i osobist*.
K-2242

ZATRUDNI ZARAZ:
A. w Gdańsku-Oliwie, ul. Kołobrzeska 30
— kierowców (prawo jazdy kat. C lub C + E)
— mechaników samochodowych
— mechaników sprzęta budowlanego
— elektryka sieciowego
— blacharza samochodowego
— spawacza elektryczno-gazowego
.— maszynistów spycharek, koparek, dźwigów
samochodowych
— pomocników maszynistów ciężkiego sprzę
tu budowlanego z .przeznaczeniem na kurs
— dyspozytorów transportu
— pracowników przeładunku ręcznego
Wstępnych informacji udziela Dział Kadr,
Szkolenia Zawodowego i Eksportu, tel.
nr
57-26-15, wewn. 243.
B. w Bazie nr 3 w Gdyni-Chyloni, ul. Pół
nocna 11
— kierowców (prawo jazdy kat C lub C -(- E)
— mechaników samochodowych
— lakiernika samochodowego
— kowala
— spawacza elektryczno-gazowego
— pracowników przeładunku ręcznego
Warunki pracy i płacy do omówienia i kie
rownictwem Razv w Gdyni-Chyloni, ul. Pół
nocna 1L, tel. 23-68-00 Jub 23-62-00.
Płaca według zakładowego systemu wyna
gradzania.
Przedsiębiorstwo zapewnia pracownikom:
— skierowanie do Ośrodka Szkolenia Zawo
dowego na kurs w celu uzyskania bądź
podwyższenia kwalifikacji zawodowych na
koszt zakładu pracy
— możliwość otrzymania po roku nienagan
nej pracy skierowania
pracy poza gra
nicami kraju. m. in. w CSRS i NRD
K-1679

KOMBINAT BUDOWLANY W GDYNI

Zainteresowanych prosimy o zgłaszani« się
osobiście pod adresem Gd-Wrzeszcz, ul. Towa
rowa 40, nok. 18 lub telefoniczni« 41-32-51,
wew. 72 w każdy dzień roboczy w godzinach
8—10.
.
K-2217

KOMUNIKAT ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
UPRZEJMIE INFORMUJE
iż od dnia 1.03.1989 r. właściwym terytorial
nie do załatwienia wszelsich spraw związa
nych z ubezpieczeniem społecznym dla osob
prowadzący ch działalność na własny rachunek
w gminach: Kartuzy, Somonino/ Chmielno,
Sierakowice, Żukowo,
Sulęczyno,
Stężyca,
Przodkowo — jest Inspektorat ZUS w Kar
tuzach mający swoją siedzibę przy ul. 1 Ma
ja 15.
Referat Dochodów przyjmuje interesantów
przy ul. Sambora 27.
W związku z tym z?nienił się dotychczaso
wy numer konta bankowego dla płatników
składek gospodarki nie uspołecznionej.
Aktualny numer rachunku bankowego:
Bank Gdańsk; — o. Kartuzy
nr 301833-1036-189-71
K-3308

na korzystnych warunkaeft płacowych
pra
cowników w zawodach:
— monter rurociągów z uprawnieniami
na
przenalanie i sczepianie
— ślusarz
Informacje: tei. 37-19-19.
K-2361

egzaminów
K-2210

ZATRUDNI
„Społem”
Spółdzielnia Produkcji Piekarskiei
i Ciastkarskiej w Gdyni
INFORMUJE

Spółka x o.o. „KOMEX"
ZATRUDNI

Zespół Szkół Zawodowych
w Gdańsku, ul. Śluza 3, tei. 31-51-41

Wojewódzki Zespół Chorób Zakaźnych
w Gdańsku
ZATRUDNI NATYCHMIAST
ze skierowaniem i Rejonowego Wydziału Za
trudnienia:
— księgową
— kierownika działu administracyjno-gospo
darczego
— referenta służb pracowniczych
— statystyka medycznego
— inspektora nadzoru ds.
ogólnobudowla
nych i elektrycznych na umowę-zlecenie
— pomoce laooratoryjn« do apteki i labora
torium
Zgłoszenia przyjmuje Samodzielna
Sekcja
Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Zespołu
Chorob Zakaźnych w Gdańsku, ul. Smoluchow
ikiego 18, telefon 41-40-41, wew. 77 luo 93.
K-2283

na korzystnych warunkach płacowych
— spaw aczy gazowych i elektrycznych z uprawnieniami PRS
— doświadczonego brygadzistę z uprawnienia
mi spawalniczymi
Kontakt telefoniczny 24-85-37 godz. 8—15.
K-2376

SSP „TELEELEKTRONIKA**
ZATRUDNI

Bliższych Informacji udziela Dział
Pracowniczych, tel. — 32-30-71, wtfw

Spraw
24.
K-2337

Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego
Oddział Waj'ewodzki w Gdańsku
ul. Sadowa 8
ZLECI
— rozbudowę bazy magazynowej w Gdańsku
w formie generalnego wykonawstwa
Wartość inwestycji ok. 2,0 miliardów zł.
Informacji udziela Dział
Inwestycji,
tel.
31-74-15, do 17.
Rozpoczęcie inwestycji w 1989 roku.
K-2392

Warsztaty Szkolne
Zespołu Szkół Elektrycznych
w Gdańsku-Wrzeszczu
ul. Grunwaldzka 238b, tel. 41-55-34
ZATRUDNIĄ ZARAZ
— pracownicę obsługi socjalnej — stołówka,
szatnia
K-2396

Okręgowe Przedsiębiorstwa
Surowców Wtórnych
w Gdańsku, ul. Narwicka 9
PILNIE POSZUKUJE
na terenie Wejherowa
— kandydatów dc prowadzenia punktów sku
pu surowców wtórnych (wskazane własn«
pomieszczeni* magazynowe i transport)
Bliższych informacji udziela Dział Skupu
OPSW Gdańsk, tel. 43-07-20.
K-2255

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrozeniowe
„OIMEX” Sp. z o.o.
10-039 Olsztyn, ul. Osińskiego 12-13
tel. 27-27*80
OFERUJE USŁUGI
w zakresie:
— naprawy, konserwacji, modernizacji kon
densatorów, łączników, regulatorów’ E3R-40
(NRD)
oraz
— kompletnych baterii kondensatorów o mo
cach znamionowych od 40 do 240 KVar
K-2251

Spółdzielnia Pracy Dostaw Domowych
„DOM” w Sopocie
ZATRUDNI NATYCHMIAST
— r-cę głównego kśięgoA'ego
— księgową
Warunki pracy I płacy do omówienia na
miejscu pracy Gdynia-Orłowo (na trasie do
Karwin) ul. Orańska 28, tel. 24-89-57.
K-2239

Wytwórnia Aparatów Natryskowych
im. 1 Maja Spółdzielnia Pracy
^ w Gdyni Redlov.it, ul. Łużycka 10
ZATRUDNI NATYCHMIAST
— głównego mechanika
— głównego technologa
— kierownika działu gospodarki narzędz.owej i prototypowni
— konstruktora
— technologa
Oferujemy ciekawą pracę i wysokie zarob
ki.
Informacji udziela Dz. Kadr, tel. 24-26-06,
24-26-08, 24-26-99, wewn. 120.
K-2429

Izba Rzem: -ślmcia
w Gdańsku, ul. Piwna 1-2
ZATRUDNI
— robotnika gosp. — konserwatora
Informacja: Wydz. Adm. 31-34-14.

Przedsiębiorstwo Pizerobu Złomu Metali
w Gdańsku, ul. Tkacka 7-8
ZATRUDNI PILNIE

na bardzo korzystnych warunkach
—- głównego księgowego, pokojowe, kelnerki,
pomoce kuchenne
•
Informacje telefoniczne: 51-12-09.
K-2369

ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku:
— głównego mechanika
— głównego ekonomistę
—- mistrza warsztatu remontowego
— kierownika biura przyjęć i zabezpiecze
nia mienia
— 2 pracowników do działu ekonomicznego
(rachuba płac)
— operatorów urządzeń dźwigowych
— kierowców i kat. Jazdy ABCD
Pracownikom naszego przedsiębiorstwa przy
•ługują uprawnienia t tytułu „Karty Hutni
ka”.
Szczegółowych informacji dot. spraw socjal
no-płacowych udziela Dział Kadr w G*lań■ku przy ul. Tkackiej 7-8, pokój nr 18, tele
fon 31-50-71 lub 31-51-96.
______________
K-2374

Spółdzielnia Pracy „Rertowa”
w Pruszczu Gdansk m, ul. Mickiewicza 9
PILNIE ZATRUDNI:
— kierownika grupy rooót
— kierownika produkcji pomocniczej stolarni,
ślusarni i prefabrykacji materiałów budów
lanych
Zapewniamy atrakcyjna płace i świadczenia
socjalne. Tolefon: 62-29-71.
K-2324

Zakład Produkcji Kruszywa
w Borowcu k. Chwaszczyna
ZATRUDNI:

ZATRUDNI:
ślusarza remontowego
szlifierza narzędziowego
frezera
laboranta — konserwatora kąpieli galwani
cznych
— telefonistkę

ZATRUDNI
z biegłą znajomością języka niemieckiego:
__ z-cę dyrektora z talentem organizacyjnym
dobra prezencja. Do dyspozycji samochód
służbowy oraz wysokie uposażenie.^ Wyma
gane wykształcenie wyższe budowlane
— inżyniera budowlanego — wymagane wyż
sze wykształcenie
—- inżyniera maszyn budowlanych — wyma
gane wykształcenie wyższe
Zainteresowanych prosimy o stawiennict
wo osobiste do W. Ilipsag.
Przedsiębiorstwa Zagranicznego M. I^ier —
„Rawa”
Wytwórnia Materiałów Budowlanych
al Wojska Polskiego Ö1 82-200 Malbork
tel. 33-47, bądź 285-85 (elbląski)
K-2394

na dobrych warunkach
— mont.erów-elektroników,
specjalistów
w
dziedzinie teleKomunikacyjnych robót ka
blowych i stacyjnych
Oferty osobiście pod adresem: Sopot,
al
Niepodległości 665A, lub telefonicznie: 41-53-09,
K-2377

Spółdzielnia Inwalidów „Odrodzenie"
w Gdańsku-Siedlcach, ul. Struga 2-6
—
—
—
—

Przedsiębiorstwo Zagraniczna
M. Leier — „Rawa” w Malborku
Wytwórnia Materiałów Budowlanych

—
———

operatora keparki kl. II, I
elektryka
kierowcę
pracowników
niewykwalifikowanych
z
przyuczeniem do obsługi sterowni (męż
czyzna lub kobieta)
Dojazd do pracy autobusem zakładowym z
Gdańska-Oiiwy, oraz z Gdyni.
Bliższych informacji udziela Dział
Kadr
ZPK Borowiec, tel. 81-84-67 do 68.
K-2416

K-2402

Ośrodek Wypoczynkowy „CHEMIK”
Sopot, ul. Bitwy pod Płowcc mi 61
ZATRUDNI

ZZG „KOMOTEX” Spółka z o.o.
w Gdańsku
ZATRUDNI
pracowników w następujących zawodach:
— spawaczy
— tokarzy
— frezerów
— wytaczarzy
— monterów maszyn
— monterów rurociągów, kadłubów
— cieśli, stolarzy okr.
— takielarzy
— murarzy
Zakład oferuje korzystne warunki płacowe.
Tel. 32-68-18.
K-2481

Gdańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol"
w Gdańsku
ZATRUDNIĄ ZARAZ:
— z-cę głównego księgowego — kierownik?
działu księgow ości
— kierownika sekcji księgowości finansowej
— kierownika sekcji księgowości kosztów
' Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w
siedzibie zakładów w Gdańsku, ul. Toruńsica
10a, Dział ds. Pracowniczych, tel. 31-36-31,
wew. 207.
K-2498

DYREKTORZY ADMINISTRACYJNI
SZEFOWIE DZIAŁÓW I
Uspołeczniona Agencja
OFERUJE’
— DOZÓR MIENIA
Posiadamy referencje poważnych firm pań
stwowych w w w. usłudze.
ynagrodzenie dla akwizytorów przy uru
chamianiu nowych zleceń.
Tel. 31-41-61, w godz. 9—15
K-2424
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DZIENNIK

Spofdueiniu Niewidomych „SINEMA”
Gdynia-Grobówek, ul. Opata Hackiego 8*10, tel. 23 00 36
we w. 13
ZATRUDNI
^ kierownika zaicładu produkcyjnego — praca na dwie zmiany, wyma
gane wykształcenie wyższe lub średnie
techniczne, wynagiodzenie
79 000 zł — 82 000 zł miesięcznie,
.-konstruktora oprzyrządowań, technologa, specjalistę ds. energetycz
nych, specjalistę ds. inwestycji, wymagane wykształcenie średnie
techniczne, wynagrodzenie miesięczne 65 000 — 70 0U0 zł,
- specjalistę ds. zaopatrzenia (działu głównego mechanika) wynagro
dzenie miesięczne 55 000 — 60 UOO zł,
- kierownika dz.ału transportu samochodowego, wynagrodzenie mie
sięczne 60 000 — 70 000 zł
- ślusarzy narzędziowych, ślusarzy remontu maszyn, elektryka drążacza w metalu, wynagrodzenie miesięczne 65 000 zł — 70 000 zł,
- robotników transportu wewnętrznego — wynagrodzenie 40 000 —
45 000 zł,
__ sprzątaczkę — praca w godzinach 7 15 — 15.15,
wynagrodzenie
31 000 zł.

Gdańskie Zakłady Teleelektioniczne
„TELKOM-TELMOR”
INFORMUJĄ
o powołaniu
„TELMOR-SAT” Spółki z o.o. (j g.u )
Program działania Spółki „TELMOR-SAT”
obejmuje:
- projektowanie
- montaż
- instalacje
- konserwacje
- obsługę serwisową
- obsługę gwarancyjną
1, zbiorczych instalacji antenowych
2, senuprofesjonalnych systemów odbiorczych
telewizji satelitarnej
J, urządzeń łączności ze szczególnym uwzględ
nieniem central telefonicznych
produkcji
GZT „Telkom-Telmor”
4 urządzeń radmfonii przewodowej
J, systemów telew’zji kablowej
oraz działalność handlową za złotówki lub de
wizy w zakresie dostaw:
- telekopiarek, telefaxow firmy CANON
- konwerterów, odbiorników, anten do od
bioru telewizji satelitarnej firmy „FUBA”
- RFN
- central telefonicznych firmy „Siemens’*
- RFN
Łspewniamy serwis gwarancy jny 1 pogwa
rancyjny.
Nasze usługi świadczymy szybko, solidnie
przy konkurencyjnej wartości roboczogodziny
tontorysowej.
Zlecenia prosimy kierować:
,TELMOR-SAT” Spółka z o.o. (j.g.u.),
ul,
Karłowicza 23B, 80-275 Gdańsk, tel. 41-03-95.
K-2345

WOLNA POWIERZCHNIA
700 m kw
Pomieszczenia:
- produkcyjna
- magazynowe
- biurowe
- sanitarne
» dopuszczalnym obciążeniu do 1000 kg na
m kw.
Telefony zewnętrzne.
Komunikacja,
100 metrów od przystanków
- trakcji elektrycznej PKP
- komunikacji miejskiej
Gwarantowana moc szczytowa do 130 kW.
Możliwość wy konan; a zasilania z odrębneęo transformatora wydzielonym obwodem nisiiego napięcia.
Sposób wykorzystania powierzchni winien
> wykluczać zanieczyszczenia środowiska natu
ralnego.
Preferowany
sposób
wykorzystania
po
wierzchni — jaku udziału (aportu) o wartoś
ci ca 25 min złotych w przedsięwzięciu wsdoInym (spółce).
Propozycje pisemne przekazywać pod adres:
Wojewódzk.e Przedsiębiorstwo Robót Elektry
cznych i Dźwigowych „BLDZWIG”, Gdynia,
ul. Łużycka nr 2 81-537 Gdynia.
K-2002

UWAGA
rolnicy indywidualni
uspołecznione
gospodarstwa rolne
PHSR „AGROMA”
Gdańsk

ZAPRASZA
do zaopatrywania się w części zamienne
do
sprzętu rolniczego w sklepach:
-Tczew, ul. Sadowa 1, tel, 21-86, wew. 17
- Skarszewy, ul. Kościuszki 25
Oferujemy części zamienne do ciągników:
- C 330. C-360, MF-255
- dojarki bankowej
'
- opryskiwaczy
- kosiarki rotacyjnej
oraz
- akcesoria elektryczne
- łożyska
- ogumienie
: - paski klinowe
K-2344
----------------------------———

Państwowe Gospodarstwo Rolne
w Grabowie Kościerskmi
OFERUJE DO SPRZEDAŻY
nw. maszyny
~ ciągnik gąsienicowy DT-73 szt. 3. Cena
ustalona przez rzeczoznawcę SITR
Szczegółowych informacji udziela PGR
w
Grabowie Kościerskim, tel. 526-528. wew. 23
lub 38.
K-2285'

„Społem"
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Rumi
ZATRUDNI
> skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia w
Rumi
" sprzedawców
" masarzy
** hydraulików
■* stolarzy
*" murarzy
- zaopatrzeniowców
Wymagań# wykształcenie średnie handlowe
‘ub inne zawodowe w określonej specjalności.
Warunki płacy i pracy do uzgodnienia w
biurze zarządu w Rumi, ul. Mickiewicza 19.
K-2492

Spółka
WYNAJMIE
*■ pół wilii lub komfortowe mieszkanie ty
pu M-4 jako mieszkanie służbowe — teren
Gaańsn — Sopot.
„Tel. 53-12-71, w. 57, »8.______________ K-2570

Spółka
ZATRUDNI
s> bardzo dobrych warunkach
samodzielnego operatywnego specjalistę di.
obrotu towarowego
Tel. 53-12-71, w, 57, 58 Gdańsk, ul. CzarLg uhv6r 2-4, p 45.
__________ K-2572

