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• Centralna akademia • Posiedzenie Komisji Morskiej KC PZPR
• ORP „Orzeł wchodzi do służby*Nowa siedziba Instytutu 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej*W hołdzie ludziom morza

W minioną sobotę Trójmiasto przybrało odświętny, uroczysty wyglqd. Na 
statkach i okrętach oraz ob'ektach gospodarki morskiej podniesiono galę 
flagowq. Szczególnie starannie przygotowała się do Dni Morza Gdynia, w 
której 31 lipca 1932 r. odbyło s/ę pierwsze Święto Morza w odrodzonym pań
stwie polskim. Na tegoroczne uroczystości przybyli przedstawiciele ludzi pra
cy, mlodz.eż, turyści z rożnych regionów kraju.

Głównym akcentem inau
guracji Dni Morza, które 
obchodzimy w Polsce do raz 
54 była w ub. sobotę cen
tralna akademia w Teatrze 
Muzycznvm w Gdyni. Udział 
wzięli reprezentanci kilku
tysięcznej rzeszy pracowni
ków gospodarki morskiej, 
portowców, m arynarzy, ry
baków, stoczniowców. Przy-

przewodn;czącego Rady Pań 
stwa, członkiem Prezydium 
NK ZSL Tadeuszem Szela- 
chowskim oraz członków 
rządu DRL: wiceprezesa
Rady Ministrów Władysława 
Gwiazdę, ministra-kierowni
ka Urzędu Gospodarki Mor
skiej Adama Nowotnika, 
ministra hutnictwa i prze
mysłu maszynowego Janu-

wv Zwoleniu, a po wojnie 
szybko odbuaowali i rozbu
dowali — powiedział m in. 
Stanisław Beiger. — Gdynia 
była 1 Jest symbolem możli
wości zrealizowania odwie
cznych marzeń Polaków o 
Polsce jako kraju morskim 
utrzymującym serdeczne wię 
zi z krajami zamorskimi. Te
goroczne Dni Moiza obcho-

Momeni powitania przedstawicieli najwyższych władz centralnych i wojewódz
kich przybyłych na uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Insfylufu Medycy
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

byli członkowie Biura Poli- sza Maciejewicza oraz mini- 
tyczn^go KC PZPR: sekre- stra zdrowia i opieki sdo- 
tarz KC Marian Wożniak, łecznej Mirosława Cybuikę,
przewodniczący Komisji Gor 
nictwa KC Jerzy Romanik, 
oraz wiceprzewodniczący Ko 
misji Morskiej KC Stanisław 
Kdłkus.

O godz. 18 w wypełnione] 
sali teatru zabrzmiały dźwię 
ki hymnu państwrowego. Za
stępca członka B;ura Polity
cznego KC PZPk, przewod
niczący Komisji Morskiej 
KC, I sekretarz KW w 
Gdańsku Stanisław Bejger 
powitał zgromadzonych, w 
tym przedstawicieli central
nych władz nartyjnych oraz 
państwowych z zastępcą

zastępcę przewodmczaceqo 
Komisji Panowania RM Je
rzego Gwiaździńskiego, a 
także kierowniKa Wydziału 
Kultury KC Witolda Nawro
ckiego, wiceprzewodniczące
go RK PRON Alireda Besi- 
terdę oraz wiceprzewodni
czącego CK SD Kazimierz« 
Modzelewskiego.

— Serdecznie pozdrawia
my ludzi pracy Gdyni, któ
rzy wielkim wysiłkiem bu
dowali to miasto, a w 1Ö39 r. 
bohatersko bronili, przed 
najazdem hitlerowskim, ak
tywnie uczestniczyli w jego

Pot. M. Zarzecki

dzimy w Międzynarodowym 
Roku Pokoju ogłoszonym 
przez ONZ, w przeddzień X 
Zjazdu PZPR, w roku wy
chowania morskiego w szkol 
niclwle. Szczególnie .aktual
ne staje się hasło „BałtyK 
morzem pokoju" i wezwanie 
o konsekwentną realizację 
polityki morskiej państwa.

I sekretarz KW wyraził 
zadowolenie z przybycia na 
Dni Morza do Gdyni przed
stawicieli ludzi pracy z róż
nych regionów Kraju. Powi
tał serdecznie delegacje Ślą
ska i Zagłębia z I sekreta
rzem KW PZPR w Katowi
cach Bogumiłem Ferensztaj- 
nem, województw nadmor

skich z I sekretarzami KW 
PZPR: Stanisławem Miśkie- 
wiczem w Szczecinie, Euge
niuszem Jakubaszkiem w 
Koszalinie, Zygmuntem Cza- 
rzastym w Słupsku oraz Bo
lesławem Smagałą w Elblą
gu. Następrie powiedział 
m. In.:

— Realizując uchwały 
naszej partii odbudowaliśmy 
zniszczone przez wojnę pia
stowskie ziemie przywróco
ne po wiekach Macierzy. 
Byliśmy tu, jesteśmy i bę
dziemy. Rozbudowując na
sze Wybrzeże i naszą siłę 
na morzu umacniamy pokój 
i walczymy z rewizjonizmem 
zachodnioniemieckim, które
mu marzy się nowy , Drang 
nach Osten". Chcemy poko
jowej współpracy ze wszy
stkimi państwami. Ale histo
ria nauczyła nas, że słabi nie 
mają szans na pokojowe 
życie. Dlatego rozbudowuje
my nasz potencjał gospodar 
czy, umacniamy nasze wię
zi przyjaźni i współpracy z 
krajami socjalistycznymi w 
ramach RWPG — stwierdził 
m. in witając serdeczni? 
przybyłych na akademię: 
ministra pełnomocnego, ken 
sula generalnego ZSRR w 
Gdańsku Iwana Tkaczenkę 
konsula generalnego NRD 
Gerharda Kaiser« oraz kon
sula generalnego ChRL 
Wang Ganghua, a takie de
legacją ludzi morza, portow 
ców z Leningradu.

Następni« stwierdził m. in., 
że gospodarka morski» coraz 
skuteczniej przezwycięża skut
ki kryzysu w Polsce i na mię
dzynarodowym rynku żeglugo
wym. Z okazji Dni Morza 
chcemy mówić nl* tylko o na
szym dorobku na Wybrzeżu, 
ale również przypomnieć lu
dziom morza • zadaniach, o 
potrzebie lepszego wykorzysta
nia potencjału gospodarki mor
skiej i bardziej efektywnej 
pracy. Duże znaczenie ma 
świadomość morska w społe
czeństwie. Wiele cennych war
tości ludz.l morza — może speł 
nić pożyteczna Tolę w prawi
dłom > m &ozwo iU osobowości 
współczesnego Polaka, szcze
gólnie naszel młodzieży.

Następnie gło* zabrał wi
cepremier Władysław Gwia
zda. Zaznaczył m. in.( że te
goroczne tradycyjne Dni 
Morza obchodzimy tui przed 
X Zjazdem PZPR. W ogól
nonarodowej dyskusji przed- 
zjazdowej nie zabrakło m 
in. licznych wypowiedzi lu
dzi morza. Tysiącletnie zwią 
zki państwowości polskiej 
z morzem dowodzą zbież
ności okresów świetności
• Dokończenie na str. 2

Wielki festyn 
„Trybuny Ludu’

Wojciech Jaruzelski wśród gości i uczestników
21 bm., ua tydzień przed rozpoczęciem X Zjazdu par

tii, „Trybuna Ludu" po raz piętnasty zaprosiła warsza
wiaków na 2-dnlowy, barwny, festyn. Jednym z sobot
nich gości święta gazety był I sekretarz KC PZPR WOJ 
CIECH JARUZELSKI. Jak nakazuje wieloletnia warsza
wska tradycja zabaw ludowych nad Wisłą, każdy z se
tek tysięcy uczestników festynu miał okazję do intere
sujących spotkań, artystycznych przeżyć i wypoczynku 
na świeżym powietrzu.

Wojciech Jaruzelski wraz polskości Warmii 1 Mazur 
z gospodarzami stolicy i kie pisma. W sąsiednim pawi- 
rownictwem redakcji odwie łonie wydawnictw i ośrod- 
dził m.in. stoiska wynalaz-^Tłów kultury państw socja- 
ców i racjonalizatorów inte- listycznych zapoznał rię z 
resując się zwłaszcza możli- ekspozycją A PN „Nowosti". 
wościami produkcji tanich Rozmawiając ze spotyka- 
elementów dla budownic- nymi na. festynie warszawia 
twa jednorodzinnego i urzą kami, Wojciech Jaruzelski 
dzeniami 5mniejszaiącymi na dłuższą chwilę zatrzymał 
zużycie paliwa w samocho
dach. W Pawilonie Zakła
dów Radiowych im. M. Kas 
przaka gościowi zaprezento 
wano najnowsze wyroby fa 
bryki. Z dziennikarzami 
„Gazety Olsztyńskiej” ob
chodzącej w br. swoje 100- 
lecie rozmawiał o działal- 
ści tego zasłużonego dla

się w kawiarni „Marysień
ka”, gdzie warszawscy de
legaci na X Zjazd PZPR i 
dziennikarze Organu KC 
PZPR dyskutowali z czytel
nikami gazety. Wziął tei u- 
dział w spotkaniu Egzekuty 
wy Komitetu Warszawskie
go PZFR i kolegium redak
cyjnego „Trybuny Ludu”.

Diego Maradona — niekwestionowany bohater spotkania Argentyna — Anglia.

Szok, rozpacz i... radość
W Meksyku żałobo Mun

dial stracił swój blask Re
prezentacja gospodarzy XIII 
piłkarskich mistrzostw świata 
— wyeliminowana. Porażka 
z drużyną RFN rzutami kar
nymi, chociaż przez wielu fa
chowców oczekiwana, kibi
ców meksykańskich wprowa
dziła w stan rozpaczy. Opad
ły więc emocje, choć najważ
niejsze mecze dopiero zosta
ną rozegrane.

Również niczym bańka my
dlana piysł niepowtarzalny 
nastrój Guadalajary —■ piszą 
korespondenci. Kibice z Bra
zylii którzy od dłuższego cza 
su objęli to miasto w „ajen
cję", pakują walizki i szyku
ją się do powrotu. Ich uko
chana jedenastka z bożysz
czami — Zico I Socratesem, 
zos/ała nieoczekiwanie wyeli-

Posłame KC KPZR do XVII Kongresu Międzynarodówki Socjalistycznej

Wiek atomowy wymaga trzeźwej oceny 
realiów współczesnego świata

Komunistyczni Partia Zw tązkn Radzieckiego uważa 
walka o przerwanie wyścigu ibrojeń, oraz zachowanie 
1 umocnienie światowego p okoju za główny kierunek 
swej działalności na arenie międzynarodowej.
Stwierdzenia to zawarte 

jest w posłaniu KC KPZR 
skierowanymi do XVII Kon 
gresu Międzynarodówki So
cjalistycznej, odbywające
go się w stolicy Peru — Li 
mie. Jesteśmy gotowi ener
giczni« poszukiwać i aktyw 
nie wykorzystywać wszel
ką, nawet najmniejszą szan 
sę do przezwyciężenia ten-

Delegacji Sejm 
z wizytą w Maroko
W piątek wieczorem przy 

była do Casablanki z ofi
cjalną wizytą delegacja Sej 
mu PRL z marszałkiem Ro
manem Malinowskim na cze 
le. Pobyt delegacji w Maro 
ku potrwa do 26 bm.

Po przvjeidzle marszałek 
Malinowski powiedział, że 
wizyta stworzy okazję do 
omówienia możliwości za
cieśnienia współpracy pol- 
sko-marokańskiej nie tylko 
na płaszczyźnie parlamentar 
nej.

i

U gdyńskich portowców
Jednym z głównych ak 

centów sobotnicn uro
czystości inaugurują
cych Dni Morza była 
w izyta przedstawicie
li najwyższych władz 
centralnych oraz woje
wódzkich w gdyńskim 
Morskim Porcie Hardlo 
wym, którego budowa 
przed 60 laty dała Im
puls rozwojowi Gdyni. 
Portowców na stanowi
skach pracy odwiedzili 
członkowie Biura Poli
tycznego KC PZPR: sek
retarz KC Marian Woź 
niak oraz Stanisław Kał 
kus zastępca członka 
Biura Politycznego KC, 
I sekretarz KW w 
Gdańsku Stanisław Bej 
ger, zastępca przewod
niczącego Rady Państ

wa, członek Prezydium 
NK ZSL Tadeusz Szela- 
chowski, wiceprezes Ra 
dy Ministrów Władys
ław Gwiazda oraz m. in 
minister-kierownik UGM 
Adam Nowotnik, I sek
retarz KW PZPR w Ka
towicach Bogumił Feren 
sztajn, wojewoda gdań
ski gen. bryg. Mieczy
sław Cygan i gospodarz« 
miasta.

O rozwoju i proble
mach portu, w którym 
przeładowuje się obec
nie 11—12 min ton to
warów rocznie, mówił 
dyrektor naczelny Hugon 
Malinowski oraz I sekre 
tarz KZ PZPR Leszek Za 
lach. Na nabrzeżu Rot- 1

dencji do narastania nie
bezpieczeństwa wybuchu 
woiny — stwierdza się w 
dokumencie.

W posłaniu wymieniono 
zgłoszone przez Związek Ra 
dziecki w ostatnim okresie 
pokojowe inicjatywy mają
ce na celu ułatwienie i 
przyspieszenie zwiotu od po 
lityki zbrojeń do polityki o- 
bliczpnej na zachowanie ży 
cia na Ziemi w warunkach 
pokoju, wolności i poszano 
wania ludzkiej godności, fc 
„Przy odrobinie dobrej woli 
ze strony USA zwrot od 
zwiększenia zbrojeń do ich 
ograniczenia i redukcji był
by w pełni możliwy" — 
stwierdza się w posłaniu.

W dokumencie wskazuje 
się jednocześnie, ża admini- 
stiacja USA działa wbrew 
literze ł duchowi wspólnego 
radziecko - amerykansk’ego 
oświadczenia z 21 listopaaa 
1985 roku.

Wobec odmowy rządu 
USA przyłączenia się do ra 
dzie.ckie.go moratorium na 
doświadczenia jądrowe i 
wobec ogłoszenia przez ten 
kraj zamiaru odejścia od 
przestrzegania w przyszłości 
porozumienia o ogranicze
niu ofensywnych zbrojeń 
strategicznych z 1979 roku 
(SALT TI) „staje się w perni 
jasne, że obranv został kurs 
na zaostrzenie konfrontacji, 
nieograniczone zwiększanie 
zbrojeń i osiągnięć,e prze
wagi militarnej”.

Dążenia Jednego państwa 
do narzucenia swojej woli i 
swojego „moaelu" rozwoju 
drugiemu państw u są nie
dopuszczalne — podkreśla 
się w posłaniu. Wiek ato
mowy wymaga nowego my
ślenia T trzeźwej oceny rea
liów współczesnego świata".

Droga ku narodowemu 
bezpieczeństwu prowadzi 
przez wzajemne bezpieczeń
stwo — bezpieczeństwo dla 
wszystkich. Wychodząc z 
tego założenia apelujemy 
do wszystkich rządów, par
tii, organizacji społecznych
• Dokończenie na str. 2

minowana już w ćwierćfinale. 
Dramat na stadionie „Jalisco" 
trwał ponad 120 minut. Po
dziwiano wielkie emocje, zna 
komitą postawę cbu zespo
łów, ale cóż z tego skoro fi
nał był niepomyślny dla „ca- 
narinhos". Brazylijczycy nie 
zdobędą czwartego tytułu mi
strza świata. Przynajmniej w 
Meksyku.

Warto na chwilę powrócić 
do sobotniego popołudnia, 
czasu meKsykańskiego. Ö 
godz. 14.30 — jak piszą za
graniczne agencje — nastąpił 
kataklizm: Luis Fernandez
pokonał strzałem z jedenastu 
metrów Carlosa i stało się... 
Francja w półfinale, a Brazy
lia wraca do domu. Niesamo
wite, niebywałe. Na trybu
nach stadionu „Jalisco" szok, 
tragedia. Tysiące kibiców bra
zylijskich nie rusza się z 
miejsc wpatrzonych w płvtę 
boiska. Z wielu oczu płyną 
łzy. „To niemożliwe" — pow
tarza młoda dziewczyna. „To 
niemożliwe. To *traszne. 
Choaź!" — mówi do niej to
warzyszący jej chłopiec w 
żółto-zielonym stroju. Ale 
nie odchodzą. Stoją. Jak za
murowani Nie mają odwag' 
ruszyć się z miejsca. Spra
wiają wrażenie zszokowa
nych, Jakby cudem uniknęli 
wypadku. Płaczą. Nie wsty
dzą się, nawet nie ocierają 
łez toczących się po policz
kach. To wszystko zarejestro
wała kamera. To wszystko wi 
dzieliśmy na ekranach tele
wizorów.

W brazylijskich sektorach 
zrobiło się nagle cicho. Uci
chły dźwięki samby, nie sły
chać było tamtamów. Cisza. 
„Dźwięk” to żałosny, prawie 
żałobny, który w pełni odda
wał nastrój, w jakim wielkc 
Brazylia żegnała się z „Me
xico '86".

A sektory francuskie? Czyi 
można opisać wielką radość, 
eksplozję nestroju zwycię
stwa, która wybuchła jednak 
dopiero po pewnej chwili, któ 
ra minęła od celnego ude
rzenia Fernandeza. Kibice 
francuscy na chwilę oniemia 
li. Robili wrażenie zawstydzo

nych sukcesem, zwycięstwem 
w meczu z potentatem. Do
piero później szał radości: 
Francja triumfuje, Francja się 
cieszy.

W kilko godzin później zo
stali „pogrążeni w żałobie" 
piłkarze i kibice meksykańscy. 
Harald Schumacher zamknął 
pizeo nimi dalszą drogę w 
mundialu, który tak bardzo 
chcieli wygrać.

Futbol potrafi być piękny 
i... wzruszający.

(J, TEM.)

Nowe sankcje 
przeciwko Libii

Administracja Ronalda Rea
gana zaostrza dyskryminacyj
ne akcje przecinko Libii. Mi
nisterstwo Finansów USA poin 
formowało o wprowadzeniu za 
kazu pa sprzedaż amerykańs
kiego sprzętu naftowego za
granicznym firmom, które mo 
gą go nastęaie odsprzedać stro 
nie libijskiej.

W. Brytania — co 7 dorosły obywatel bez pracy

lezrobocie-plaga numer je-:en
Do 2,4 min bezrobotnych Francuzów dojdzie wkrótce 20 tys. hutników

Brytyjski ministerr finan
sów Nigel Lawson był zmu 
szony przyznać, że konser
watywny rząd W. Brytanii 
nie jest w stanie uporać się 
z ostrym kryzysem na ryn
ku pracy. Przemawiając na 
onbywajacej się w Porth- 
cawl konferencji regional
nej konserwatystów walij
skich, Lawson powiedział, 
ze „istnieje niewielka na
dzieja na obniżenie pozio
mu bezrobocia w kraju w 
tym roku". Według słów mi 
nistra, rządzącym konserwa 
tystom nie uda się dopro
wadzić do zmniejszenia licz

by bezrobotnych w W. Bry dramatyczną sytuację na 
tanii przed kolejnymi wybo francuskim rynku pracy. No 
rami parlamentarnymi, któ- wy premier wyraził opinię,
re powinny się odbyć naj
później latem 1988 roku.

Nawet zaniżane, oficjalne 
dane mówią, że w W. Bry-

że droga do poprawy tej sy 
tuacji wiedzie przez „stwo
rzenie liberalnego klimatu 
gospodarczego", który ma

tanii bezskutecznie poszuku zachęcić pracodawców do 
je pracy ponad 3,3 min o- zwiększenia zatrudnienia.

Wyrok sądu federalnego USA

Budynki publiczne-bez krzyży

• Dokończenie na str. I i
Podczas inauguracyjnej akademii, zasłużonych pracowników morza udekorowa

no wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Na pierwszym planie 
stoją unonorowani odznaczeniami „lashiiony Portowiec PRL" oraz „Zasłużony 
Stoczniowiec PRL". Pot. M. Zarzecki

dzieła w Gd ' ni rr

Dzień 10 lutego zapisał się w dziejach Gdyni dwo
ma ważnymi wydarzeniami: zaślubinami Poiski z mo
rzem w 1920 r. i nadaniem GDYNI praw miejskich w 
roku 1926.
Dziesięcioro dzieci urodzr 

nych 10 lutego 1986 r„ a 
więc dokładnie w 60 rocz
nicę historycznego aktu, u- 
roczyście otrzymało wczoraj 
w gdyńskim Urzędzie Sta
nu Cywilnego imiona ł zo
stało przyjętych w poczet 
obywateli miasta. Przedsta 
wiciele najmłodszego poko 
lenia gdynian uhonorowani 
w tak szczególny i zarazem 
symboliczny sposób to: Mi
chał Wojciech Bienias, Ag 
nieszka Formella, Monika 
Kłodawska, Natalia Ewa

Kraińska, Kamila Król, Aga 
ta Kunicka, Karol Konrad 
Majer, Krzysztof Bogumił 
Mechliński, Katarzyna Hall 
na Ni wak i Daniel Grzegorz 
Stępniak.

Uroczystość celebrowała 
kierowniczka USC — Irena 
Jaroszuk. Rodzice malu
chów złożyli oświad
czenie: „świadomi swych
praw i obowiązków ro
dzicielskich uroczyście przy 
rzekamy, że dołoży
my wszelkich starań, aby 
zapewnić naszym dzieciom

szczęśliwe dzieciństwo, jak 
najlepsze warunki rozwoju 
i nauki oraz wychować ich 
na dobrych obywateli Pols 
kiej Rzeczypospolitej Ludo
wej".

Po tym ślubowaniu przy
jęli gratulacje i życzenia od 
władz miasta. Wiceprezy
dent Tadeusz Biernacki prze 
kazał im pamiątkowe doku 
menty potwierdzające fakt 
nadania dzieciom imion o- 
raz listy gratulacyjne. Pre
zes Towarzystwa Miłośni
ków Gdyni — Konrad Ruth 
wręczył okolicznościowe me 
dale i oszczędnościowa ksią 
żeczki mieszkaniowe z pier
• Dokończenie na itr. 2

Młodzież kubańska 
w Marynarce Wojennej

Ubiegła niedziela, dla III Bry 
gady Młodzieży Kubańskiej 
im. Carlosa Koloffa-Miałows- 
kiego przebywającej na Wy
brzeżu, była dniem wizyty w 
Marynarce Wojennej.

150-osobowa deiegacja pod 
kierownictwem ELP' GARLII 
wraz z poitkiml kolegami — 
przewodniczącym ZO ZMW 
TADEUSZEM ZAKRZEWSKIM, 
rozpoczęli marynarski« «pot
kani« od wizyty w dowódz
twu Marynarki Wojennej 
PRL, w której uczestniczyli 
także: przedstawicielka KC
K PK oraz attache wojskowy, 
morski 1 lotniczy Republiki 
Kuby.

Gospodarzem dnia była Ra
da Młodzieżowa Marynarki 
Wojennej z przewodniczącym 
por. ma». TADEUSZFM ZA
RZYCKIM. Dowódca Marynar 
ki Wojennej kontradmirał

PIOTR KOŁODZIEJCZYK zapo 
znał przybyłych z podstawo
wymi ceiamf 1 zadaniami, re- 
aMzowanymi przez Marynarkę 
Wojenną, po czym wraz z za 
stępcą oo spraw politycznych 
kmdr. WALDEMAREM RACZ
KOWSKIM odpowiadali na py 
tania.

Goić!« iwiedzili także okrę 
tv w porcie wojennym na O- 
ksywiu, przebywając w Wyż 
siej SzkoU Marynarki Wojen 
siej zapoznali się z jej dorob 
kiem oraz wyposażeniem, a na 
pokładzie okrętu-muzeum „Bły 
Skawica” poznawali tradycje 
bojowe, historię i współczes
ność Marynarki Wojennej.

Wizyta Kubańczyków w MW 
zakończyła się ich udziałem 
w Koncercie CeD*ralnego Ze
społu Artystycznego Wojska 
Polskiego w Teatrze Muzycz
nym w Gdyni. J.w.

Sędala aąd« federalnego 
USA w Hew Haven w etanie 
Connecticut wydał aakas u- 
mieszczania krzyży ł symboli 
religijnych na budynkach pu 
blicznych.