MATRYMONIALNE
KULTURALNA lat 47 nie
zależna
z
mieszKan.em.
bez zobow.ązan. Pozna kul
turalntgo pana, bez nało
gów. Cel matrymonialny.
C1M 46334
Biuro
Ogłoszeń
80-938 Gdańsk,
KULTURALNA lat 46 nie
zależna,
z
m eszkan.em
De? zoDowiazań. wierząca,
młody wygląd. Pozna kul
turalnego pana bez nało
gów. spod znaku Skorpio
na, Ryoa. Cci m „trymon.al
ny. G\I 46335 Biuro Ogło
szeń 80-958 Gdansk.
KULTURALNY
domator
ber nałogów,
użytkownik
działki ogiocn.czej FOD —
pozna szczupłą panią, wiek
3- -60 lat. o podoonych zanteresowaniach. Cel matryr lonialny,
Oferty GM
46962 Biuro Ogłuszęń 80-958
Gdańsk.
SAMOTNY, lat 53, bez na
łogów t zobowiązań, uczc wy,
niezależny,
pozna
panne lub wdową, katolicz
ką, może
być
rencistka.
Cel matrymonialny. Ofer
ty GM 46474 Biuro Ogło
szeń 80-95« Gdańsk.
HALS ZKA ŻARY skrytka
IX.
kojarzy
małżeństwa
krajowe, zagraniczne.
P-123
„LIDO" Gdynia 1C akrytk* 37 — ekutecznle ooma
ga «ametnym. Tel. 24-83-63.
G-*6621
OFERTY
Matrymonialne
krajów europejskich wysy
ła Biuro
..Mazury”,
Olaztyn, akrytka 336.
K-2709
POŚLUB cudzoziemca! Agencja . Fest”, skrytka 62,
44-33a Jastrzębie
K-3011
RENOMOWANI Biuro Ma
trymonialne
„Ewa”.
Gdańsk-6. skrytka 237. Tel.
47-72-42 fil—17) — pomoże
zerwać C.’ z zamotnością.
G-5033
KORESPONDENCYJNA Agencja
Matrymonialna
76-401 , Szczecinek najszyb
ciej kolarzy małżeństwa za
graniczne.
P-159
B uro Matrymonialne MA
RIA kojarzy szczęśliwie pa
ry.
duży
wybór
ofert.
80-325 Gdańsk 37, skr. 95,
G-42743
INSTYTUT ONA 1 ON Utatwla zawarcie znajomoś
ci paniom z partnerami za
granicznvmi.
Gdańsk
37,
«kr. 18. Tel. 51-22-51.
G-51436

IriERUCHOMOScf
DZIAŁKĘ ogrodniczą
400
m Gdańsk-Zabornia, sprze
dam.
Gd.
Malczewskiego
84 fi.
G-45Ö31
DZIAŁKĘ
budowlaną
na
Siedlcach, w Oliw.e 1 Ka
miennym Potoku kupie Cferty 46242 Biuro Ogłoszeń
80-158 Gdańsk.
DOM lub
mieszkanie do
remontu (stare budownic
two1 kuplą. Tel. 52-51-25.
G-46207
BAR letni
nad
morzem,
łącznie z częścią
socjalną
(drewno) sprzedam.
Pełne
wyposażenie.
Oferty 46163
Biuro
Ogłoszeń
80-958
Gdansk
PÓŁ domu, możl wość roz
budowy
(dzałka
’200 m
kw ) na obrzeżu Gdańska,
zamienię -na
mieszkanie
lub sprzedam. Oferty 4622’
Biuro
Ogłoszeń
80-958
Gdansk.
PÓŁ domku kwaterunkowe
go 90 m kw., ogród. garaż
zamienię na mieszkanie 2lub 3-pokoJowe
aO—60
m
kw.. z telefonem. 31-20-03.
G-46524
DOM. segment, również w
budowie kupię. Tel. 31-76-37.
G-46665
DOM * paTceią min. 600
m kw.. kupię — na tere
nie Wrzeszcza. Może być
M-5
(72
m
kw.)
Tel.
57-45-5P po 16.00
0-465»!
DOM — pół bliźniak* w
Rumi «prze aam, lub inne
propozycje. TeL 94-33-60
S-14521
PILNIE aprzedam dom jed
norodzlnny — etan surowy
— zamknięty w StrzebieIż nie Morskim.
52-26-5«.
S-14559

WEZMĘ
w
dzierżawę
punkt handiowy lub gast*ropomic*ny. Tel 87-82 76.
po 1S.00
G-50371
PAWILON
Handlowy
w
Gdyni
sprzedam.
Tel.
20-51-73, godz. 16.00--18.00.
S-14360
POŚREDNICTWO sprze
dąży nierucnomości pio
waazi mgr praw AN
NA ERĄSZCZAK Gdy
nia.
ul.
Świętojańska
46 m 5. wtorki, czwar
tki, godz
i2.CU—17.00.
S-14262
POŚREDNICTWO
„EaK.TOR” — kupi — sprzeda
mieszkania,
domy. działki
budowlane i rzemieślnicze.
Tel. 71-08-80.
G-50126
SPÖLKA z o.o.
„FIDES”
— Pośrednictwo kupno —
sprzedaż — zamiana nieru
chomości. Porady prawne,
pisar+ie pocun i p sin. Zapraszamt
codziennie
oprócz sooót w godz 10—17.
Tel. 20-31-96.
S-i4138
kupię
działkę
rzem eśl.budowl. okol ce Gdańska.
Tel. 57-96-71, 41-07-75.

GOSPODARSTWO rolne o
powierzchni 0.72 ha w miej
scowości Jeleń. 83-123 P.aseczno. Krystyna Kuczora.
Przyjmuje w snrawie sprze
dażv \t soboty i niedz.ele.

i YZACYJNE
FIAT 126, 86 sprzedam. Tel.
31-40-7L______ -________ AUDI ,.50” po wypadku
sprzedam.
Tel.
41-40-55,
wew. 2ó4__
G-U966
AUDI 80 CC Diesel — ideal
ny stan. przebieg 24 tys.
km. sprzedam. Tel 22-45-83.
______________________ S-14468
CIĄGNIK MTZ spi zóctam.
Konkol — Kosakowo 55.
_
_______
S-145f
FIATA 126 p. pierwsza re
jestracja
styczeń
1987 r.
sprzedam. Tel. 51-25-26.
G-46604
FORD
TRANSIT.
1967 r.
sprzedam.
Szczecin 721-54.
S-81
KABINĘ Stara sprzedam.
Sopot. Kolberga 23 /86.
G-4S269
PILNIE kupię kabinę „Zu
ka”. Może bvć do remon
tu.
Barbara
Kamińska
Gdynia 81-323. Czeiworvch
Kosynierów 7/2.
S-14313
MERCEDES
„beczka”
sprzedam. Tri. 82-98-56.
G-5I072
MERCEDES 1973 r.
dam. Tel. 5i-73-s3.

iprztG -60106

MERCEDESA 240 O „przejściowkę”
sprzedam,
t*L
23-77-60, po godz. lt.00.
S-104
MERCEDES
307
D, rek
prod. 1980. sprzedam, tel.
73-26-96.
S-14391

ODSTĄPIĘ działkę ogrodc
wa Gdynia-K*ck,
altana
murowana '’woda. * wiatło,
piwnica).
Ter.
20-50-01,
wew 217 do 15.06.
8-14606
WŁASNOŚCIOWE — 8-po
ke Jo ve — Przymorze ża
rn enię na większe w Trójmieście lub domek w oko
licy.
Oferty 46353
Biuro
Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.
ODSTĄPIĘ działkę ogrodo
wa, Olszyn,ka. Tel. 51-43-27.
G-46S37
DZIAŁKĘ
uzbrojoną
w
Gdyni x rozpoettętą budo
wa — parter zadaszony
c.o. na gaz zamień:.« na
M-3. Ofe y 9« UPT M-701
Sopot 1.
PARCEI Ę budowlana min.
600 m
kw.,
na
terenie
Wrzeszcza.
OUwr
kupię.
Tal. 57-48-59, po 1*5.06.
£*-46686
POSIADAM warsztat e po
wierzchni -50 ir kw., za
plecza — plac 1200 m kw-,
pomieszczeń biurowych lub
mieszkania 130 m kw. w
centrum Gdyni. Ocze u ją
propozycji.
Ofe t:
Firm
Zagranicznych. 48478 Biuro
OgłcszcA, 80-666 Gdańsk

KaNAPĘ. dwa fotele
be
żowe, tei. 25-15-15
'
S-15147
KOPIARKĘ Costar 4, na
gwaranct, tel. 32-43-76.
G-46295
KUTER blaszany 17 m z
pełnym wyposażeniem tel.
73-23-84.
S-14389

M-5 <67 m kw)
2abianka
powracającemu
sprzedam.
Oferty
46319 Biuro Ogło
szeń, 80-958 Gdańsk.
,

MASZYNĘ rzeźnicza (wll#)
typ
W
130.
Wiadomość:
Ghiobrego 51, (wędlin arstwo). 7—14.
G-46201

M-2 zamienię na większe z
odpłatą, chętnie stare bu
downictwo. Tel. 20-33-55.
S 14415

PIEC
t> azowy
drzwi frontowe
tel. 24-84-43

M-4
zamienię
na dwa
mieszkania iedno w Chyło
ni. Tel. 20-63-35.
S-14398

D.

(poj.
1.5>#
z futryna,
S-14451

PŁYTY keiamzvtowe, kom
piet na pawilon lub do
mek teł. 22-01-92 do 10 i
DO 20.
G-46291
PRZYCZEPĘ tow arową 1ed
noc* .owa
—
tanio,
tel.
22-02-25
S-14461

3-poko1owe własnościowe z
telefonem w Cisowej za
mienię na kawalerkę włas
nościową Janowo, Karwlnv
I. Tel. 24-19-67.
S-14383

SZCZENIĘTA Airedale ter
rier.
psy
obronne.
tel.
57-89-06.
G-46601

M-2 na Żablance zamienię
na podobne
w Gaańsku,
na Chełmie. Tel. 82-27-68
G-46457

TOKARKĘ
IcA^a
do
24-84-24

1

Uezarkę stometalu,
tel.
S-14343

TUNER
AKAi
AT
A1L,
wzmacniacz WS 41«. mag
netofon Aria, tał. 57-96-35
G-46310
WENTYLATORY,
sprzęt
drobiarski,
Chwasrczyno
Roczna 19.
G-4632?
WALCARKĘ Jubilerska, «lektrvczna,
nową
tel.
73-26-96.
S-14392

SILNIK Stax 28 aprxednm.
Malbork tel. 12-17.
___ _
G-81338
FIATA
2B p 1976 sprze
dal , Tel. 23-37-29.
Ł-15M7
GOLF. 197» ł, t«W»
sunik diese« VW — tanio
sprzedam. T«£. 83-d;-2t,
0-4*flB
AUTOPOSREPNICTWO Mirosław ZdanoV7CT tel. 41-06-80 11—17.

AUTOPOSRED NICTWO „INTEX” kupno
—
sprzedaj,
samocho
dów (zniżka w opłacie
skarbowej do *0%) So
pot, Łazienki Północne.
Tel. 51-33-84 w ponie
działki 10—17 Od WtOI
ku do plętku •.»- -‘13.30.
K 3619
NY«A — ZUK - n iprawy
główne. Tei. »1-89-79
Ct-403o8
KABINĘ Skody eieżarowej
kuplę. lei. »1-34-44.
R-17S

SPRZEDAM

mmSs^samsmi^sssssasmimmM
Z'JCWOZMYWAK
:ei. 56-58-81.

1.«
r
G-46684

AGREGAT «nfcodnlczy SAF,
teL 20-97-67.
S-144L
AUTOMAT do lodów N»TJ
now*, Malbork, tel. 30-81.
„Odz. 18—81.
0-464 >7

NOWA elektryczną maszy
nę dc pisania, tel. 56-23-26.
G-4618?

DWUPOKOJOWE
Witomi
no wszystkie
wygody za
mienię
na trzypokojowe.
Oferty
14443 UPT, 81-301
Gdynia 1.

MAGNETOWID profeskynal
ny SONY
U-ir.atlc.
tel20-43 07
G 61284

TELEW1ZOP —kolor Grun
dig. teb 72-01-94.
p-155
PRZEDSIĘBIORSTW O
..BALTIMFX” S.A. (J.
g.u.) Pośrednictwo Han
dlowe kUpuo — sprze
daż, sprzęt elektronicz
ny. samochody, maszy
ny budowlane, otrabiar
ki, surowce. Nlśka prowirla. Wystawiamy ra
chunki.
Tel.
61-30-48.
godz. 9—15.
K-1440

PRASA
mimośrodowr
elektr. maszyna
kale*nlcza
NECCHI
praworęczna.
Sztum tel 29-47.
p. 166
RUBIN
od 16.

714 9

Tel. 39-41-68
G-52497

AKORDEON,

tel.

22-44-41.
S-14514

AUTOMAT do lodów. To
ruń, tel. 208-33, po 28
G-46167
PILNIE magnetofon MDS433 (szuflada), tel. 51-99-67.
po 17.
G-46370
MAGNETOFON
47-72-35.

*015, teł.
G-46246

MATERIAŁ
typu „SKÓR
KA”
o ezer. 1,8 m. El
bląg, tel. 46-108.
E-1046
PUSTAKI
kerąmzytow*.
cegłę, max stal zbrojenio
wą. T«L 12-78-07.
0-48655
SYPIA*iNTĘ
białą. tel. —
»7-11-7«, 18—19.
S-76
TABORET alektryczny
i
opiekacza, tel. 47-95-64.
G-46911
UONIATARKĘ
TeL 740-127.

do ciasta.
S-1433E

BONY PKO. tal. 12-64-15,
G-48905
BONY

PKO,

tel.

86-48-59.
G-48283

GARAŻ w Sopocie wynaj
mę. Kolberga 16 A-3.
G-46324
WIRÓWKĘ
tel 31-17-94.

do bielizny,
G-.n409

STnRK blaszane 1 inne za
bawki do kolekcji. Oferty
44797
— Biuro Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.
W.C. kompakt, bidet, pom
pe e.o Tel. 11-08-8?
BONY PKO. tel. 12-97-65.
G-51347

BONY PKO, tel. 81-01-25.

WŁASNOŚCIOWE M-?, M-4
Zaspa, osiedle Rozstaje ku
plę. Oferty 46946 — Biuro
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
2 pokoje Giżycko plu» du
ża dopłata zamienię na 2
pokoje
najchętniej
—
Wrzeszcz.
Tel.
41-73-92.
^odz. 16—19.
G-46883
M-3 Zaspa. I p. zamienię
na duże najchętniej Gdy
nia. ’tel. grzeczn. 41-81-33.
'
G-46898
POSZUKUJĘ domku letnis
kowego położonego blisko
Trójmiasta w ładnej okoli
cy blisko
leziora — mie
siące od Upca do wrześ
nia. Tel. 20-63-68.
S-14519
DO wynajęcia
pokój
w
centrum Gdańska za opie
kę nad starszą osoba. Tel.
39-41-83.
S-14532
INFORMATOR
zamian
mieszkań
— czekamy na
Twoją
ofertę — Agencja
MARKET 81-414 Gdynia 14
box 1.
S-14495
ODNAJMĘ kawalerkę urzą
dzoną w centrum
Gdyni.
Oferty
46968 Biuro Ogło
szeń, 90-958 Gdańsk
POSZUKUJĘ kawalerki w
Gdyni.
Oferty 14528 UPT,
81-301 ^ Gdynia 1.

POSZUKUJĘ mieszkania 1-,
2-pokojowego, tel. 41-14-75.
G-48818
POZNAN — własności OW«
M-4 zamienię na mieszka
nie w Trójmieścle. Oferty
46008 Biuro Ogłoszeń, 80-958
Gdańsk.
WARSZAWA — kwaterun
kowe
50 m, t pokoje, II
piętro, winds, zsyp, loggia,
c.o., cegła, klepka, teiefon,
zamienię na większe, ni*
kie budownictwo, koniecz
nie
telefon
Wejherowo,
Gdynia,
okolice.
Oferty
90li09 B'uro Ogłoszeń, War
»zawa, Poznańska »8.
K-2488
WŁASNOŚCIOWE
ezteropokolo w«
tprzędam lub
zamienię na mała. Tel. —
23-62-48.
S-14560
MIESZKANIE
w Białym
stoku typu M-4, 61 m kw,
w nowym budownictwie II
piętro zamienię na równo
rzędne w Odvn? lub okoli
cy
Tel. ŻO-47-55, w godz.
9—15.30.
K-2659
MZK5 Arka w Gdyni Do
szukuje
do
wynajęcia
mieszkania
dwupokojowego. Oferty prosimy kiero
wać na telefon 20-47-55, w
godz. 9—15.30.
K-266P
SPÓŁDZIELNIA Pracy VB
GA poszukuje willi na za
kwaterowanie
cudzoziem
ców. Zgłoszenia,
tel.
—
31-31-53.
G-4674S
INSTYTUT ONA 1 ON
Stirmer
—Wolińska —
Stirmer — Spółka Cywilna
— obrót
nieruchomo*cłami 1 lokalami
— komputerowy
Bank
Zamiany Mieszkań
—
cały
kraj.
Sopot 8,
skr. 439, tel. Bi-22-51.
G-51435

G-51382
BONY PKO. Tel. grzecznoś
Ciowy 82-S4-17.
G-50638

LOKALE

KOLUMNY
aamochodrw e,
sUrik Pas**», tel. 47-72-36.
G-46248

M-5, 58 m kw, luksusowe
Brodwino — sprzedam. Oferty 46781 — Biuro Ogło
sz.eń, 80-958 Gdańsk.

DWA mieszkania zamienię
na jedno. Tel. 31-20-03.
G-46008

KUPIĘ

BRUKIEW OdaASk Olizvn
k*. Zawodzi* »
0-46217
tel.
0-49799

NOWY Port — kwaterun
kowe, etażowe,
3-pokcje,
77 m kw, wygody zamienię
na 2-pokojo’ve, c.o. Oferty
46579 — Biuro
Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.

ODNAJMĘ pokój pani pra
cującej. Wrzeszcz, Słowac
kiego 144 C-l.
G-467Ü8

KUCHNIĘ gazową — elek
tryczną no™a, tel.
TU-075.

1«

włękw,
G-46687

kolor
M-208 z
sprzedam. Tel
1«
G-51381

BETONIARKĘ dt ±1., drew
no szatunkorjre tei. 82-32-48.
G-49437

DTTBELTÓWKĘ
11-10-63.

na

NEPTUN
gwaranci*
50-29-56,

FORTEPIAN krótki. Nien
dorf Jako antyk lub do re
montu tanio. Tel. 57 44-98.
G-51923

FIATA 12« — 1979 sprze
dam. Tel. 21-00 30, 57 *>1-77.
G-61371

M-2 zamienię
tel. 485-003.

M-3
Morena, ’ komfort,
4
piętro (bez windy) zamie
nię na dwa mniejsze. Tel.
52-24-93.
G-46375

ROBUR — furgon nowy —
sprzedem. Oferty 87, UPT
81-701 Sopot f. '

SAMOCHÓD marki Robur
LD 300P (diesel), rok pro
dukcji 1933 z newym silni
kiem — sprzedam. Wiado
mość tel.
43-12 n,
'Ktrs.
484. W godz. 7—13.

MIESZKANIA: 2-pokojowe
i 3-pokojowe zamienię na
wieksze
lub dom. Tel. —
32-54-39.
G-46514

BLACH A trapez 110 m kw.
tel. 53-01-34 po 16.
G 51502

WIDEO HITACHI. Gdańśk
Pomorska 86 c/44.
G-52182

SYRENĘ 10? L, 1979. aprze
dam, tel. 41-81-33.
G-46899

LOKAL
handlowy sprze
dam — wyna jmę -na biuro
spółce zagranicznej
oraz
plac
do budowy.
Wiado
mość: Gdynia. Czerwonych
Kosynierów 101 Smażalnia.
S-14395

SIANO, s.ecz.karnlę. Olejni
czak. i intaii________ G-^sęo
SUKIENKĘ i bu+y (21), ao
komunii, tel. 25-15-15.
S-1514f

RENAULT 11
GTD, rok
1986
—
aprzedam.
tel.
7* -07-64.
S--14*12

FTATA 126 1988. zamienię
na notvego. tel. 14-41-88.
S- 433n

KARTUZY M-3 nowe włas
nościowe
50 m zamienię
na M-3 lub M-2 Trójmiaco. Tel. 56-62-96.
G-46284

OWCZARKI
kaukaskie, obronno-strożuface, Z. Błocińska.
Gdynia
10 rei.
71-04-57.
"
S-I4554

505
16.

IODÖWKF POLAR 175, Używaną. Tefl. 56-59-17.
G-5193«

SILNIK i skrzynię biegów
Fiata 126 p, sprzedam łel.
73-23-84.
S-14390

M-3 (47 m kw) Morena za
mienię na większe — mo
że być kwaterunkowe. Tel
41-26-93.
G-46306-

— kierownika Działu Technicznego z upraw
nieniami budowlanymi i znajomością pro
cesu inwestycyjnego
— specjalistę w Dziale Technicznym
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela
Dział Służb Pracowniczych MPT „Gdańsk-Tourist” w Gdańsku-Brzeźnie, ul. K. Mark
sa 234, pok, nr 17, telefon 56-65-31.
K-2549

tel.
S-14429

NEPTUN
25-43-17. po

PF 12« p, 1976 do remontu
sprzedam. Jan Kalinowski,
Malbork.
Grunwaldzka
28/4.
G-46707

SILNIK Perkins* P 4 (4-cy
Lind rowy).
kupię
tel.
31-0U-8O.
G-46838

KÓ.WALERKI
na terenie
Trójmiasta
poszukuję. Gferty
14366
UPT, 81-301
Gdynia 1.

MPT „ödansk-Tourist“''
w Gdańsku
ZATRUDNI:

— d:*spozvtora
Informacji udziela Dział Spraw Pracowni
czych, tel, 31-30-81 do 87, wewn. 58 lub 14.
K-2589

MASZYNĘ do lodów WRL
konserwatorem,
tel.
23-63-37. po 16.
G-46469
7

GIEŁDA sprzedaż — kup
no
Audio-Wideo
piątki
gedz. 16. Gdańsk. Elźbietańska 10/11.
G-51840

SPYCHACZ DT plua sil
nik,
koparkę z silnikiem
Leyianda.
2uka
z
eilni
k em Peugeota,
wszystko
po remoncie — sprzedam,
Bilickl Kawie Dolne, gm na Przodkowo.
G-46238

M-3
dwupokojowe
Gdynia-Chyloiua zamieni»; u«
inną dzielnicę, tel. 20-95-89,
godz. 17—19.
S-14378

KOMFORTOiVE,
dwupoko
jowe M-3, Zaspa, 48
m
kw, telefon,
zamienię na
duze mieszkanie, minimum
4-pokojowe. Tel. 57-45-56.
> G-46298

MASZYNĘ do czyszczeń.a
dywanów i tapicerkl, tel.
25-09-96.
G-46380

NISSAN sunny 1,7 D, 1084
r., sprzedam lub tamienię
na Fiata 123 p. te*. 41-80-65,
po 15.
G-4R622

PRZYCZEPKĘ aamochoao •
wa i Warszawę na części
— sprzedam. Gdańak Ol
szynka. Modra 5€.

M-4 lub M-3 w Gdyni ku
pię, tel. 20-87-51.
S-14317

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
„Prefobet-Gdansk"
ul. Oaarna 116

TELEWIZOR kolorowy 505
D, Pal-Secam Tel. 66-23-76.
S-16456

POLONEZ
»83. aprzedam,
tel 31-02-55.

8

KOMFORTOWE
własnoś
ciowe 2-poko.iowe
oddam
za 3-, 4-pokojowe.
Zaspa,
Kombatantów 5 G-6

NADWOZIE
Zapo' )żca
i
sunik — sprzedam lub na
części. Gdansk, Lumumby
41 A ft>,
G-4Ö2«

G-4d7”i

DZIAŁKĘ letniskową 1200
m kw.. nad Jeziorem Ostrzyckhn, woda
prąd —
sprzedam.
Oferty
14543,
U PT 81-301 Gdyni* 1.

PU .NIE — dwie nowoczes
na kserokopiark., materia
ły eksploatacyjt.e, części —
J.g.u. lub osobie fizycznej.
teł.
-39-40,___________S-1435.
ELEKTRON
3t»^
D,
tel.
37-22-19. godz 7—14.
_______________________ 3-46076
Kó BKT,
4 x 4.
glazurę,
grzejnik
żeliwny,
tel.
52-39-97.
G-46282

BAŁTYCKI

3-pokoJowt mieszki ni*
w
Sopocie zamienię na dwa
dwupokojowt,
Sopot, Bo
haterów
Monte
Cassino
*4-8.
Ł-7f

MIESZKANIE jedno-, dwu-,
trzypokojowe w Gdańsku,
Gdyni, Sopocie, niektóre z
garażami sprzedam. Atrak
rvjne ceny
Agencja, tel.
22-14-59
G-50741
SPÖLK A
wynajmie lokal
na
warsztaty.
minimum
300 m kw, Gdynia lub oko
lice. Tel, 82-14-30, 8—15.
G-51912
SOPOT
M-4 własnościo
we sprzedam Oferty 154JS
UPT «1-301 Gdynia 1.

zatrudni

Spółka
ZATRUDNI
— osoby z uzdolnieniami plastycznymi
do
pracy chałupniczej
Zgłoszenia: Agencja
Handlowo-Usługowa
„Wist” Sp. z o.o. 80-952 Gdańsk 6 skrytka
pocztowa 604
— tel. 47-69-24
— tel. 57-41-20
— tel. 32-08-82
K-2594

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i M:eszkaniowej
w Pruszczu Gdańskim, ul. Kościuszki 1
ZATRUDNI ZARAZ
— specj. ds. zaopatrzenia
— księgową materiałową
Warunki pracy i płacy do omówienia
na
miejscu w godz. 7—15, tel. 82-30-27.
K-2568

Rada Nadzorcza i Zarzqd
Spółdzielni Rzemieślniczej
„Wojewódzka — Budowlana"
w Gdańsku, ul. Kionowa 1
OGŁASZA KONKURS
na stanowiska:
— dyrektora spółdzielni
— głównego księgowego
— kierownika działu technicznego
Oferty z przebiegiem dotychczasowych osiągnięć zawodowych i kwestionariuszem oso
bowym prosimy składać w siedzibie spółdziel
ni w terminie 10 dni od daty ukazańia się
ogłoszenia.
*
Ponadto przyjmiemy do pracy
— maszynistkę
K-2604

WZGS „SCn” Zakład Handlu
w Pruszczu Gd., ul. Grunwaldzka 62
ZATRUDNI:
— księgową
—- branżystki
— paczkarkł
Szczegółowych informacji udzielają kadry,
tel. 82-22-16, do 17.
K-2588

INTERSTER S.A, (j.g.u.)
Oduział w Gdańsku, ul. Karpacka 4c
ZATRUDNI:
— technologa obróbki drewna
— spiec. ds. płac
Informacje, tel.: 56-78-24, 56-78-08.
K-2624

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowe;
Budowy Osiedla „Społecznego”
Gdańsk-Ujeścisko, ul. Łódzka 3
ZATRUDNI
— prezesa ds. technicznych
— kierownika budowy
— z-cę głównego księgowego
Wymagania kwalifikacyjne:
1. wykształcenie wyższe budowlane plus uprawnienia
2. Minimum 5 lat stażu pracy w tym 3 la
ta na stanowisku kierowniczym
Oferujemy bardzo dobre warunki finanso
we. Istnieje możliwość otrzymania przydziału
mieszkania.
Zgłoszenia należy składać w terminie 10
dni od daty ogłoszenia do przewodniczącego
Radv Nadzorczej — tel. 47-21-29 w godz. 8—11
lub tel. 31-46-80, 31-22-91, w. 226 lub 252 w
godz. 8—14.
Ponadto spółdzielnia zatrudni:
— murarzy, tynkarzy, cieśli i innych pracow
ników
Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr.
K-2608

Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Wdrożeniowe
„SPAIS” S.A.
*
ul. Abrahama 1a Gdańsk-Oliwa
PILNIE ZATRUDNI
— specjalistę ds. zaopatrzenia materiałowego
branży elektronicznej i elektrotechnicznej
oraz
— techników elektroników
Oferty przyjmujemy na miejscu.
Informacja — tel. 41-20-62, w. 9.
K-2653

Przedsięb-orstwo Robót Inżynieryjnych
Budownictwa Przemysłowego
w Gdańsku, ul. Towarowa 40
ZATRUDNI NATYCHMIAST
ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia nw.
pracowników*
— zastępcę kierownika bazy sprzętu
— zaopatrzeniowca branżystę
—• księgowe
— specj. ds. rozl. materiałowych
— majstrów budowy
— monterów insi. san. zewn.
— cieśli budowlanych
— zbrojarzy-beioniarzy
— ładowaczy
— dozorców
— tokarzy
— elektryków samochodowych
— maszynistów koparek
— mechaników samochodowych
Prowadzimy prace akordowe i dniówkowe,
dobre warunki płacowe.
Posiadamy hotel pracowniczy dla zamiejsco
wych.
Istnieje możliwość budowy domku Jedno
rodzinnego.
Kandydatów prosimy o zgłaszanie się oso
biście lub telefonicznie 41-32-51, wewn. 62 28,
K-2642

Komenda 8-1 OHP
w Kwidzynie, ul. Polna 20
przy nowo powstałym
Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego
OGŁASZA I PROWADZI NaBOR
młodzieży męskiej w wieku 16 —zl lat.
Nauka w zawodach:
— elektryk
— instalator instalacji sanitarnej
— niuraiz
— eieśla
— zbrojarz-posadzkaiz
Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Ogomego
jest podstawowym wykonawcą budowy szpi
tala, zamrażalni oraz budownictwa ogólnego i
mieszkaniowego na terenie m. Kwidzyna.
Zapewnia pracę absolwentom hufca Ha b.
dogodnych warunkach zatrudnienia.
Przyjęcia młodzieży męskiej prowadzimy
zaraz oraz w ciągu całego roku kalendarzo
wego.
Zapisy codziennie w sekretariaci* hufca —
Kwidzyn, ul. Polna 20.
K-1121

Zakład Usług Inwestycyjnych w Sopocie
ZATRUDNI
na pełnym etacie
— inspektora nadzoru robót budowiar.ych
— inspektora nadzoru robót sanitarnych
Wykształcenie wyższe lub średnie oraz uprawnienia budowlane.
Informacja: Gdańsk, ul. Rajska, 14, tel.
31-39-21
oraz:
— kierownika Działu Realizacji Dostaw In
westorskich, wykształcenie wyższ« lub śred
nie jtechniczne.
Informacja Sopot, ul. Mazowiecka U, tel.
51-00-14, w. 23.
K-2490

Zakład Produkcyjny PTTK „FOTO-PAM”
w Sopocie
ZATRUDNI ZARAZ:
— specjalistę ds. konstrukcyjnycn i zaopatrzę
niowych Wydziału Metalowego
— hydraulika na pół etatu
—• jubilera
— magazyniera (praca w Aumf1
— frezera
tokarz,— ślusarza
— chałupników — krawcowe {praca w Rumi)
— chałupników — jubilerów
— krawcowe (praca w Rumi/
Bliższych informacji udziela Dział
Służb
Pracowniczych w Sopocio, al. Niepodległości
799 A, tel. 51-72-31.
X-2526

Zakład Projektowo-Usfugowy
„ALPHA” Sp. x 0.6
81 327 Gdynia, ul. Wolności
tel. 20-40-13
PRZYJMIE ZLECENIA
projektowe wykonywane
przei
etfcWwych
pracowników z zakreiu:
— architektury
— konstrukcji
— instalacji elektrycznych 1 sieci
— instalacji sanitarnych i sieci
ciepłownictwa
— porządkowania gospodarki cieplnej
— drogownictwa i urządzania terenów ziele
ni
dla nowych i modernizowanych obiektów
oraz
Ł ATKI DNI
— projektantów branży sanitarnej i kontrukcyjnej.
K-2529

Krajowa Państwowa Komunikacja
Samochodowa
Oddział w Gdańsku
ZATRUDNI PILNIE:
a) kierowców autobusowych
— kierowców z prawem jazdy kat. C i
praktyką na pojazdach ciężarowych, ce
lem przeszkolenia na kat. D
— kierowców z prawem jazdy kat. D na
umowę zlecenie
b) prowadzi nabór
— kandydatów na kurs kierowców auto
busowych dla osób nie
posiadających
prawa jazdy
Oferujemy bezpłatne bilety na
przejazdy
autobusami PKS dJa pracowników i ich ro
dzin.
Byłych pracowników informujemy o korzy
stnych zmianach ptacowych dot. stażu pracy
i nagród jubileuszowych.
Informacji udziela Dział Kadr, tel. 31-62-76.
K-2537

Płocki« Przedsiębiorstwo
Robot Mostowych
Oddział w Gdańsku
Gdańsk-Oliwa, ul. Grunwaldzka 516
ZATRUDNI NATYCHMIAST
ze skierowaniem t, Wydziałów Zatrudnienia
i Spraw Soi ialnych w Gdańsku i GdyiL nw.
pracowników:
— specjalistę dy. zaopatrzenia
— zbrojarzy
—- betoniarzy
— spawaczy
cieśli
— tokarza
— mechaników samochodowych
— robotników mostowych
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się
do Działu Kadr, pokój nr 16, tel. 52-10-76.
K-2541

Fabryka Urzq<
Budowlany«
ZREMB
w Gdański
ul. Jedności k
31-37
ZATRUDN
kierownika działu księgowości
specjalistę ds. racjonalizacji i rozwc
specjalistę ds. normowania pracy
elektryków, wytaczarzy, tokarzy J
rów
Informacji udziela Dział Spraw Pracowni
czych, tel. 31-22-31, wew. 151, 191.
K-2545

Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych
Gospodarki Komunalnej
OPWiK I Spółka
w Gdańsku, ul. l iszem 2
ZATRUDNI ZARAZ
— specjalistę do spraw organizacji, zarzą
dzania i kontroli
— inspektora do spraw szkolenia
kierownika ośrodka szkoleniowo-wypoczyn
kowego w m. Sulęczyno woj. Gdańsk
Szczegółowych informacji
udziela
Dział
Kadr, tel. 41-68-13 w godz. 8—14.
K-2587
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w Gdańsku
ul. Długa GrcbU 4a

NASTĘPUJĄCYCH
PFACOWNIKÓW

GDAŃSK
—
—
—
—

mistrzów — magazynierów
techników — spożywczych
maszynistów — chłodniczych
kierownika działu pracowniczo-ekonomicznego
— ref. as. ekonomicznych
— specjalistę ds. jakości

Prwadaięolorftw« RtrecebW 1 S-re-dycJI Ref *»*&*

Gh*mlcsrtyeh „SIA l^(C POL*
w 'G<£«ińaśrv, «4 mjr. H. Sudxurtbeft It
I

8>

I

AGENCYJNY ODDZIAŁ SKUPU I PRZEROBU SUROWCÓW
WTÓRNYCH w WEJHEROWIE, ul. Sienkiewicza 10, tel. 72-28-87

O terminie odbioru decyduje kolejno** wpłat.

odpowiadający warunkom technicznym
skupu o rormiaracti!

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S A.
LONDON BRANCH
4 COLEMAN STREET
LONDON EC 2 R 5 AS
nr konta dla:
USD 0001-200126 -010
£
0001-200126-011

650 X 16, 650P X 16, 750 X 20, 750R X 20, 825 X 20, 825R X 20, 900 X 20,
900R X 20, 1000 X 20, 1000P. X 20, A00 X 20 1100R X 20, 1200 X 20,
1200R X 20, 1300 X 530 X 533, 1500 X 22,5, J800 X 22,5, 1800R X 22.5,
13 X 28, 14,9 X 28.
K-2253

Przy przelewie prosimy o podani« typu
zamówionego sprzętu oraz dokładnego adres«
odbiorcy w Polsce wraz z kodem poczto
wym i ewentualnie er telefonu.
Ewentualnych i dodatkowych informaop
zasięgną Państwo w biurach firmy.