Orzeczenie sądu federalnego 
dotyczy miedzy innvmi trwa
jącego od grudnia 1984 roku 
Konfliktu między grupą miesz 
kanców miasta New Haven a 
miejscową organizacja kościel 
ną. W grudniu 1984 roku gru
pa mieszkańców miasta New 
Haven wystąpiła do *adu prze 
tiwko miejscowej organizacji 
kościelnej oskarżając ją o na 
ruszenie konstytucyjnej zasady 
rozdzielenia Kościoła od pań
stwa i życia publicznego

W oskarżeniu tym «twierdzo 
no, iż wystawianie bądź deko 
rowanle budynków publicz
nych symbolami religijny mi 
jest równoznaczne z narusze
niem zasady konstytucyjnej 
rozdzielenia Kościoła od pań
stwa.

Sąa w tymczasowym werdyk 
cie w grudniu 1984 roku wy
dał decyzję w sprawie usunię 
cia krzyża z mieJscŁ publicz
nego, stwierdzając, iż święta 
religijne nie usprawiedliwiają 
wykorzystywanie miejse i gma 
chów publicznych dla ekspozy 
cji «ymboli religijnych.

Decyzją sądu miała jednak 
ehatakt-si tymczasowy. W ezer 
wcu 198« roki* sąd 'edoralny 
USA rozpatrzył kolejna spra
wę, tym razem wniesioną przez 
grupę mieszkańców miasta 
New Haven przeciwko komen 
dzie miejscowej straty pożar 
nej o nadużywanie symboli re 
ligiinych na budyrnku publicz 
nym.

Grupa mieszkańców New Ha 
ven oskarżyła komendę miej
scowej str-ży pożarnej o naru 
szenie konstytucyjnej zasad" 
rozdzielenia Kościoła od pań

stwa stwierdaaląe, iś udekoro 
v ani > remizy strażackiej krzy 
żem jest równoznaczne z na 
ruszeniem tej zasady.

Sędzia sądu federalnego 
USA w wyroku wydanym w 
czerwcu br. naWązując do roz 
prawy sadowej z grudnia 1984 
roku przeciwko organizacji 
kościelnej oraz do oskarżenia 
z czerwca 1986 roku przeciw
ko komendzie straży pożarnej, 
stwierdr ił, iż zakaz ds koracji 
budynków publicznych symbo 
lami religijnymi obowiązuje 
wyznawców wszystkich religii 
i jest zgodny z obowiązkiem 
przestrzegania przez obywateli 
USA konstytucyjnej zasady 
rozdzi»lenia Kościoła od pań
stwa i tycia publicznego.

Orzeczenie sądu federate» 
go z crerwca 198S roku w spra 
wie zakazu umieszczania na 
budynkach publicznych krzyży 
i innych symboli religijnych 
dotyczy wszystkich obiektów 
publicznych będących własnoś 
cią władz federalnych, władz 
stanowych i miejskich.

sób, czyli co siódmy obywa 
tel czynny zawodowo. W 
okresie sprawowania wła
dzy przez Partię Konserwa
tywną liczba bezrobotnych 
niemal podwoiła się

Deklarując wolę walki z 
bezrobociem, które dotknęło 

‘we Francji już 2,4 min osób 
Czyli 10 proc. ludności czyn 
nej zawodowo, nowy prawi 
cowy rząd Jacquesa Chira
ca planuje „usprawnić" 
przemysł stalowy w drodze 
nowych masowych zwol
nień pracowników tej gałę
zi francuskiej gospodarki. 
Jak oświadczył rzecznik 
wielkiej francuskiej centra
li związkowej, Powszech
nej Konfederacji Pracy 
(CGT), Chiracowi przedłożo 
nc poufny raport w spranie 
redukcji dodatkowych 10 ty 
sięcy pracowników przemy
słu stalowego. Nie wspomi
nając o tym projekcie Chi
rac zapewnił w sobotę Frań 
cuzów, te głównym prioryte 
tern jego gabinetu pozosta
je walka z bezrobociem, 
zwłaszcza wśród rmod2ieży.

„Między rokiem 1981 a 
1985 Francja straciła 647 ty 
sięcy miejsc pracy" — po
wiedział Chirac, pragnąc 
wyraźnie obarczyć poprzed
ni rząd socjalistyczny odpo 
wiedzialnością za obecną

Sukces gdańskiej śpiewaczki
Prz»d Idtkomo dmamł *p- najlepszą interoretocję arii z 

kończył tię XXI Międzynaro- ooery Dworzaka. Arię z .,Ru-

Tymczasem CGT ujawni
ła, że prócz 10 tysięcy pra
cowników, którzy mają być 
;eszcze zwolnieni z pracy w 
pizemyśle stalowym na mo 
cy planu „restrukturyzacji" 
tej gałęzi przemysłu przyję 
tego w marcu 1984 roku 
przez poprzedni rząd socja
listyczny, nowy rząd prawi
cowy zamierza pozbyć się 
następnych 10 tysięcy butni 
ków.

Wstępne wyniki
wyborów w Hiszpanii
Według wstępnych oszaco

wał rezultatów niedzielnych 
wyborow do obu izb Korie- 
zów (ps rlamentu) w Hiszpa
nii. podanych przez państwo
wą telewizje hiszpańską i naj 
większą w lyin kraju prywat 
ną radiostację La Cadena Ser 
w chwili zaniknięcia lokalów 
wyborczych c godzinie 22. hi
szpańska Socjalistyczna Partia 
Robotnicza (PSOE) FELIPE 
GOXZALFZA utrzymała abso
lutna większość w kongresie 
demitowanych (niższej izbie 
Kortezów) zdobywając 45 proc. 
głosów, a więc nieco mniej 
niż w poprzednich wyborach 
w 1982 roku (w Histpanii obo 
wiązuje system większościowy 
— aby uzyskać większość w 
parlamencie nif trzeba mieć 
poparcia bezwzględnej większo 
ści wyborców).

Najsilniejsze ugrupowanie o- 
pozycvlne. prawicowa koali 
r'a ludowa (CP) uzvsk łn. we 
dług tvrh oszacowań. 22—23 
PToc, głosów.

dowy Konkur« WoKalny Im. 
Antoniego Cworzaka w Kar- 
lovych Varach. II nagroaę 
zdobyta studentka gdańskiej 
Akademii Muzycznej, z klasy 
znanej śpiewaczki — doc Zo 
fii Janukowicz-Pobłockiej — 
Bożeno Harasimowicz — so
pran. Młoda artystka otrzy
mała tanie wyróżnienie za

sałki" czeskiego twórcy za
prezentowała również na kon 
cercie laureatów. B. Haras
imowicz otrzymała zaprosze
nie na występy w Czechosło 
wacji, które odbędą się we 
wrześniu br. Na komtursie 
śp:ewaczce na fortepianie tc 
warzyszyła Krystyna Gorzel- 
niak-Pyszkowska (st*

• it

Zachmurzenie małe w ciągu 
dnia umiarkowane, przejścio
wo duże i możhwcść lokalne
go przelotnego opadu. Temp. 
min. 8—10 st. C maks, 15—13 
it. C. Wiatr przeważnie umiar 
kowany z kierunków północ-
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chody Dni Morza
O Dokończenie ze str. 1 tera Kawalerskim Orderu byłych. Przedstawiciele włady się ważnym pa.tn«rem w

Odrodzenia Polski udekoro- centralnych i wojewódzkich międzynarodowym poaziaie 
politycznej, gospodarczej czy wani zostali: Janusz Bartold, udali się do MPH Gdynia pracy. Dzisiejszo osiągmęcia 
kulturalnej naszego kraju z Antoni Bojka, Tadeusz Gą- (Relację ze spotkania z por- gospodarki morskiej nie by
jego dostępem do morza. s|orf Włodzimierz Górny, towcami na stanowiskach lyby możliwe bez pracy po-

Dzisiaj możemy stwierdzić, ie Bolesław GraczkowSKl, Biu 
tę historyczną szansę, kiórą msław Kuśnierz, Sylwester

piacy zamieszczamy osobno), koleń pracowników morza,
budowniczych portów, stocz

Losko, Ryszard Ludwig, Wl- Część Kości zwiedziła Okręt 
•Muzeum „Błyskawicę”, a po- nłowców, dokeiów, moryna-stworzyła władza luaowa wy

•°™ta\iÄv P‘1T,st^ł tolj Raczyński, Stanisław źostaiTm. im‘wys‘awę ;,OcW rzy i rybaków. Silna 1 no-
przemysł budowy i remontu Smólski. Adam Sygalt, Sta- na_środow,ska morskiego woczesna gospodarka IdOf-
statków. p»wstała flota han- nisław Tutek, Rys„arJ Wio- MiT^uta^ttó1 n«y»yuynpo s’ta od9ry^a cora* więkb/ą 
diowa, która zapewnia dziś po- daiczakf Andrzej Wójcie- v ycie w porcie przedstawi- r<Oę w gospodarce haiodo- 
Gdlńska, Szczecina* 1 Kolo- chowskl. Andrzej Żarnom, ciel« najwyższych władz ba- wej i zwiększa swój udział
brzegu z portami całego świa- Maksymilian Baianowskl 1 woZwiAK^ntefe^ował^ie1^ w tworzeniu dochodu taro
ta, obsługę polskiego handlu Tadeusz Kalicki. 24 osoby in. oczvszrzai aią w chód”. 3 dowogo kraju. W Między-

odznaczono Złotym, 17 Sto- * »‘* “"«“"do? "ar°f°W\'? ?°k^ 1’ofcf
eksport usług transportu m«r- brnym i 12 Brązowym Krzy- l,aev WRN *w * óańsku nrm KomlaJa Morska KC wyraja 
Itiooo ni« «.ir.ninatn.-n zacn- ..... ~ czący WKN w taansKU proi. tn ł,uvi, n.onskiego. DJa eksploatacji zaso- *pm 7asi,|n| 

bów biologicznych mórz i ocea „ V,' ,
nów budowaliśmy rybołówstwo Hymn Bahyku oraz wy-

WRODZI MIERZ ZWIERZ Y-
KOWSKI. Przewodnikiem

przekonanie, że Bałtyk pozo 
no stanie nie tylko morzem po-

'ssrss; ”&*<*. Kitiasj’; ku<- ale ,ak4e uŁ*4arem
wowa zarówno bałtycką jak i Artysytcznego Wojska Pol- urzędzie Morskim w Gdv,,i pizyjaznej i coraz szerszej
Soiski°m°w4;rzeźu °"edn.en1 skiegc zakończyły uroczy- <“ !rard Kaptur. Goście rwie- współpracy mfędzyaarodo- 

.... ... ...i- dżin też Muzeum Oceanogra- uroi 7 nt.-ili iftnnmpTnvch
ficzne.w-yższe szkolnictwo morskie stOSC. 

stanowi kuźnię kadr dia wszy
stkich dziedzin gospodarki mor 
skiej.

wej. Z okazji tegorocznych 
Dni Morza Komisja Morska 

Trwały ślad tegorocznych KC PZPR przekazuje wszyst- 
Dni Morza wiązać się będzie kim ludziom morza i z mo

Zadania na najbliższe 5 
lat dla tej gospodarki doty
czą m. in.: zwiększania
wpływu przedsiębiorstw mor 
skich na tworzenie docho
du narodowego i poprawę 
bilansu płatniczego kraju 
zwiększania uńziału gospo 
darta morskiej w między 
narodowym podziale pracy 
zahamowania procesu degra 
dacji i stopniowa poprawa 
stanu środowiska Bałtyku; 
zaspokajanie zapotizebuwa
nta rynku kiajowego na ry
by, produkty rolne i. pasze 
pochodzenia rybnego; stwo
rzenia warunków do szer
szego wykorzystania rekiea- 
cyjnych i leczniczych walo
rów morza i regionu nad
morskiego.

Powstanie 60 lat temu mia
sta Gdyni — powiedział Wła
dysław Gwiazda — stanowiło 
przyczółek do . walki o nasze 
historyczne prawa do włada
nia polskim morzem. Ziściły 
aię marzenia wielu Polaków, 
którzy w tamtych czasach z 
powstaniem miasta 1 portu 
Gdym wiązali nadzieje i ma
rzenia o mcrsKim państwie 
polsKim. Wicepremier wyraził 
przekonanie, 2e codzienny trud 
ludzi moi za wspierać będzie 
aria tama partii i rządu, że z

Centralną akademię po- z otwarciem również w ub. rzera owiązanym serdeczne 
przedziły w sobotę liczne sobotę nowej siedziby In- pozdrowienia i tyczenia

Wiceprezydent 
Argentyny z wizytę 
w Krakowie

Oossczący v nas&yn 
kraju wiceprezydent 1 
przewodniczący Kongre
su Narodowego Republi
ki Argentyny — Vfcefor 
H. Martine« pmebywat 
wczoraj w Krakowie.

Oprowadzany prze* sek
tora Uniwersytetu Jagiel
lońskiego — prof. Józefa 
A. Gierowzkiego, prezy
dent Vicotr H. Martinez 
zwiedził m. in. najstarszy 
obiekt jagiellońskiej wsze
chnicy, obecnie muzeum 
UJ — Colegium AMaius, za 
poznając się z historią u- 
czeln oraz z pamiątkami 
z okresu studiów Mikoła
ja Kopernika w krakow
skiej akademii.

Wiceprezydent * Argen
tyny zwiedził także państ
wowe zbiory sztuki Zam
ku Królewskiego na Wa
welu.

Rynek cukierniczy wraca (to rfiwnowairi

Słodycze są-opakowań nie ma
Nd wyroby czekoladowe trzeba jeszcze poczekać

Rysak wyronów cukierniczych wrr lj do rownowa- na większe zakupy tego ,u 
gL W I półroczu br. po raz pi rwia/ od 5 lat zauła- row<a za, granicą. A za
dy przemysłu cukierniczego zaoferowały przedsiębior- iem zaopatrzenie rynku w 
itw m handlowym więcej «Indyczy niż wynosiły po
trzeby rynku. Doszło nawet do tego, te handel nie od- 
bier.ł z fabryk niektórych partit cukierków I pieczywa 
cukierniczego, mając kłopoty ze zbytem wyrobów wtzei 
niej dostarczonych przez przemysł. Ostateczni« więc w 
ciągu 0 miesięcy br. rynek otrsyma T2 tys. ton cukier 
ków 1 62 tys. łon ciastek. ,

wyrt by czekoladowe w II 
półroczu br. nie poprawi

Pod dostatkiem powinno 
być cukierków i pieczywa
cukierniczego. Na III kwar 

Fabryki pokryiy zatem ilo przyczyn od siebie i.iezalei tał br 0ferta przemysłu cu
ściowe zamówienia handlu, nych nie jest obecnie w sta , ,___ _
wiele na omiast zostało do nie *r ostać tym oczekiwa- kierniczeg< składa się z 30 
zrobienia, aby sprostać wy niom. Gd dłuższego czasu *Ya* toa cukier ów i 2L tys. 
maganiom asortymentowym fabrykom brakuje m. in. ton ciastek Znacznie prze- 
rynku. Konsumenci potrze- wiórków kokosowych, ara- fcracza to zapotrzebowanie 
bu ją więcej cukierków na- chidów, skórki pomarańczo- zedsiąbiorstw han(jiowych. 
dziewanych i konfekcjono- wej, migdałów, orzechów, k v H 1
wanych oraz ciastek biszkop rodzynków. Wiąże się to z 
towych, « także pieczywa z niedostatkiem dewiz. Eks- 
dodatkami kolonialnymi, port słodyczy jest bowiem 
Producenci zdają sobie spra niewielki i odpisy dewizo
wą z tego, że asortymenty we nie wystarczają nawet

Cenrralns manewry 
obroniid-tectinlcms ZHP

21 bm. w Orzyszu (woj. 
suwalskie) rozpoczęty «ię X 
Centralne Manewry Teehnt- 
czno-Obtuiine ZHP. Do ape 
la Inaugurującego Imprezą 
stanęło ponad 1 tys. dziew
cząt i chłopców, zwycięz* 
ców eliminacji jtrelowych, 
w których startowały repre 
zentacje poszczególnych 
chorągwi ZHP. Młodzież zło 
żyła wieńce 1 kwiaty przed 
pomnikiem żołnierzy pol
skich i radzieckich.

Manewry potrwają do 27 
bm., a w programie znajdu
je się wiele interesujących 
konkurencji, jak np. gry te
renowe, młodzieżowe wielo
boje — sprawnościowy, sa
nitarny, pożarniczy, rowero
wy, terenoznawczy i wielo
bój „łowy na lisa".

te są poszukiwane na ryn 
ku. Niestety przemysł z

Na terenie portu wojennego miała miejsce podniosła uroczystość chrztu no
wej jednostki ORP „Orzeł III". Fot. M. Zarzecki

będzTeYno'™!d”ch arak te* naszej uroczystości, które odbywa- stytutu Medycyny Morskiej wszelkiej pomyślności i za-będzJe _____ _ __________ ____
ojc-ysny że «tawnć rlę Będzie- ły się w Trójmłeśnie Już od i Tropikalnej w Redłowie. dowoienia z wyników pra- 
my w pemi społeczeństwem rana. O godz. 10 z przysta- Tu właśnie z kolei udali się cv. Przekazujemy wyrazy 
morskim, które potrafi dobra 
płynące z morza spożytkować ni na Taigu Rybnym w członkowie władz central- uznania marynarzom i ryba-
dü lepszego imu wszystkich Gdańsku wyruszyli katama- 
Polaków.

Podczas akademii

nych i wojewódzkich, hono- kom pełniącym służbę pod 
ranem „Szafir” do Gdyni rowi uczestnicy inauguracji biało-czerwoną banderą, ofi- 

zasłu- przedstawiciele centralnych Dni Morza. Na powitanie cerom, żołnierzom i mary
żonych pracowników morza władz partyjnych i państwo gości przed okazały, odświęt narzom Ludowego Wojska 
uhonorowano wysokimi ty- wych, członkowie Komisji nie ustrojony budynek wy- Polskiego, Marynarki Wo- 
tułami i odznaczeniami pań- Morskiej KC PZPR, kierów- szli pracownicy instytutu jennej, WOP — obrońcom 
stwowymi. Tytuł honorowy nictwo województw nadmor- Wraz z dyrekcją. Zastępca naszej morskiej granicy oraz 
„Zasłużony Portowiec PRL” skich oraz katowickiego, a przewodniczącego Rady Pań- dokerom, stoczniowcom, pra 
przyznano Stanisławowi Bart- także gospodarze woj. gdań- stwa Tadeusz Szelachowskl cownikom gospodarki mor
kiewiczowi, Janowi Grenke, skiego. Podczas rejsu zło- przecina wstęgę na znak ot- skiej, weteranom ------ -
Altonsowl Kiziukiewiczowi, żono według morskiego ce- warcia nowej siedziby teg*
Jerzemu Krajczyńskiemu i remonialu hołd marynarzom niezwykle ważnego dla lu 
Kazimierzowi Szelągowi. Ty- i rybakom poległym na mo- dzi morza ośrodka. Goście

pracy,
warcia nowej siedziby tego wszystkim budowniczym po

zycji Polski na morzu.

tuł honorowy „Zasłużony rzach i oceanach świata zwiedzili budynek oraz no- wła°z P°entr ilnyth^uczestni
czyli w uroczystości pod
niesienia bandery na nowym 
okręcie podwodnym ORP 
„Orzeł III", który kontynuo
wać będzie chlubne trady
cje swoich poprzedników 
noszących to samo imię. 
Aktu podniesienia bandery 
dokonał Feliks Prząaak — 
jedyny żyjący członek zało
gi legendarnego „Orła" w 
towarzystwie Ireny Zaloql 
— żony najstarszego ąlażem 
pizodownika Marynarki Wo
jennej.

• • •
Również w sobotę odbyła 

się uroczystość nadania imię 
nia KAZIMIERZA JURKIFVYI 
CZA Szkole Podstawowej nr 
39 w Ud^ni-Oblużu. W Gdyni 
1 całym Trójmieście otwarto 
wystawy związane z morzem 
Przygotowano też liczne impre 
zy kulturalne i sportowe- Nie 
wszystkie, niestety, mogły się 
odbyć z powodu nasilonych 
zwłaszcza po południu opadów 
deszczu.

T. Ch.

W ub. sibotę w południe »* itetków i morskich zakładów pracy roziegf się glo- sy
ren obwieszczając inaugurację Db Morza. Przed pomnikiem „Ludziom Morza” przy dwor
cu Morskim w Gdyni złożono wieńce z biało-czerwonych kwiatów. W uroczystości ud:lał 
wzięły delegacje przedsiębiorstw gospodarki morskiej, przybyli tnkże przedstawiciele władz 
g człorkiem Biura Politycznego KC PZPR JERZYM ROMA NIKIEM, I tastępc? min st - 
-kierownika UGM RYSZARDEM POŚPIESZYffSKIM. sekretarzem KW PZPR BOHDANEM 
DASZKIEWICZEM, wicewojewodą STEFANEM MILEWSKIM | Jowddcą Marynarki W Jen
nej kontradmirałem PIOTREM KOŁODZIEJCZYKIEM, obecn. byli sekretarze KW PZPR 
g wojetvödztw nadmorskich, l/dzial wzięła także delegacja MORSKIEGO PORTU W LE
NINGRADZIE.

Stoczniowiec PRL" otrzyma- rzucając na wody Zatoki woczesna urządzenia i apara 
lit Antoni Berendt. Kazi- Gdańskiej w pobliżu Oliwv tur* w Jego pomieszcze- 
mlerz Bevger, Mirosław Hań wieniec z biało-czerwonych niach 
czak, Józef Lllncka, Albin kwiatów. O godz. 11.15 ka- 
Klebba i Zbigniew Łojko. tamaran przybił do nabrze- poczęło się uroczyste posie- 

Krzyż Oficerski Orderu ża przy skwarze Kościuszki dzenfe Komisji Morskiej KC 
Odrodzenia Polski otrzyma- w Gdyni. Naprzeciw goś- PZPR. Przewodniczący koml- 
li: Bogdan Rusinek i Kazi- ciom wyszli gospodarze mia sji Stanisław Bejger otwie- 
mierz Szczoczarz, a Krzy- sta witając serdecznie przy- rając posiedzenie powitał

przybyłych, a następnie od
dał głos dyrektorowi IMMiT 
prof. dr. hab. med. Romano
wi Dolmterskiemu, który 
przedstawił historię instytu
tu, dzisiejsze problemy prą-

W sali audytoryłnej ro«.

11 gdyńskich portowców

Iragiczna katastrofa
Ok. >00 osób zginęło w ao- 

botę w prowincji Putumayo, w 
południowo-zachodniej Kolum
bii. w wyniku osunięcia się 
ziemi, o pi>wyłszvm poinfor
mowało i adio w stołecznej 
Bogocie.

W rugioni« kstutrofy «d ty
godni padają ulewne deszcze

# Dokończenie ze str. 1

dalszą rozbudową. 
Zastępca

cza w cement. Stanisław cy badawczej, leczniczej I 
terdamskim, gdzie trwały Bejger nawiązał do przy- dydaktycznej oraz perspek- 
załadunki cementu na sta- gotowań do X Zjazdu par- tywy Jego rozwoju wraz z 
tek „Victory Hill” przybyli tii, w którego obradach po 
odwiedzili pracujących tu czesne miejsce znajdą m. 
portowców, wśród których in. bardzo ważne sprawy ’pSgtw^TadwS^Ä-
znależli się: sztauerzy — postępu technicznego jako chowski przekazał w imieniu 
Henryk Kuśmierczak, Cze- warunku rozwoju gospodar Wojciecha Jaruzelskiego 
sław Derda i Dariusz Stach, ki krajt Robotnicy zorbo- du^^rowfa” ludziom 
brygadziści — Brunon Pa- wiązywali przedstawicie l wszystkim ludziom »reey 
lach, Stefan Krzywiński li władz, delegatów na X Wybrzeża, podkreślił fe byliś

my, jesteśmy i będziemy pań
stwem morskim. Mówią:

l okazji 200 rocznicy 
śmierci Fryderyka II

Od llpca br. po ras pierw
szy od zakończenia wojny bę 
dzie można zwiedzać prywat 
ne komnaty Fryderyk» II 
(1712—17*6) w tzw. nowym pa 
łacu w Poczdamie.

Składające się z 9 komnat 
prywatne mieszkanie króla 
pruskiego stanowi główną 
część obszernej wystawi nt, 
„Fryderyk drugi t sztuka” ja 
ka eksponowana bedzle w 
NRD z okazji ZOĆ rocznicy 
śmierci fatalnie zapisanego w 
dziejach Polski władcy prus 
kiego, współinicjatora pierw 
szego rosbioru Kzeczypospolt 
tej w t7J2 r. i polityki germa- 
niżący Jnej ra zagarniętych 
obszarach. Prywatnt komnaty^ 
Fryderyka U mają zobrazować 
Jego stosunek do kultury an
tycznej, kolekcjonowania Obra 
zów, architektury, teatru, mu 
gykl I literatury.

Dzyń społeczny załogi Zamechu
Na apel kierownictwa przepracowali 1800 godzin 

politycznego i admmistra- w O W w Krynicy Mor
ey jnego elbląskiego Zame- skiej, a pracownicy działu 
chu w sobotni poranek 21 głównego mechanika reali- 
bm., ok. 3 tys. pracowni- zowali czyn na budowie 
kow tego przedsiębiorstwa nowego torowiska linii 
stawiło się do pracy w tramwajowej nr 1 przy ul. 
czynie społecznym. Praco- płk. Dąbka, montując płot- 
wano w bezpośredniej pro ki zabezpieczające torowi- 
dukcji, przy porządkowa- ska.
■nu terenu »kładu i wyko pomjm() sp„yjaja<:ych 
nywamu rooot na met wanlnk6w atmosterycnych 
miasta. Efekty czynu wy- .«etyzacyjnych i
niosły 27 min zł. ych wokół hal fa

Przekłaaniowcy wyko- brycznych, parkingów i w 
nywali uzębienia do prze- reionie hotelu robotniczego, 
kładni MAL 56-10, L 450 wykonali pracownicy urny- 

MAL 63 — dla Stoczni siowł Zamechu.
Północnej części zamienne (am)
do przekładni energetycz
nych — dla odbiorców kra

na pokrycie wydatków na 
zakup ziarna kakaowego. 
Ponadto zakłady potrzebują 
dewiz n« import niezbęd
nych części zamiennych i 
urządzeń. Ostatnio przemysł 
cukierniczy „choruje” co
raz bajdzie? na deficyt opa 
kowań zwłaszcza karłonu, 

■łomotami, papieru. Nieeste
tycznie opakowane słody
cze nie zachęcają do żaku 
pów zarówno handlowców 
kiajowych, jak też Zagrani 
cznych.

Z trudnością natomiast 
i nie w pełni przemysł cu
kierniczy pokrywa popyt na 
wyroby czekoladowe. Za
sadniczą przyczyną w dal
szym ciągu stosunkowo ni
skiej produkcji czekolady 
jest brak wystarczającej ilo 
ści ziarna kakaowego. Nie
stety w obecnej svtu&cjl gos 
podarczej nie można liczyć

jowych i przekładni okrę
towych — dla ZSRR. Tur* 
binowcy rekonserwowali 
turbinę nowej generacji o 
symbolu 13 UC 105 dla EC 
Łódź; prace przy tvm za
daniu będą kontynuowane 
po godzinach normalnych 
zajęć do dnia rozpoczęcia 
X Zjazdu PZPR. Z wytwór 
ni elementów okrętowych 
wysiano w ub. sobotę 2 
śruby nastawne do odbior
cy w Rumunii i śrubę B 
408 na trzydziesty statek 
dla Stoczni Gdańskiej. Po
nadto zaawansowi no pro
dukcją podzespołów do 
montażu kilkunastu urzą
dzeń okrętowych.

Uczniowie ZSZ Zamech

Tendencje neofaszystowskie w Europie zach.

Posłanie KC KPZR 
do XVII Kongresu MS
• Dokończenie ze str. 1 niebezpieczeństwa wojny —

oznacza nie tylko przerwa- 
i ruchów, którym rzeczywi- n e staczania się ku wojnie, 
ście leżą na sercu losy po- rownic ; w .rgojpodaro-
koju na Ziemi, o działanie wanie środkow koniecznych 
na rzecz stworzenia pows*e rozwiązania gospodar-
chnego systemu międzyna* ezych i społecznych próbie 
rodowego bezpieczeństwa mów, w tym ma sio rozu- 
— stwierdza sic w doku- mieć, również problemów 
mencie. krajów rozwijających się,

W Związku Radzieckim <*-> walki z głodem nędzę, 
nadaje się wdelkie znaczę* chorobami, dla zach »wania 
nie wielostronnym poszuki- środowiska naturalnego w 
waniom politycznego uregu «tanie neaającym się do wy 
lowania istniejących konflik korzystania przez przysz a 
towych sytuacji w Ameryce pokolenia 
Środkowej, w południowej 1986 p** am<
części Afryki, na Bliskim wanY przez ONZ Ko Jem PO 
i środkowym Wschodzie, koju by rzeczywiście był fco 
Zdecydowanie potępiamy r°k pokoju. Najlepiej i oł- 
wszelkie formy terroryzmu, łł< przyczynić dc tego 
w tym — państwowego. poprzez ^ałkowite zaniecha 

Powstrzymanie wyścigu w Łdl ®
zbrojeń, ugaszenie zarzewi śwlajcza łych ekfpb Jł OB

binarnych 1 zawarcie mię* 
dzynarodowegp porozumie 
nia zakazującego takich dO> 
świadczeń.

w radzie komunalnej 20 cej niż w wyborach przed
dzielnicy Paryża. W grud- pięcioma laty. W wybo-

szystowskich w krajach niu 1984 r. Le Pen zwy- rach do parlamentu wło-
Europy zachodniej publiku ciężył w uzupełniających skiego w czerwcu 1983 r 
je ukazujące się w RFN wyborach do francuskiego neofaszyści zdobyli 42

Zgromadzenia Narodowe- miejsca.
swoii rodzinnym Nawet w Krajach uważa 

La-tiinite-sur- nyCh tradycyjnie za „li- 
mer:' gtosowaf na Hego beraine" — w Holandii,

sięcznik — przywódcy co’ drug wyborca. W wy- Danii, Norwegii i Szvrecjl, 
skrajnie prawicowej par- borach do parlamentu za- część ludności z rosnącą
tii „Front Narodowy-’ Je- chodnioeuropejskiego po- aprob?tą przyjmuje hasła 
an-Marle ie Penowi udało pórły / go 2 miliony wybór- wrogie woDec obcokrajow- 
slę osiągnąć znaczne suk- ców. A przy tym w Pary- cow f pomawianie ich o

żu otrzvmal 15,3 proc. uciekanie się do ptzemo-
głosów. W wyborach par- Cy.

Niepokojące dane o 
wzroście nastrojów neofa-

pismo „Blaetter fuer Deu 
tschs und Internationale go w 
Politik”. mieście

We Francji ■— pisze mie

cesy w różnych wyborach 
Już na wiosnę 1983 r. je

Dziś na Wybrzeżu

Imprezy morskie
Dziś Dzień Marynarki bótkowe. Sobótki w Wej- 

HandloweJ. ODrócz imprez herowie zaplanowano rów- 
branżowych przewidziano niei ne dziś o godz 19 
tn.in.: o godz. 6 w Klubie (plac przy szpitalu).
Morskim w Gdyni wernisaż ter.
i wystawę twórczości ama
torskiej ludzi morza;

go partia zdobyła miejsce lamentarnych, kt< re odby
ły się 21 marca 1985 r. 
„Front narodowy” zgroma- 
drił 8,8 proc. głosów.

We Włoszech — wska
zuje miesięczni«. — neofa
szystowska partia Włoski 
Ruch Społeczny — Prawi
ca Narodowa (MSI-DN) za 
częła gromadzić znacznie 
więcej głosów niż poprzed 
nio. W wyborach do rady 
miejskiej Bolzano MSI- 
-DN uzyskała 22,6 proc., 
a więc czterokrotnie wię-

Komunikat
sekretariatu prymasa
Sekretariat prymasa Pol* 

ski informuje, że w Wrtrssa 
wie odbyło się posiedzeniu. 
Społecznej Rady Prymaso
wskiej nowej kadencji. Prz» 
wodniczącym rady został 
wybrany prof. Władysław 
Findeisen. Prymas przedsta
wił problematykę, która bę 
dzie przedmiotem pracy -Spo 
łecznej Rady Prymasows
kiej (PAP)

godz. 1? przy al. Zjednoczę 
nia (estrada salonu wystaw) 
konkurs wianków poprze
dzający noc świętojańską 
na skwerze Kościuszki i na 
Polance Redłowskiej; o 
godz. 1F — koncert zesjio- 
łów rozrywkowych w mu
szli koncertowej.

W MDK w Gdańskn-No- 
wym Porcie zapowiedziano 
na okres 23—30 bm. co
dziennie o godz. 17 wystę
py estradowe kapeli porto
wej, a w klubie „Galeon" 
w Gdańsku-Zaspie w tychże 
dniach, w godz. 16—18 prze 
gląd filmów marynistycz
nych.

W Domu Rybaka we Wla 
dysławowie dzU o godz. 17 

(rozpocząć się ma IV o- 
golnopolski nrzegląd piosen 
ki marynistycznej Takie 
we Władysławowie przy 
placu parkingowym przewt

SPD zapowiada zerwanie 
porozumień dotyczących SDI

W wypadku dojścia do naiuszeniem postanowień 
władzy w Bonn Socjalde- układu o ograniczeniu o-
mokratyczna 
mieć (SPD)

Partia Nie- lensywnych zbrojeń strate- 
niezwiocznie gieznyeh (Salt II) i zażą^

wypowie zawarte przez o- dał, żeby uczynić propozy 
becną koalicję rządzącą cje rozbrojeniowe Związ-
porozum lenie ze 
Zjednoczonymi o

Stanami ku Radzieckiego przed' 
udziale miotem poważnych nego-

RFN w amerykańskim pro cjacji. Odmowa przyłącze- 
gramie „wojen gwiezd- nia się przez USA do ra- 
nych” — oświadczył prze- dzieckiego moratorium na 
wodniczący frakcji SPD wszelkie próby Jądrowe
w Bundestagu Han*-Jo- jest wielkim błędem — 
then VogeL podkreślił szef frakcji SPD.

Przemawiając na zjei- Krytykując politykę rzą
dzie Socjaldemokratycz- -u Helmuta Kohia. Vogel 
nej Partii Niemiee Berlina P^fedział, że koalicja rzą

r___  .......w_____  _____ Zachodniego, Vogel ost- d.owa doszła w swoim cza
dziano dziś uroczystości so-1 rzegł Waszyngton przed do władzy obiecując

działania na rzecz zapew
nień-» pokoju w drodze 
redukcji zapasów broni. W 
rzeczywistości w okresie 
*prawowania władzy przez 
CDU CSLT-FDP wv£cig
zbrojeń bardzo się nasilił.

Wiedza i sprawność obronna
W wo]3w6aiKlm Ośrodku BARSZCZ. Wśrńd dlo">;A» 

Szkoleniowym w Garczynie prym wiedli DARIUSZ ORIOW 
ortbvlv się finałowe zmagania SKI, PIOTR SKOCZYI AS 1 
XVI Kon* uriw „WILDZA I PIOCR ORLIKOWSKI. Najpig 
SPRAWNOŚĆ OBRONNA”, ktń knlejszy plakat wykonała; 
rego organizatorem było Ku- MAŁGOR75ATA ROGOWSKA, 
rat.orlum Oświaty I Wychowa W nagrodę pojedzle ona nf 
nia w Gdańsku. Wielobojowi wycietzką do Związku Rar 
obronnemu, w ktftrym uezest dzlecklsgo, ktörg ufundowali 
niezyła młodzież szkół ponad- ZW TPPR, W uroezyslynt 
podstawowych woj. gdańskie- podsumowaniu *maga„ udział 
go towarzyszył konkurs na pla wzięli m. In. szef Wolewódz 
Rat. W konkurencjach spraw kiego Inspektoratu OC płk 
nośclowych oraz sprawdzianie dyprl. ». KOM \N»JWSKI, ra- 
wietlzy teoretycznej najlepszy stępca s?efa WSzW płk mgr 
wśiód dziewcząt okazała sig J. SKRZYPECKI oraz wice ku 
ALEKSANDRA KOZŁOWIC7 -»tor „śuiaty i wychowania 
przed ANNĄ NIEPOKULCZYC płk mgr T. KOWALEWSKI 
KĄ I ALEKSANDRĄ

i Tadeusz Wychodzki oraz Zjazd:
operator — Franciszek Koc 
i inni.

Sekretarz KC i pozosta
li goście interesowali się 
warunkami pracy i jej wy wszystkich... 
dajnością. Portowcy infor- Marian Wożniak

— Dopilnujcie, by to CO obecnych problemach naszej
się postanowi nie pozosta 
ło na papierze.

— To zależy od

gospodarki zwrócił uwagę na 
ogromne znaczenie dobrego 
wykorzystania majątku, któ- 

nas rym dysponujemy w całym 
kraju, w tym również w gos
podarce morskiej. Nie zapomi
namy o ludziach morza — za-z lak-

mowjsii m. in. o szybko do cf-ntował m. in. potrzebę u- znacźyf m. in. — Jednym z te
go przykładów Jest właśnie 
otwarcie nowej bazy Instytutu, 
co ma zasadniczy wpływ na 

niu potencjału przeładunko plon piacy ludzi morza poprawę warunków oraz rot- 
wego dzięki zakupom no- jest dla kraju tak ważny prÄ badawóeFch i lecznic
zych dźwigów i urządzeń, jak stal i węgiel. Życzył baml?VdkSnie P*i.’łu- 
ale równocześnie wskazy- pomyślnego rozwoju całe- guje fakt, te bazę instytutu 
wali także na duże jeszcze mu portowi, a załodze za- zb«dowano ze środków nfoz, 
pouzeby w tej dziedzinie dowoienia z pracy. - * w,,c M 8kła,lek lpołecenych-

konywanym w porcie w powszechniania w społe- 
©statnich latach odnawia- czeńslwie przekonania, że

Mówili też o niedostatku A my życzymy owo-
materiałów budowlanych cnych obrad na X Zjeżdzie 
niezbędnych do prac zwią- oraz składamy też wam 
zanych z odnawianiem i najlepsze życzenia osooi- 
rozbudową portowych baz. stej pomyślności — powie 
Marian Woźniak powiedział dział w imieniu portowców 
m. in. o poczynaniach na pożegnanie Hem yk Kuś
Kładź zmierzających do lep- mierczak. 

itrzenia zwłasz- (tep-j

Członkowie Komisji Mor
skiej KC skierowali posła
nie do ludzi morza, Stwier
dza ono m. in.:

Realizując program na
szej partii Polska umocniła 
swoją pozycję państwa mor 
skiego, zwiększyła potent jał 
gospodarki morskiej I stała

„Niedziela w Gdyni"
• Dokończenie se str. I towej niemal do wieczora ków, organizując wczoraj 
W3zym wkładem — ufundo trwały występy artystyczne, tzw. dzień otwarty. Przez 
wane dl? małych gdyrran Pogoda dopisała zna korni- kilka godzin udostępniono 
przez TMG. cie, więc ściągnęły one wie zwiedzającym portowe rejo

Uroczystość w USC była lu ciekawych. Rojnu i gwar ny drobnicowe i terminal 
jeanvm z punktów progra- no było też na ulicach od kontenerowy, które ogiąaać 
mu obchodów gdyńskiego, swiętnie udekorowanego mia można było pod przewodni 
jubileuszu i Dni Morza prze sta, powodzeniem cieszyły ctwem i opieką pracowni- 
biegaiarego wczoraj pod ha się liczne otwarte sklepy ków portu. Skorzystali z tej 

„Niedziel w Gdyn1”. przy głównych ctąg&ch han możliwości zarówno człon- 
„Niedziela w Gdyni" obją- dlowych, a także stoiska i kowie rodzin poitowców jak 
ła — poza tym jednym of i punkty małej gastronomii u- i wszyscy zainteresowani je 
ejainvm spotkaniem — im- stawione z myślą o uczest go działalnością. Gdyńską 
prezy rekreacyjne, sporto- nikach festynu kulturalno- Stocznię Marynarki Wojen 
we, kulturalne. Odbywały -rekreacyjnego. ‘ nej odwiedzali członkowie
się one w większości na Innego rodzaju atrakcję rodzin pracowników tego za 
wolnym powietrzu — przede zaproponowały z kolei: Mor kładu. Po jego terenie o- 
wszystkim na skwerze Koś skl Port Handlowy — Gdy prowadzali przewodnicy ze 
ciuszki i przy pl. Grunwaldz ula 1 Stocznia Marynarki stoczniowego koła PTTK. 
kim, gdzie w muszli koncer Wojennej im. Dąbrowszcza (aj)

Zatrucie Wisły
W sobotę 21 bm. rano za 

obserwowano na Wisie w 
rejonie Płocka duże ławice 
śniętych ryb i raków, O fak 
cie tym powiadomiono wy 
dział ochrony środowiska 
l,rzędu Wojewódzkiego w 
Płocku, który natychmiast 
podjął działanie. W teren 
udały się eKipy specjali
stów. Potwierdziły one ska 
żenie wody. Do tej pory 
st\. :erdzono, że zatrucie o- 
bjęłc odcinek ponad 20 km 
rzeki — od Płocka do No
wego Duninowa. DoKladnie 
jego rozmiary nie są jesz
cze znane. W terenie pra
cują specjalne grupy zaró
wno z ośrodka badań i o- 
chrony środowiska, jak 
Wojewódzkiej Stacji Sani 
tarno-Epidemiologicznej, któ 
re jdokonują analiz pobranej 
wody i ustalają przyczyny 
zatrucia.

Miejscowe władze proszą 
mieszkańców nadwiślań
skich miejscowości w oko
licach Płocka, by nie łowili 
ryb i nie spożywali ich do 
chwili uzyskania i podania 
wyników badań laboratoryj 
nych.

Żołnierska przysięga
W Jednostc# Obrony li wyróżniający aię w szko 

Wybrzeża — popularnych leniu kanomerzy Andrzej 
„niebieskich beretach", od Barszcz ł Andrzej Gut i 
była się wczoraj uroezvs- szeregowcy Sławomir Lisiec 
ta przysięga żołnierzy mło kl i Jerzy Uclakłewlcz. W 
dego rocznika. Wśród licz imieniu zaprzysiężonych 
nie przybyłych gości obec żołnierzy kanonier Marek 
ni byli n, in. pnedstawl- Majcherek podziękował do 
ciele władz gdańskich wództwu jednostki i kad- 
dzielnie Wrzeszcz i Oliwa, rze zawodowej za dotych- 
delegacje Stoczni 
skiej im. Lenina 
współpracujących z jedno

Gdań- czasowy trud wychowaw- 
oraz czy. Uroczystość zakończy 

ła się defiladą pododdzia- 
stką szkół i Związku By- łów. Następnie dowództwo 
łych Żołnierzy Zawocto- spotkało się z rodzinami
wych.

Uroczystość
żołnierzy, którzy przodują 

rozporrą- w szkoleniu, gdzie wręczo
ła się odegraniem hymnu no zdjęcia na tle sztanda- 
państwowego. Następnie ru jednostki, 
żołnierze złożyli przvsię-
gę. Na sztandar pizysięga mkk

OGŁOSZENIA
superekspresouie

POŁOWĘ don) ku Jednoro
dzinnego uprzedam lub za 
nr lenię na T pok »Ję z ku
chnię, Gdańs’*. Beethov* na 
175 O-203bI

ATRAKCYJNY dom. * km 
od śródmieścia Gdańska 
(100P drzew owocowych + 
staw) sprzedam. Tel. ll-?5- 
Rq, G-20?"5

DOMEK letniskowy r (*d 
Maus7em sprzedam. Tel. 
79-45-05 G-J0250

L'4 bliżn ka. luksusowy 
gerat ogródek, telefon — 
sprzedam oferty: 50J54,
Biuro Ogłoszeń. «0-058 
Gdańkk.

DOM w Gdrńsku sp’medam, 
w rozliczeniu M-3 własno
ściowe, Tel. 32-81-35. po 17.

G-20403

LADĘ 1209 comN, rocznik 
1979 sprzedam. Tel. 47-93-k«, 
po 18, G-20288

CIĄGNIK 555 ?Unlk 240D 
— sprzedam. Przejazdowo 
30. tortz. 16—18 G-20383

fiata 133 do remoncie 
blaehnrki. silnik w remon 
cle pilme. Forda Cortlnę 
1966 r. do remontu — sorze 
dam. Teł. 39-44-02. 0-2041«

VW Golf i«00 — snrzednm 
lub zamienię na Fiata 13Rp 
oraz sprzedam nowy kom
pletny komputer Spectrum 
lub Atari. Tel grzecznoś 
cfowy 51-65-17, po 20,

G-20378

WIDEOKAMERĘ z wbudo
wanym odLwarzaerem — 
sprzedam. Tel. 29-07-05

KIOSK drewniany sprze
dam. Teł. 32-18-81. C 20385

TELEWIZOR kolorowy Jo
wisz TC 500 sprzedam. Sto 
gt, Stryjewakiego 18d/i3

G-20337

TELEWIZOR kolorowy
sprzedam Tel. 86-69-43

G-20400

CHARTY afgańskle czar
ne. rodowodowe — tanio 
sprzedam Tel. 51-71-M.

G-20411

MIESZKANIE 3-pokoJowe 
do wynajęcia, chętnie ob
cokrajowcom płatne z gó 
ry. Gd^mla. ul. Powstania 
Wielkopolskiego 78 d/l (o- 
gtadać w godr. 20—21).

G-Ł0376

POMIESZCZENIA na dzia
łalność usługową poszuku
ję Tel. 41-58-37, G-20375

PfjKOJU z kuchnią w 
Trójmlescln od 10 Upca do 
1 sierpnia — poszukuię 
Oferty 20019. Biuro Ogło
szeń. 80 058 Gdańsk

ZAKl.AD murarski zatrud 
ni płytkarzy, pomocników 
Wrzeszcz. Szpital „Srebrzy 
sko”, Srebrniki l, pawi
lon 17, C- -20321

pMERYTOW, rencistów ma 
larzj 1 murarzy wykwali
fikowanych oraz pomocni
ków zatrudnię. Tel 41-07- 
20. G-20373

DEKARZY, blacharzy przvj 
mę. Tel. 47-83 34 wieczo
rem. G-20271

KELNERA zatrudnię. Tel.
G-20377 41-68-18 po 12 G-20127

BIO
Tel.

automat — sprzedam 
52-05-78 0-20372

FRACUJĄCY 24X72 podej
mie pracę. Oferty: D381,
Biur.-, Ogłoszeń 80-358
GdańskPIEC gazowy c.o. 

beiz atertu — 
Tel 56-58-61.

200 m 
sprze- 

do 13.
G -20365

dam. LEKARKA 
kunki do

poszukuje ople 
rocznej dziew-

OWCZARKI niemieckie, ro
v-‘ i-* ,7 1 * ll4 VT W JJ U U lL, 1 L 1. s/l
55-52 G-20384

dam Tel.’ 71-14-43 0-20249 KUCHARZA pomoc 1 kel-

MEBLOWÓZ, silnik SW400 
— sprzedam. Tei. 56-02-70

— zatrudnię Tei. 52-38-75 
G-20-125
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Spotkanie z delegatem

Etos pracy
JtRZT PARADOW

SKI należy do ludzi, 
którzy zawodowo i spo 
toczni« prucują ta aziesię- 

tiu. Wyróżnia sią jako rol
nik, znajdujący się w czo- 
iOvvee w gminie Ryjewo a 
bez jego niezwykłej akty- 
wności trudno byłoby wy
obrazić «obie pracą wielu 
miejscowych organizacji. 
Zresztą pochodzi z Trzcia
na — takiej wsi, w której 
ludzie są zgrani i chętnie 
podejmują różne inicjaty
wy —■ scharakteryzował je 
dnego z delegatów na X 
Zjazd PZPR z wojewódz
twa elbląskiego sekretarz 
KG PZPR w Kyjew.e 
Franciszek Olszewski.

Z siedziby Urzędu Gmi
ny udaliśmy się do Trzeia 
na. We wsi znanej ze zwy
cięskiej bitwy polskich 
wojsk podczas szwedzkiego 
potopu przetrwały nazwy 
upamiętmające tamte wy
darzenia. Jedna część 
Trzciana nazywana jest Bu 
ławą, kł6i ą ponoć zgubił 
tu wówczas Karol Gustaw. 
Pola Jerzego Paradowskie
go leżą na Rogalu, czyli 
lam, gdzie półkoliście u- 
stawione były zwycięskie 
polskie wojska. Docieramy 
w chwili, gdy gospodarz 
wybiera slą w pole. Pogo
da sprzyja poi owym pra
com. a i czas nagli, bo 
przy licznych spotkaniach 
i wyjazdach, jaki* go te
raz ezekają trzeba mocno 
spieszyć *fą t rolniczymi 
pracami.