Katowice

Lublm _
tel. 55 -90 = 69
55-52-55

tlx 512880

Pn*rdsiębi«r«Two „ASEKURACJA" So. i o.o. w Waniowie
Filio w Gdańsku n, w Sopocie, ul Sępia 27
POLECA USŁUGI
W ZAKRESIE:

Wrocław
ul. Strzegomska 55
tel. 55-80-U
24

tlx 712412

-

Przedsiębiorstwo
Usługowe
„SERV ‘

w Gdansk«
ORGANIZUJE
— bardzo atrakcyjne wycieczki do Amarykf
Południowej począwszy od maja br.
Kontakt telefoniczny 53-19-70 w godz. 9—
1 5.
K-3359

Informacje i zapisy: INTEX, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 67, tel.
51-03-30, 51-59-84,
K-3551

Przedsiębiorstwo Morskiego
Budownictwa Hydrotechnicznego
„Hydrobudowa - Gdańsk"
ZATRUDNI PRACOWNIKÓW
w następujących zawodach i

Migdzywejew&h&a Usługowo Spółdzielnia Inwoftdfkw
w Gd.-Wrrertcru, ul. Lelewela 17, tek 41-12-57
ZATRUDNI
— kobiety i mężezyzn posiadających III grupę inwalidzką oraz oso
by przebywające na emeryturach w charakterze strażniku ^-dozor
ców ze skierowaniem z Sekcji Rehabilitacji Inwalidów Urzędu Miej
skiego Wydział Zdrowia i Opiek, Społecznej

Informacji o warunkach pracy i płacy udzielają niżej podane oddziały:
1. Oddział
465-41
2. Oddz ał
3. Oddział
4. Oddział
5. Oddział

nr 1 w Elblągu, na terenie Nowego Dworu, ul. Chopina 6, teł.
nr 4,
nr 5
nr 6
nr 7,

Gd.-Wrzeszcz, ul. Kochanowskiego 75, tel. 41-00-30.
Gd.-Wrzeszcz, ul. Kochanowskiego 75, tel. 41-00-30.
w Gdyni na terenie Gdyni i Rumi, tel. 20-04-13
na terenie Pasłęka, tel. 32-25.
K-3310

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
»o ntłej wyiiciególnbne pojaxdr matsynyi

f
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— Wialnię wstępnego oczyszczania KN-03 (nowai
— Paleniskb stalowe do kotłów grzewczych (umożliwiające spalanie mia
łu węglowego (nowe). Urządzenie jest przystosowane do współpracy
z kotłami wodnymi do 100 stop. C. o mocy cieplnej 300 — 50Ü KRSW
, 250 — 400 SZII G 50165, Eca 13—18
—Kocioł wodny typ SZ-10 (pow. grzewcza 10 m kw., wydajność cieplna
81 kW (używany, stopień zużycia 25 proc.X
— Kocioł warzelany o poj. 200 1 — szt. 4
— Myjkę szczotkową MP-6 — szt. 1
— Homogemzator mleczarski — szt. 1
— Kocioł parowy węglowy — szt. 1
— Kodownicę do w eczek automatycznych 1 x Z-77, szt. 1
— Prześwietlarkę do butelek 0,33 UKS-082 — szt. 1

Ptw-df'ębiof stwe Usługowo-Produkcyjne
„GWARANT” Spblka * •.#,
Gdońsk-Idfoc, uL Żwirki I Wigury 19
lei. 477-152
ZATRUDNI
na korzystnych warunkach finansowych
na
terenie Gdańska i Gdvni:
— ślusarzy (z uprawnieniami na palnik)
— elektromonterów (ze znajomością ślusarst
wa)
— spawaczy (z uprawnieniami PRS, CO*, ar■ gon)
— tokarzy
— kierowcę z kat. C i uprawnieniami na pod
nośnik montażowy-koszykowy
— monterów rurociągów
—- monterów kadłubowych
— stolarzy
— malarzy
— specjalistę ds. zaopatrzenia
K-3288

UWAGA SUSSiRYSSNCTi
W J>OH KSJAZXT W GO&jkaSSl
mm» a
— do odbioru w księgarniach II tomu ..Słow
nika Języka Polskiego”
K-3547

Materiały i surowce:
—
—
—
—
—
—
—
—

elektromunter,
elektromechanik,
ślusarz,
frezer,
tokarz.
mechanik samochodowy i sprzętowy,
oraz:
— kierownika jednostki pływającej,
— boanana,
— starszych marynarzy i. marynarzy.
OFERUJEMY:
— pracę na budowach eksportowych,
— podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
— szeroki zakres pomocy socjalnej,
— realizujemy budownictwo mieszkaniowy« dla
pracowników.

K-2219

— Ciągnik siodłowy „Jelcz” 317 D, po naprawia głównej, cena wywo
ławcza 15 000 000,—
— Dźwig samochodowy ŻS-4, cena wywoławcza 1 500 000,—
— Naczepa do przewozu paliw, poj. 20 tys. 1, cena wyw. 1 500 000,—
—» Sieczkarnia połowa Z-320 z przyrządem do zbioru zielonek niskich,
Z-311 i z przyrządem do zbioru słomy, cena wyw. 1400 000,—
— Koparka-spycharka KSH-45A. cena wywoławcza 1 500 000,—
Przetarg odbędzie się w dniu 14. 03. 1989 toku, o godz. 10.00 w sie
dzibie spółdzielni w miejscowości Zduny woj. gdańskie, tel. 12-94 lub
251-94, telex 0512658 Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławcze,»
należy wpłacić do kasy spółdzielni najpóźniej na godzinę przed prze
targiem.
PONADTO SPÓł D7TELNIA
%

—
—
—
—
—
—

Zgłoszenia przyjmuje: Dział Organiza
cji i Kadr — Gdańsk Wrzeszcz, ul. Grun
waldzka 135, tel. 4132-11, wewn. 237.

ZARZĄD RSP KOOPERÖ1 w Zdunacn

Beczki aluminiowe 120 t, szt. 14
Masa A-A 2, kg 2400
Balony szklane 60 1, szt. 66
Zatyczki octowe do butelek, szt. 368 100
Zakrętki plastykowe średn 15, szt. 34 800
Wieczka metalowe śiedn. 45, szt. 7900
Moszcz wiśniowy, ton 50
Moszcz malinowy, ton 30.

tom.* +

K-3561

-jiodLnkj
czterech terminach:
15 marca
20 mai ca.
5 maja
8 maja
K-3431

n

«yd

w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 4$1

SKUPUJE:

-39. 90 S

teł. 64 -09-20

Zapraszamy do:
TAJLANDII w terminie: 04.04—27.04, 19.04-06.05, 02.05—23.05,
23.05-14.06, 30.08-16.09
INDII w terminie: 10.07—26.07
DUBAJU w terminie: 2U.05—27.05
MEKSYKU we wrześniu
ISTAMBUŁU w kwietr u i maju

w
—
—
—
—

a.PZi.-Sim

Informacji serwisowych udziela Inter Commerce Sp. z o. o..Młodnicka 5Z Warszawa, teł. 15-30- 03, fix 815686 heho pł, fax 154060 i

BIURO TURYSTYKI
ZAGRANICZNEJ

W Iw.

Iryj

-10.90 $

ter. 57-97-58

KM

KURSY PRAWA jAZDt

Zl OM KLASYFIKOWANY OPON
-189 $

świadczenia
K-1828

Spółka .i e.e
€* odńsk, ul. Wagnara
Yagnefa l-u,
16, tel. 31- £4-11
[WrcwtfO»
Ośtode* 5iŁ ier.ła iCi

ZLECI W

na konto

-oferowany »przet j«*t pr2y*tosowar>y
fabrycznie do standardu polakiego
-18 miesięcy gwarancji
-•erwls gwarancyjny I pogwarancyjny
w 20 punktach «erwiaowych na
terenie catej Polaki
magazyn cze*Cł lemlennycfc

Gdańsk
ul. Pomorska 16 | ml

r*ręmo«)d — CtmpoH

%
-279 $

atrakcyjne płace i

na terenie Sopotu
— wńllę lub lokal 3-pokojowy z telefonem n,
cele biuiowfc.
Oferty: telefoniczne 51-00-35, w. 107 lub
pod adresem Sopot, ul. Sępia 22.
K-207S

i w LONDYNIE
UNIPAP Ltd
16 FREDERICK CLOSE
LONDON W 2 2 HD
tel. 706-41 - 47
tlx 926562
fax 7064149

UWAGA

Instalacja w domu klienta*

Oferujemy
socjalne.

Gdańsk, uł. Narwicka 9

DEUTSCHE BANK BERLIN
ZWEIGSTELLE 60
TAUENTZIENSTRASSE 1
1000 BERLIN 30
BLZ 100 700 00
nr konta 3435450 02

GoldStar RADIOODBIORNIKI STEREO
■amochodowe 2 odtwarzaczem TCC-100
-kolumny głośnikowa 2 * 25 W
komplet 2 aztub
TCE 200

%

na konto

GoldStar VIDEOPLAYER VHS /odtwarzacz/
Model 4320 K
-dane techniczne j/w lecz bez zdalnego
•terowania i moiltwoica zap »u

U

SUROWCÓW WTÓRNYCH

UNIPAP IM • und ExPORT GmbH
KURFÜRSTENSTRASSE 106
1000 BERLIN 30
tel. /030/ 211 - 54- 37. 211 ■ 54 - 39
tlx 186487
fax 2115550

GoldStar VIDEO RECORDER VHS
Model 1266
-zdalne sterowań««
-programowani« 32 z 90 kanałów
-atop klatka
-playback, system r«dukcf az u mów
-programator timer czterech wybranych
•udycy z 14 ■ dniowym wyprzedzeńtern

•

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

Zakupu można dokonać poprzez w-pfat«
na rzecz FIRMY UNIPAP W BERLINIE

Model CKT 9322 20 ‘ /51_cnU
-269 $
Model CKT 2128 21** /55 cm/
*339 $
-lampa kineskopowa wyeckiei rozdzielczość*
-ekran z przyae.Ttn.anym filtrem szklanym
-automatyczne wybieranie systemów
PAL B/G
SECAM OIRT
-zdalne sterowań-«
-programówan.o 16 2 99 kanatów
-automatyczne wyezukrwame stany
-złącze A/V do współpracy z magnetowidem
i komputerem

f

z uprzednim skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia
Urzędu Miejskiego w Gdańsku:
— pizeróbkarzy (robotniKÓw niewykwalifikowanych)
— monteha telekomunikacji
— montera - elektronika
— maszynistę kotrow (wysokoprężnych)
Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr i Szkol. Zaw., adres: jw., telefon
43-79-86, 43-79-87. Dojazd autobusami WPK linii nr 106 i 158. ponadto
przedsiębiorstwo posiada zorganizowany dojazd do zakładu pracy, z róż
nych dzielnic i osiedli Gdańska, m. in. z: Żab.anki,- Frzymorza. Wrze
szcza. Moreny, Suchanina. Stogów.
Przedsiębiorstwo zapewnia korzystne warunki socjalno - placowe,
wynikające ż UZP dla pracowników przedsiębiorstw surowców chemi
cznych i mineralnych oraz z „Karty Górnika”.
K-2475

NSgcteta nie kupls? taniej i lepiej!
Specjalni« dla klientów w Polsce
na zlecenie firmy UNIPAP GmbH
GoldStar Co.,Ltd oferuje
wprost z Korei Południowej

A

— kasjerkę
— technika — rolnika lub ogr<Klnika
— elektryków z uprawnieniami SEP
— kob.ety bez kwalifikacji.

n

— ślusarzy-izolatorów w systemie pracy IIIzmianowej
Bardzo wysok’e wynagrodzenia. Tel, 23-70-21.
K-2945

ochrony i konwoju z bronią oraz inkaso utargów
ochrony osobistej
organizacji ochrony obiektów, imprez
projektowanie i instalowanie antywłamaniowych systemów zabez
pieczeń^!
-pośrednictwo, kupno, sprzedaż wszelkich urządzeń ■- sL. źących do
zabezpieczenia mienia
(zamki, drzwi, kasetki, sejfy, sj gnahzaiory, domofony, autoalarmy)
- wynajmowanie samochodów wraz z kierowcą
Zapewniamy nietykalność i nienaruszalność majątku!
Nasza dewiza — to PEWNOŚĆ I DYSKRECJA!
K-2076
f rt«<ł»ięb!ofrtwo Robot MalorskJch I ttołac/fnyr-h
„MAtMOR" Cdońik, ul. Marvnarld Polsk-ey 59
ZATRUDNI!
1 specjalistę ds. osobowych
2. specjalistę ds. socjalnych i szkoleń’a zawodowego
3. pracowników lub absolwentów ze średnim lub wyższym wykształ
ceniem technicznym lub po uniwersytecie — wydz.al chemii na sta
nowiska:
— technologów na terenie Gdańska i Gdyni
— mistrzów
4. magazyniera
5. kierownika oddziału przygotowania produkcji
6. dekarza - blacharza
7. ślusarza - tokarza
8. ślusarza - mechanika
9. stolarza.
a ponadto pracowników niewykwalifikowanych lub posiadających
inne zawody do pracy na terenie Gdańska i Gd>ni na stanowiska:
— malarza konserwatora okrętowego
— montera izolacji okrętowej.
Pracownicy wykonują pracę na terenie stoczni produkcyjnych w
Gdańsku i w Gdyni oraz na budowach zlokalizowanych na terenie ca
łego kraju.
Ponadto przedsiębiorstwo wykonuje prace na budowach eksporto
wych. Przedsiębiorstw'© posiada zakładowe budownictwo mieszkaniowe
dla pracowników przeosiębiorstwa.
Dojazd do przedsiębiorstwa tramwajem linii 4 lub 10 w kierunku
Nowego Portü.
Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Dział Spraw
Pracowniczych, pokój nr 1 w godz. od 6.30 — 14 30, telefon 43-20-44Przedslębiorstwo zapewniła ciekawą i dobtze płatną pracę.
K 2119

ORGANIZUJEMY
te tpA <te profemowomo. kompletach dostaw, «rvo,uciti I rormchs
«trplsowemj xm samrqialni owoców i warzyw i-1m£ic»rtv t k.Ł
ZATRUDNIMY
— projektantów: architektów, konstruktorów, chłodników, elektryków
w tym automatyków ora* kierownika pracowni wielobranżowej
Wymagana praktyka w projektowaniu budownictwa przemysłowego,
ponadto dla chłodników biegła znajomość co najmniej jednego języ
ka zachodniego.
Dla specjalistów o najwyższych kwalifikacjach istnieje możliwość u •
działu w budowio zaicładowego budynku mieszkalnego typu własnoś
ciowego.
Oferty wrraz x kwestionariuszem osobowym, kseio dyplomu i upraw
nień projektowych należy gkladi-ć w Zakładzie Usług Projektowo-Inwestycyjnych WZSOP, 80-952 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 135a.
Przewidujemy również współpracę z innymi jednostkami projektowo-wykonawtzymi w tym zakresie.
•
K-1621
Rroedgtęuy.

ttwt Hancfiowo-Pw^ruVorfne
Mlnt*rmörkt STG"

i sieóafbę w Gdyni-Recflowie, ul. lur cka £
lei. £1-32-75, centrala 22- 30-71
rcTY/MuiB zamówienia
x rozbiciem na kwartały na dostawę następujących asortymentów:
—• Kręgi betonowe 600, 1000, 1200, 1500
— pokrywy nastudzienn* pełne i z otworem
— pi ze pusty betonowe 300, 400, 500
— płyty drogowo Jomb
— krawężniki uliczne, obrzeża chodników’«
—- płytki chodników'» 85X33; 50X50; 24X24
— stropy dla budownictwa, jednorodzinnego i usługowego typ „Teriva”
*— dachówkę ceramiczną karpiówkę, dachówkę cementowy
— pustaki keramzytowe 12X24X49; 24X24X^9
— bloczki betonowe 12X24X30
— pustaki betonow-e 24X24X24
■— konstrukcję stalowy szklarni 3X6X2.1
K-2124

iNANifi

w' roku 1989 z materiałów wykonawcy n. wy
robót z zakresu ochrony przed hałasem:
—• wyciszenie pomieszczenia nożyc gilotyn
wych
— w’ykonanie ekranów' dźwiękochłonnych wo
kół chłodni w’entylatorow'ej
— wykonanie ekranów dźwiękochłonnych wo
kół generatorów' średniej częstotliwości
BMższe informacje można uzyskać w’ Dzia
le G1 Mechanika, tel. 52-50-11, wew. Ó52.
K-23Ü

(Hy
ROLECA ZA DEWIZY I BONY PKO 1
— szeroki wybór materiałów sukienkowych
tkarin skóropodobnych
ATRAKCYJNE CENY
Skład kons /gnacyjny — Spółdzielnia ,,Spójnis"
god:
Cdansk-Wrzeszcz, ul Klonowa 1, w
od 9 do 13
K-351Ś

— prac w budownictwie lądowym i wod: jw
z zastosowaniem materiałów wybuchowy«
— specjalistyczne usługi budowlane i kons*
wacyjne w zakresie prac podwodnych, pi
ziemnych i wysokościowych.
Zlecenia prosimy kierować pod aurę;
81-526 GDYNIA ul. Świerkowy 37/2, te!
24-8f’-76.
K-l

a.o.

,ow

U Ir
w zawodzie:

— montei-spawacz instalacji chłodniczych
— monter-spav acz instalacji wodnych
— monter-spawacz mstalacji wentviacyjr.yc:
Oierujemy dobre wynagrodzenie oraz mofwość w’yjazdu na budowy eksportowe.
Wiadomość: Gdańsk, ul. Na Stępce ld, tf
31-62-03. wewa 10.

na sprzedaż
1. Samochód o&obowm-ciężaruwy pick-up rc
-ski Fisit 125p, nr rejestracyjny GDA 46W
rok produkcji 1981,
nr
fabryeznv G3505124, cena wywoławcza 1 185 000 zl.
2 Strugarka poprzeczna typ SZ-400,
sk*
«uwaica 300 mm, około 50 skokow' na mir.
cena wywoławcza 448 000 zl.
Samochód i strugarkę można oglądać >'
dwa dni przed przetargiem w’ godz iO—12.
Przetarg odbędzie się 17.3.1989 r. o godz
w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 59,
43-03-22.
Reflektanci winni wpłacić w’adium w ft
sokości 10 proc. ceny wywoławczej do ka?
KPPU ..METROL” najpóźniej 1 dzień nr;
przetargiem.
Spółka zastrzega sobie prawo anulowali
przetargu bez podania przyczvnv.
K-3i:
,-u^ewv DomAe
w’ Kokoszkach
Zakład Sprzętu i Transportu
ul. BLidowTanvch 3t

transport publiczny
8-1, telefon 41-72-25

wywrotki

powyü
K-201

— kierowmika budowy
— murarzy
— tynkarzy
— malarzy
— posadzkarzy
— dekarzy.
' /arunki pracy i płacy ao uzą jdnier.ir ł
»iedzibie spółki Gdańsk -Wrzeszcz, Saperó"
16/1, tel. 41-47-26.
K-l

51

(13485) 1 marca 1989

lerdeczn* WyT*xy współczuli* nttzemu pracow-

gkowł

Grażynie Strzeleckiej

Z głęboKim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 lu
tego ’989 roku, zmarła nag e w wieku 83 lat, nasza
kochana mamusia, teściowa, siostra, babcia i pra
ba bcia

powodu ŁgOIWl

dyrekcja, ora
koleżanki i koledzy ■ PIUS
Hurtownia w Gdyni.
K-3331

Kol. Leopoidowi Kulikowskimi!
serdeczne

l głębokim żalem zawiadamiamy, ż* w dniu 26
!,;[ego 1989 ro-ku, odeszła od nas na zawsze ukojuna córka żona, mamuaia, teściowa i babcia

Msza św. żałobna odprawiona
zostanie 3
1989 roku, o gndz. 14.30 w kościele św.
Michała w Gdyni-Oksywiu.
Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu miej
scowym.
Pogrążona w smutku
RODZIUA.
S 15063

_______________________

l ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu z3
lutego 1989 ‘Oku, ziuaria nasza ukocnana sdo5t; szwagierka, ciocia

szczere

współczucia

i_

powodu

tmierci

składają
koleżanki i koledzy z Wydziału Socjalne
go Elektrociepłowni „Gdańsk’*.
X-3M

RODZINA.
G-52785

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, że
26 lutego 'OBg roku, zmarł nagle w wieku 60
lat,
najukochańszy mąż, ojciec, te c
i dziadeK, szla
chetny i dobry cziowieK

wyrazy

OJCA

wyrazy szczerego współczucia

MARIAN WÓJCIK

wyrazy

współczucia

z

powodu

serdeczne wyrazy

składaja
współnracowuicy z
nowej — Karwiny.