Jerzy Paradowski me 
przyjmuj* Jednak naszej o- 
ferty pomocy przy zwózce 
siana. Zaprasza na rozmo
wą do obszernego, funkcjo 
nalnie urządzonego miesz
kania. Podobnie jak 22 ha 
gospodarstwo jest to wła
sność rodziców. Nadal po
magają oni też w gospodar 
stwie, r a miarą sił. Syn 
nie spieszy sią z formal
nym przejęciem, chce zin
tensyfikować produkcję, 
żeby rodzice przekazując 
mu gospodarstwo po latach 
ciężkiej pracy otrzymali go 
dziwę emerytury. Bierze 
też pod uwagę moralną 
stronę tej sprawy, a więc 
fakt, że moglibv czuć się 
zdani na jego łaskę, a na 
wsi żaden gospodarz, na
wet ten zniedołeżniały nie 
chce być „parobkiem”. Je
rzy Paradowski korzysta z 
ojcowskich doświadczeń, 
popartych praktyką, lata
mi pracy na roli najpierw 
na Mazowszu, a od 1954 
roku w Trzcianie. Ta wie
dza okazuje się bardzo 
przydatna, zwłaszcza ze bar 

^ dzo słabo działają w gminie 
fachowe służby doradcze. 
Na doświadczeniach wynie 
słonych ze szkoły — z 
kwidzyńskiego Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa też 
trudno polegać, bo jednak 
w ciągu tych kilkunastu 
lat, jakie minęły od ma 
tury, sporo się zmieniło. 
Poza tym zdecydował-1 się 
na specjalizację w chowie 
bydła mlecznego i opaso
wego, co wymaga częstych 
fachowych konsultacji.

Jednocześnie doświadcz* 
nia, jakie pr2y tym zdo
był pozwalają na porówna 
nie tego typu rolniczej pro 
dukcji do ogólnych zasad 
działania reformy. Wyja
śnia, że producent już na 
wstępie decyduje o jaicoś- 
ci dobierając pasze, trosz
cząc się o warunki higie
niczne. Jedno zaniedbanie, 
choćby niedomyte naczynia 
na mleko niweczy jego wv- 
siłki. A w drodze od pro
ducenta do konsumenta 
jest niestety bardzo wiele 
możliwości obniżenia jako
ści, przekreślenia rolni

czych starań. Podobnie w 
innych dziedzinach gospo
darki, gdzie rozregulowane 
są niektóre ogniwa w łań 
cuchu powiązań. W rolniczej 
produkcji takimi newralgi 
cznyml punktami są m. in. 
złe przetwórstwo i prze
chowalnictwo. Słabą stroną 
są tez braki lodków che
micznych, chwastobójczych. 
Często zawodzi odbiór pło 
dów rolnych nrzez PZZ i 
GS. Dokuczliwa jest też 
rozbieżność między dekla
racjami, a rzeczywistością, 
bo mówi sią np., że trzeba 
intensyfikować produkcję, 
zwiększać plony, a ograni
cza się dajmy na to kon
traktację rzepaku, który 
na tych terenach udaje się 
znakomicie.

Dlatego też, jeśli z po
wodu złej pogody zdarza
ją nam sią klęski nieuro
dzaju, to x powodu złej 
organizacji w kompleksie 
produkcji żywnościowej 
dobry urodzaj też uważa
ny jest za klęskę. Bolącz
ką tego terenu, wymaga
jącą pilnego rozwiązania 
jest też sprawa melioracji 
giuntów na którą miejsco 
wi rolnicy od dawna już 
czekają, lecz zwodzeni są 
przesuwanymi wciąż ter
minami. Nie można też po 
mijać dokuczliwego próbie 
mu spadku dochodów, 
związanego ze wzrostem 
cen artykułów przemysło
wych dla rolnictwa. Ta 
•prawa wymaga postawie
nia na zjazdowym forum, 
gdyż nieuregulowane jej 
moi* doprowadzić do po
ważnego zaniedbania rolni 
czego parku maszynowego 
i inwestowania w obiekty 
inwentarskie. A bez tsgo 
trudno bęazie też osiągać 
zakładany wzrost żywnoś
ci. Te kwestie obrony rol
niczych interesów powi
nien podjąć także Związek 
Kółek i Organizacji Rol
niczych. Bez nowoczesnoś
ci w gospodarstwie trudno 
będzie utrzymać na wsi 
dobrych gospodarzy, bo po 
zostanie im jedynie praca 
ponad siły.

— W mojej rodzinie cię 
żar ooowiązków spoczywa 
na mnie i na żonie, która 
mu3i mieć też sporo cza
su na wychowanie dwóch 
małych córek. Pomaga 
przy tym także babcia, kió 
ra jako córka piekarza wy 
pieica nam znakomity, wiej 
sKi chieb. Muszę dodać, że 
robi go z tej samej mąki, 
która w miejskich piekar
niach służy do produkcji 
pieczywa o wątpliwej ja
kości. To przykład, jak ró
żne mogą być efekty pra
cy. My rolnicy oceniani 
jesteśmy, a także wynagra 
dzani jedynie za efekty, 
nie za sam fakt, że pra
cujemy. Przydałoby sią

rozszerzyć te kryteria o- 
ceny także na inne zawo
dy. Musimy zdać sobie 
sprawę, te tylko efekty
wna praca może pomóc 
nam przezwyciężyć gospo
darcze trudności — mówi 
Jerzy Paradowski.

Z rodziny wyniósł on 
także społecznikowskie pa
sje. Jest aktywnym dzia
łaczem partyjnym, radnym 
GRN, członkiem plenum 
ZW ZSMP. Udziela się też 
w Ochotniczej Straży Po
żarnej, LZS oraz w spół
dzielczości mleczarskiej. 
Uważa, że na wsi jest bar 
dzc wiele miejsca na spo
łeczną aktywność. W.ele 
osób w Trzcianie Korzysta 
7 możliwości działania na 
rzecz swojego środowiska, 
podejmując sporo czynów 
sDołecznych jak choćby bu 
dowę chodnika, remont re 
mizy strażackiej. Marzy 
im sie także społeczne wy 
budowanie wiejskiego wo
dociągu. Zależy im na 
zm anie oblicza wsi. na po 
prawie jakości życia

Jerzy Paradowski bar
dzo duże znaczenie pizypi- 
suje działalności Ludowjch 
Zespołów Sportowych. Pro 
waazi miejscowy LZS z 
prawdziwą pasją. nie 
szczędząc wolnego cza
su, by zachęcić młodzież 
do uprawiania sportu Sam 
osiągał kiedyś znaczące 
wyniki w podnoszeniu cię
żarów, uczestniczył w 
spartakiadach młodzieży. 
Teraz stara się wszczepić 
nawyk uprawiania sportu 
młodszym mieszkńcom wsi. 
Mówi, że jest to sposób 
na rozbudzanie pasji, na 
naukę systematyczności, na 
wymierne sprawdzenie się, 
a także podniesienie włas 
nej wartości. To także spo 
rób na przysłowiową wiej
ską nudę, którą likwidowa 
no zazwyczaj przy pomo
cy wódki.

Znajomość problemów 
w.eiskiej młodzieży, a tak 
że własne doświadczenia 
wychowawcze przesądziły o 
tym, źe podczas X Zjazdu 
chciałby znaleźć się w gru 
pie zajmującej się sprawa
mi młodzieży,, propagując 
podczas obrad, nodobnie, 
jak w codziennym życiu 
etos pracy.

4*
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Bf&boń MStarągmmrks

zansa dla V
Fot, M. Zarzecki

Beata Puka

CI armatorzy, którzy 
mają nowoczesne stat 
ki oraz szybko potra- 
f i ii dostosować się do no

wych warunków, radzą 
sobie nieźie z konkurencją 
i w) chodzą na swoje nd- 
wet w najcięższych dla że
glugi morskiej czasach. In
ni mają kłopoty. Takim la
pidarnym stwierdzeniem o- 
cenić można obecną sytua
cję w polskiej flocie han
dlowej. Ocena ta jednak 
wydać się może nie w peł
ni sprawiedliwa i wnikliwa 
bez dodatkowych wyjaś
nień.

Właśnie m in. umiejęt
ność radzenia sobie w każ
dych warunKach i przedsię 
biorczość kierownictwa o- 
raz stosunkowo spory sto
pień nowoczesności floty 
Polskiej Żeglugi Morskiej 
miały niewątpliwie zasadni
czy wpływ na to, że arma
tor ten wymknął się z kry
zysowych kleszczy. Znacze
nie miał tu jednak także 
sam charakter floty tram
powej, jej większa eiastycz 
ność, możliwość wyboru 
klientów i unikanie strat 
wynikających z obsługi de
ficytowych tras.

Natomiast Polskie Linie 
Oceaniczne już w przedbie- 
gach znalazły się na gorszej

pozycji. Wycofanie się z 
obsługi którejkolwiek z Zaj 
mowanych dotychczas stale 
a ostatnio nieopłacalnych 
linii oznacza ustąpiłbne kon 
kurencji oocych banaer po
la, na które wcisnąć się 
ponownie jest zwykle bar
dzo trudno. Znaczne pogor
szenie się sytuacji ekonomi 
cznej PLO miało m. in. ści
sły związek z radykalnym 
spadkiem na początku lat 
80. obrotów polskiego han
dlu zagranicznego, które i

gą morską. Tak jest np. z 
linią do Afryki Wschodniej. 
Mimo wszystko jednak do
płacanie do obsługi deficy
towych linii jest oczywiś
cie z punktu widzenia inte
resów państwa na dłuższą 
metę nie do przyjęcia.

Jeśli me rezygnację z li
nii to ograniczanie liczDy 
stałych rejsów dyktuje ró
wnocześnie druga twarda 
konieczność; wjkruszanie 
się starych statków, któ
rych miejsca w PLO wciąż

60 LńI

nadal są dalekie od zadowa 
łających- Dylemat; utrzymy 
wać czy rezygnować z ob
sługi deficytowych linii — 
jest tym większy, ze w grę 
wchodzą nie tylko obecne 
ale i przyszłe interesy. Są 
bowiem linie obecnie rahi- 
tyczne, ale łączące nas z 
tymi krajami rozwijający
mi się, z którymi mamy 
szansę znacznie zwiększyć 
handel w przyszłości, a mo
że to następować tylko dru-

W Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Pilica” w Tomaszowie Mazowieckim 
(woj. piotrkowskie) produkuje się na eksport ao krajów socjalistycznych garnitury 
męskie, marynarki i spodnie o łącznej wartości 6,5 min rubli, do kapitalistycznych 
zaś; spoanfe, marynarki młodzieżowe, marynarki męskie wartości 140,2 min zł w 
cenach transakcyjnych, Eksport obejmuje ponad 65 proc. produkcji. Na rynek kra
jowy szyje się tu ubrania męskie całodzienne, popołudniowe, wieczorowe, sportowe, 
spodnie męskie I damskie, żakiety damskie oraz spódniczki dziewczęce.

(KB)
Na zdjęciu: kontrola techniczna. CAF — Witold Rozmysłowic*

leszcze nie zajmują uowe. 
W ciągu ostatnich 5 lat flo
ta PLO zmniejszyła się o 
51 statków, w tym o 25 
własnych i 4 czarterowane 
— w dwóch ostatnich la
tach. W rezultacie do za
dań tegorocznych armator 
limowy przystąpił mając do 
dyspozycji już tylko 125 
jednostek, w tym 8 con-ro 
i ro-ro należących do spó
łek żeglugowych zarejestro 
wanych w Panamie; hisz- 
pańsko-polskiej i francus
ko-polskiej. Sytuację ratuje 
częściowo fakt, że mimo 
spadku tonażu wejście w 
ostatnich latach do eks
ploatacji 5 nowoczesnych 
jednostek zrekompensowało 
zdolność przewozową kilku 
nast.u wycofanych. Mimo to 
średni wiek pozostałych 
wynosi 12—14 lat. Najbar
dziej nowoczesna cześć flo
ty PLO sKupiona jest na 
liniach; pómocno-amerykań 
skiej, angielskiej i austra
lijskiej. Większość statków 
na pozostałych liniach da
leka jest od technicznej i 
technologicznej nowoczes
ności i trudno je uznać za 
konkurencyjne.

Liczba linii zmniejszyła 
się z 31 na początku lat 
80. do 24 obecnie. Za
wieszono np. linię do Wiel
kich Jezior Ameryki i Ka
nady, do Środkowej Ame
ryki, do zachodniej Szwe
cji, do Bremen i Hambur
ga oraz do Rouen a także 
kontenerową z Gdyni do 
Goeteborga. Ponadto nastą
piły połączenia linii antwer 
pijskiej z rotterdamską o- 
raz wietnamskiej z indone- 
zyjsko-fiłipińską., Na więk
szości linii zwiększono czę
stotliwość rejsów oraz ogra 
niczono liczbę regularnie

Polak w
Jadę w delegację do Bj- 

lei . Podlaskiej. Dworzec 
Warszawa Wschodnia.

— Poproszę bilet, pierw
sza klasa pospieszny.

— Dwieście siedemdzie
siąt złotych.

— Pani ma bilet drugiej 
klasy, a jedzie pani w 
pierwszej — mówi mi kon
duktor w dziesięć minut po 
odjeździe pociągu. Tłuma
czę, wyjaśniam; kasjerka 
się pomyliła, pokazuję de
legację. Nic. 775 zł dopłaty.

Biała Podlaska, taksów
ką do roboty, czyli do roz
mów z ludźmi Późne po
południe. Gdzie tu można 
coś zjeść?

Restauracja w rynku.
— Dziunia, chodź do nas 

— swojsko tu aż za bardzo.
Bułka, żółty ser. kefir.
Hotel: nie mamy miejsc, 

trzeba rezerwować kilka 
4ni wcześniej.

—• Ale ja w delegacji, nie 
mogłam wcześniej.

— Każdy rak mówi.
— Trochę dyskusji, ao- 

latkowe argumenty — mo- 
te^miejsce się znajdzie.

Następnego dnia powrót 
z Białej Podlaskiej. Auto
bus do Warszawy — 13.20. 
O 12.40 kasa już zamknię
ta. Wvwieszka bilety sprze 
daj* kiercwca. Ustawiam 
•!« orzy właściwym stano-

Kóku. Tłum yjęcznieje. O 
5C komunikat: autobus

z 13.20 będzie podstawiony 
na stanowisko drugie. Au
tobus podjeżdża, tłum się 
rzuca.

— Wpuszczam tylko z bi
letami — zapowiada kie
rowca.

Pierwsza bez biletu cze
ka matka z małym dziec
kiem. I z dwoma mężczyz
nami, bez których — zapo
wiada wszystkim, absolut
nie nie pojedzie. W autobu 
Sie są jeszcze trzy wolne 
miejsca. Przed autobusem 
— kilkadziesiąt chętnych. 
Zaczyna się szturm. Ma
cham delegacją. Kiedyś 
skazując delegację można 
bvło kunić bilety bez ko
lejki.

— Pasażerowie z delega
cją bez kolejki? Pani sobie 
żartuje — wyjaśnia mi kie
rowca. — Teraz jest ich 
tylu, że pasażerowie bez 
delegacji powinni być za
łatwiani poza kolejką.

— Stasiek, ty naprawdę 
chcesz jechać do tej War
szawy? — pyta kierowcę 
dyżurny ruchu. — Bo jeśli 
niekonieczni«, to podstawi
my sana, pcjedr.ie Jasiek i 
więcej ludzi się zabierze

Pasażerowie z biletami 
krzyczą, żeby jechać, ci bez 
biletu — żeby się przesia
dać. Ludzie przy autobusie 
krzyczą głośniej. Podjeżdża 
sar Co za ulga! Wsiada 
dodatkowo kilkanaście osób

Mówi inżynier, pracownik 
warszawskiego metra.

— Dziś jeaziesz do Miko- 
łowa — zapnwiedz.ał mi 
szef. — Rano załatwisz 
sprawę, jutro wracasz Eks 
pres do Katowic 16.50. Ko
lejka przed kasą. Nie zdą
żę. Wsiadam bez biletu. 
Konduktor gdzieś w pocią
gu. Zamiast 50u płacę 1100 
zł. Hotel „Silesia”. Szczęś
liwie jest miejsce. Ko’acja, 
bez alkoholu — 700 zł. Ra-

5« lata i nie chce mi się 
biegać rano do baru mlecz
nego, a wieczorem parzyć 
herbatę po kryjomu w ho
telowym pokoju.

— Panowie na delega
cjach? To siedemdziesiąt 
procent naszych klientów. 
Przeważnie mężczyźni. Ko
biety zdarzają się w tvm 
gronie rzadko — mówi pa
ni z biura rezerwacji miejsc 
hotelu „Polonia” w War
szawie. Hotel leży w cen
trum miasta, w pobliżu 
dworca i z tego względu 
jest przez osoby na delega-

dej chwili pojechać w de
legację i załatwić to, co 
trzeba. Nię mówię o załat
wianiu papierków, zezwo
leń, bo te w końcu można 
wydusić korespondencyjnie. 
Ale żadnej śrubki nie za- 
łaiwi sie dziś przy pomocy 
pisemnego zamówienia. Trze 
ba jechać, gadać, stosować 
argumenty wspomagając®.

— Nie dysponujemy żad
nymi analizami problemu
— przyznaje rzecznik pra
sowy Ministerstwa Pracy, 
Płac i Spraw Socjalnych.
— Ostatnie opracowanie na

Podróż po stempel
no hotelowe śniadanie: 400 
zł. Taksówka do Mikołowa, 
niedaleko wprawdzie, ale 
zależy mi na czasie: 700 zł. 
Załatwiam sprawę — po 
trzech godzinach jestem 
wolny. Nie chodzę po skle
pach. żeby nie wydawać pie 
niędzy. Obiad z kolega — 
po 700 rf ud łebka. Wzią
łem x domu 5 tysięcy i nie 
mam za co wracać. Poży
czam na bilet. Półtoradnio- 
wa delegacja kosztowała 
mnie prawie 6 tys. zł. Zwró 
cą mi: pociąg w obie stro
ny z miejscówkami: 1100 zł, 
hotel — 1200, półtorej diety 
— 360 zł. Razem: 2600 zł. 
Dopłaciłem mniej więcej 
drugi* tyle. A1* mam już

cjach chętnie odwiedzany. 
— Przyjeżdżają przeważnie 
z teczkami. Przywożą grzał 
ki. parzą sobie w pokojach 
herbatki, spotykają się w 
nich po dwóch, trzech. Po
pijają.1 Przymykamy na to 
oczy, dopóki nie jest za 
głośno.

Jeżdżą najczęściej urzęd
nicy albo tak zwane służ
by zaopatrzenia.

— Dobry zaopatrzenio
wiec jest dziś cenniejszy 
niż dobry dyrektor — mó
wi prezes jednej z warszaw 
skich spółdzielni pracy. — 
A dobry zaopatrzeniowiec 
to taki, który może w każ-

temat delegacji pochodzi 
sprzed kilku lat. Od tego 
czasu zmieniło się wiele, 
przede wszystkim przepisy.

To zresztą nie jest takim 
ewenementem. Poza uchwsi 
łą Rady Ministrów z 27 
kwietnia 1973 roku wydano 
kilkanaście decyzji, zarzą
dzeń. rozporządzeń, Wszyst 
kie zmierzały do ograniczę 
nia wyjazd 5w służbowych.

Dziesięć lat temu Mie
czysław Bednarski, specja
lista w Ministerstwie Pra
cy, Płac i Spraw Socjal
nych szacował, ie pracow
nicy odbywają rocznie 39— 
41 min podróży służbowych

W ł,9f4. r. wydano na dele
gacje służbow* 9 mld zł — 
rzecz jasna w ówczesnych 
cenach, Obsługa jednej de
legacji: wystawianie pole
ceń, weryfikacji rachun
ków, Ich likwidacja i księ
gowanie zajmowała pra
cownikom służb finansowo- 
księgowych dwie godziny. 
Przejazdy publicznymi śród 
kami komunikacji podczas 
podróży służbowych zabiera 
ły pracownikom 102—104 
min godzin. Panowie z de
legacjami w kieszeni zaj
mowali w pociągach i auto 
busach 74—76 min miejsc 
rocznie

Do jednostek nadrzędnych 
oraz organów władzy i ad
ministracji państwowej pra 
cownicy odbywali 4 — 4,5 
min podróży służbowych.

Od tamtych lat nie ma 
równie szczegółowych da
nych i analiz sprawy dele
gacji służbowych. Jedynie 
GUS podaje że w 1985 ro
ku wydano na podróże służ 
bowe 34 mld zł.

— Nie analizowaliśmy 
problemu — przyznaje dr 
Roszkowski z Instytutu Pra 
cy i Spraw Socjalnych, zaj 
mujący się wykorzystaniem 
czasu pracy. — Kiedyś je
dnak zainteresowałem się 
petentami urzędów woje
wódzkich., W urzędzie ostro 
łeckim rocznie przewija sie 
40 tys. klientów. Rozmawia 
łem na ich temat z jednym 
z dyrektorów. Powiedział 
mi połowa interesantów to 
ludzie, którzy zjawiają sie

odwiedzanych przez nasze 
statki portów.

Spośród pozostałych tras 
najbardziej zagrożone są 
na skutek konieczności ska 
sowania kolejnych przesta
rzałych jednostek linie; ben 
galska, indonezyjsko-wiet- 
namska oraz do wschodniej 
i zachodniej Afryki,

Przypomnijmy, że reali
zacja kontraktów na dosta
wy ze Stoczni im. Komuny 
Paryskiej i Stoczni Gdań
skiej im. Lenina 16 stat
ków postępuje z 1—3-let- 
nim opóźnieniem przypad
ła bowiem na okres z wie
lu przyczyn szczególnie nie
sprzyjających wzmacnianiu 
i unowocześnianiu polskiej 
floty. W tym roku PLO 0- 
trzymać mają pierwsze dwa 
drobnicowce z serii 8 za
mówionych: .Warszawę II” 
i „Krakow II”.

W końcu lutego br. Pre
zydium Rządu podjęło w 
sprawie PLO kompleksowe 
decyzje dotyczące działań, 
które maią na celu uzdro
wienie sytuacji ekonomicz
nej w bież. 5-leciu. Na de
cyzję tę wpłynęło znacze
nie żeglugi liniowej dla go
spodarki narodowej, zwła
szcza rola w ochronie bi
lansu płatniczego państwa.

Kroki te stwarzając pod
stawę zaolności kredyto
wej nakładają równocześ
nie szczególnie odpowie
dzialne zadania na armato
ra, który w tych warun
kach tym energiczniej przy 
stąpił do normowania swo
jej gospodarki Nasilono 
zwłaszcza zabiegi oszczęd
nościowe oraz te, które 
określamy pojęciem „efek
tywność”.

Pracownicy świadomi są 
na ogół wagi tych poczy
nań i wiedzą o jaką stawkę 
toczy się gra. Nieobojętny 
jest im też jednak fakt, że 
jak miecz Darooklesa wisi 
nad nimi od kilku lat groź 
ba redukcji etatów w związ 
ku z wycofaniem z ekslplo- 
atacji przestarzałych stat
ków. PLO w rezultacie są 
jednym ' z nielicznych w 
kraju przedsiębiorstw, w 
którym występuje nadmiar 
ludzi do pracy. Wiąże się 
z tym wiele ludzkich spraw, 
ale też atut: możność pro
wadzenia działań uzdrawia 
jących sytuację z udziałem 
najlepszych, a to przecież 
zwiększa szansę powodze

nia.

Teresa Chudek

źu po to. żeby podstemplo
wać delegację.

Do Warszawy, wojewódz 
twa, do centrali przyjeżdża 
się załatwić papierki. Po- 
poiudniowym pociągiem, ko 
lacyjka w hotelu. Rano do 
ministerstwa. Zakupy dla 
żony, popołudniowym po
ciągiem z powrotem. Takie 
delegacje wiążą się z pew
nym obyczajem.

— Ale trudniej dziś wy
syłać ludzi na dłuzsze wy
jazdy. Coraz mniej jest na 
to chętnych — mówi jeden 
z dyrektorów NIK. — Gdy 
uprzedzam nowego pracow 
nika, źe trzeba będzie jeź
dzić, waha się. Do delegacji 
się dokłaaa. Trudno zjeść 
coś taniego, kupować parę 
deko wędliny na kartki.

Dziś prawdopodobnie 
mniej Polaków jeździ w de 
legację. Nie każdy ma ocho 
tę dopłacać do tej imprezy 
z własnej kieszeni. Mecha
nizm ekonomiczny został 
uruchomiony. A jeśli jesz
cze nauczymy się, że wieie 
spraw powinno się załat
wiać przy użyciu teleksu 
czy telefonu — to może trze 
Da beazie pomyśleć o tym, 
by konieczny wyjazd w de
legację był mniejszą niż 
dziś zmorą. Ale może w 
tych przyszłych czasach, 
nie będzie to już potrze
bne’

BOŻENA WAWR7FWSKA

^Śndtio

Listy * Polemiki * Odpowiedzi
POTRZEBNE ZDROWE RĘCE DO PRACY

Niejako wyprzedzając okres zbioru płodów rolnych, 
chciałbym zabrać głos w sprawie dla naszego kraju 
DCrdzo ważnej. Bo dużo s<ę mówi o niegospodarności 
i klęskach urodzaju, a gdy one nadejdą, to jesteśmy 
woDec newułu prac w rolnictwie bezradni. Tymczasem 
wystarczyłoby, aby młodzi, zdrowi uczniowie szkół śred
nico i studenci tak zaplanowali swoje wakacje, by włą
czyć się do prac poiowyeh i zbioru owoców w okresie 
nasilenia tych prac. Nie chodzi o to, by pracowali za 
darmo, lecz za opratą. Tokż& biorę pod uwayę fakt, ze 
nie może to być praca ponad siły, lecz zwykły 7-go- 
dzinny jej tok, Dziewczętom proponuję prace we wrześ
niu przy przetwórstwie owoców. Rolnikom i sadownikom 
życzę urodzajów.