S-15664

16

Przychodni

współczucia

^

powodu

śmierci

TEŚCIOWEJ
składaja
kadra, marynarze i
Jednostki wojskowej.

pracownicy

cywilni

___________G-53184

śmierci

OJCA

siostry z rodzinami.

Rejo
G-5G633

I

RODZINA.
__________________

____

S-l5662

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26
lutego 1989 roku, zmarła nasza ukochana
mama,
teściowa i
babcia

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłej
składają
Zarząd i pracownicy
„Społem** PSS
w
Rumi.
K-«8fl

Z żalem żegnamy

Prosimy o nieskładanie kondolencji,

Z głębokim żalem i bólem zawiadamiamy, że w
tóu % lutego 196ł‘ roku, odszedł od nas na raws?“
pchany mąż, ojciec, teść i dziadek

G-52784

STANISŁAW RODA

'ZIE
9CjQ

t głębokim
talem
zawiadamiam, te dni« 27
lutego *989 roku, zmarła mola kochana mamusia

Rodzinie

współczucia

składamy

lat 39

Msza św. żałobna odprawiona zostanie
2
larca 1989 roku, o godz. 11.45, w kościele w
syni-Deoiptowie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 13, na cmentarzu w Redzie.
RODZINA.
____

S-Z5685

Z głębokm żalem zawiadamiamy, że w dniu 23
tego '.589 roku, po długich i ciężkich
zmagaBsch z nieubłaganą chorobą, przestało bić
serce
aojego ukochanego męża,
naszego najdroższego
kus:a

ŻONY
składaja
dyrekcja, związki zawodowe,
Rada Pra
cownicza, kole/.anki i koledzy z O-W PI1S
w Gdańsku.
K-3641

Kol. Leopoldowi Kulikowskiemu
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają
dyrekcja oraz pracownicy FPL „ERGON”.
K-3642

córki i syn z rodzinami.
___________
G-52596

Dyrektorowi OZDG - PZ.Moi, w Gdyni

inż. Zbigniewowi Czerepakowi
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia i
powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
.składają
‘
dyrekcja oraz współpracownicy x Okręgo
wego Zespołu
Działalności Gospodarczej
Polskiego Związku Motorowego w Gdyni.
K-3&87

WŁADYSŁAW TWERD
Msza św. żałobna zostanie odprawiona 2 mar
ca 1989 roku, o godz. 8, w kościele NSPJ przy
ul. Mireckiego 3 we Wrzeszczu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 14, na cmentarzu Srebrzysko.
RODZINA.
G-52916

„GABOR”
Promocja — Eksport — Import
Spbiko z o.o.
Gdańsk, ul. Wagnera 10, tel. 32-24-28
OFERUJE:

74

WŁODZIMIERZ ChACEWICZ

lat 39

Msza św. żałobna odpiawiona zostanie 2
,rca 1983 roku, o godz. 11.45, w kościele w
Idyr.i - Demptowie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
oz 13, na cmentarzu w Redzie.
Pogrążona w bólu
łona x synami.
Pr< iimy o nieskładanie kondolencji.
_____________
S-1568«
i giębok.m żalem zawiadamiamy, że w dniu 23
•iego 198u roku, zmarł długoletni nauczyciel Że
lu Szkół Zawodowych w Pucku

BOLESŁAW CICHOSZ
sezony Zietyin Krzyżem
Zasługi, srebrnym i
i»wym medaiem „Za
zasługi dia Obron-sości
:aju" złotym.
srebrnym l brązowym medalem.
Za Zasługi dia Ligi Obrony Kraju” sreornym rre«*.em .,Za Zasług; dia Pożarnictwa”, złotą odznaką
Zatezonj Dziaiacz LOK’", brązowym medalem
ii Zasługi dla PCK”, srebrną odznaką ,,Ea ZaKgi dla Klubu OŁcerow Rezerwy LOK”, brązoą odznaką 1000-iecia Państwa Polskiego ora.x Lxvmi odznaczeniami państwowymi 1 resortowymi.

Pogrzeb odbędzie się 1 marca 1989 roku, o
Piz. 11, na cmentarzu w Stężycy,
k.deczne wyrazy współczucia Rodzinie Skiaoają
dyrekcja, ZNP, pracownicy i młodzież Ze
społu Szkół Zawodowych w Pucku.
K-3822
25
2 głębokim żalem zawiadamiamy, te w dniu
-:ego
roku, zmarła nasza kochana Ciocia

ELŻBIETA SZKODOWSKA
mgr farmacji

Isza św odprawiona zostam« * 1 marca
S roku o godz. 12.00 w kościele Matki
ej Bolesnej w Orłowie,
ogrzeb tego samego dnia o godz. 13.30 na
‘■sntarzu Witomińskim.
RODZINA.
G-52648

2 żalem i smutkiem żegnamy naraą Drogą Ma, Babcię i Prababcię

ANNĘ DUŻOWSKĄ
z d. Tomaczkowska

'■Isza św. żałobna odprawiona zostanie <lnia
1989 roku, o godz. 9.30 w kościele Świę
ci Trójcy w Kościerzynie.

były długoletni kierownik przychodni w • Nowym
Dworze Gdańskim, wzorowy
pracownik
służby
zdrowia, zawsze gotowy do
niesienia pomocy
chorym. Za wybitne osiągnięcia w pracy zawodo
wej i społecznej został odznaczony między inny
mi Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Rodzinie Zmarłego wyrazy serdecznego współczu
cia składają
dyrekcja i pracownicy
Zespołu
Opiekł
Zarowornej w Nowym Dworze Gdańskim.

mgr

WACŁAW WIESZACZEWSKI
\rzeb odbędzie się w dniu 2 marca 1989
*u’ o godz. 14, na cmentarzu Lost owiek im.
fogrążon§ w smutku

tona i rodziną.
G-R2T>

tfębokim talem zawiadamiamy, te odszedł do
'•tności ukochany mąż, ojciec i dziadek

Przedsiębiorstwo Zagraniczne
„PONY JS”
7 A T R U D N I

o

formacji ELŻBIETY SZKODOWSKlEJ

Msza św. żałobna zostanie odprawiona
w
dniu 1. 03. 1989 roku, o godz. 12.00 w kościele
Matki Boskiej Bolesnej w Orłowie.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.30 na
cmentarzu Komunalnym w G dyni-Witominie.
Dyrekcja i pracownicy
Przedsiębiorstwa
Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm”
w Gdańsku.
K-3T95
Z głębokim żalem zawiadamiamy, te dnia 24 lu
tego 1969 roku, zmarł nasz kolega 1 przyjaciel

RYSZARD KUBIATOWSK!
lat 56

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 1
marca 1989 roku, o godz. 12, w kościele św.
Józefa w Tczewie.
Pogrzeb tego samego dnia
na cmentarzu
miejscowym w Tczewie.

Z głębokim talem zawiadamiamy,
lutego 1989 roku,
zmarła opatrzona
świętymi moja jedyna ukochana
wa, nasza troskliwa babcia, siostra

ta w dniu 2i7
sakramentami
mama, teścio
i ciocia

Tel. 82-35-25, 82-25-83. Adres — Pruszcz
Gdański, ul. M, Fornalskiej 26A.
Przedsiębiorstwo Zagraniczne
ZATRUDNI!
1. mechaników do pracy
trzyzmlanowej m
automatach
’
2. tokarza - frezera (emeryta;
3. ślusarzy narzędziowych s długoletnią prak
tyką

Telefon 24-13-60 w godzinach od 8.00
do 15.00, oprócz sobót, przez trzy dni.
Gdynia, uli. Słoneczna 61.
G-5230J

z domu Kufel, lat 72

Msza święta żałobna odprawiona zostanie 2
marca 1989 roku, o godzinie 12 w kościele św.
Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu.
Pogrzeb odbędzie
się po
mszy
świętej
na
cmentarzu parafialnym.
Pogrążeni w smutku
córka, xięć, wnuczki, rodzeństwo.
S -1S636

Z głębokim talem zawiadamiamy, zo w dniu 26
lutego 1989 roku, zasnęła w Bogu w 73 roku życia,
nasza najukochańsza
mamusia, teściowa 1 babcia

KATARZYNA KRADZIECKA
Msza św. żałobna odprawiona zostanie
w
dniu 2 marca 1989 roku o godz. 12.30, w koś
ciele Matki Boskiej Bolesnej w Guyni-Orłowie.
PogrzeD odbędzie się tego samego dnia o
godz. 14, na cmentarzu Komunalnym w So
pocie.
Pogrążono w arrmtfru
gziec!

Kancelaria Prawnicza
Spółka Cywilna

.

81-366 GDYNIA
ul. Abrahama 45
tel. 20-89-11

UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE

ANNA KOZŁOWSKA

b

rodzinami!.
8-296

CZESŁAW SZULC

— prowadzi obsługę prawną przedsiębiorstw
Krajowych 1 zagranicznych, spółek i innych
podmiotów gospodarczych
— prowadzi obsługę prawną cudzoziemców
— prowadzi poradnictwo w sprawach karnych,
cywilnych i administracyjnych
— pośredniczy w sprzedaży nieruchomości i
ruchomości z komprekso tvym załatwieniem
formalności urzędowych.
Oferty przyjmujemy od poniedziałku
do
piątku w goaz. 9—15 — telefonicznie, pisem
nie lub. osobiście w siedzibie kancelarii.

„PLASTMAT” S.A.
ZATRUDNI FRACOWNIKÓWi
— kierownika pracowni projektowej
— konstruktorów urządzeń technologicznych
— projektantów oprzyrządowania produkcyj
nego (formy wtryskowe, wykrojnlki)
— pracowników do przetwórstwa
tworzyw
sztucznych
Fopot, ul. Pogodna 10, telefon: 11-74-17.
*
G-49475

Jfyprowadzenie Zwłok
nastąpi w dniu 1
^rca 1989 roku, o godz. 13.30 z kościoła Pod
lenia św. Krzyża w Pruszczu Gdańskim
’cmentarz miejscowy.

Kol. LeoDotdow' Kulikowskiemu

ZATRUDNIĘ

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

pomoc domową na bardzo korzystnych wa
runkach.

RODZINA.
G-52747

K-3943

OJCA
składają
dyrekcja orai pracownicy ZPU „ANEKS**.

UKŁADANIE parkietu, mo
Zf.ki. tel. 51-83-56.
G-46845
USE UGI
malarskie,
tek
38-73-92, 9- -14.
<0-50071

ZATRUDNI:

Lokaje
„MERPOL" kupno
—
sprzedaż — zamiana do
mów,
działek i miesz
kań
własnościowych.
Porady
prawne. Biuro
czynne: wtorki i czwart
ki w godz. 12—17. Za
ora sza my!
Nasz
adres:
GdyniaLcszczynki. ul. Heskie
go 4. tel. 23-29-45.
G-44920
WYDZIERŻAWIĘ l^kal han
dlowy w Tczewie, ul. gen.
^Wilczewskiego
4a. Teł
47-47.
P-167

WIDEOFILMOWANIE,
teł.
32-02-77.
G-47204
WIDEOFILMOWANIE,
tel.
71-00-99
S-14640
SRÖMDZIELNIA
PRA
CY LABOR poleca oo
atrakcyjnych
cenach:
mycie okien, dia j.g.u.
i dla ludności. Z-d nr
1. Gdańsk, ul. Ogarna
102, tel. 31-38-69.
K-3256

Wiadomość pod nr tel. 32-05-58,
K-3645

MIŁĄ panią do pomocy w
domu ppszukuie
małżeń
stwo z dzieckiem w Gdy
ni-Rod!owie.
Oferty 14184
UPT. 81-301 Gdynia "l.

SPÓŁKA zatrudni krawco
we i kaletniczkl,
tel. —
20-70-20.
S-14269
PRZYJMĘ szkutników, sto
laizy, tel. 41-97-21.
G-5U02

zatrudnię, tel.
S-l4344

MĘZCZYZN zatrudnię
w
ogrodnictwie. M. Stawski
Gdańsk, Modra 86.
G.-46301
/.BSOLWENT HZ (marke
ting) J. ang., J. niem. prak
tyki
zagraniczne
szuka
at^akcyinei
pracy. Oferty
46288 — Biuro
Ogłoszeń.
80-95S Gdańsk.
DEKARZA, blacharza oraz
oomcentka
zatrudnię. So
pot,
Grottgera
18-5. po
godz
15.
S-93
ZATRUDNIĘ kuśnierza, tel.
31-46-72.
G-46442
ZATRUDNIĘ do szycia ble
Użniarstwa
w
zakładzie
twartvm
i
chałupniczo.
Gdańsk — Gdynia, tel. —
56-74-68 do 16.
G-4659?
ZATRUDNIĘ do szycia to
reb, Rumia, Kościuszki 30.
S-14486
DZIEWIARKI
z maszyna
mi z programatorem chału
pniczo zatrudnię.
Za^pa.
ul. Startowa 23‘B m-3, wie
ezorem.
G-4687'/
MALARZY, emerytów, ren
clstów zatrudnią.
Tel. —
41-07-26. 18—20.
0-46576

ZATRUDNIĘ pomoc do do
mu na 4 godziny dziennie,
krojczynię
konfekcji lek
kiej,’ chałupniczki — kraw
cowe i owenoczki.
Tel.
47-95-64.
0-46914
POSZUKUJĘ pracy — po
siadam
Mercedesa osobo
wego Oferty 46859
Biuro
Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
SOLIDNEGO
stolarza do
budowy przedzielenia poko
Ju i do wykonania
mebli
kuchennych zatrudnią. Tel.
21-1C-80, po 16.
S-1452I
ZAOPA TRZENTOWCA
zna
Jącego branżę
metalową
fblachy) zatrudnt firma pry
watna. Tel. 43-09-79.
G-48867
FIRMA prywatna zatrudni
wysoko
kwalifikowanych
pracowników na bardzo do
brych warunkach finanso
wych w zawodach murarz
-tynkarz, monter
ruszto
wań, blaeharz-dekarz. Zgło
szonla, tel. 24-34-29.
G-44841

CYK LI NO W A NUT-,
53-18-30.*

MIESZKANIOWE
systemy
ant włamaniowe.
domofor\, sejfy. Tel. 510-574.
UKŁADANIE
parkietu
(własny.
powierzony), tel.
51-26-04.
S-254

G-46593

OVERLOOK,

tel. 20-34-ff7.'
S-14307

SERWIS naprawy spawa
rek typu Bester SPB-315 i
SPB-400
Zakład
Elektro
mechaniczny. &6-010 Koro
nowo, Ketomlerska 8 teJ
Bydgoszcz 82Ü-41M, 824-219.
S-14138

SKORZYSTAJ! Zapisz sie!
Zrz Gdańsk 2 rearca br,
godz. 16.30 rozpoczyna po
południowy. przyuczeniowy
kUTS blacharza samochodo
wego
mechanika pojazdo
wego. Zgłoszenia: Wrzeszcz,
Miszewsklego
lt,
tel
41-00-7«. w. 22.
K-3506

CYKLINO W ANIE — lakie
ry
nietoksyczne,
tel.
21-73-88.
G-43167

ZGUBY
CZEKA nagroda! W gyl- ♦
westra zaginęła czarna wil
czyca — prosi s.ę o tel.
32-36 98, 41-66-92.
G-46967
ZESPÓŁ
Opiefct Zdrowot
nej w Wejherowie unieważ
nia pieczątką: Bożena Czt
pmowska, specjalista cho
rób dziecięcych 84-200 W ej
herowo tri. Szpitalna 9/2ś
nr rej. 2902.
K-30O

strojenie. Tel.

REGENERACJA
skrzypi
biegów
2uk
oraz
pomp
wtryskowych ł wtryskiwaczy do pojazdów’ silniko
wych — wykonuje warsz
tat — Lech Topolski, Różyny teł. 82-32-83. po godz.
18 — gwarantuje krótkie
terminy i konkurencyjne
ceny.
G-46752

ÓSMOKLASISTO — kursy
przygotowujące do egzam nów do szkół średnich w
ośrodkach WUR. Informa
cje- Gdańsk
teł
31-43-32.
31-80-13 godz. 9—16. Od.Pr7vmorze
tel.
52-27-23.
go^z. 15—!9
Gdynia
tel.
20-74-63 godz. J5—!fl Tczew
tel. 44-64, godz. 9—16
K-959

ALARMOWE
instalacje
p'zeciwwlamanlO'We.
teł.
23-61-73.
0-44223
CYKLINOWANIE. lakiero
wanie, tel. 21-85-64.
S-14367
AGENCJA Usługowa, tel.
20-34-25 kompletne remon
ty. budowy,
— malowana
— układanie glazury 1 par
kietu
— Instalacje hydrauliczne
— inne.
S-14926

STOCZNIA
Remontów t
Nauta w Gdyni unieważ
nia przepustką 783, Janujr,.
Kwiatkowski.
'
S-14382

WIDEOFILMOWANIE,
tel.
41-19-75.
G-49782

WPK UTUtwafenia rodzinny
bile: wolnej Jazdy o nr
81T1.
na
nazwisko,
Ewa
Ukleja
0-46418

USŁUGI stolarskie, układa
nie boazerii z materiałów
powierzonych.
Tel. 32-1827.
G-45047

USŁUGI
ANTENY RTV, tel. 31-17-70.
G-5102Ł
ASEF URACJA poleca re
welacyjne zajęcia odchu
dzające, tael. 20-97-26.
S-14526

•CZYSZCZENIE
tel. 41-01-44.

dywanów,
G-516U2

TELEWIZYJNE
tel. 43 05-12.

Neptun,

WIDEOKASETY
wymie
nisz, wideoodtwarzacz wy
pożyczysz. Sopot.
Świer
czewskiego 5, tel 51-10-08.
G-49490

ASTRAL
poleca
najwyż
szej Jakości usługi por.gra
ficzno-reklamowe,
kom
pleksową
oprawą graficz
na: od projektu do goto
wego produktu, tel. 24-85-67,
w godz. 9—15.
K-3129

FIRMA zatrudni
majstra
na budowie.
Teł. 51-70 68.
po 15.
S-94

CYKLINOWANIE, Lakiero
wanie, tel. 51-41-69.
0-50941

FIRMA prywatna zatrudni
zaraz wysoko wykwaliflko
wanych spawaczy, tel. —
23-70-21.
.
K-2101

CYKLINOWANIE, lakiero
wanie. tel. 52-13-88.
G-49076

AGENCJA usługowa,
tel.
20-34-25, układanie
glazu
ry — krótkie terminy.
- b-14779

CZYSZCZENIE
tapicerki.,
tei.
47-83-40.

NAPRAWA
43-52-68.

SPÓŁKA
zatrudni
ślusarzy-spawaczy — tylko eme
ryci lub renciści. Orłowo,
kościelna 7.
S-I43I0
SPÓŁKA
j.f.u. poezukuje
energicznych
organizato
rów
usług pomlarowvch.
Te). »)-64-27.
K-2791
KRA"VCOWE
do
szjrCla
kurtek nr dobrveh warun
kach
zatrudnią. Tel.
—
22-43-68.
G-51336
PRZYJMĘ
pracownika —
uczni»
pełnoletniego
—
zakład
kuśnierski,
teł.
41-57-41
0-45435
HYDRAULIKA
teł. »1-74-77.

zatrudnię
G-51898

dywanów,
52-35-19
G-45 i 07

CZYSZCZENIE, konserwa
cja. naprawa rynien i rur
r-pustowych, do II pietra,
tel. 57-08-23..
G-51010
DEKORACYJNE szycie flran i zasłon, Gdynia Kar
winy II. Iwaszkiew icza 2.
S-14194
DREWNIANE drzrwt harmo
nijkowe drzwi dodatkowe,
tel. *1-10-94.
G-49172
DRZWI
41-79-91.

dodatkowe,
tel.
0-46281

DRZWI harmonijkowe, tel.
21-09-61.
G-50727
HYDRAULICZNE,
tel.
56-25-50.
G-51036
IMFREGNACJA pooż, drevno, tkaniny, tel 52-61-2?.
G-46205

AN TENv
RTV, telefon
47-91-69, T—9, 15—90.
G-S1219
PRZESTRAJAM
ry, tel. 32-81-81.

telewlzo
0-46654

MALOWANIE,
tapetowa
nie. tel. 24-08-61.
S-15525

ROŻNE
WYPOŻYCZALNIA
sukien
ślubnych, tel. 32-5P-88.
G-46383
POSZUKUJĘ
garażu
do
wynajęcia na terenie Go.y
ni, tel. 21-89-49.
S-l4400
WEZMĘ cukiernią w dtiw
żawą, tel. 7i-09-15.
S-14397
ODBIORCÓW
wyrobów
dżinsowych
— poszukują,
tel. 53-70-37, Warszawa.
G-46434
POWRACAJĄCY z zagrani
cy wydzierżawi lokal na
dający się na sklep na okres
I lat. Oferty
46491
Biuro
Ogłoszeń,
80-9(4
Gdańsk.
ENERGICZNEGO
mene
dżera do założenia
spółki
oraz kierowania Jej działał
nością
handlowo-usługową
— poszukuje twórca wie^
lu wdrożonych do prakty
ki rozwiązań technicznych.
Oferty 46660, Biuro
Ogło
szeń, 80-958 GdansK.
DZIaŁKĘ
budowlaną,
sprzedam w rozliczeniu no
wy samochód, mieszkania
53 m
kw.,
komfortową
Wrzeszcz — sprzedam, teł,
G-46621
41-62-15.
POSIADAM
pomieszczenia
murowane 120 m kw.,
w
pobliżu
rafinerii.
oferty
46718, Biuro Ogłoszeń, 869ä8 Gdansk.
— przyjmę do nowoczesno}
produkcji.
Oferty
466"3,
Biuro
Ogłoszeń,
80 931
Gdańsk.
ROLKA papieru toaletowago za 2,u kg makulatury,
Sopot, Niepodległości 822.
G-46873
POŁOWĘ domu dwurodzm
nego, piętro 38 m kw., Wr«
cław blisko centrum oral
fortepian
BlUthner
—
sprzedam Oferty 46927, Biu
ro Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk
ZAMIENIĘ 4-nltkow>
»verlock na 3-mtkowy, ca>
trudnię rencistkę do
szy
cia, Tczew, Jedności
Na
rodu 13 m 13.
G-46961
ZUKA l kiosk warzywniulr
w Kartuzach — sprzedam,
tel. 81-84- 06.
G-4698I

PRZYSTOSOWANIE eto wi
deo
krajowe — radziec
kie, tel. 25-30-16.
S-13998
PRZEPROWADZKI
me
blowozem, tel. 56-38-77.
G-45527

lodówek,
teł.
G-46791

TELEWIZYJNE,
56-30-01.

DNIA 1989. 01. 20 Sąd Re
jonowy w Gaańsku doko
nał
rejestracji
Zakładu
Produkcyjno - Usługowego
Kambet, spółka zoo.,
*
siedzibą w Gdańsku ul, O
brońców Wybrzeża 4 C-81,
sygr akt RHB 2205 Spółka
działalność
rozpoczęła s
dniem 1989. 01. U.
C 46261
ZAKLżD
rzemieślniczy
przyjmuje zamówienia
na
dzianinę misiową ^iaią do
kurtek, Zduńska Wola tel
4 16.
G-45210
ZA MOŻLIWOŚĆ korzysta
nia z telefonu towarzyski«
go — centrala Y/zgórze Ne
wołki, dam bardzo wyso
kie odstępne — pilnie, oferty
14185, UP1,
81-301
Gdynia 5.
EWANGELIĘ Jana wysyb
bezpłatnie
Kościół
Wol
nych Chrześcijan, skrytka
pocztowa 10. 80-953 Gdańsk
— 6.
G-43S74
PALMY, nasiona Phoenla
— pierzasta,
Washingtona
— wachlarzowa 1 szt. 151
zł z instruKcją. Minimum
wysyłam 20 szt.
Henryk
Maliński, Pabianice, Skło
dowskiej 7.
K-34SI
DNIA 30. 01. 1989 r., poslb
nowleniem Sądu Rcjonow*
go w Gdańsku Wydział 11
Cywilny wpisano do reje
stru
handlowgeo
RHB
Przedsiębiorstwo
Konfek
cy^ro-HandloWe TEL-ART,
spółka z o.o. z
siedzib-,
Sopot. ul. Bohaterów Mor
te Cassino 5.
K-3SU
P

OD PROJEKTU. DO EFEKTU

fudioapo

G-31147

DREWNIANE
drzwi
har
monijkowe. Tel. grzecznoś
ciowy 32-46-53, 1Ó—13.

i »ÖI.KA GAMA Sopot, ul.
Głowackiego 7, tel. 51-45-04
latrudnl zaraz kierownika
robót stolarskich 1 remon
towo-budowlanych
z wy
nagrodzeniem prowizyjnym
oraz stolarzy
na umowęzlecenie. Prosimy
zgłaszać
srlą osobiście
G-46779

SMÓŁKA zatrudni opereto
rów ni, spycharki STALINIEC,
kopa rui KM i KS
Żwirownia.
Pszczółki, tel.
79.
G-46640

tel.

DNIA Si grudnia 1988 Sąd
Rejonowy w Gdańsku za
rejestrował pod nr RHŁ
2073 Przedsiębiorstwo Prza
mysłowo-Handlowe
Baltimor, Spółka Akcyjna, Gdy
nia, ul. Dantyszka 6.
S-14457

NAPRAWA stolarki budów
lanej z wymianą
elemen
tów. tel. 41-55-67.
G-49995

KOREPETYCJE
anglelskiego. te!. 51-06-95.
G-51521

2-16
0-46949

RTV,

INSTALACJE -- S-ka
a
o.o wykona szybko, facho
wo, tanio instalacje-.
— domofonowe
— antenowe
— elektryczna
tel. 53-03-82.
* K-2866
PIANINA
52-38-07.

tel.
G-45818

ANTENY
39.

Gdań

KOMINKI. Pruszcz
ski. Sobieskiego 2.

ÓSMOKLASIŚCI — kursy
p’Tygotowulace do egzami
nów do szkół średnich. Informade: Cdańsk-Przymorze SP, ul. Lumumbv 24.
teł. SS-tM-U.
K-3’23

teki«
telefon
0-44871*

POSTANOWIENIEM
Sąd«
Rejonowego, w Gdańsku da
konano w dniu 16, 12 1988 r.
wpisu do Rejestru Handlów«
go pod nr RHB 1878 firmy Przedsiębiorstwo Usługow»
Metpol, Spółka Akcvina.
G -4C9SI

CYKLINOWANIE — lakery
nietoksyczne,
tel
31-89-53.
G-4Ö838

ASYSTENT
udziela koreoetyę.li: matematyka, fizy
ka. chem a. tel. 52-32-48.
G-40122

31-09-10.

tel.

CYKLINOWANIE,
rowanie
podłóg,
52-16-69.

G-51159

MALOWANIE — tapetowa
nie, tel. 23-37-28, wtorek —
patek 17— !9.
S-l5346

NAUKA

MATEMATYKA,

ODiTK
—
STUDIO
VIDEO, teł. 24-84-74.
K-1658
DRZWI
harmonijkowe,
żaluzie, tapicerki
bla
cha, zamki. Te], 22-03-59.
0-50713

AGENCJA
Us'ugowa, teł.
20-3J-75 postukuje do współ
pracy parkieciarzy, zapew
niamy ciągłość zleceń.
S-l 4487

FOTO — Felik”
Wrzeszcz.
Grunwaldzka
124 za+mdnl
fotolaborantkę — najchęt
niej po szkole orłowskiej.
G-51327

DEKARZY,
blacharzy bu
dowlanych zatrudnię. Pła
ca do uzgodnienia. Oliwa
Wita Stwosza 32-3.

.

SPÓŁKA
tel. 32-24-28 za
trudni zaraz księgowa.
K-34P5

PIEKARZ, pomoc potrzeb
ni. Piekarnia. Gdańsk, Pod
wale Staromiejskie 82.
G-51857

TOKARZY
24-84-24.

ZAKŁAD
Dezvnsekcj
%vytep( skutecznie pru
sak:,
mrówki,
pchły.
Nietoksyczne bezwonne
preparaty
zachodnie..
Rachunki,
gwarancja,
instytucjom rabat. teł.
51-18-99.
S-187

KALĘtmkOw,
kaletnicz
ki zatrudnię,
tel. 21-88-35.
22-03-26.
G-40432

PRZYJMĘ krawców(e). Kra
wiectwo ciężkie.
Bardzo
dobre warunki. Pszczółki,
22 Lipcu 2c.

PODEJMĘ pracą za grani
cą (Zachód) — lat 32. Tel.
47 P5-63.
G-473Q8

na bardzo dobrych warunkach placowych do
pracy w zakładzie zwartym w.Pruszczu Gd.
osoby posiadające
umiejętność szycia
—
krawcowe, kaletników oraz rymarzy na umo
wę o pracę nakładczą.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinl*
Zmar
łego składają
koleżanki 1 koledzy B lokomotywownl
w
Gdyni-Cisowej.
G-52929

RODZIN A.
uprowadzenie zwłok z kostnicy «zDitalnej.

^głębokim żalem zawiadamiamy, 1« dnia 27 lulg89 roku, zmarł po ciężkiej
chorobie naj
tańszy mąż, ojciec i dziadek

poradnictwo prawne dla jednostek gospodar
czych w zakresie
— pomoc prawna przy tworzeniu spółek
— poradnictwo prawne w zakresie spadków 1
darowizn.
K-3491

K 3793

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
śmierci byłego kierownika apteki w Orłowie

S-1+4W»

UKŁADANIE,
cyklinowame parkietu, tel. 52-51-41.
G-43510

- Instruktorów 1 kandydatów na instrukto
rów z własnymi pojazdami celem szkole
nia kandydatów na kierowców i kierow
ców
*
Warunki korzystne.
K-3492

Pogrążeni w smutku

ZBIGNIEWA KNAPINSKIEGO

„__

wyrazy szczerego współczuć.a z powodu śmierci

TADEUSZ MILCZAREK

W dniu 26 lutego 1989 roku, zmarł w wieku
lat
lek. med. specjahsta chirurg

UWAGA!
Nowo
otwarta
wypożyczalnia
wideoikaset
Kontrast,
nim'7, muzykę,
spurt, Gdynia,
Świętojań
ska 6i/5 a, (III piętro).

Spółko, te!. 32-24-28

Kol. mgr, Tadeuszowi Kwaśniewskiemu

szczerego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
24
lutego 1989 roku, w wieku 78 lat, 'zmarł nasz ko
chany Ojciec Brat, Teść i Dziadek

REKLAMA
Service
—
wszelkie usługi poligraflcz
ne.
krótkie
terminy,
Wrzeszcz, ul. B. Chroorego
3f /38 A, tel 41-91-99.
S-14474

— wizyty domowe lekarzy specjalistów; re
habilitantów, testy
uczuleniowe,
pomoc
piel^gniarsKą oraz badania laboratoryjne
Przyjmowanie zleceń: tel. 41-68-93, godz.
11—17.
Najkorzystniejsze warunki dla lekarzy, pie
lęgniarek i .pacjentów.
K-38U2

PR ^CA

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia
2. 03. 1989 roku o godz. 8.00 w kościele NMP
Królowej Różańca Świętego na Przymorzu
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 13.00 na cmentarzu w Oliwie.
—

ZBIGNIEW KNAPIŃSKI

wyrazy

REKLAMA
Service, ety
kiety
samoprzylepne,
Wrzeszcz,
B.
Chroorego
3b/38 A. tel. 41-91-69.
S-1447*

PROPONUJFMY

o

Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego składała
dyrekcja, organizacje społeczno-polityczne
Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25. 02.
1989 roku, zmarł kochany ojciec . dziadek

um.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, te dnia 23 lu?go 1985 roku, zmarł po długiej 1 ciężkiej cho
ice nasz najdroższy syn, brat, szwagier i wuI i*
'

Zmarłej

zarząd, Rada Nadzorcza, Koło Emerytów
oraz koleżanki i
koledzy ze Spółdzielni
Pracy „Auto-Remont”,
K-3777

% domu Siekierska
lat 79.

SYN.
S-15659

JÓTEF SIUD.ARA
Pogrzeb odbędzie się 1 marca 1989 roku,
godz. ló na cmentarzu Gdynia Oksywie.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 1. 03. 1989 ro
ku (środa) o godz. 15.U0 na cmentarzu Gostowice.

LEOKADIA PASZKIEWICZ
’Isza św. żałobna odprawiona zostanie 3
marca 1989 roku, o godz. 12, w kościele Mat
ki Boskiej Bolesnej w Gdyni-Ołowie.
Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu miejsco-

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 lu
tego ’289 roku, zmarł nasz były długoletni i zasłu
żony pracowr k JUaezn' "'’arvna 'k: Woiennej

URS7.JLA SCHUMERTL

RODZINA.
S-15630

w.___

Znajomvch i przyja^mł zawiadamia
opiekunka ANNY, ALEKSANDRA
LIŃSKA.

MATKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25.
02. 1989 roku, zmarła nasza nieodżałowana, eme
rytowana pracownica i koleżanka

PR7YSTOSOVTANTE do wi
aeo tel. 47-63-89.
G-50963

lat 84

w Jej intencji odprawiona zostanie msza św.
3 marca 1989 roku, w piątek o godz. 8.30 w
kościele św Jerzego w Sopocie.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w tym
samym dniu o godz. 14, na cmentarzu Ko
munalnym w Sopocie.

współczucia z powodu śmierci

składają
dyrekcja oraz koleżanki i koledzy z \lu
zeum Archeologicznego w Gdańsku.
K-378!

lat 64

Pogrążoną w amutku

ANNĘ WALAS

Koleżance Danucie Komorek
wyrazy głębokiego

PRZYSTOSOWANIE do Wi
deo, tel. 24-05-67.
S-I5182

nowa szansa — już od 1 marca 1989 r.

AGNIESZKA JANICKA

REGINA NOWAKOWSKA
Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia
2 marca 1989 roku, o godz. 7.3C w kościele
parafialnym pod wezwaniem św. Piotra i Pa
wia w Jelitkowie.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.30 na
cmentarzu Lostowickim.
RODZINA.

Msza św. żałobna
odprawiona zostanie 1
narca 1989 roku, o gcdz. 11, w kościele św.
na z Kęt w Rumi-Janowie.
Pogrzeb tego samego dnia o gcdz. 12, na
cmentarzu Komunalnym w Rumi.

— głównego księgowego
— zastępcę głównego księgowego
(rozlicze
nie kosztów)
— specjalistę ds. rozliczeń finansowych
Warunki płacy I pracy do omówienia
na
miejscu.
Informacja telefoniczna: 41-8&-38, 41-56-53.
K-2908

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła na
sza emerytowana pracownica

MARTA KOZIŃSKA

ffO.

ORSZAL — uwotowani* ta
luzji. kiótkie terminy, tel.
51-77-36.
S-82

Zakład Usług Medycznych
„ENERGON S.A."

Kmdr. por. Janowi Zareckiemu

Paru dr. Elżbiecie Brzezik-Szafran
serdeczne

pog ;żone w smutku

Msza św. żałobna odprawiona zostanie
1
jarca 1989 roku, o godz. 12.30 w kaplicy
cmentarnej Gdynia - Leszczynki.
Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu miejsCO-

ZATRUDNh

z powodu śmierci

składają
współpracownicy s pracowni radiologicznej
w Wejherowie.
S-l! MW

G-buó«

MIESZKANIOWE
systems
antywlamaniowe, sejfy, do
mofony. tel. 47-83-24.
K-247?

OJCA
Msza św. żałobna odprawiona zostanie 2
marca 1989 roku, o godz. 8.30, w kościele Naj
świętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu
o godz. 14, na cmentarzu Łostowickim.

eleKtryczne.