Antoni Kuror 
Gaynla

PRAWDZIWE ... PUSTKI
\

Szanowna redakcjo! Piszę do was pod wpływem 
zdenerwowania. Codziennie odpiowadzam córkę do 
przedszkola na Pustkach Cisowskich w Gdyni, codzien
nie chodzę do supersamu po zakupy — pokonując pla
ce przypominające plażę. Kobiety brną w piachu lub 
błocie, gdy troszkę popada deszcz. Tymczasem pra
cownicy z Zieleni Miejskiej z uporem godnym lepszej 
sprawy i stoickim spokojem usypują pod oknami kwiet 
ruki. Przez dwa Iota trwa taki stan, a ja uważam ten 
fakt za karygodny. Bo niby dlaczego nie można ułożyć 
chociażoy tymczasowych chodników? Dzisiaj właśnie 
mojej córce między sanaał a stopę dostał się kawałek 
szkła Oczywiście zmuszono byłam wrócić do domu, 
i spóźniłam się do pracy, Do czego to podobne, żeby 
tak potrzebne sprawy odsuwać na dolszy plan, o budo 
wać kwietniki? Lubię kwiaty, ale jestem zwolenniczką 
logicznego myślenia. Proszę o interwencję bo zagad
nięci na ten temat pracownicy Zieleni Miejskiej wzru
szają ram.onami, matki nie wieazą jak dłuyo to będzie 
trwało, a przecież codziennie trzeba dźwigać siatki z 
zakupami. Brnąc w piacnu jest to co najmniej trudne.

W imieniu swoim I Innych mieszkańców Pustek Ci
sowskich

Barbara Nariocn 
Gdynia

DLACZEGO KIOSKI BYŁY NIECZYNNE?

Z przykrością jesteśmy zmuszeni potwierdzić kryty
kę, dotyczącą zamkniętych kiosków w dz:emicy 
Gaańsk-Stogi, Faktycznie — nie był to żart ani tym 
bardziej żart zamierzony, gdyż spośród 9 znajdujących 
się w tej dzielnicy (a nie jak poduno w informacji 13) 
k.osków, 3 zostały wyznaczone do pełnienia dyżurów. 
Byty to dwa kioski przy ul. Sfryjewskiego i jeden przy 
ul. Niskiej. Wyłączenie z działalności handlowej dwóch 
spośróa nich jest spowodowane w pierwszym przypad
ku urlopem, w drugim —■ chorobą sprzedawcy. Zaś je
den kiosk sprzedawca zamknął samowolnie — co 
stwierdziła przeprowadzona kontrola. Za takie lekce
ważenie klientów sprzedawcę ukaraliśmy pisemnym 
upomnieniem.

Myślimy, że wzmożone kontrole wewnętrzne wyeli
minują w przyszłości podobne nieprawidłowości.

2-cu dyrektora RSW „Prasa-Książka-ftuch” 
Maria Rynkiewlcz

NA PRZESZKODZIE — TYLKO PRZEPISY

Do publikacji ot.: „Brak przezorności, czy dobrej 
woli..?" („Dz. B.” z 14 kwietnio br.), w której poru
szaliśmy problem grupowego ubezpieczenia na życie 
taksówkarzy — ustosunkowały się: PZU, Naczelna 
Rada Zrzeszenia Prywatnego Transportu w Warsza
wie oraz jej oddział w Gdańsku, a takie środowisko 
gdańskich taksówkarzy.

Inspektorat Wojewódzki PZU w Gdańsku, podobnie 
jak my, dostrzega problem ubezpieczenia taksówka
rzy — lecz w innym aspekcie, a mianowicie więk
szej popularyzacji form jednostkowego ubezpieczenia 
na życie w środowisku taksówkarzy, W wyjaśnieniu 
PZU czytamy m. in.: „Artykuł rzeczowo I wyczerpu
jąco omaw'ajqcy zasady grupowego ubezpieczenia 
na życie, nie zawiera błędów merytorycznych, z wy
jątkiem stwierdzeń: „takie ubezpieczenie może za
wrzeć także Zrzeszenie Prywalnego Transportu" I da
lej: „formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, by rzosza 
gdańskich taksówkarzy skorzystała z uprawnień tzw.
grupowego ubezpieczenia na życie”.......Z przykrością
■nformujemy — pisze P7U —- ie to właśnie względy 
foimalne r.le pozwalają na objęcie grupowym ubez
pieczeniem na życie m. in. taksówkarzy. Ogólne wa
runki grupowego ubezpieczenia stanowią, że mogą do 
niego przystąpić pracownicy, zatrudnieni na pod
stawie umowy o pracę, powołania, wyboru, miano
wania lub spółdzielczej umowy o pracę. Składki 
ubezpieczeniowe są potrącone z wynagrodzenia za 
pracę lub 2 innych wypłat, z tytułu należności za 
pracę, co zapewnia regularność opłat i zmniejsza pra
cochłonność oraz koszty obsługi ubezpieczenia. Tym
czasem członkostwo właścicieli taksówek w Zrzeszeniu 
Prywatnego Transportu, nie powoduje nawiązania sto
sunku pracy i z tego względu zrzeszenie me może 
zawrzeć grupowego ubezpieczenia na życie, obejmu
jącego taksówka'zy. Powyższa zasada nie dotyczy 
pracowników zrzeszenia”.

PZU wyjaśnia dalej, ie taki stan 'zeczy nie ozna
cza, że osuby nie zatrudnione na zasadach okre- 
ślonych kodeksem procy są pozbawione ochrony ubez
pieczeniowej. Dla nich prowadzone jest jednostkowe 
ubezpieczenie na życie, które podobnie jak grupowe 
zapewnia w razie śmierci ubezpieczonego (taksówka
rze — przyp. red.) pomoc materialną.

W piśmie czytamy dalej: „Podobnie jak red. B. 
Kalita uważamy, «j problem ubezpieczenia na życie 
taksówkarzy jest istotny i powinien być rozwiązany. 
Dlatego w najbliższym czasie p-zekażemy Zrzeszeniu 
Prywatnego Transportu odpowiednią liczbę ulotek o je
dnostkowym uoerpieczeniu na życie. Decyzję o za
warciu ubezpieczenia podejmą wówczas sami zain
teresowani”.

Zrzeszenie Prywatnego Transportu w Gdańsku przy
słało nam korespondencję, popierającą stanowi iko 
PZU w tej sprawie, wyjaśniając jednocześnie, że 
członkowie zrzeszenia podlegają jedynie ubezpiecze
niu społecznemu ZUS i z tego tytułu otrzymują 
należne świadczenia.

Ponieważ środowisko taksówkarzy widzi nadal pro
blem ubezpieczenia na życie właścicieli taksówek, 
wykonujących zawód taksówkarza, a zrzesz, r.ych w 
Zrzeszeniu Prywatnego Transportu (o czym świadczy 
korespondencja naaesłana do reaakcji od żen tak
sówkarzy — jeden z listów publikowaliśmy na naszych 
łamach), zwróciliśmy się w tej sprawie do Rady 
Naczelnej Zrzeszenia Prywatnego Transportu w War
szawie. Było to tym bardziej celowe, że problem 
ubezpieczenia na życie taksówkarzy nie jest general
nie rozwiązany ze względów czysto formalnych 
(wynika to z wyjaśnienia PZU) w całym kraju, Dyrek
tor Rady Naczelnej ZPT w Warszawie Stanisław No
wak poinformował nas, że podejmie próby pokona
nia owych barier formalnych. Służyć temu będzie 
spotkanie Naczelnej Raay ZPT z centralą PZU w 
Warszawie.

Niezależnie od tego warto podkreślić, że w oddziale 
gdańskim ZPT należałoby czym prędzej poprawić 
szwankującą informację. Nie możno bowiem Dr mi
nąć, że ZPT zostato powołane po to, by strzec in
teresów wielotysięcznej rzeszy taksówKarzy

(Oor. B.K.)
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Pod hasłem: „Ludzie i Morze'

Polsko - radziecki festiwal filmowy
Tradycyjnie już w czasie Dni Morza zainauguro

wany zostanie kolejny Polsko-Fadziecki Festiwal 
Fümowy „Luazie i Morze”, którego organizatora
mi są: Dom Radzieckiej Nauki i Kultury w Gdań
sku, Morski Ośrodek Kultury i Informacja w Gdy
ni oraz gaańskie Stowarzyszenie Działaczy Kultu
ry Morskiej.

Na temat genezy i ooec- 
nych założeń polsKo-ra- 
dzieckiego festiwalu fil
mowego rozmawiamy z 
dyrektorem imprezy, preze 
sem Z O Ligi Morskiej w 
PLO — BOLESŁ A W EM 
WOJTOWICZEM. — Festi
wal „Ludzie i Morze” na
rodził si*} z inicjatywy pol
skich i radzieckich stväen 
tów, a jego pierwsza eayc- 
ja odbyła się w Łodzi, cen
trum. polskiej kinemato
grafii — mówi B. Wojto
wicz.

— Dwie tóazkie uczel
nie: Państwowa Wyższa
SzkoW Filmowa, Telewizyj 
na i Teatralna oraz Uni
wersytet Łódzki prowadzi
ły zawsze ożywione kontak
ty z uczelniami radziecki
mi o profilu filmowym lub 
filmoznawczym. Wspólne 
zainteresowania! sprawami 
morskimi sprawiły, że 
zorganizowano festiwal fil
mów o problematyce mor
skiej. przeniesienie tego ty
pu konfrontacji do Trój
miasta wiązało sie me tyl
ko z jeao nadmorskim po-

O tym marto 
wjedź*

DZISIAJ ZAPRASZAJĄ NAS:

• KMPiK w Gdyni, ul. Swię 
tojańska 68 o godz. 18 na spot
kanie pt.: Andrzej tvachowiak 
— inicjator obchodów święta 
morza
• na seminarium krajoznaw 

cze poświęcone S. Żeromskie
mu o godz. 16 w Gdyni-Orło- 
wie ul. Bohaterów Stalingra
du 6 w ..doniKu Żeromskiego’’. 
W programie, prelekcja dys
kusja oraz wycieczka piesza"
• Klub ..Rernus” Gdynia-Ci 

sowa ul. Chylońska 141 (pa
wilon hanaiowy na piętrze) o 
godz. 17 na popis roczny ucz
niów szkół muzycznych

• Federacja Konsumentów 
na zebranie sprawozdawczo- 
wyborcze o godz. 16 w Klubie 
PSS „Bursztynek” w Gdyni, 
ul. Władysława IV swych człon 
ków i sympatyków.
• Jutro w auli sopockiego 

Grand Hotelu wystąoi znana 
skrzypaczka — Joanna Mądro 
szkiewicz.

łożeniem, ale też z faktem, 
iż Gdańsk stał się miej
scem prezentacji polskiej 
twórczości filmowej i tu 
właśnie powstaia najlep
sza atmosfera. Wyraźne o- 
żywienie filmowych komak 
tów polsKo-radzieckich na
stąpiło po otwarciu Dorr^u 
Radzieckiej Nauki i Kul
tury w Gdańsku, którego 
kierownik filmoteki — 
MICHAŁ SPIRKIN jest je
dnym ze współorganizato 
rów festiwalu.

• Bolesław Wojtowicz poin
formował nas, iż w ra
mach konfrontacji mor
skich filmów polskich i ra 
dzieckich pokazywane bę
dą obrazy długo-, średnio- 
i kr ótkomet razowe. a 
wśród nich zarówno fumy 
fabularne, jak i dokumen
talne. Założeniem festi
walu jest m. in. prezenta

cja filmów o walorach 
społeczno-politycznych, hi
storycznych, poznawczych, 
wyróżniających się pozio
mem artystycznym i aktu
alnością filmowego zapi
su.

Otwarcie VI Polsko-Ra
dzieckiego Festiwalu Fil
mowego „Ludzie i Morze 
Trójmiasto ’86 odbędzie 
się 26 bm. o- godz. 12 w 
Domu Radzieckiej Nauki i 
Kultury przy ul. Długiej 
35 w Gdańsku, natomiast 
pokazy festiwalowych fil
mów przewidziano na 3 
lipca, 7 sierpnia, 4 wrze
śnia i 2 października br. 
Festiwal zakończy się bo
wiem 6 listopada br., w 
przededniu 68 rocznicy 
Wielkiej Socjalistycznej 
Rewolucji Październikowej 
Do udziału w tegorocznym 
festiwalu ,.Ludzie i Morze 
jego organizatorzy zapra
szają wszystkich miłośni
ków morza i sztuki filmo
wej którzy zgłoszą swój 
udział w dyrekcji impre
zy w DRNiK. Tam wyda
wane sa bowiem bezpłatne 
zaproszenia na festiwalo
we projekcje.

A. KUC7MARSKA

Przez telefon łatwiej

Ostry dyżur
Od wczesnych godzin rannych rozpoczął się „ostry 

dyżur” sopockiego telefonu zaufania. W czasie trzech 
dni dyżuru grono działaczy społecznych tego miast” 
posiawiio sobie za cel podjęcie wszelkich działań zmie
rzających do ograniczenia licznych przejawów pato
logii społecznej, znieczulicy, obojętności wobec ludzkich 
trosk, niegospodarności oraz braku troski o ochronę śro
dowiska. Jest to więc specjalny dyżur telefonu zau
fania.

Już pierwszy dzień wykazał niemożliwość ogranicze
nia tej akcji wyłącznie do Sopotu. Liczne tele
fony t Gdańska i Gdyni spotkały się jednak z natych
miastowym odzewem dyżurującego. Oto kilka przykła
dów z pierwszego dnia z sopockim telefonem zaufania.

Godz. 8.50. Młodej matce, przechodniów przed 
mieszkance Sopotu która kiem PKO SA oraz przed 
chciała w sklepie wymienić sklepem „Pewex” przy ul 
majowe mleko w proszku Bohaterów Monte Cassino, 
na inne, ekspedientka ofe- O sytuacji tej powiado
mię jedynie zwrot pienię- miony zostaje MUSW w So 
dzy. Zbulwersowana *aką pocie.
decyzja przedstawia swoją Godz. 12.00 Mieszkanki 
sprawę w telefonie zaufa- posesji przy ul. Czerwonej 
nia. Natychmiastowa inter- Armii 68 od 15 lat doma- 
wencja w WSS' „Społem” gają się odmalowania klat- 
i Wydziale Handlu powo- ki schodowej. Mimo poae- 
duje. że wkrótce wszystkie szłego wieku same zajmu-
s*depy rozpoczynają wymia 
ne majowego mleka.

Godz. 10.15. Mieszkańca 
Sopotu skarżą się na skan-

ją się tam utrzymywaniem 
porządku. Jednak wszyst
kie prośby o oamalowan te 
składane w ROM nr 3 w

da liczne zachowanie tzw. Sopocie pozostają bez echa.
cinkciarzy, handlujących 
obcą walutą, zaczepiających

Wyścig do czystości

Do ideału dUilek<*
w Gdym podsumowano 

wyniki dorocznej akcji „Po
sesja”, a konkretnie jej II 
etapu.

Jak stwierdził wiceprezy
dent Jan Ślusarz — wy
ścig do czystości przynosi 
miastu coraz lepsze rezul
taty.

Jakie noty wystawiono 
kontrolowanym?

Gdyńska Spółdzielnia Miesz
kaniowa została pochwalona 
za czystość w budynkach przy 
ul. Rydzowej 1 Borowikowej, 
GAM za bloki przy ul Pow
stania Śląskiego 4 6 i ul. Że
romskiego 36. 37- i 39. Spółdziel 
nia im. Komuny Paryskiej mo 
że szczycić się budynkami przy 
ul. Wincentego Gruny 59 i 
Szczecińskiej 11—20 Na uzna
nie zasłużyły; ROM 6 za wzoro
wy dom przy ul Zamenho
fa 1. Dom Nauczyciela w Or
łowie przy ul. Świętopełka 
oraz Zakład Gazyfikacji Bez
przewodowej przy ul. Chyloń
skiej.

Do brudasów można zaliczyć 
ROM nr 5 choćby tylko za fa 
talnie utrzymane bloki przy ul. 
Nauczycielskiej 5 i Śląskiej 
51-55. Zaniedbała swoje podwór 
ko Spółdzielnia ..Rękodzieło" 
przy al Zwycięstwa 31. „pod
padły” kontrolerom prywatne

posesje przy ul. Masztowej 19, 
Wyspiańskiego 25, Czerwonych 
Kosynierów 101.

Wydano zalecenia, prze
prowadzono rozmowy, ocze 
kuje się poprawy. Posypa
ły się mandaty i przyspo
rzono zajęcia Kolegium ds. 
Wykroczeń, ale przecież 
nie w tym rzecz. Gdynia, 
która przez wiele lat wio
dła prym we współzawod
nictwie miast tej samej 
wielkości i zdobywała lau- 
ry za estetykę, stan sani- 
tarriy, wygląd ulic, zieleń
ców, osiedli, jakoś nie mo
że powrócić do dawnej 
świetności. Ńa pewno sporo 
winy ponoszą poszczególne 
administracje i przedsiębior 
stwa komunalne. Gdy mo
wa o tych ostatnich, przy
kładem mogą b'ć nie tyl
ko zdarzające się — choć 
rzadko — przypadki opóź
nień w wywozie śmieci, 
lecz również brak konsek
wencji w działaniu, który 
m. in. doprowadza do te
go, że każda ulewa i bu
rza puwoduje zamulanie

ulic w rejonacn* wyżej po
łożonych. Tak się dzieje m. 
in. na ul. Wincentego 
Gruny, ul. Czerwonych 
Kosynierów, naprzeciwko 
rzeźni w rejonie pawilonów 
Aż się prosi tam o murki 
oporowe i leDsze zabezpie
czenie skarp oraz różnych 
pagórków, z których wszy
stko spływa na ulice. Aoi e 
sujemy tę uwagę do Przed
siębiorstwa Dróg i Zieleni 
Koszt byłby jednorazowy, 
ale za to duża oszczędność, 
bowiem można by uniknąć 
w przyszłości dosłownego 
wrzucania w błoto złotó
wek wydawanych na usu
wanie skutków każdej ule
wy.

Wracając do czystości w 
budynkach mieszkalnych w 
syutacji kiedy brak jest 
dozorców, bo po prostu nie 
ma chętnych do tego ro
dzaju zajęcia, lokatorzy mo
gliby bardziej zakrzątnąć 
się wokół swojego obej
ścia.

Jar

Godz. 12.10, Rozmówca 
skarży się, że od dwóch 
miesięcy tzw. węzeł wejhe- 
rowski, w okolicach ulic 
Weiherowskiej i Niepodle
głości przy wiadukcie kole
jowym w Sopocie jest w 
kieruriKU Gdańska wyłą
czony z ruchu. Sytuacja ta 
stwarza duże trudności ko
munikacyjne dla kierow- 
ców korzystających wcześ
niej z tego odcinka. Wy
jeżdżamy. na miejsce wska
zane w rozmowie. Na bu
dowie nie zastaliśmy żywej 
duszy, barakowozy stały 
pozamykane na cztery spu
sty. Z wstępnych obserwa
cji wynika, że cały prob
lem to wymiana 100-metro- 
wego odcinka kostki. Cie
kawe co na to wykonawcy 
robót?

Godz. 13.20 Dzwoni mło
da dziewczyna, która infor
muje, ze w Łazienkach Pół 
nocnych podejrzany typ 
agresywnie zachowuje się 
w stosunku do przechodzą
cych tamtędy kobiet. Na 
opisane nrejsce celem spraw 
dzenia sygnału udaje sie 
milicyjny patrol.

Godz. 16.20. Dzwoni mie
szkanka jednej z kamienic 
przy ulicy Sobieskiego w 
Sopocie. Pomimo niedaw
nego remontu nieszczelne 
dachy i dziurawe rynny po
wodują zalewanie podda
sza i mieszkań.

Godz. 18.00. W podwórzu 
przy ulicy Bema gdzie stoi

porzucona karoseria starej 
„Warszawy”, kilku męzczyzn 
rozpoczęło libację alkoho
lową. Natychmiast interwe
niuje powiadomiony radio
wóz.

Godz. 20.15. Dzwoni zroz
paczona dziewczyna. Jej na
rzeczony, z którym niedłu
go mieli się pobrać, znalazł 
sobie inny obiekt zaintere
sowań. No i cóż tu można 
doradzić?

Godz. 21 50. Telefonuje 
wczasowiczka, mieszkanka 

ban- Katowic. Mówi o możliwoś 
ciach wypoczynku w mieś
cie, o atrakcjach turystycz
nych, o wysokich cenach, o 
wiecznie zagrożonym kąpie 
lisku. „Sopot powoli prze
staje być kurortem” doda
je na koniec rozmowy.

Rozstajemy się w atmo
sferze pewnej nostalgii 
choć i z poczuciem praco
wicie spędzonego, pierw- 
szego dnia dyżuru ’specjal
nego w telefonie zaufania. 
Inne ważne sygnały telefo
niczne, dokładnie odnoto
wane będą sukcesywnie za 
łatwiane.
KRZYSZTOF PATERXOGA

(Pkf)

Co, gdzie, kiedy? 
f TeoniTi

Miniatura, Przygody Tomcia 
Paluszka, g. 10, 12 (sala kina 
„Orzeł" — Elbląg); Królowa 
Śniegu, g. 10, 12.30 (sala -kina 
„Gedania" — Gdańsk) 

GDYNIA, Muzyczny, Księżni 
czka Czardasza, g. 18 (przed- 
stawienie zamknięte); Brel, g. 
21 (scena kameralna) — bilety 
ważne z 15. 06. 86.

tsinpreiyl
SOPOT, Opera Leśna, Kon

cert Centralnego Zespołu Woj 
ska Polskiego, g. 18

F Kina j
GDANSK. Leningrad, Super

man III, USA, od 12 .„ g. 10. 
12.30; Piramida strachu, USA. 
od 12 1.. g. 16, 18.

Drukauz, Ucieczka z Alca
traz. USA, od 15 1„ g 17;
Anielska diablica, czech., od 
18 1., g. 19.

ORUNIA. Kosmos, Skorum
powani, fr„ od 15 1., g. 16,
13. 20.

NOWY PORT 1 Maja, Tato 
nie hój się dentysty, po1 , g.

-16; Przemytnicy, poi , od 18 
1„ g. 18, 20.

WRZESZCZ. Bajka. Głupcv 
z kosmosu, ang., od 12 1„ g. 
10, 12, li, 16; Christine, USA.
oo 18 1., g. 17.45. 20.

Znicz, Skorumpowani, fr 
Od 15 1„ g. 15.30, 17.30, 19.30.

■mil"...:

... pora uprzątnąć okolice 
bastionu św. Elżbiety w Gdań 
sku. Jak nas poinformowali 
czytelnicy zabytek ten jest 
zarośnięty, mury majq ubytki. 
Najbardziej jednak razi zaś
miecony teren, któreyo upo
rządkowaniem mogłaby za
jąc się na przykład młodzież 
szkolna. Do zakończenia nau
ki pozostało jeszcze kilka 
tin1, obowiązków programo
wych jest już nieco mniej, a 
praca na świeżym powietrzu 
nikomu jeszcze nie zaszko
dziła.

• • *

... jeśli nieczynne są wszy
stka automaty telefoniczne 
w budynku poczty, tak jak to 
miało miejsce 14 bm. w So
pocie — to UPT powinien 
szyDko zareagować na inter
wencję mieszkańców w tej 
sprawie. Tymczasem zgłosze
nie o „pożeraniu” przez 
wszystkie automaty strefowe 
monet zostało przez obsługę 
tej placówki zlekceważone.

Czytelnika odesłano do WUT 
Czy to jogo sprawa?

* * *

... Rejon Eksploatacji Nau
czycielskiej Spółdzielni Mie
szkaniowej w GHańsku-Brzeź- 
nie nie powinien zapominać 
o osiedlowych dzieciach. Pia
skownica, do której chodzą, 
usytuowana przy ul. Mazur
skiej 15 jest jedynym miej- 
scćm ich zabaw. Jej stan 
jest fatalny. Interweniujące w 
administracji matki, słyszą w 
odpowiedzi, • że „piasek jest 
zamówiony”.