Usługowa Spółdzielnia Ptacy
„UNISERtfICE”
w Gac ńsku-W izeszczu, ul. Kościuszki 116

Lek. med. Marii Priyłęckiej-Kóziruk

Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pa-

y dni i 14 lutego 1989 roku,
zmarła nasza
ułochana mamusia, teściowa, babcia i prababcia

powodu órałeraŁ

Kol. Andrzejowi Kuszewskiemu

Zona z rodziną.
G-52809

_______

x

dyrekcja oras pracownicy RPU ^Dreniet**.
K-3644

Pogrążona w smutku

EWA JASZEW5KA
aięcl.
pogrzeb odbędzie się 3 marca 1989 roku, o
godz. 14.30, na cmentarzu Gdynia-Oksywie.

współczucia

OJCA

EWA JASZEWSKA
marca

wyrazy

biadają

Msza św żałobna
odprawiona zostanie 2
marca 1989 roku, o godz. 11, w kościeie para
fialnym św. Jadwigi w Nowym Porcie.
Pogrzeb tego samego dnia o godz, 13, na
cmentarzu Gdańsk-Srebrzysko.

f
INSTALACJE
tel. 57-50-3a.

ELŻBIETA ANNA KOZŁOWSKA

MATKI
siadają

BAŁTYCKI

DZIENNIK

tel.
0-45198

INSTALOWANIE
autoalarmów, tel. 31-73 -32.
G-38458
PRZYSTOSOWANIE do wi
deo Neptun, Helios, Elek
tron. Tel. 24-22-40, po 16.
S-14249
RADIOSERVICE — napra
wa — przestrajanle — kon
wertery Tel. 51-57-81.
S-1733
KRATY, balustrady, ogro
dzenia ltp, wykonuję Teł
23-21-50.
K-1207
DREWNIANE drzwi
har
monijką**«.,
prowadzenie
dolne. Tell 52-41-06.
G-507I8

© oiganlzafep h
.-w.. iT'vsAä,/

Sójśot teł. 512134 |

|$

;

:^qß2<3iwa5e_

V’VPOZYCZALNIA
„AUDIOMAX" oferuje:
— płyty kompaktowe,
— odtwarzacze laserowe,
— odtwarzacze wideo.
— kamery wideo.
Gdynia obok dworca PKP
Gd. Wzg. Nowotki, telefon
20-87-76 (11—18).
G-4MŁ
DYSPONUJESZ nie wy
korzystanym
samocho
dem osobowym, dosta
wczym lub
przyczepa
kempingową, chcesz uzyjkać dodatkowy
do
chód
nie poświęcając
własnego
czasu
za
dzwoń
lub skontaktuj
sie osobiście. Gdańsk —
Wrzeszcz, ul. Nowowiej
skiego 14.
Tel. 41-90-65
w godz. LO—14.
G-52129
VIGOR Sp. z o.o. wy
dzierżawi mikrokompu
tery IBM
PC XT-AT,
Gdynia, uh Strvjska 24,
tel Ł2-39-01, 22-30-61, w.
29. 24-44-26.
K-2411
WIZOM ANIE
paszpor
tów
Biuro
Turystyk!
NORD
w Gdyni.
ul.
Wolności 10 (przy dwór
cu
Gdynia
Główna),
tel. 21-71-60, godz. 8—16.
S-l2756

* w

DZIENNIK

51 (15485} 1 marca

BAŁTYCKI

Gdańscy radni o tegorocznym budżecie „

,kiedyi

Za mało pieniędzy

POGOTOWIE RATUNK01

-za dużo „słusznych celów
dz.ennogo życia mieszkań
ców Gdańska, będzie
się
rodziło społeczne niezado
wolenie. Dlatego
należy
starać s,ę o pilne
zwięk
szenie d-oi bodów
miasta.
Postępować też
powinna
reprywatyzacja i uspołecz
nianie majątku
trwałego.
Należy także wystąpić do
ministra
budownictwa o
Gdańska — nafflu z
ubiegłorocznymi pr zy zna ni e
Prezydent
d o d atkowy ch
Rynkowski wydatkami w tej dziedzi pieniędzy na
Kazimierz
uzbrojenie
stwierdził m. in., że uro- nie. Budownictwo
miesz terenów pod budownictwo
jekt planu
zostal
opra kaniowe jest jednak tak mieszkaniowe.
cowany nt, miarę możli ■ szerokim tematem, że je
W dyskusji radna
Da«mści finansowych. Z pew mu poświęcona
zostanie nuta C hmielewska
zaape
nością przy
niedostatku w marcu oddzielna sesja lowała w imieniu miesz
pieniędzy,
za dużo jest. MRN.
kańców Zaspy o skreśle,.«usznych celów”
Dla
ił ynkow* ślenie 7 listy
inwestycji
Prezydent K.
tego też koncentracja sił ski mówiąc
sporto
o oczekują- budowj obiektu
i isrodków powinna objąć cych miasto
wydatkach wego klubu Start
oraz
przede w-szysucim
popra zaznaczył, że
najrozrzu- o zaprzestanie działalności
wę
warunków codzien tnlej szasta się
spnłecz- powstałej w tym miej
nego żyda
mieszkańców, nymi pieniędzmi przy in scu nowej firmy,
której
opiekę zdrowotną,
oświa- westycjach
komunal kominy' dvmią prosto w
tę, ochronę
środowiska nych. Dyrektorów
budyn
przed okna okolicznych
i budownictw*o mieszka siębiorstw „ komunalnych ków.
niową! Ta ostatnia kwe ostrzegł przed
wyciąga
Z kolei * wiceprzewod
stia jest
najistotniejsza, niem rąk po dotacje, gdyż
niczący MRN — Roman
jako że w
Gdańsku na skończyły się już pienią Chamier-Cieminski
zgło
mieszkania
spółdzielcze dze na nieefektywne wy si wniosek, aby przy po
czeka ponad 8 tys osob. datki. Przypomniał jedno dzia’e
funduszy przezna
ze stażem
członkowskim cześnie, że od tego roku czonych na ochronę zdro
jeszcze z
początków
lat rady
narodowe
muszą wi,
przede
wszystkim
siedemdziesiątych oraz 26 b\ ć
samofinansująca e:"
uwzględniać
, planowaną
tys. kandydatów, W tvm Nowy jest też fakt, że budowę
pomni'ka-szpitaroku przewiduje się prze ponad 66 proc. dochodów 3a w' Biętowie. Natomiast
kazać 2559 mieszkań,
tj. budżetu miej: kie^n pocho Tadeusz Bugajewski zwró
o 27 proc.
więcej,
niż dzi
od
przedsiębiorstw cił uwagę na brak w ro
przed rokiem. Nadal jed gospodarki
uspołecznio cznym pianie
budowy
nak jest to niewiele
w nej i tylko 2 proc. wynosi oczyszczalni ścieków
ze
stosunku do potrzeb. Aby dofinansowanie z
Urzędu Szpitala
ZaKaźnego w
nadrobić powstałe
zale Wojewódzkiego.
Nato Gdańsku.
głości.
przedsiębiorstwa miast
planowany
i
za
Sporo kontrowersji wy
naiieży
dopingować
do twierdzony wczoraj przez
preferowania
budowni radnych budżet MRN jest wołał zatwierdzany przez
radnych regulamin MRN.
ctwa zakładowego.
tylko o 25 proc. większy
Podzielone były głosy co
od
ubiegłorocznego.
Nie
Istotnym
orzedsięwziędo zasad udzielam a
pre
on
wszyst
ciem będzie również prze zabezpiecza
zydentowi
absolutorium.
kich potrzeb.
Zabraknie
ciwdziałanie
dekapitali
Ostatecznie
opowiedzia
np. funduszy na remonty
zacji starych
budynków
no się za głosowaniem ta;
obiektów
oświaty
d
służby
mieszkalnych. Dwie pod
nym. Radni podjęli rów
legające MRN firmv bu zdrowia.
nież kilka uchwał, w tym
dowlane zobligowano
do
Przewodniczący
Ko także o zmianie stawek czyn
wykonywania
remontów misji Rozwoju Społeczno- szu najmu za lokale użytko
kapitalnych
domów. Pla Gospodarczego i
Gospo we oraz w sprawie utworze
nuje się wyremontować w darki Finansowej —. Jerzy nia funduszu przeznaczo
finansowanie
tym roku 294 budynki za Pasiński wyraził m
in. ne so na
łączną sumę ok. 4,5 mld obawy, że z niedostatków pr zed się wzię ć
gospo dat zl. Jest to kwota o 200 funduszy i braku .istotnej ezveh.
M. AMERSKI
warunków co-»roc. większa w
por ow poprawy

SPOTK ANIU B'YT.Y ( H
WIĘŹNIÓW STl TTHOFU
Klub Stutthof
zapra>7*
1
marca o goaz. 16.1)0 nr.’ spot
kanie
środowiskowe
byłvch
więźniów
obozu
konc-entra
cyjnego w Stuttńofie. Spotka
nie odoądzie się w Domu Rze
miosł w Gdyni, przy ul.
10
uutego
33.

Rozpatrzenie projektu i uchwaienie Miejskiego
Rocznego Plainu i Budżetu na 1989 rok, było głów
nym tematem wczorajszej, V zwyczajnej sesji
MRN w Gaańsku. Jego opracowanie poprzedziły
wieioaygodniowe deoaty i
konsultacje
radnych
w komisjach. Na sposob skonstruowania tegoro
cznego planu, a zwłaszcza. na sprawy finansowo-izeczowe oraz budżet, istotny wpływ miał proces
decentralizacji uprawnień i zwiększenie samo
dzielności rad podstawowego szczeola.

Otoczenie naszych domów
i osiedb, niestety, bywa czę
sto brudne i ponure.
Nie
wszędzie rzecz jasna. Sq bo
wiem osiedla czyste i zadoa
ne, sq jednak i takie, gdzie
zaśmiecone trawniki, połama
ne
arzewa,
zdewastowane
klatki schoaowe
przestały
już kogokolw.ek razić, stały
się zwyicrq codziennością, do
której wszyscy
się przyzwy
czaili,
Za ów nieDorzqdek lokato
rzy winią najczęściej admini

strację, administracja — lo
katorów i na tym całe zain
teresowanie
się kończy. A
przecież to nie krasnoludki
czyniq szkody...
W Gdańsk ej
Spółdzielni
Mieszkaniowej sporo jest ta.
kich przykładów. Oto na ul.
Perłowej niektórzy lokatorzy
niszczą rosnące tam
lipy,
wieszając na nich
upraną
bieliznę. W budynku przy ul.
Granitowej dwa tygodrre te
mu założono nowe zamki w
drzwiach wyjściowych. Nieste

„Rajd na raty"

Do mety blisko
Po raz ostatni, wspólnie
z Komisją Narciarską ZW
PTTK w Gdańsku, zapra
szamy do udziału w tegoroczym
„Rajdzie na
ra
ty”. Jego ostatni etap od
będzie
się w najbliższą
sobotę, 4 marca.
Będzie
o wycieczka o tyle szcze
gólna, że tę trasę, z Redy
do Wejherowa,
przygoto
wał Studencki Klub Tu
rystyczny
PG
„Fify’\
który obchodzi
właśnie
25-lecie swej
działalności.

Wszystko
wskazuje na
to,
że
uczestnicy rajdu
i
tym
razem pokonają
trasę pieszo, bo na śnieg
i narty nie można liczyć.
Zbiórkę wyznaczono * na
na dworcu PKP w Redzie,
jak
zwykle o godz, 10.
Dodajmy, że sobotnia tra
sa liczy ok. 16. km, a więc
rajd trwać będzie
blisko
4 godziny. Nasza
mapka
pokazuje
dokładnie
jego
przebieg.
kucz

XXV lat

SKT PG FIFY

VUfUiOK OMPITKRT
I JOGA

ul. Jedności
Robotniczej
pozostają bez
echa.
Jak
mamv daiej żyć w takich
warunkach?
—
pytają
czytelnicy.
WARTO

USPRAWNIĆ

W laboratorium
anali
tycznym (Przyc nodma Re
jonowa przy ul.
Kartus
AM WODY, ANI
kiej w Gdańsku) zawsze
BONIFIKATY
są
kolejki.
Draiego też
proponują na
My a już czwarty mie czytelnicy
usprawnię me:
siąc. odkąd
mieszkańcy stępujące
Moreny (ul. Związku Ja pacjenci przynoszący tyl
szczurczego 7)
pozbawie ko mocz do analizy, po
ni są ciepłej wody. Admi win ni go od dawać w- spewyodrębnionym
nistracja przy ul. Buioń- cjalnie
Natomiast czeskiej nie informuje loka miejscu,
badania
torów, dlaczego tak
jest czekającym na
wręczać
i jak
długo to
jeszcze krwi, naieżaLoby
skoro
i
tak
potrwa
A
zapewnienie numerki,
pozostało znajdująca się w przycho
o bonifikacie
dni informacja wyznacza
tylko obiecanką.
limit 20 osób. W ten spo
sób uwolniono by chorych
CZEKAJĄ OD
od zbędnego
wyczekiwa
PAŹDZIERNIKA
nia.
L.T
Remont dachu jest ko
Przypominamy, że
tele
nieczny, gdyż w każdej fon do reportera
czynny
chwili grozi
zawaleniem jest w poniedziałki, wtór-*
— twierdzą lokatorzy bu ki. środy i piątki w go
dynku przy al.
Zwyc.ę- dżinach od 10 do 13.
stwa 46
we
Wrzeszczu.
Podam a i prośby
kiero
wane oc oażdzier ndta ub.
r. do ROM rur 1
przy
uL Smadeckich. są igno
rowane. Dlaczego?

Tegorocznej zimy nii
zaprzestano
ulicznsgci
handlowania, bo też prtl
wadzący
stragany tilt j
muszą obawiać się mro-i
zu. Dzięki temu klienci,j
tak jak w mnych porach
roku, mają możność ku
pienia warzyw, owocóz
czy kwiatów, bez wcho
dzenia ao sklepów i sta
ni u w długich ogonkach,
Przechoarve często ko
rzystają z Ulicznych stn
isk
m. in. w centrum
Wrzeszcza
Fot M. Zarx«ck>

Smiec!
do worków
Od
wiceprezydenta Gdym
— X. Zuchniewskiego
©trzy
maliśmy następujące pismo.
,,Strajk
pracowników PRSF
w Gdyni spowodował
zakłó
cenia w wywozie
nieczystoś
ci. Administracje apeluj*
o
zmniejszenie
powstania
zrgrożenia
epidemiologicznego
poprzez
giomadzenie
odpa
dów w workach foliowych
i
wynoszenie
bezpośrednio
do
punktu
zsypowego lub w in
ne w% znaczone miejsce”.
Pytanie tylko.
skąd wziąć
te foliowe worki?...

Kurs
mikrokomputerowy
na . sprzęcie ZX ..Spektrum”
oraz cvkl y ćwiczeń hatha-joga p.oponuje Ośiodek Kultu
ry .,Relaks'’ we
Wrzeszczu,
przy ul. Batorego 38.
Infor
macje w godz. 14—20 pod nr
tel.: V;-11-RS.
RONCLRT

ROCKOWY
KSW „Żak” jest organtzaTOr«m
dzisiejszego
koncertu
muzyki rockowej w Mai Stocz
ni Gdańskiej. Początek o go
dzinie 1-1.00.
Wystąpią zes
poły: T-Lowe. Kult i Chłop
cy t Placu Broni.

POSUCHA

Polskie
Towarzystwo
Wy
dawców Książek przygotowu
je w każdej pierwszej deka
dzie miesiąca, w godz. 10—16,
przegląd
nowości
wydawni
czych.
Woźna je oglądać w
siedzibie Wojewódzkiej Biblio
teki
Publicznej w Gdańsku,
przy ul. Kalinowskiego 5-6.
PRELEKCJA
PRZEDMAŁŻEŃSKA
W gdańskim
Pałacu
Ślu
bów przy ai.
Grunwaldzkiej
5 odbędzie sic dziś o godz. 17
pre ekcia
przedmałżeńska na
temat AIDS
i
innych cho
rób
przenoszonych
drogą
piciową.
O REINKARNACJI
Stowarzyszeni«
..Życie
Uni wersalne”
zaprasza
na
odczyt ot. ..Reinka’-nacja
a
wiara chrześcijańska i’.,
który
odbędzie się dzisiaj o
godz.
IR w sar
teatralnej
KSW
..Żak”, Wały Jagielloński« 1
w Gdańsku

Wspomnienia, jak zza szklanej kuli

Recytacje

i poezja śpiewana

spotkanie

Systemy alarmowe strzegą pracowni

Ä

7 by ch owo !y/ , - ^sziaK czarny
pieszy

Sopocka ulica
nieprzejezdna
Dzisiaj
jedna z
głów
nych ulic Sopotu,
t.j. ul.
Dzierżyńskiego,
została
częściowo zamknięta
dla
ruchu
kołowego.
Przez
najbliższe
dwa tygodnie
trwać bowiem będą
na
tej trasie, a ściślej na od
cinku
między
ulicami:
Władysława IV i Bieli, ro
boty kanalizacyjne.
Kierowcy pojazdów mu
szą więc korzystać z ozna
„DZIENNIK

kowanych objazdów. Nato
miast autobusy WPK bę
dą
jeździły tymczasowo
zmienioną trasą. I tak, li
nia 143 i 144 w kierunku
Gdańska wiedzie ulicami:
Chopina, Sobieskiego i da
lej normalną trasą, a z po
wmtem ulicami: Grunwal
dzką i: Chopina. Linia 122
przebiega ulicami: Kościu
szki, Chopina i Grunwal
dzką.
ak.