* * *

... lokatorzy bloków przy ul. 
Góialskiej na Niedźwiedniku' 
przeżywają zło dni. Przyczyni
ły się do tego prace ekip, 
ocieplających budynki (m. in. 
przy ul. Góralskiej 11). A to 
dlatego, że styicpian. którego 
używa się do ocieplania do
mów, jest szlifowany na wy
sokościach. Tak więc deszcz 
białych kulek wpuda do 
mieszkań, a także zaśmieca 
trawniki. Czy pracy tej nie 
można przeprowadzić inaczej?

(bk)

Telefoniczne sygnały do 
tej rubryki redaktor dyżurny 
przyjmuje w poniedziałki, 
wtorki, środy i p!atki w go
dzinach od I0 do 13.

SOPOT, Bałtyk Skorumpo
wani, fit. od 15 1„ g. 10, 12, 
18 20; Jestem przeciw, poi. od 
15 g. u. 16

Polonia, Poszukiwacze zagi
nionej arki, USA. od 12 1„
g. 15, 17.15; Podróż do Indii, 
ang., od 12 J„ g. 19.30.

GDYNIA, Warszawa, Nieo
czekiwana zmiana miejsc, 
USA, od 1» 1., g. M, 15.30; 
Podróż do Indii, ang., od H 
1., g. 10. 18.

Atlantic, Ja clę trzymam :y 
mnie trzymasz za bródkę fr„ 
od ] 2 1., g. 15, (17, 19.30 ae- 
anse zamknięte)

Goplana, Powrót Jedt, USA, 
oa 12 1„ g. 15.15; Kim Jest
ten człowiek, poi., od 15 1.. g.
17.30. 19.30.

C.HKLONIA, Promień, Podró 
ie Pana Kleksa. pol„ g. 16; 
Żandarm w Nowym Jorku, 
fr.. g 19.

RUMIA, Aurora, Czasi apo
kalipsy, USA, od 18 1„ g 17.
19.30.

OKSYWIE Grom, Debiutant 
ka. poi., od 1« 1„ g. 19.30.

OPkF zastrzega sobie możli
wość zmiany repertuaru. ,

r gj
Dyżury lekarzy w jnrtatłi 

niach. wg ffcjonii—jl.
• G dań.k, "L Jaskółczą TOl

— lekarz ogó!n> 1. *&bta«4 aa* 
biegowy dl« dovuetycb w wol
na soboty, niedziela i świąt*
— całą dobę w pc*o« au ■ dni 
w godi. ii— T,&).
• Gdańsk, ul. Akaanuwia J

— gabinet zabiegowv i pora
dnia dla dziecł cuotycb w 
wolne sobory, niedziele i iwlą 
ta — całą dobę. s w pozo
wała dm w g. 19—7.66- Dyżu- 
ry stomatologiczne w wolna 
soboty, niedziela 1 święta * w 
g. 10—if
• Gdańsk-Brzeżno, nL Gał* 

ezyrtSKiego 9 — gabinet zaoi* 
gowy dla mieszkańców Now e- 
40 Porta, Brzeżna 1 Letnicy 
w wolne aoboty. maazdala I 
święta w * 8—zd.

• Gaansk-Morena. «! War- 
neńska 7 — peaiatrg i gabinet 
zabiegowy w wolne aobotyj 
niedziele 1 święta w g. 8—21

OilżŁirn
oficerów Wojewódzkiego Urzy 
du Spraw WewTiącznycb u 
Gdańsku, telefon »1-19-40 luo 
37-03-33 (całą dobę).

Spotkanie z aktywem Tpph 
UW — pogadanka na temat: 
„Uchwały XXVII Zjazd u 
KPZR — program pokoju 1 po 
stepu społecznego", g. 13.30.

Wystawa fotograficzna ..Ra
dziecka Syberia", czynna w g. 
9—19

Gdańsk — apteka przy ul. 
SiaJenneJ 3. Gdańsk-Wrzeszcz 
przy ul. Grunwaldzkiej 3o-32. 
Gdańsk-Zaspa przy ul Pilotów 

I Gdańsk-Przymorze przy ul. 
Liumumby 34, Sopot orz y ul 
Boh. Monte Cassino 21, Gdynia 
przy al. Zwycięstwa 1 1 przy 
ul. Świętojańskiej 70

ILL*pital?j
OSTRE DYŻURY PEŁNIĄ:
Oddział Chirurgiczny, Od- 

dz.ał Chorób Wewnętrznych 1 
Oddział Choróo Oczu Szpita
la Miejskiego w Gd.-Zaspie, 
ul. 30-lecia PRL nr 5u. 
POGOTOWIE RATUNKOWE

— czynne całą aobę — dudy 
nek Szpitala im Kopernika w 
Gdańsku uL Świerczewskiego 
nr 1-6 (wejście nr 2).

— wypadki nagłe lacnoro-
wania l przewozy chorych, teł. 
32-29-29 32-36-14 1 32-39-24

Laryngolog przyjmuje w dni 
powszednie w g. 20—7 30 w 
soboty ropocze w g 17.30—7 
w wolne soboty, niedziele ł 
święta — całą dobę.

Gdańsk-Zaspa. u!. 30-lecla 
PRL 50 — czjnne całą dobę. 
teł. 999

— wypadki, nagle zachoro
wania tel. 41-10-00, 32-39-44

-■'opot, al. Niepodległości 70J
— czynne całą aobę.
— wypadki, teł 999

— • łnne, tel. 51-24-55.
Gdynia ul Żwirki V Wigu

ry 14 — czynne całą dobę
— wypadki 999

— nagte zachorowania 1 prze
wozy enorven. teleron 2O-OO-01 
20-ut)-02

Ambulatorium stomatologicz
ne — we wszystkie soboty 
niedziele 1 św.eta w g 10—7 
(dla mseszicańców Gdyni).

Rybacka prognoza pogody w 
pr. I: 0.45. 6.28. 13.00, 21.00.

PROGRAM LOKALNY 
6.30 — Studio Bałtyk. 13.06 — 

Pomniki ptzeszłoścł — aud. Jó 
zefa Matyni, 17.05 — Wokalna 
konfrontacje — aud. Stanisła
wy Graż\ńskleJ. 17.30 — Pi ze- 
gląd aktualności Wybrzeża 
17.40 — Poniedziałkowe ob ,
chunkl — felieton soortow1' . 
17.45 — Gra Krzysztof jarkmn 
skl, 18.00 — Navigar« necessa 
est — aud. Andrzeja Mielcz 
ka 18.25 — Omówienia pro* 
mu.

PROGräm i
16 55 — Kino Zwierzyńca 

„Dzie,e stare] liDy"
17.20 — DT — wiaacmoścł
17.30 — „Kanvla” (2) —

radź. ferial filmowy
18.35 — Program puiW
19?00''— „Piotruś samochwa 

ła”
19 10 — „LaborotorrurrT
19.30 — Dziennik te'ewizyjny
20.00 — Publicystyko
20.15 — Teatr Telewizji — 

Oswald Zahradnik „Sojo 
na bicie zegara”

21 35 — DT — komentarze
21.55 — Program public.
22 25 — DT — wiadomcścf J

PROGRAM Ił
15.55 — Program drra
16.00 — język niemiecki (21 

— ostahv)
16.30 — Studio Mundial — 

powtórzenie z poprzedn ej 
go dnia

18.30 — PANORAMA I
19 00 — „Piękni i wspan:al|J
19.30 — Dciennk telewizyj 

ny
20. U0 — 22.00 — 

szkoły”
22.00 — „Dziwne 

Eyre” (4) czech. serial 
mowy

23.00 — W'eczotne wioa; 
mości

,Oferta a 

losy J</

SPÓŁDZIELNIA PRACY „PRO OMNIa” 
Gdańsk, ul. Chałubińskiego 8-9

Ä ORGANIZUJE
• przetargi
na zlecenia lednositk seapodarki usnołeczmonej. 
Informacje tel, 32-83-59 w godz. 11—17

G-18843

ZAKŁADY OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ 
CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH 

„KUMOR'*
Gdynia, ul. Łużycka 8 

ZATRUDNIĄ
• głównego ks.ęgowego
Informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych 

w Gdynl-Redłowie ul Łużycki 8. tel 223-398.
K-5941

URZĄD SKARBOWY 
w Gdańsku

ZAWIADAMIA
ŻE W DNIU 25 CZERWCA 1986 ROKU O GO

DZINIE ll.OO
ODBĘDZIE SIĘ 

PUBLICZNA LICYTACJA
— samochodu marki Opel

rok produkcji 19*72, przv ul. Pomorskiej 46A, 
cena wywoławcza 218 000 zł,

— samochodu marki Warszawa 224
rok produkcji 1972. na parkingu nr 5 9 przy 
ul. Miałki Szlak, cena wywoławcza 47 000 zł,

— samochodu marki F*at Sport 850
rok produkcji 1969, na parkingu przy hotelu 
, Novotel”, cena »»wobsm 105 000 zł,

W przypadku niedojścia do skutku licytacji w 
pleiwr»z"m terminie hastępne licytacje odbęaą się 
w dniach 26 i "7 czerwca 1986 roku w tych sa
mych miejscach 1 o tej samej godzinie.

KOMORNIK SKARBOWY 
K-7286

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

# nauka i praca w OHP zapown. Ci 
szybkq samodzielność.

KOMENDA DOCHODZĄCEGO 
OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY 

przy PKP ZNTK „Gdańsk” 
w Gdańsku, ul. Siennicka 25

PRZYJMUJE

— wszystkich chętnych do pracy i nauki. 

W CIĄGU ROKU GWARANTUJEMY

— zdobycie zawodu ślusarza.
WARUNKI PRZYJĘCIA:

— ukończone 17 lat, a nie przekroczone 18 lat,
— ukończona szkoła podstawowa.
— dobry stan zdrowia.
— płeć męska.
— zameldowanie w Trójmteścle lub w najbllższel 

okoliev.
KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

— podanie,
— życiorys,
— odpis aktu urodzenia,
— cztery zdjęcia.

JUNAKOM PRZYSŁUGUJE;
— zniżka 80 Droc. na przejazdy koleją.
— 12 bezpłatnych biletów kolejov ych (w tym 3 na 

pociągi pospieszne),
— zaliczenie pobytu w hufcu do stażu pracy i 

nagrody Jubileuszowej,
— wynagroozenie według obowiązujących stawek 

płac.
Zapisy przyjmuje Dział Kadr i Szkolenia Zawo

dowego w godzinach od 8.00 do 11.00.

K-6972

GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW 
FOSFOROWYCH 

w Gdańsku, ul. Kujawska 2
(dojazd autobusem 13»

ZATRUDNIĄ
ca skierowaniem r Wydziału Zatrudnienia na- 

atępującycn pracowników:
— inspektora nadzoru robót budowla

nych
budownict wo lądowa — wymagana uprawnia
nia budowlane,

— inspektora nadzoru robót elektrycznych
uprawnienia SEP.

— specjalistę ds. normowania pracy,
— inżynierów i techników chemików,
— inżynierów i techników mechaników,
— .nżyniera elektryka,
— elektryków i elektrotechników,
— automatyków,
— aparatowych przemysłu chemicznego,
— ślusarzy-spawac7y,
— mechaników,
— iokarzy-frezerów,
— maszynistów lokomotyw spalinowych 

oraz ustawiaczy i manewrowych,
— robotników niewykwalihkowanych do 

przyuczenia zawodu.
Płace według nowych zasad wynagradzania. 
Zakład posiada zorganizowany dowóz pracowni

ków z dzielnic: Gdańsk-Stogi. Brzeźno, Przymorze, 
Oliwa, Wrzeszcz.

Zamiejscowym zakład zapewnia zakwatero
wanie w hotelu pracowniczym.

Zgłoszenia przyjmuie 1 Informacji udziel* dział 
kadr GZNE tei 31-05-91 lub 43-82-50 43-83-43 K-1112

DYREKCJA GDAŃSKIEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA KONSTRUKCJI 

STAlOWYCH i URZĄDZEŃ 
PRZEMYSŁOWYCH „MOS COSTAL" 

w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 96
OGŁASZA

ZAPISY TTCZNlOW (CHłOPCOW) DO
* 3-letmej Zasadniczej Szkoły Zawodo

wej na tok szkolny 1986-87
W ZAWODZIE:
* ślusarz - spawacz
Warunki przyjęcia:

— ukończom» 8 klasa rekoły poost-wowuj,
— w*ek kandydata 16—17 lat
— dobry stan zdrowia
— kandydaci przyjmowani są be* 'intiui wstęp- 

nega
Uczniowie w okresie nauki otrzymują 

wynagrodzenie:
— I klasa — 2bM zł miesięcznie,
— II klasa — 2950 zł miesięcznie.
— III klasa — 3759 zł miesięcznie,
— nagroda kwsrtaLna w wysokości 96 proc. mie

sięcznego wynagrodzenia.
— na zakup książek oraz przyborów «akolnvch 

— 600 zł
Uczniowie otrzymulq bezpłatnie:

— ubranie wylóciowe,
— ubranie rofcacze I obuwie,
— codziennie gorące poo-łld regeneracyjna^
— płata' urropy,
— środki czystości
— zamiejscowi zakwaterowania w tntemade.
Wymagane dokumenty:

— podanie w 2 egz.,
— vdo-vs w 2 egz.,
— świadectwo ukończenia 8 klasy,
— metryka urodzeń* a (do wglądu).
— świadectwo zdrowi*
— karta zdrowia i szczepień.
— 4 fotografie (z ostatniego oki esu).

Zapisy pizyjmuje 1 informacji udziela Dział Szko 
lenia Zawodowego, pokój 103. I piętro, telefon cen
trala 43-16-61 wewn 232 

T-rmin składania podań upływa a dniem lł lip. 
en 1986 roku.

Dokumenty należy składać osobiście z rodzicami 
lub prawnymi opiekunami.

K-24S9

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
przy PKP ZNTK „Gdańsk" 

w Gdańsku, ul. Śluzy 3, teł. 31-51-41

PRZYJMUJE ZAPISY
CHŁOPCÓW I IjZłEWtZAT DO KLASY PIERW

SZEJ W ZAWODZIE*

— mechamk maszyn i urządzeń przemy
słowych

na rok szkolny ’986-87 bez egzaminu wstępnego.
<-6971

ZAKŁADY OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ 
CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH 

„KLIMOR"
Gdynia u!. Łużycka 8

ZATRUDNIĄ
vr zakładach na terenie GDAŃSKA l Gdyni 

pracowników wykwalifikowanych oraz niewykwa
lifikowanym celem przyuczenia w zawodach:

— ślusarzy,
— monterów urządzeń i instalacji chłod

niczych i klimatyzacyjnych,
— spawaczy elektrycznych i gazowych,
— kierownika magazynu,
— dyspozytora transportu,
— wydawców magazynowych,
— kontrolerów iakości.
Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw 

P acownlczych w Gdjni-Kedłowie. ul. Łcżyckr 8. 
tel- 32-33-98 X-6757

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA 
METALOWO ELEKTROTECHNICZNA 

w Gaańsku-Wueszczu, ul. Klonowa 1

PILNIE KUPI

— działkę budowlaną o pow. od 1000 
do 2500 m kw. z przeznaczeniem na 
bazę magazynową lub ewentualnie 
rozpoczętą budowę warsztatu rzemieśl 
niczego

w chrębie administracyjnym misst» Odsfi-ska 
Oferty prosimy zgłaszać listownie lub telefonicz

nie (tal. 41-68-60).
K-7376

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT 
MONTAŻOWYCH I ELEWACYJNYCH 

w Gdańsku, ul Wały Jciqiellonsk’e 14-116
ZATRUDNI

*« «kierowaniem a Wydziały Zatrudnienia nastę
pujących pracowników:

— murarzy-tynkarzy,
— montażystów rusztowań,
— ślusarzy, elektryków,
— robotn:kow budowlanych,
— ładowaczy,
— majstrów *- techników budownictwa,
— inspektora kadr,
— inspektora rachuby plac,
— instruktora praktycznej nauk^ zawodu 

murarza.
Przedsiębiorstwo dysponuje miejscami w hotelu 

robotniczym l kwaterach prywatnych.
I-Toimacji udzielą Dział Zatrudnienia i Płac. 

pokój 314 oraz telefonicznie tel. 31 01-37 lub 31-48-21 
Wtwn. 311. K-3155

MATRYMONIALNE

RENOMOWANE Biuro „E- 
wa ’. Zaspa ul. Dywizjonu 
5K/15, tel. 47-72-42 ,11—17) — 
najwięcej ofert z Trójmia
sta. Kontakty zagraniczne.

G-18127

WDOWA lat 55. wzrost śre 
dni pozna pana stanu wol 
nago. Cel matrymonialny. 
Oferty GM 13319 Biuro ó- 
głoszeń 80-958 Gdlańsk.

ROZWIEDZIONA nie z wła 
cnej winy, miła, uczciwa 
z mieszkaniem, 1 dziecko, 
pozna kulturalnego pana w 
wieKu 42—50 lat, bez nało
gów, wierzącego, z możli
wością zawarcia śluou ko
ścielnego. Oferty GM 18024 
Biuro Ogłoszeń 80-958 —
Gdansk.

ROZWIEDZIONY bez winy, 
blondyn, lat 45 175 cm
wzrostu pozna panią do lat 
45 Cel matrymonialny. O- 
ferty GM 18751 Biuro Ogło
szeń. 80-958 GdańsK.

WOLNA, kobieca, niezale
żna pozna pana lat 47—56, 
uczciwego, pogodnego z 
Gdvni. Cel .Matrymonialny. 
Ofe-ty; 5905 UPT 81-301 Gdy 
nia 1.

ATRAKCYJNA blondynka 
— wdowa 49 164/66 pogodna, 
ugodowa, wierna — studia 
(własnościowe mieszkanie, 
samochód, letni dom) po
zna prz\ stolnego pana. Cel 
matrymonialny. Olerty GM 
19323 Biuro Ogłoszeń 80-953 
Gdlańsk.

SAMOTNI! Interesujące o- 
ferty, kontakty zagraniczne 
poleca „Lido”. Gdynia 10, 
skrytka 37, Telefon 29-03-83.

G-14436

PANI lat 49, technik, po
zna odpowiedniego pana. 
Cel matrymonialny. Oferty: 
768 UPT 81-701 Sopot 1.

S-768

INSTYTUT ..Medius” Gdy
nia 4, skr. 77. lei. 23-30-67. 
Pomaga samotnym! Czer
wiec — zabawa! S-5901

INSTYTUT „ONA 1 ON” 
ułatwia zawarcie znajo
mości w kraju 1 za gra
nica. Gdańsk 37. skr. 18 
Tel. 51-22-51. G-196’8

Ml Rl ( nowości
DZIAŁKĘ rekreacyjną oko
lice Wieżycy sprzedam. — 
Gdańsk, Wrocławska 3/3 
Skrzvpek. G-18322

KUPIĘ działkę budowlaną, 
rzemieślniczą na terenie 
Trójmiasta. Oferty: 18321
Biuro Ogłoszeń 80-958 
Gdańsk.

DZIAŁKĘ budowlaną 600— 
1200 m kw., na trasie Gdy
nia — Sopot z daln od głó 
wnego szlaku komunikacyj 
nego kuplę Oferty: 18383
Biuro Ogłoszeń 80-953 
Gdańsk.

DOMFK jednorodzinny — 
sprzedam lub w rozliczeniu 
M-3. Oferty 18614 Biuro O- 
głoszeń 80-958 Gdańsk. •-

SPRZEDAM dorn piętrowy, 
pow. użytkowa 206 m kw. 
działka 1300 m kw., bar ga 
stronomiczny oraz szafę gra 
jaca ..Wulitzer”, grę telewi 
zyjną piłki nożnej, hvdro- 
for 300 1. Tel. 81-58-70.

G-18591

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWĄ PRZYZAKŁADOWA }
Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte Ł +
80-218 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Piramowicza 1-2

DY5PONUJE JESZCZE: !

I# wolnymi miejscami w klasach pierwszych dla absolwentów 
szkół podstawowych

TT NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCI\CH:

— monter kadłubów okrętowych, [
— monter rurociągów okrętowych,
— monter maszyn i urządzeń okrętowych,
— ślusarz-spawacz.

Młodzież przyjmowana Jest do szkoły bei egzaminów wstępnych.

STOCZNIA UCZNIOM OFERUJE:
— wynagrodzenie w czasie nauk!,
— st”pendia fundowane,
— zakwaterowanie w internacie uczniom zamiejscowym,
— szeroki zakres świadczeń socjalnych, i
— ■możliwość rozwijania swoich zainteresowań w szkolnych I zakładowych 

sekcjach sportowych, kółkach zainteresowań lip.,
— możliwość kontynuowania nauki w Technikum 3udowy Okrętów' dia Pra

cujących,
— pożyczki na zagospodarowanie po ukończeniu nauki 1 podjęciu pracy w

stoczni. i
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE OR\Z BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIFLA SE

KRETARIAT SZKOŁY — TEL. 41-05-95.
K-64«"

BESKID Żywiecki, schroni 
sko górskie, 24 miejsca, peł 
ny komfort, sprzedam lub 
wynajmę przedsiębiorstwu. 
Oferty: Sopor. Tel. 51-08-27.

G-1778U

SPRZEDAM dom z parce
la, Gdańsk, ul. Kunickiego 
27. Wiadomość na miejscu.

G-18657

DZIAŁKĘ budowlaną o 
pow. 600 m kw., w' Wejhero 
w-ie sprzedam. Reda tel. 78- 
-32-62. S-5953

SPRZEDAM działki budo
wlane W Pruszczu Gdań
skim. konstrukcje lolinwe 
4,5 m k 24 m. 6 m x 24 na 
z centralnym ogrzewaniem 
i piecem Camino. Tel. 32-59- 
-05. G-18615

DO tvydzierżawienia pawi
lon gastronomiczny, możli
wość Innej działalności. O- 
fem, 18634 Biuro Ogłoszeń 
80-958 Gdańsk.

DOM jednorodzinny wolno 
stojaev, częściowo wykoń
czony sprzedani. Otarty: 5u6 
W UF 82-300 Elbląg

SPRZEDAM 10 ha gruntów, 
ziemia uprawna 1 lasy w 
Ręboszewie, gmina Kartuzy 
(nad jeziorem). Oferty z 
ceną: 18760 Biuro Ogłoszeń, 

G-18769

ZAMTFNIE działkę w arów 
12 km od Gdańska z zabu
dowaniami na mieszkanie 
w Trójmieście. Oferty: 18776 
Biuro Ogłoszeń 80-958 —
Gdansk. G-I8778

KUPIĘ dom w stanie suro 
wrm — Trójmiasto Oferty 
18831 Biuro Ogłoszeń 80-958 
Gdańsk. G-18831

SPRZEDAM okazyjnie dom 
w centrum Rumi. Wiado
mość Gdynia Pustki Ci
sowskie. Sępia 17 16.

S-5944

DOMEK jednorodzinny, wy 
gody 0.53 ha. zamienię na 
tniesz! tnie własnościowe 
dwupokojrnve w nowym bu 
downictwie w Gdańsku. 
Cieślik, Mitocln. gm Cedry 
Wielkie. 0-18812

LOKATOR5KO WŁASNOŚCIOWA 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

„MORENA” 
w Gdansku-Wrzeszczu

ZATRUDNI ZARAZ
ze skiet owanif m z Wydziału Zatrudnienia J 

Spraw .-śorjalmch Urzędu Miejskiego w Gdańsku
— robotników gospodarczych z przezna

czeniem na gospodarzy domów.
Otaru tainv możliwość otrzymania mieszkania 

funkcyjnego.
Warunki pracy 1 płacy do omówienia w biurze 

spółdzielni ul. Mlgowska 77\, Gda ńsk- W./eszcz. 
telefon 41-10-63—65.

K-6958

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
MORSKIEGO PORTU HANDlOWEGO 

w Gdańsku 
PRZYJMUIE ZAPISY

CHŁOPCÓW V A NAUKĘ W 7. A W ODACH
— mechanik maszyn , urzadzeń pizemy 

słowych,
— elektromechanik urzadzeń i aparatöv 

elektrycznych,
— ilusarz-mecharik,
— murarz.
Po ukończeniu szkoły Istnieje możliwość kon

tynuowania nauki w technikum lub podjęcia atrak 
myjnel. dobrze nłstnri pracy w Morskim Porc e 
Handlowym w Gdańsku.

ORAZ:
MORSKIE LICEUM ZAWODOWE 

w Gdańsku
OGŁASZA

nooA^nwp 7ąpisy

if onzir.ż.r heskiej do ki \sy i n\ rok 
SZKOLNY 86 87 W ZAWODACH

— eksploatator portu,
— mechanik naprawy maszyn i i 

dzeń
d's absolwentów szkół podstawowych, którz* 

h egzamin wstępny do szkoły typu llceaincgf 
nie zostali przyjęć: : braku mlelsc lub zrr
zainteresowanie tawodow e.

ADRES S7.KOŁY
• 80-337 GDANSK, ul. Wyżu .»lenia 8. tel I

^».WTiBinp.^w; o uwaujiaMrr
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Po długich 1 ciężkich cierpieniach przeży wszy 57 
lat dnia 19 czerwca 1986 r odeszła od nas na wiecz
ne spoczywanie nasza najukochańsza córka, żona, 
siostra, mamusia, teściowa i babcia 

4 t P

Irena Jadwiga Borowska
7 domu Malczewska

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w Ko
ściele św. Piotra l Pawła w Gdańsku dnia 24 
czerwca 1986 r. u godż. 9 00.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia na Cmen
tarzu św Franciszka Gdańsk-Emaus.

Wyprowadzenie zwłok z ka plicy centralnej cmen- 
ta;za Łostowickiego nastąpi o godz. 15,00, 

o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smut- 
kj rodzina,

prosimy o meskładanie kondoltncJL

X galem zawiadamiamy Be dnia J. VI. IBM r. 
z narła nasza ukochana Matka, Teściowa, Babu
nie 1 Siostra

i. t P.

Stanisława Buszyńska
primo vote Mrożewska 

lat 87
Msza św. żałoDna odprawiona zostanie *3» czerw

ca 19oS r. o godz. 13 w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Gdyni. Pogrzeb tego samego dnia o 
godz. 14 30 na cmentarzu Witomlńskim w Gdym.

Synowie 1 rodzina

ci
W dniu 19 0G 1988 r. zmarł nagła naw najdroższy, 

najukochańszy Mąż, Tatuś Dziadziuś
ś. t p.

prof.drhab. Kazimierz Kubik
profesor Uniwersytetu Gdańskiego 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 24 czerwca 
88 r. o godz. 11 w kościele parafialnym Najświęt
szego Serca Jezusowego we Wrzeszczu. Wyprowa
dzenie drogich nam zwłok z kaplicy cmentarnej na 
Srebrzysku w tym samym dniu o godz 15

Rodzina

Mgr. inż. Jerzemu Kierzkowskiumu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmler-

MATKI
składają

współpracownicy z aziatu TTŁ Stoczni 
Gdańskiej im Lenina.

G-20987

Koleżance ladwtJze Niewiadomskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają

«oleżankl 1 koledzy z OSP „Jedność Ky- 
botnicza”.

G-20475
Dnia 18 czerwca 198« roku zmarł, przeżywszy lat 

«2, kochany mąż, ojciec i dziadek

WALERIAN JOZfF RYCHUŃSKI
Msza św, żałobna odprawiona zostanie w dniu 23 

czerwca 1986 roku o godz. 8 w kościele św. ho- 
azlny w Gdańsku-Stogach.

Pogrzeb odbędzie sir tego samego dnia o godzi
nie 15.30 na cmentarzu Łostowickim.

Pogrążona w smutku rodzina.
G-20510

JACHT Inka. Tat. Ift-VT-M.

NOWK odtwarzacz wideo 
V“1 Gold Star. Telefon 
26-15-09. G-20230

Dnia 20 czerwca 1984 r. odszedł ©a nas na zawsze 
Kochany l troskliwy Mąż, Ojciec, Teść l Dziadek

mgr STANISŁAW MAlAGA
były więzień obozów koncentracyjnych, areszto
wany w „aionderaktion Krakau”, organizator Li
ceum Ogólnokształcącego w Pucku.

Odznaczony’: Krzyżem Kawalerskim OiJcru Od
rodzenia Polski, Medalem „Za utiłial w Wojnie Od- 
ronnej 1919”, „Odznaką Grunaaldzl ą”, złotą odzna
ką „Zasłużony Pracownik Morza odznaką „ka- 
slużonym Ziemi Gdańskiej” ora* Innymi medalami 
1 odznaczeniami.

Pogrzeb odbędzie się dnia 23. 06. 1986 r po
msz; św. żałobnej, która odprawiona zostanie .e- 
go samego dnia o godz. 14 00 w kościele parafial
nym we Władysławowie.

O czym zawiadamia pogrążona w wielkim nólu 
1 smutku Rod, n r

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po długiej 
i ciężkiej chorobie odeszła od nas najdroższa osoba

ś. t p.
ZBIGNIEW KASZTELNIK

Pogrzeb odbędzie się w dn. 24. 06. 86. o godz. 
13.00 na cmentarzu w Oliwie.

Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18 
czerwca 1988 roku odeszła od nu», przeżywszy lat 
52, nasza ukochana mama. teściowa i babcia

MIECZYSŁAWA NETEL
Msza sw. żałobna odprawiona ^ostanie 24 czerw

ca ls-JS roku o goćzinl« 12.00 w kościele oo. Fran
ciszkanów w Gdyni.

Pogrzeb oubędzie się tego samego dnia o godzi
nie 13.30 na cmentarzu Witomińsk.m.

Pogrążona w bólu rodzina.
S-6416

Z głębokim żalem zawiadamiamy, dnia 17 
czetwca 198« roku zmarła nasza najdroższa ma
musia, teściowa i babunia

JULIANNA ALBEK1ER
Msza św. odprawlora zostanie 24 czerwca 1986 r. 

o godzinie 9.30 w Kościele św. Rodziny na Gra- 
bO’^ku.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godzi
nie 11 na cmentarzu Witomlńskim.

Córka, zięć 1 wnuczKa.
S-6411

Z głębokim żalem zawladam.amy, ze dnia 14 
czerwca 1986 roku zmarła w wieku 89 lat uko
chana babunia

MARIA1 RAUCH
z domu Matura

Msza św. żałobna odprawiona coetanie 5 ezerwcr 
1986 roku o godzinie 11 w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Gdyni.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godzi
nie i2.30 na cmentarzu w Kaeku

Dojazd autokarem sprzed kościoła.
Pogrążeni w smutku

wnuczka I grono przyjaciół.
S-6414

RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH” 
Gdańskie Wydawnictwo Prasowe 

Gdańsk, ul. Targ Drzewny 3-7

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SAMOCHODY:

— Żuk — typ A-11
nr silnika — 521474. nr podwozia — 338»J», 
rok produkcji — 1981, cena wywoławcza — 
311 2n‘) zł;

“ Żuk — typ A-03
nr slmika — 639572. nr podwozia — 3336544, 
rok produkcji — 1980, cena wywoławcza — 
233 *00 Zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 07. lawi toku o 
godzinie 10.00 w siedzibie wydawnictwa.

Pojazdy oglądać można w dniu 9. 07. 1986 r. w 
godzinach od 8.00 do 14.00.

Przystępujący do przetargu zobowiążą.»ą wpła
cić di-» kasy wydawnictwa wadium w wysokości 
procent ceny wy« oławczej najpóźniej w przed
dzień przetargu. , . -

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania Przoira] 5* 
bez podania przyczyny.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM gospodarstwo 
rolne 7 ha. Krzeazna woj- 
gdańskie Tel. 20-78-61.

SPRZEDAM 2 ha zien ii. 
Gdańsk-Oiszynka, Modra
98/1 G-18592

SPRZEDAM 
Tel. 52-01-11.

2,5 ha ziemi.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, źc w dniu 
19 czerwca 1986 r. zmarła

WŁADYSŁAWA RADZIK
z domu Rutkowska 

lat 74
zamieszkała w Gdańsku, ul. Dolna Brama 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 
24 czerwca 1986 roku o godz. 8.30 w kościele św. 
Piotra 1 Pawła,

Pogrzeb tego samego dnia o godzinie 14 n« cmen 
tarzu Łostowickim. Rodzina

Ö-20468

Z głębokim talem zawiadamiamy, że dnia 15 
eseryca 1986 roku podczas pełnienia obowiązków 
służbowych w Grecji zmarł nagle

RYS7ARD TADEUSZ ZłOMANICKI
Pogrzeb odbędzie sii w dniu 74 czerwca 1986 r. 

o godvinie ll.bo na Cmentarzu Komunalnym w 
Sopocie,

o czym zawiadamia
rodzina w kraju I aa granicą.

G-20299

Dnh. 25 czerwca 1986 roku w szpitalu EYangE- 
LISMOS w Atenach zmarł nagle w wieku 5x lat
mąż, ojciec i dziadek

RYSZARD TADEUSZ ZŁOMANICKI
Pogrzeb odbędzie się w dniu 24. 0*. 198« r. o

godzinie 11.00 na cmentarzu Komunalnym w So
pocie,

o czym zawiadamiają
kochająca żona, córka, lite 1 wnuk.

G-20298

PÖL bliźniak; z działką 
420 m kw., w Redzie oka- 
zvjnie sprzedam, oferty: 
5956 IF’T 81-301 Gdynia 1.

SPRZEDAM domek partero 
wy, 2 pokoje z kuchnią, 
działka 41.1 m kw w Orło
wie, własność hipoteczna. 
Wiadomość: T. Glanc, Gdy 
nla, Starowiejska 28 (13— 
18) (magiel). G-18558

DZIAŁKĘ pracown lezą Od
stąpię. TeL 47-94-92.

DOM w Pruszczu Gdań
skim, wykończony, ogrzewa 
ny gazem, piwnice przysto 
sowane na usługi — sprze
dam. Oferty: 18433 Biuro
(tgłdszeń 80-958 Gaańsk.

PÓŁ domku bliźniaka — 
sprzedam, Malbork, te' 27- 
-86 po 20. P-696

DZIAŁKĘ budowlaną W 
Pruszczu Gdańskim sprze
dam. Tel. 41-17-46 (8—15).

DOMEK letniskowy, hdno- 
teka. Tel. 24-32-83. S-6283

DZIAŁKĘ budowlano-rze- 
mieśJniczą 1250 m kw 
(woda. światło. gaz) - 
sorzedam. Informacje. Fel. 
20-14-56 G-18654

POŚREDNICTWO HAN
DLOWE sprzeda:
— działki budowlane w 

Orłowie, Rumi, Oso- 
wej

— domy jednorodzinne 
w Sopocie. Orłowie, 
Redzie, Gdańsku-
Olszynce.

— dom z warsztatem 
w Redzie.

— dom ki letniskowe
Ko-zystne oferty, do
godne lokalizacje. 
Zapraszamy wiórki, 
czwartki 12—1.7, Sopot, 
1 Mała 4/6 m. 4. tel. 
51-27-64. S-841

SPRZEDAM działkę 30 
arów. domek murowany 
— 2 pokoje, kuchnia miej 
scowość letniskowa ~ Ka
mienica Królewska. Slu- 
ssr, Motarzyno. wo1. 
słupski* G-20:55

PORADNICTWO i ooś”ed- 
nlctwo w obrocie nieru- 
ct omościaml (domv. dział
ki, mieszkania' czynne w 
gods 12—16, Gdansk. Ry
backie Pobrzeże 5/7 m. 4 
el 31-60-47 G-17713

Z głębokim bólem i żalem z viadamlamy, z« w 
dniu 18 czerwca zmarł po krótkich lecz ciężkich 
cierplemacn, przeżywszy lat 49 kochany mąż, 
ojciec l teść

KAZIMIERZ ^KOBREN
Pog zeb “dbędzie się dnia 24 czerwca i986 r. o 

godzinie l?,30 na cmentarzu Łostowickim 
Pogrążeni w smutku:

żona, syn, córka z mężem ł rodzina.
G-20483

W dniu 19 czerwca 1986 raka zmarł po ciężkiej 
chorobie w wieku 56 lat kochany mąt ojciec, 
syn, brat i dziadek

MIECZYSŁAW LATOSZEWSKI
Pogrzeb odbędzie się W 0« 1986 r. o godz. 11.30 

na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku 
Pogrążona w smutku RODZINA.

G-20486

Z głębokim żalem zawiadamiamy, i* w dniu 
20. 06. 1936 r. zmarł przeżywszy lat 73 nasz uko
chany ojciec, szwagier, teść i dziadek

FRANCISZEK RONOWSKI
Pogrzeb odbędzie się w dniu 23. 06. 1986 roku o 

godzinie 16.30 na cmentarzu Łostowickim. 
Pogrąfona w smutku RODZINA.

G-204P5

Z głębokim malern zawiadamiamy że dnia 17. 06. 
1986 roku, po długiej 1 ciężkiej chorobie, przeżyw
my lat 64 zmarła naszŁ droga mama babcia 1 
teściowa

CECYLIA KARBOWSKA
Pogrzeb odbędzie się dnia 24. 0«. 198« r o go- 

ozmie .2,30 na cmentarzu Łostowickim.
Pogrążona w smutku RODZINA.

- G-2U18S

MOTORYZACYJNE

ZASTAWA 1100 silnik, 
skrzynia, tanio sprzedam. 
Tel. 56-63-73. G-17870

REMONTY kapitalne jak i 
powypadkowe, wykonujemy 
szybko 1 solidnie. Zakład 
blacharski Chwaszczyno, 
Mickiewicza 14 a.

PRZYCZEPĘ kempingową 
N-126 sprzedam. Tel. 73-23- 
-71 lub po 16.00. 73-30-25.

PRZYCZEPĘ kempingowa 
N-127 sprzedam. Tel. T3-7B 
-74. lub po 17.00 — 73-28-38,

SPRZEDAM silnik górnoza 
worowy do Zuka, skrzynie 
biegów 1 inne części. Tel. 
31-73-50 Gdańsk, Sempoło- 
wskiej 12/2 po 11.00.

ZAPOROŻEC 198; - 
dum. Tel. 32-83-75.

jprzc-

TRABANT 601 rok’ prod 
1978, po kapitalnym remon 
cle silnika 1 nadwozia — 
sprzedam. Gdańsk-Zaspa, 
Burzyńskiego 6B/17 po 16.

FIATA 12Sp, odbiór FOL- 
MOZBYT — sprzedam. Ofer' 
ty 18678 Biuro Ogłoszeń 80- 
-958 Gaańsk. G-18678

PRZYCZEPĘ kempingową 
sprzedam. Elbląg tel. 255-62.

AMORTYZATORY przednie 
VW 1200 sprzedam. Tei. 47- 
-96-05. G-187’3

WOŁGĘ Ga z-24 sprzedam. 
Gdańsk Kokoszki, Baniń- 
ske 12. G-18778

AUTO Af.fl.RM — S lata 
gwarancji. lei 41-34-57 
(16—19). G-17898
MERCEDESY, , VolksWP- 
geny >sobow« 1 dostawcze, 
silniki, uadwozia. blachy 
podzespoły i inn« części 
poleca Skład Konsygna
cyjny, sydjjoszcz. Hasz_b- 
Ska 8, tel. 22Q-M5- J-9545

WYKONUJĘ szlifowanie 
v.aiow korbowych 1 cy
lindrów. Orłowo. Miodo
wa-_____________ 1-5003

Z -»STAWĘ UOOp. rok prod 
1978, dc remontu — sprze
dam. Tel. 51-26-85. S-T ,

°OLONEZA 1981, stan bar
dzo dobiy — sprzedam. 
Oliwa. tel. 56-75-29. G-2000S

FIATA. Poloneza Merce
desa — kupie. Tel. Ja-83-59 
(11—17). G-18031

OPEL Rekord 1861 1.8 D, 
stan Idealny, silnik gwa
rancja — sprzedam lub 
zamienią na nową Ładę. 
Tel. 25-15-09. G-20229

KARDSE RIĘ kompletna 
fiata lSł»p do remontu — 
sprzedam. TeI. 23-68-99, po 
17. S-93T»

DIESLA osobowego — 
Passat. Audi, Peugeot 1 
inne — kupię, Tel. *-81-#1.

MEBLE stylowe. 
F 96-45 (7—13)

Telefon 
G-20348

DUŻĄ wlecę prod, krajo
wej Tel. 23-J3-46. S-5876

BETONIARKĘ dużą. Gdy
nia, Olgierda 71. po 
jodz. 1«. S-5933

MATERIAŁY budowlane 
pustaki stropowe Ak«i 
mary, rtemple długości 
2,60 m szt. 100. słal zbroje 
nrowa średnicy « mu, abl- 
zol. Wiadomość: Gr> irnia-
Mały Kack ul Piotrkows 
ka 6B. Odbiór Oriowo 
obok składu opałowego.

NAMTOT 3-osobowv. Teł. 
31-43-25, po 15. G-2006'-

KROWY mleczne. Kośmeł- 
na Jania, tel. 8 (8—14) wo> 
gdańskie. P-71J

PRZYCZEPĘ kempingowa 
N-lz«e. nową — sprzedam 
Tel. 23-4+-I«. po godz 16.

WÓZEK angielski z nos! • 
dłem. grzejnik G 80 A 
Teł. 32-33-69 G-198SZ

WIDEOPOftREDNICTWO — 
siprzęt. zamiana kaset. 
Tel. 31-99-55 (11—16) G-16469

ZAMRAŻARKĘ, młodego 
wilczura (suczka). Tele
fon 71-12-96 S-565°

BOAZERIĘ nodwojnie szli
fowaną poleca Stolarnia 
Suleczvno, tel. 91 lub
31- 42-54. G-18J65

BIL./ RDY tanio + części, 
Tel. 57-91-54. G-1816C

SOSN-OWf sucne deski 
oodlogowe. bale nie oprzy- 
nane. belki, krokwie, ce
głę szamotowa. Telefon
32- 19-2«. G-19938

WÓZEK głęboki. zagra
niczny Teł, 11-14-70 (16— 81.

VOLKSWAGEN 1600 TL do 
remontu lub na części ta
nio sprzedam. Tei. 31-80-92.

KAROSERIĘ Fiata 12«p — 
sprzedam. Oliwa, Poahalań 
Ska 5 po 16. G-18809

SYRENĘ 105 L, 1980. stan 
dobry sprzedam. Tel. 51-15- 
-00 rano 1 wleczortm.

ZASTAWĘ 750 sprzedam. 
Gdańsk, św. Barbary 4/5 
(18—20). G-18842

pTLNIF sprzedam Fleta 
I25p, rok 1971 po kapital
nym remoncie. Tel. 21-60-38.

KEMPINGOWĄ przyczepę 
zachodnionlemi icką, dłu
gość wewn. 4,60 m. ciężar 
730 kg, stan Idealny, kom
pletni ■ wyposażenie, przy
stawka namiotowa, pokro-. 
wlec ayizedam. Tel. 51-65- 
-2’ G-18489

PEUGEOTA 404 D po re
moncie sprzedam. Tel SC 
-26-35 (lo—20). G-18482

TANIO sprzedam motocykl 
marki GAZELA. Tel. 20-15- 
-20. S-5989

KAROSERIĘ Fiata 12«p do 
remontu tanio sprzedam. 
Tel. 56-59-47. 0-19314

FIATA I26p do remontu ku 
pię. Tel. -2-08-73.

MOTOR M-ST sprzedam. 
Malbork, Słupecka 57 Adam 
Steller. P-697

KONSERWACJA podwozi 
samochodowych, naprawa 
chłodnic, nagrzewnic, zbiór 
ników paliwa. Gdańsk Mil 
czewskiego 139, tel. 32-21-51.

HONDĘ 450 — iprzedam
Tel. 24-33-89. S-5715

NADWOZIE Skody 105 nie 
uzbrojone. Gdańsk, Węglar 
ska 1/4 m. 9. G-/7971

BARDZO stary samochód., 
marki zachodniej kupię. 
Tel. 20-37-60. S-Ś 755

MERCEDESA Z0OD — lEfa r. 
po wypadku sprzedam. Tel. 
47-95-20. G-18383

FIATA 125p, stan idealny 
— sprzedam. Tel. 25-01-17, 
po 15. S-6267

SILNIK 220 D — sprze
dam. Tel. 32-47-24. G-19755

PEUGEOTA 504 (benzyno
wy) zamienię na Fiata
U26P. Tel. 32-57-37 wie
czorem. G-183 i

LUBLINA — WVWTOtk* 
na części sprzedam Kwi
dzyn tel. 24-37 P-712

FIATA I25p rok prod
1973 do remontu, wmio 
sprzedam. Tel. 20-63-31.

MOSKWICZA 4X3. Silnik 
diese — sprzedam. Kx*y- 
szto. Krawczyk. Pasłęk, 
tel. 33-96. i»-?:»

SILNIK C-360-3P. nowy — 
sprzedam. Mirosław Żu
kowski. B orz y nowo, gm. 
Pasłęk. p-720

TT1LCWTYOR Thompson. 
Praktyka EE3 4 obieit- 
tvwv. ’odó wKe Mińsk T2. 
Ttl 30-90-74. 20-54-88.

YORKSHIRE — terier, 
miniaturowe »«.czenieta 
rodowodowe. Tel. War
szawa 47-97-0«. G-ł9ś9n

DOGI — szczenięta rodo
wodowe. Teł. 818-591.

ZAMRAŻARKĘ 
szufladowa Ttl.

radziecka
21-63-34.

MAGNETOFON stereo —
M 8041 sprzedam. Tel. 23-
-41-39. S-5954

SżaFĘ grającą sprzedam.
Tel. 2-44-24. S-SS39

AK AI GX-7 WS-432. Tel.
51-60-03. 0-18573

TASMF samoprzylepną. Tel. 
47-94-92. G-18534

RUDEGO Jamnika z metry 
ką. Tel. 51 12-92.

BUFĘ”' rzeźbiony, oszklo
ny. dębowy Gdynia, Swię 
tojańska 84/6, godz. 17—19.

PIANINO berlińskie, marki 
Krause Kwidzyn, tel. 23- 
-11. 8-793

MAGNETOFON Aria-1408 
SD. Tel. 52-44-8«.

GITAR4 folo Diamant, ba
sową Hofner, organy Far- 
fisa. Tel. 51-04-54

KURTKĘ z lisów 1 futro 
z nut “u sprzedam. Oferty: 
«164 UPT 81-301 Gdynia 1.

NAPISZ Agencja Bank 
Informacji, ul. Kopernl 
ka 19, 8i-404 Gdynia po
średniczy w sprzedaży, 
kupnie, zamianie (wszyst 
kiego) kontakty produ
centów, rzemieślników, 
handlowców. Wyayłamy 
wykazy ofert. Cały 
kraj

STRUG elektryczny. 
56-50-71.

Tel.

Sa DZONKI chryzantem. Te! 
31-79-02. G-10989

KORALE turkusowe sprze
dam. Tel. 51-42-46. po 17.

PRZYCZEPĘ do Fiata 126p 
Pszczółki, ul. Kopernika 12.

SPACER0WKĘ sztruksową, 
z budką szwedzką. Tel. 53- 

31-47.

ZX SPECTFUM plua msg- 
neaofon Atari CXa19 — no
we. TeL 23-27-00.

K02UCH damski — ture
cki, ciemny brąz, nowy, 
wzrost średni, bardzo ta
nio, Tel. 31-61-32 godz. 6- 
15. 0-18564

"RZYCZEPĘ towarową
490 kg, nową RFN zamrażar 
kę 12C 1. na gwarancji. Tel. 
52-15-57. G-1859

WTRYSKARKĘ pionową 
plus formy. TeL 52-15-09.

KAJAK składany Tel. 53- 
-04-34. C-.661*

ZX SPECTRUM. Tel. 41-38- 
-87 po 17. G-18636

TELEWIZOR Antares. Tel. 
52-27-23 do 15.

MASZYNF do pisania wa
lizkową. Teł. SI-78-07.

PO korzystnych cenach — 
sprzedam dwie nowe wtry
skarki pionowe, hydrauli
czne, Oferty: 18637 Biuro 
Ogłoszeń 80-956 Gdańsk

ŁADNY plam z norek. Tel. 
32-86-12. G-i8638

PARĘ, Tel. 22-81-9*

TANIO — silnik 190 D. Tel. 
57 -12-68. G-1886«

JACHT typ Mors dł. 6,99 
m, szer. 2,50 m, głębokość 
zanurzenia 25 cm, pow. źa 
gła 24 m, wraz z przyczepą 
podł. N-2000. Oferty: 18G31 
3iuro Ogłoszeń 80-958 —
Gdańsk. G-R681

KAFELKI zagraniczne Tei. 
51-58-12. S-780

DĄB, wózek głęboki, drzwi 
pełne. Tei. 47-9Ł-05.

OVERLOCK. Tel. 57-99-»*

KOŁYSKĘ, opony, szybę 
przednią do Dacl. Tei. 47- 
-96-05. G-18725

TANIO kafelki czeskie, ro
werek, dvwan 3,4x2,3, regał 
Lipsk. Tel. 87-04-25.