BAŁTYCKI”

—

DZIENNIK ROBOTNICZEJ

£ez prądu

Przyszli kolejarze
przy komputerach

ŁPOl.DZIEIAT WYDAWNICZEJ „PRASA — KSI\2Ka — RUCIł” ADRES
... o,

REDAKCJI;

80-886

We Fromborku: Mikołaja Ko
pernika — w g. 9—16 (wejtc'ie
do g. 15.30)

Tsrg ^ Drzewny 8^7,
n- —

skr”tka

GDANSK, Leningrad, Stowa
rzyszenie złoczyńców,
franc.,
od 15 1.. g. 10. 12.30- Śmiercio
nośna ślicznotka USA, od 18 1.,
g. 15. 17.30, 20
Kamerame, —
Tam
gdzie
rosną poziomki, szwedz., od 1.
15. g.’ 15.30
Żak — ł.T. USA bo., g. 15.
17. Diabeł poi. od 1. 18, g. 19
Projekcja wideo — Noc żywych
trupów, ang., od 1. 12, g. 15.30
Watra — Hultajska czwórka
radź. bo., g. 18, F/X USA od
1. 18. g. 17.15
ORUNIA. Kosmos, Pan Kleks
w kosmosie, cz. I 1 II, po'., g.
16; Nietvkaini, USA, od 18 1.,
g- i*
WRZESZCZ, Bajk». Pan Kleks
w kosmosie, cz. I, poi. g. 12, 14.
16; Gwiezdrj- przybysz. USA,
od 15 L. g. 10. 17.45. 20
ZNICZ. Guniarz z Beverly
Hills II USA, od 15 1.. g. Ib.
18, Cobra. USA od 15 1.. g. 20
(5eans przedpremierowy)
Zaspa, Och Pampalini,
poi.,
g 17. Czarna
wdowa, USA
od 15 1., g. 18.30
Zawisza. Luk Erosa, poi., od
15 1.. g. 17. 19
NOWY PORT, 1 Maja Czło
wiek z żelaza, poi., od 15 1., g
16.30, Obywatel Puszczyk, poi.,
od 15 1.. g. 19 Projekcje wi
deo. g. 17,
19 (wypożyczalnia
kaset)
OLIWA,
Delfin,
Łabędzi
śpiew, poi , od 15 1., g. 16. 17.45;
James Bond — Żyj 1 pozwól um
rżeć, USA, od 1. 18,. g. 20
SOtOT, Bałtyk, Orły Temidy,
USA, od 15 L, g. 13: Maski,
franc., od 15 1.. g. 17; Człowiek
z żelaza, poi., od 15 1... g. 19
Polonia. Harry i HendeiAeno
wie, USA od 12 1., g. 15.30; Nie
tykalni, USA. od 18 1.. g. 17.45;
Cobra, USA. od 15 ]», g. 20
(seans przedpremierowy)
GDYNIA, Warszawa, Stowa
rzyszenie złoczyńców franc., od
15 1.. g. 10, 15; Śmiercionośna
ślicznotka USA. ot! 18 1.,
g.
12 30, 17.30: Nocne gry, USA. Od
18 1.. g. 20 (seans przedprem )
Atlantic. Kingsajz. poi., od 12
1., g. 15 Imię róży, RFN, od 18
1.. g. i7. 18,30 (seanse zamkn.)
Goplana, Szczęśliwa trzynast
ka ’c'ńń.,
od 13 1., g.. 15. :7,
Człowiek z żelaza, poi., od 15 1.;
g 19
OBLłtŻE, Marynarz, Gry wo
lenne, USA. od 1* 1. g. 15.30.
Supeiglina, USA
od 15 1., g,
17.30, 19.15
GRABÓWEK, Fala Karatecy
r. kanionu Żółtej Rzeki, Hong
kong, od 15 1.. g. 16; Żyć i urn
rżeć w Los Angeles, USA. od
18 1.. g. 18. 20
CHYLONIA. Promień, Kroko
dyl Dundee, austr., od 12 1., g.
16.30, 18.30
OKSYWIE. Grom, Krótki film
o miłości, poi., od 15 1. g. 19.30
RUMIA, Aurora — Critters,
USA. od 1? L. g. 17, Supergllna, USA od 18 1.. g. 13 30
PRUSZCZ, Krakus, Trzech oj
ców, fr., od 15 1.
Ikar Przyjaciel molej pr?'
Jaciółki,
fr., od 15 i., g. i7,
19.30
OPRF
ZASTRZ.FGA SOBIF.
MOŻLIWOŚĆ ZMIANY REFER.
TUARU.

APTEKI
Gdańsk, ul. Podwale Staro
miejskie 89-90
ul. Jaskółcza
16. Gdańsk-Wrzeszcz, ui. Grun
waldzka 30-32.
Gdańsk-Oliwa,
ul. Gospody 2; Gdańsk-Przynrurze, ul. Obrońców' Wybrze
ża 2; Sopot, ul. Grunwaldzka
K4. Gdyn.a ul. Śląsk* 42; ul.
Starowiejska 34.
OSTRE

DY’ŻI RY

PEŁNIĄ:

Instytut
Chirurgii
AM
Gdańsk, ul. Dębiuki 7;
Od
dział Chorób
Wewnętrznych.
Oddział Chorób
Oczu Szpital
Miejski
Gdańsk-Zaspa.
ul.
80-lecia. PRL nr 50.

WUSW
Dyż.ury .oficerów Wojei
k eeo Urzędu Spraw We
trzuych w Gdańsku — tel*
19-53-33 luir 39-55-66, w (
8 -20 — mjr S. Bogusi;'
godz. 20—8 — mjr S. Szalę

r«.

ixanmtmmBSPiimamMi

Rybacka prognoza
w pr I: 0.56, 6.28, 13.00, ;
PROGRAM LOKAL?
5.30 — Studio Bałtyk
13.05 — Aukcja koni —
Stanisława Seyfrieda
16.00 — Gdansk zaprasza:
— Spotkanie
z
repo
..Śpiewam mój ból'1 Anny Sekudewicz z
wic
— Piosenki Chrisa Rea ;
ty kompaktowej „Yo
beach”*
— Aktualności

PROGRAM I
3.35 — ..Domator”
—
P oczta — szkoła dla rv
8.50 — ..Domow e przeds)
9 15 — DT _ wiadom. '
9.25 — ..Spotkania
sku” (5) — Włoski
frykańska
noc"
obycz, prod. NRD
10.35 — ,,Domator" — pr
mne z pożytecznym

15 50 — program dnia”
— wiadomości
15.55 — Losowanie
Lotka i Supsrlotka
16.05 — „W świecie
— program dla r,ś$
cych
'ić,25 — ,.Scena TDC"
16.50 — Dla azieci: j4
wy profesora Ciek($
go”
17.15 — Teeiexpress
17.30 — „Spojrzenia"

18.00 — Telewizyjny Inf
tor Vvydawniczy
18.20 — „Dawniej ni z
raj” — .Archiwum 0Ö
18.50 — „Miś Uszatek"
19.00
„70 minut"
19.10
„Sejmowe s#
nia
Dziennik telefc
19.30
20 CO
Pytań a dn;o
20.10 — Studio Sport
eurcpejsk'ch ouchc.
pitce nożnej P$V E.
ven — Real Mndn.1
,,okrr
21.55 - Wokói
stołu"
22.25 — „Nasz? przeb:
22.40 — Raport
23.10 - DT - Echa cH
23.30 - Język rosyjski '
rS'KIRA'I H
16.55 — Jężyk rcsv;>';
17.25 — Program dni?
17.30 — w stulecie śmi a
d\v;ka Wery isk lego
IR 90 — PANORAMA
18.20 — ..Ze wszystkich
Magazyn reporter).
19.03 — ,.II Rzeczpospoli®
znana"
19.45 — ..Maroko” — r
dok .imcntalny
20.15 — ..Dziewczyna na '
trasę” film prod, czec
21.30 — Pr nor-ma '’ni:
21.45 — ..07 zgłoś Się"<s>kłsd iazdv” - serial
TP
23 1*0 — ..Telewi/ia np
23.45 — Komentarz dnia

GWP zatruć
Gdańskie
WydU
two Prasowe zatrudi
ferenta z
umiejęt
maszynopisania oraz
rektora
Zgłoszenia pod nr
;tl-6f,-76 lub osobiście
ul. Tarjl Drzewny 3

drzwi
Mieszkają tam od
oś
miu lat Problem mają cią
ten sam: CZY WBESZ
CIE GDYŃSKA
SPÓŁ
DZIELNIA
MIESZKA
NIOWA ZN fi JUZIE
JA
KIŚ
CUDOWNY" SPO
SÓB NA.,. DRZWI WEJ
ŚCIOWE
W
BUDYNKU
PRZY
UL.
CHYLOŃ
SKIEJ
267
(KLATKA
OD NR 1 DO JO)”
Zaraz po
zasiedleniu
drzwi
frontowe —
ow
szem —
byty,
Solidne.
Metalowe. Już
wkrótce
jednak zostały bez
zam
knięcia.
Wygięły
się, a
w końcu
długo
wisiały
na jednym
zawiasie
Po
wielu
bojach z
admini
stracją w ubiegłym roku
drzwi wymtewono na no
we.
Nawet
oszkłone,

tyle. że

bez

wygi-1

i zamknięcia

Wkrótce i te iar-Y
częły się bujać w \
powrotem, z wielk"1
kiem i łoskotem. %
cza norą duło się
skutki takiego
«
Lokatorzy z patien
trowego bloku
się
nerwicy, a $P'|!
sen od
dawna m
głowy.

Od kilku tygodni
vie ma w ogo'e i»'1.
na... podwórzu ob o’
mu. Jest spokojnie‘
jakby chłodniej.
kancy czekają na T
ne
pojawienie sie
naprawczych.
P£
jednak pytanie: Cóż
niewidzialna
ręka u
niszczy
tcejŚcione ’
do demu?

pocztowa 419. Centrala redakcji; 31-50-41, telex 951J858
Redaktor na^
’
' '
tel. wewn. 164. sekretarz reerownik Działu L.ącznot-ci z
Burtowski Nie zamówionych
rękopisów redakcja nie zwraca. WYDAWCA; Gdańskie Wydawnictwo Ptasow* 80-88« Gdansk. Targ Drzewny 3/7 uru*t zaKfaay FrałOWD-aoropougrmiczne w-y*t uaausK. '■arg Drzewny y 1. ugioszemi przyjmuje diuku ■ iułusziun Gdansk, Taig Drzewny 12 14, tel. 31-35-80
t 31-43-21 ELBLĄG — Woj. Urząć Poczty r*l Słowiański 1.2. L~PT Gdynia, ul. 1* Lutego >*l, »1-78 7» UPT Sopot 1. ul. Kościuszki J, tel. »1-17-84. Informacji w »prawie prrnumeraty udfciel*ją wszystkie terenowe jednostki RSW „Prasa — Książka — Ruch” oraz urzęd'
pocztowe.
/am 8»i — W-4
WJ,

/

Gdańsk.

8—16

NOWOŚCI

ZAGRAJĄ NA BAZUNACH...

Siedem rodzin zamiesz
kujących dorr
przy
ul.
Małomiejskiej
24
w
Gdańsku — Oruni, przez
cztery tygodnie cierpłiw ie
znosi braut wody w swo
ich mieszkaniach.
Inter
wencje W ROM nr 7 przy

W Gdańsku;
Narodowe, ul.
Toruńska 1 — w g. 9—10
Archeologiczne ui. Mariacka
— w g. 10—17
t ent-alne Morskie, ul. Sze
roka — w g. 10—16
VOliwie
Etnograficzne w
Spichrzu
Opackim, ul. Opac
ka 12 — w g. 9—13
W Gdyni: Marynarki Wojen
nej, bulwar
Nadmorski — w
g 10 -17
W Elblągu: Państwowe, w g.

WYDAWNICZE

Był wesoły Alibaba, ży źe można go poszerzyć! w Izbie Morskiej, a także
czenia i zachęta szczerych Aby z pobytu w szpitalu, organizowanej obecnie
oczu małych pacjentów - czy sanatorium pozostały Kaszubskiej. Do szczęścia
uczniów
przyszpitalnej budujące ich
charaktery brakuje teraz środków na
szkoły przy ul. Polanki w wspomnienia. A cóż mo zakup diabelskich skrzyp
Oliwie, z
zaproszeniem: że być
atraKcyjnlejszego ków’, burczybasa
i baznn
„Podaj rękę przyjacielu, dla
małycn
pacjentów pasterskich.
.Wierzę że
spójrz dookoła
jest
nas jak nie wycieczka mikro dzieci już niedługo na nich
v. ielu”... Krąg
utworzyły busem? Wl SW IV Gdań zagrają.
ty, już zostały „wymontowa
dzieci, nauczyciele, sponso sku zaabał. by i to marze
— Nie
zawsze
służba
ne”. Dzieci z ul. Kurpińskie
rzy i przyjaciele kuracju nie pozostało reaine. Jest zdrowr a — podkreślił obe
go na Suchanime wypalają
szy ze
Specjalistycznego do dyspozycji azieci mikro cny na uroczystości d.yrek
trawę na SKarpach (przy oZOZ nad Małką I Dziec bus. Jeżdżą na -wycieczki. tor ZOZ Czesław Pujanek
kazji także posadzone
taim
kiem.
Wśród patronów przyszp - — ma srodk na zakup no
niedawno drzewkc), a wszyst
Wydział Kultury i
Sztuki
Dyrektor szlcoły Wanda talnej szkoły znajduje się woczesnego sprzętu.
Ale
że
ko to na oczach rodziców i UM w Gdyni Informuje.
Rasinska-Hyra oraz nau także od wielu lat Przed okazuje się. że wwsiłki pe
m'ejsk.e
XXXIV
sąsiadów. Nagminnie g.ną z eliminacje
czycielka Teresa Bryk by siębiorstwo
Ogólnopolskiego
Konkursu
Sprzętowo- dagogow,
ich zabiegi
o
klatę* schodowych i z piw Recytatorskiego,
Poezji Spie
ły szczęt ze wzruszone, że Transportowe
Budowbic* stałe
poszerzanie
kręgu
wanej
1
Teatru
Jednego
Ak
nic żarówki, wyłączniki oraz
na uroczystość
przybyli twa Komunalnego. Teraz ^przyjaciół nie poszły na
wszystko co tylko może
się tora odbędą się w dniach 2 wszyscy zaproszeni goście. także
Nadleśnictwo marne.
i S marca br. Zapanowano je
przydać w gospodarstwie co o godz. 17 w Klubie
— Korzystamy już z do Gdansk obiecuje w mia
Mor
Kap tan ż. w. S. Sob.ś,
rn owym. A stan wind i zsy skim przy ul. 10. Lutego 7 wodów waszej pamięci, tj
rę swoich możliwości into wspaniały przyjaciel dzie
pów? A ogródki
zabaw dla w Gdyni.
m.
in.
ufundowanego że wesprze
je
dyrekcja ci, snuł podczas ■wczoraj
Dodajmy, że w
tej samej
dzieci? Przykro o tym mówić.
przez PEW .,Pewrex‘’ mag TrojmiejSKiego ParKU Kra szej uroczystości
wspom
placówce,
3 bm. o
godz. 2ł).
urządzić nienia z pamiętnego rejsu
Nie wszystkie szkody mo można będzie obejrzeć spek netowidu „Panasonic” ja- jobrazowego?)
taki pt ..Katastrofa”,
oparty
oońsklej firn-u
Matsuh ta wokół szkoiy
indiańską w 1942 r. .Batorym” kie
żna naprawić tak łatwo, nie na motywach z twórczość S. Electric Industrial — poWioskę. Są żołnierze
WP dy to nasz transatlantyk
Bccketta. Przedstawienie przy
mówiąc
już o ponoszonych gotowali aktorzy ..Extrateat ru w:edz;ała d> rektor W. Ra- gotowi, nieść pomoc przv przewoził, jako uchodzący
sińska. — Jest 20
kaset wznoszeniu dziecięcych in za .,lucky ship” (szczęśli
kosztach.
Płacą
przecież Aciiafóra”.
<»)
np.
z ..Disneylandem”
i wfcstycji. A co najważniej wy statek) 2000 dzieci z
wszyscy lokatorzy. Ale rzecz
oelądaną
z
wypiekami sze są też ludzie, nie wyo Anglii
do Australii.
—
nie tylKo
w
pieniądzach.
na twarzy
przez
nasze brażający sobie prywatne INieść dzieciom uśmiech —
Zwłaszcza, jeśli
bezmyślnie
dzieci „Szaloną przygodą go życia bez uśmiechu ma powiedz ał — to obowią
w dżungli”. Mają też mali łych pacjentów. Tak
jak zek
dewastujemy siary
drzewo
i powinność
doro
pacjenci... kompmer ufundo kpt. ż. w. Stanisław Sohiś słych. Ta inwestycja z\vró
stan lub pięknie rozrośnięte
wany przez Computer-Stu oraz oficer PLO — Teiifil ci się.
krzewy i kwiaty.
dio Kajkowse.-. Firma ta Grydyk, Przekazują swo
Tego zdani# byli wszy
Oa-dz;ał Gdańsk!
Towarzy
Może więc warto pamię stwa Miłośników Wilna i Zie przekazała także część śród je życiowe doświadczenia scy uczestnicy wczorajsze
Wileńskiej zaprasza wilkuw na zakup kolorowego i prywatne dary książki i go sympatycznego spotka
tać o tym, choćby przy oka mi
niuków i
.sympatyków
na
Neptuna";
kolekcję muszli z Pacyfi nia, które odbvło s;ę w
zji zbliżającej się wiosny, kie „Kaziu ko w* wspominki”.
Dzieci
potrafią
być ku. Nauczyciele. *
jest przyszpitalnej
szkole.
dy zechcemy
w.ięcej czasu
Spotkanie to,
zaplanowane
wdzięczne. W szpitalu — rch tu ponad 30, opiekują Wśród nich
rozpocznie
m.in. por
spędzić na skwerku własne na 4 marca br.,
msz* św. w Bazylice Mariac
jak w szklanej kuli świat się ponad setką
chorych WUSW
Czesław Bartko
go osiedla. Na czystym, ład kiej w- Gdańsku. o g'ds. 1?
ma swój konkretny zasięg. dzieci, cieszą się. £« przy wiak, kierownik dz. mar
nie urządzonym, oczywiści«,
Mszę będzie
celebrował bis
Dvrekcja szkoły,
nauczy bywa szkolę sprzętu audio ketingu Computer Studio
kup gdański — Tadutui Goc.'
alp.
łnwaki.
ciele i przyjaciel# wierzą, wizualnego i eksponatów Kajkowscy — Damei Zy
del:, zastępca
dyrektora
KLJ91!*
PEW „Pewex” — Bogdan
Gdrskl, nadleśniczy
Nad
— Tak, gdyż *ą trakto
leśnictwa Gdańsk — F»wani jak prac owniey ko
iikrd Kulikowski oraz zoł
lei.
Z
tytułu
ze wartej
n erze.
u mewy o. stypendium fun
I jak nie mają się speł
BY otworzyć pierw pacłKu, gdybv ktoś chciał k tycznym
postaw iliscie dowa.iym, przysługują im
nić marzenia dzieci o ka
sze drzwi,
należy sforsował okno.
zatem
na.
nowoczesność? ,1'ówMież bezpłatn* bjieły ' merze, wign arna cii.
burw
dowo-l- ^
znać do nich szyfr.
— Czy nie za dużo tych
— Mogliśmy *Or>iy na to na przejazdy
ę wa
n
.
« %
/a
- ,a cąybasach
uoonyii Xi popraw
wuuiaw - w
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