SILNIK do Zastawy * llOOp 
sprzedam. Tel. 22-03-13

CIĄGNIK 360 sprzedam. 
Malbork, ul. Jasna 9/11.

FIATA lsno rok 1974 na 
cnodzle sprzedam. Gdańsk- 
-Osowa. Barnlewicka 72.

SPRZEDAM

GRAMOFON PL-T3S, ko 
lumny 40 W. 8 omów. lo
dówkę Mińsk 12. Morena 
Arctowskiego 4A /39

Ł0D2 żaglową składaną 
Mwa-S. Tel. 31-1 t-M

MASZYNĘ Overlock 4-nitko 
wą Japońską. Oliwa, Kar
packa 2B/29 po 16.

KORZYSTNIE Jacht Orion 
nie wykończony. Oferty: 
13775 Biuro Ognwzeń 80-959 
Gdańsk G-1B773

KAI ORYFERY stalowe, po
zostałość po budowi** O- 
ferty: 187TT Biuro Ogtoszeń 
80-958 Gdańsk.

TANIO szczenięta spaniele, 
futro karakułowe. T57- 
-24-58. 0-18780

ZNACZKI poiskle nla kaso 
wane powojenne Oferty 
18746 Biuro Ogłoszeń 80-651 
Gdańsk G-18746

MAGNETOFON M 8041, gra 
mofon GS-431. Tel. 32-33-13.

PRĘTV zbrojeniowe tt 1 
magiel ręczny. Gdańsk- 
Brzezno. portowców 11.

MASZYNĘ Jo pisania, apa
rat fotegraliczny Polaroid, 
VIDEO JVC, telewizor 
Snarp. Tel. 52-01-n.

KUCHEinKĘ elektryczno-ga 
zową, kafelki jasnozielo
ne ze wzorkiem Teł. 51-90- 
-74. S-789

OWCZARKI nlemiecKle ro
dowodowe Tel. 51-83-1«

POKOST lniany, Tel. 21- 
-33-89. S-571«

SEGMENT biały. Tel 57-07 
-61, 53 26-77 G-18783

DYWAN wełniany 3x4 zie
leń. brąz. beż. Tel. 41-97-41

KRZESEł KO samochodowe, 
łóżeczko, konia na biegu
nach, stojak noga pod tele
wizor. stabilizator napięcia, 
spacerówkę. Tel. 56-23-43.

ORGANY Farlisa dwuma- 
nuałowe. Tel. 41-10-66.

PRZYCZEPĘ towarową.
Teł. 20-78-61. S-5943

WAGĘ uchylną, kożuch 
damski, szczupły. Tel. 22- 
-12-11 S-5914

KOŻUCH damski nowy za
graniczny. Tel. 23-67-72.

KAFELKI niebieskie, żółte 
Tel. 21-03-74 po 16. S-5915

CHaRTY aigańskle, szcze
nięta pd meaalistacn. Jan 
Pater, Siemianowice Ślą
skie, ul. Grunwaldzka 2D 
m. 8. Tel. 28-33-J7. 51-66-43 
wewn. 22.

ZAMRAŻARKĘ nową z gw a 
raneją, pojemność 150 I. 
Chojnacki. Gołęblewo Wiel
kie. G-18807

MINIWIEŻE kolumny 50 W, 
8 omów. Tel. 51-69-33.

WANNĘ, umywalkę. Chełm 
ul. Witosa 13 m. 72 po 17.

itOZRZU't’NIK du oborni
ka, jednoosiowy dwuletni. 
Paweł Wiśniewski, Dąbro
wa, poczta Mcislewice 8? 
-321. G-1883Ó

MAGIEL elektryczny duży 
Tel 32-54 97

WYSOKIEJ kiasy komputer 
wraz z drukarką typ Schnę 
id er komputer Devtzslon 
Jovce PCW/8256/8312 Dzwc 
nić Gdynia tel. 20-53-25 
godz. S—10 1 ls—20

gZTUCCF 23(24 Karat gold, 
81 sztuk. Teł. 51-00-17.

SEGMENT Magdalena fot< 
le Oferty^ 5964 UPT 81-301 
Gdynia 1.

DOMEK okładany typ Mi - 
kołajkl mieszkalny, pow. 79 
m kw.. z podpiwniczeniem 
sprzedam. Oferty: 5972 UPT 
8i-30l Gdynia 1.

PIEC gazowy c.o., komplet 
Bledermayer (sofa. dwa fo
tele). Tel. 26-05-04

KUPIĘ

OBORNIK — krowienlec. 
Ogrodnictwo Gdańsk-Siedl- 
ce, Malczewskiego 91A.

MATĘ szklacrą 1 żywicę Po 
limal 109. Tel. grzecznośclo 
wy 41-45-13 (9—15).

WTRYSKARKĘ poziomą. 
Tel. 31-61-94 po 18.

TKANINY sukienkowe. — 
Łódź, tel. 33-94-dS godz. 
10—18. S-4987

CHEMOSIL. Tel. 51-83-5«.

SUBIT, chemosU Tel. 51-26- 
-04. S-644

PROFESJONALNY magne 
tofon kasetowy Alpine Al 85 
tel. 56-30-60. G-18440

PUCH gęsi. sprężarkę mi 
larską. Tel. 53-17-29.

ROWEREK leczniczy. Tel. 
53-22-52. G-189Z3

OPONY, części do Fiata 
.26p FL samochodowe krze 
sio. Tel. 47-96-oS.

URZĄDZENIE do prepa o 
wants ryżu. Tel. J2-54-70.

WIERTARKĘ turbinową 
stomatologiczną. Kwidzyn 
tal. B8-18, w godz. 8—13

BONY PKO. Telefon 
5Ł-14-16 S-75?

CHRONOMETR (części). 
seKStam, teodolit, kom
pas Teł. JÄ-32-91. G—10146

TONY PKO. Telefon 
31-94-6«. G -20203

BONY PKO. Telefon 
66-36-79 G-l*3Ti

bont PKO. Telefon.
41-61-66. G-17120

WANNĘ 190 en*. Telefon
61-50-41. G-204Y1

LOK ALF

M-i własnościowe sprze- 
dsm. Gdynia-Cisowa, Owsia 
na 9 m. 8 po godz. 19.

KRAKOW IM spółdzielcze 
amii aię na podobne lub 

wirksz« nś trasie Gdańsk 
—Oliwa. Tel. 47-99-fS

KAWALERKI poszukuję. 
Tel. 41-54-22 po 16.

M-4 lub M-5 kupię w roi- 
liczeniu dwupokojowe nie 
własnościowe. Oferty 18365 
Biuro Ogłoszeń 80-955 —
Gdańsk. G-18385

MIESZKANIE spółdzielcze 
dwupokojowe 41 m kw., 
zamienię na 3- lub 4- poko 
Jowe Piece niewykluczone, 
Gdańsk-Oliwa Wejhera
3C/13. G-183J8

M-J zamienią na większe. 
Tel. 47-96-61.

WL8 z wygodami. I pięuo 
Oi unia. eamlenię na więk
sze. Chętnie piece. Tel. 31- 
-78-09. 0-1824»

SUWAŁKI nowe M-3 50 m 
kw., plus działka zamienię 
na mieszkanie w Trójmieś- 
cie. Teł. 27-30 12.

ZAMIENIĘ M-4 pried H 
siedleniem Nowy Port. na 
M-4 lub M-5 Morena, 
Chełm, Zaspa, Zabianka, 
Gdańsk, ul. Szara 5/S

POZNAN jednopokojowe 
zamienię na podobne w 
Wejherowie lub na trasm 
Gdańsk — Wejherowo. Teł. 
72-43-00 do 15

MIESZKANIE lub dom do 
remontu kupię. Inne propo 
zycje Tel 52-29-72.

ZAMIENIĘ U4 ^ółdałel- 
esa x telefon«!) na dwa 
nanlejazt w Trójmleścle. 
Dzwonić codziennie oprócz 
sobót i niedziel godz. 8—18. 
Teł. 41-04-22.

ZAMIENIĘ mleszk«nie kwa 
terunkowe we Wrzeszczu 
119 m kw., c.o., gai aż, te
lefon na M-3 lub M-4. Ofer 
ty: 18604 Biuro Ogłoszeń
98-958 Gdańsk,

DWA mieszkania dwupoko 
'ow* zamienię na jednn 3-, 
4-pokojowe Jeuno ł praco
wnikiem kolei. Tei. 52 «ru-u5 
godz. I—14.

WŁASNOŚCIOWE I pokoje 
18 rr kw, Wejherowo za- 
niekilę na działką rzemie

ślniczą może być z rozpo 
fzętą budową lub sprze
dam, Mile widziany czło
nek soółdzieini. Oftrty. 
8C48 Biuro Ogłoszeń 80-958 

Gdańsk. G-i8848

RUMiA Janowo M-4 (ra- 
siealenie czerwiec) zamie
nię na mieszka nie Trójmia
sto. Tel. 31-33-38

MIESZKANIE własnościo
we «8 m kw., sprzedam 
oądż zamienię na äwupoKO 
jowe do 40 m kw Tel. 52- 
02-86. G-18673

SPRZEDAM M-l, Gdynia 
osiedle Moniuszki. Tel. 22 
-16-33. G-18679

MAŁŻEŃSTWO poszukuje 
mieszkania lub mekrępują 
eego pokoju w Trójmieścle. 
Możliwość zapłaty z góry, 
Tel. 51-59-78

KUPIĘ strych lub pomlesz 
czenle zdatne do adapta
cji na mieszkanie. Tel. 53- 
-11-15. G-1868S

POŚREDNICTWO sprzeda 
M-2 Karwiny. Oliwa. M-ł 
ćródm'*ście Gdyni M-ł 
Witomlno. Grabówek Kar
winy. śródmieście Gdyni, 
M-3 pow. 74 m kw. Obłu 
*- Gdynia. ul. Święto

jańska tel. 2Ó-69-6S

«1ESZKANIA ne trasie
Gdańsk — Gdynia poszu*
kuję. Tel. az-«-xL G-1909*

M-2 Sopot pilme sort«-
da pośrednictwo Tel
51-17-64. S-942

dIŁSZKANIE kwaterun
kowe 38 m kw. komfort. 
Wrzeazcz, Jaśkowa Dolina 
zamieni i» na mleszKanie 
jkoło 75 m kw. trasa 
Wrzeszcz — Gdynia. Tel. 
41-78-68. G-197H.

SAMODZIELNEGO po
koju lub mieszkania po
szukują. Tel. 36-69-91. do 
13.  G-16V14

M-L n p. Sopot — sprze
dam 1*1. 81-77-28, te 17.

MIESZKANIA samodziel
nego »oszukują. Telefon 

>>-23a, do 16. G-18191

M-3 lokatorskie M m 
kw Zasp«. Dywizjonu 303. 
blisko kolejki, VI piętro 
zamienię na duze kwate
runkowe w Sopocie lub 
starej Oliwi«, może być 
do remontu. Oferty: 579. 
UPT 61 301 Sop ol i.

DWA mieszkania 3-poko
jowe Sopot i >-pokojowe 
Wrzeszcz zamienię na do
mek w Trójmleścle lub 
w najbliższej okolicy. O- 
f«rty: 173J9, Biuro Ogło
szeń, 80-958 Gdańsk.

POKÓJ za op.eKę wynaj 
mą. Tel. 41-47-33, po 16.

K ANCELARIA ..Kopi OW
ki-Krżemir.« .i” Sp. Cy

wilna oferuje M-S — Bro- 
dwino. Gdańsk M-4 —
Gdynia, Gdańsk 118 m 
kw, — Sopot oraz szereg 
innych propo ’ycji w ao- 
goanjch lokalizacjach i ko 
rzystmych warunkac.i ce 
nowych. Polecamy konsul 
tacje prawno-podatkowe. 
Zapraszamy od ponie
działku do czwartku 11— 
!6. Gdańsk. Kowalska 2/i. 
T«l. 1-02-32. G-26308

DWIE paimy prscujnci 
poszukują mieszkaniu. Te* 
6-4*93, pp 1»; G -20307

WARSZAWA mieszkanie 
60 m kw., tel. 19-23-22 za
mienię na podobne Wto- 
mlno — Gdynia — Kar
winy. G-18398

M-l Zaspt + M-l Przy
morze Zranienie na jedno 
większa. Tel 56 ’-74.

SAMO DZIKI NTGO mlesz 
kaida poszukują. Telefon 
»3-51-20. G-20503

TORUŃ M-4 lokatorskie *a- 
mienłę na podobne w Trój 
mieście. Tel. Rumia 71-04- 
-00. G-l 866-1

MIESZKANIE kwaterunko 
we dwupokojowe 42 m kw., 
imr.ienię na podobne na 
Wybrzeżu. Elbjąg, Sadowa 
73/2. G-18685

SPRZEDAM lokal gastrono 
mlczny — nocny kat. I w 
Gdańsku, oferty: ’8695 Btu
o Ogłoszeń 60-958 Gdańsk

SPO^.DZIKLCZE M-l Oliwa 
ios. Czyżewskiego) I piętro 
wygody, zamienię na więk- 
***. T«L 47-13-2? w godz. 
9—1*. G-18419

YYNAJMĘ mieszkanie łub 
część wilii na okrts 27. w7. 
986 — 11 08. 86, w pobliżu 

a-a y Gaańsk - Aoą, A Tel. 
51-79-aO po I«. S-59Ó.

SPÓŁDZIEICZE M-2. 32 m 
kw. dwupokojowe na Za- 
Jple : mienię na podobne 
lub większe w Warszawie. 
Tel. Warszawa 31-69-04.

ZAMIENIĘ M-I w Oliwie, 
nowe budownictwo na dw* 
mniejsze. Tel. S6-34-54

MIESZKANIE dwupoKojo- 
we 5j m kw., własnościowe 
t piętro słoneczne, c o., te 
lt-fon Sop< t — sorrtdam 
Oferty 18kj4 Biuro Ogłoszeń 
80-951 Gdańsk. G-18S34

ZAMIENIĘ mieszkanie M-4 
spółdzielcze w Kościerzynie 
ns mieszkanie w Trójmkeś- 
rie Oferty 18841 Biuro O- 
głoszeń 80-958 Gdańsk.

NOWE spółdzielcze M-3 w 
Iławie zamienię na podo
bne w Gdańsku, Sopocie, 
Oliwie. Tel. gizecz.nościowy 
41-35-96 po godz. 26, '

SAMOTNA pracująca poszu 
kuje mieszKtnia lub poko
ju na okres 1.5 roku. Tel. 
32-34-12 od godz T—15.

CHYLONIA spółdzielcze 
M-3 zdecydowanie zamienię 
na większe 3-, 4-pokojowe. 
Teiefon grzecznościowy 23 
-38- 42 od godz. U.

GARAŻ i pomieszczenie na 
wytv’5rezość plastyczną do 
wynajęcia. Tei. SI 32-88

ODNAJMĘ pokój za prace 
Amoniowe Oferty: S97U

UPT 81-301 Gdynia 1.« ,

POSZUKUJĘ pokoju x ku
chnią do wynajęcia. Tel. 
38-77-57. G-1856?

PIŁ A M-2 zamienię na mie 
szkanie w Trójmleścle Tel. 
47-64-92 G-18532

NnuCIYClti.** a nuka ta
niego pokoju lub .u pomoc, 
opieką pad osobą, miesz
kaniem. Teł. 56-65-74 (Ił— 
łi). 0-18510

MAŁŻEŃSTWO x dziec- 
ckiem pcjzukujt mieszKa 
nła na okres 2--5 łat Możłi 
wość zapłaty z góry. Tel. 
(>3-26 35 U 5- 20).

ZAMIENIĘ mleszKanie dwu- 
ookojowe, centrame ogrze
wanie na dwie kawalerki. 
wrzeszcz. Manifestu Poła
nieckiego 34 m. 8

ODNAJMĘ po^ój na okres 
toku. Płatne z góry. Gd-O- 
łlwa, Kołotarzeska at a/70.

NAUCZYCIELKA poszuku- 
le niedrogiego pojtoju. Teł. 
31-91-64 G-i8*5l

ODSTĄPIĘ pokój jednej 
osobie. Gdynla-Tt itomlno. 
Sosnowa 3 po 16.

RIFTRO wl!!ł wynajmę fir
man Gdynia, pik. D^bk^ 
31. S-6095

POSZTTKU TĘ mieszkania. 
Tel. 57-24-72,, S-795

M-4. 60 m kw.. piętro do 
uzgodnienia Rumia-Janowc 
przed zasiedleniem, zamie
nię na równorzędne w 
Gdańsku. Tel. 39-15-14 do 
godz. 14 Kornacki. G-1922jl

STUDENT poszukuje mlesz 
kania z telefonem do wy
najęcia. najchętniej v So
pocie. może być od llpca. 
Tel. Sl -74-96. G-l 9276

OLSZTYN — 3 pokoje kwa 
terunkowe «7 m kw., z teie 
fonem, piece + działka re
kreacyjna nad jeziorem 
zamienię n# mieszkenie 
d .yupokojowe w Trójmłeś- 
cle. UPT 81-301 Gdynia 1, 
skrytka pooct. 14ł.

ZAMIENIĘ M-4 na większe. 
Tel. 47-90-40, G-17981

POŚREDNICTWO sprzedaży 
nieruchomości prowadzi
mgr praw Anna Frąssczak. 
Gdynia. Świętojańska 48/5, 
tal. 70-66-68, wtorki, czwar
tki godz. 13—17.

• 1 * » 1 11 1 ‘ 1
OLSZTYN M-i. n m kw., 
3 pjętro, zamienię na rów
norzędne luo większe w 
Gdańsku. Tel. 2u-*7-38 IS
IS). G-1790O

KOSZALIN mieszkanie spół 
d delcie M l zamienię na 
mieszkanie Trójmiasto. Tel. 
21-63 23. 8-55*1

DUŻEGO lokalu x telefo
nem na usługi — poszuku
ję. Oferty: 19781, Biuro O- 
złoszań 80-95* Gdańsk.

POMIESZCZENIE mieszkal
no-warsztatowe w Kolbu
dach oddam w dzierżawę 
Tel 53-37-6f

PRACA

SEZONOWO zatrudnię w o- 
grodnictwie. Gdąósk-Oiszyn 
ka. Mbura 72 A.

ZATRUDN14 w ogrodnic
twie. Rumia, Kamienna 82.

ZAKŁAD stolarsko-modelar 
aki zatrudni modelarzy od
lewniczych. Tal. 32-03-13.

PRZYJMĘ Każdą prace cha 
łupnezą. Oferty: 18825 Blu 
to Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.

ZAKoAD złotniczy przyj 
mi« uczni«. Wiadomość Gdy 
nia-Wriommo. Wieiłcokacka 
*. S-5961

SPAWACZA zatrudnię. Za
kład Kotlarski, Gdańsk-Frze 
róbka, Przetoczna 18.

PRACOWNIKÓW w gospo
darstwie rornym zatrudnię. 
Nocleg i wyżywienie. Anto
ni WenJk Borcz, dojazd 
PKS Gdańsk — Żukowo — 
Kościerzyna.

MĘŻCZYZN zatrudnię. O- 
grobnlctwo Olszynka Mo
dra 87. G-1951u

ŚLUSARZY, spawaczy na 
pełny etat zatrudnię. Gdy
nia 22 Lipc» 2«. Tel 20-43- 
-28 do 18. S-6246

FIRMA poronijna zatrudni 
mechaników samochodo
wych ze znajomością silni
ków diesla, emerytówr sta
żystów. Te’. 41-74-21.

KALETNIKÓW (czkl) do 
produkcji drobnej galante
rii skórzanej oraz dwóch 
uczniów do nauki zawodu 
zatrudrnę. Wiadomość: —
Pruszcz Gd. ul. Waryńskie
go u tei 82-25-46.

MALARZY emerytów i ren 
olstów przyjmę nr stałe. 
Tel. 31-17-57 goldz. 12—13.

EMER.TÓW. rencistów, 
do ab’lania akraynet przyj 
mą. Osowa. Kielmeńska 
1». G-1986

DO pracy w cukierni za
trudnię cukiernika (eme
ryta). r«l. »1-71-63. S-810

DZIEKANAT Wydziału Ar
chitektury Politechniki 
Gdańskiej unieważnia legi 
tymeoję studencką nf 
1449/4311« na uazwiaku Jo
ann« Skok. G-18069

ZGUBIONO prawu jszdy 
kat B wystawione na ni- 
rwlsko Edward Kabała wy 
dane prze* Urząd Komunl 
kacji w Końskich

ZGUBIONO prawo Jazdy 
.rat. B C, wydane przez Wy 
dział Komunikacji Wcjhero 
wo r.a nazwisko Marek Sie 
maszko.

DZIEKANAT Wydziału E- 
konomikl Produkcji UG u- 
meważma legitymację stu
dencką nr 156/47546, Mariusz 
Blei naclk. S-785

OKRĘGOWE f.aDoraro-ium 
Poczty i Telekomunikacji 
Gdańsk unieważni ł legi?r- 
mację a; ie4 na nazwisko 
Anna Hajda owicz.

UNIEWAŻNIA się legityma 
cJe studencką nr 2u957 wy
daną przpz Dziekanat Wy
działu Mat. FIz. Chem, na 
nazwisko Grzegorz Pożoga.

WYDZIAŁ Chemiczny PG 
unieważnia legttymeje stti- 
dencką nr 45212 wydaną na 
nazwisko Irena Kidawa.

ZGUBIONO prawo Jazdy 
kat. C wydane przez Urząd 
Miasta w Pelp’Inle na na
zwisko Roman Talarek 
ram Pelplin, Dworcowa 3/3

ZGUBIONO prawo Jazdy 
kat. A. B. C, D. E, wyda- 
ie orzez Wydział Komuni
kami Rumia, Stanisław 
Grupa. s- 5971

MORSKI Port Handlowy 
Gdynia unieważnia przepu
stkę stałą 520ż Henryk Miel 
tarek. S-5973

ZOURIONO dowód rejestr« 
cyjny Moskwicz 407, j?r 
GDU 7953 na nazwisko Ma
rian Chmieliński.

USŁUGI

INSTA7.ATOHSTWO elektry 
czne Tel. 47-87-60.

POGOTOWIE samochodo
we, naprawy elektro- 
-mecn8nlczne u wiaiciciełl 
Dojazdów. Zgioszełia Tel. 
83-18-06 (16—30). G-17403

NaPiIAWA pralek automa
tycznych. Te*. 41-40-87.

ALARMY — fotokomórki. 
Tel. 22-13-02 8-5264

CZYSZCZENIE pierza, prze 
róbka pierzyn na kołdry 
t poduszki, łopot, al. Nie
podległości 727, tei. 57-39-68,

PROGRAMATORY pralki 
— naprawa, Tel. 51-73-09.

NaPRAWu pralek automa
tycznych — programatory. 
Tel. zo-48-29.

NAPRAWA, Instalacja an 
ten. Tel. 56-21-34.

NAPRAWA lodówek sprą 
tarkowych. Tel. 51-7<*tai,

UKŁADANIE. cykllnowa- 
nle, lakierowanie parkietu. 
Tel, 41-o9-81. G-13I57

FOTOTAPETY — duży wy
bór, szybko z gwarancją 
Tei 52 06-03. G-J?

ZAKŁAD Taplce/ski Gd.- 
-Przymorze. Lumumby 8. 
Meble z naszego zakładu 
zadowolą najwybredniejsze 
gusty! S-5107

TELEWIZYJNE. Tel 3?-91- 
-40. G-16937

CIESIELSTWO, układanie 
podłogi, parkietu, cyklino- 
wanie. TeL 52-07-28

GRZEJNIKI żeliwne wyko
nuje zakład odlewniczy 
skrytka 41, 80-289 Gdańsk
44 adres biura: Gdańsk-Mo 
rena, ul. Nałkowskiej SA/l 
w gooz. 17—20.

CZYSZCZENIE dywanów. 
Tel. 41-01-44. G-19807

TV kolor — pogotowie, 
Tel. 41-40-84. G-19817

DODATKOWE drzwi (fu
tryny stalowe). Telefon 
20-55-ł8, 20-58-8'!' S-678

CZYSZCZEN-.E dywanów, 
rapicerki. Tel. 32-07-09.

ZAKŁAD stolarski polec: 
układrnle boazerT zabu
dowy kuchni, przedpokoi. 
Tel J2-32-T7 po 18.

INSTALACJA anten. Tel. 
41-78-68, (8—10), G-l 8517

TELEWIZYJNE — Rubin. 
Elektron. Tel, 54-09 62.

DREWNIANE drzwi hsrmo 
nljkowe. Tel. 52-41-06.

CYKLIMOWANIE Telefon
S2-9Z-93. G-17912

PRZEPROWADZKI. Tel
30-3k-v3. 0-18333

POGOTOWIE tetawtey^n# 
Tel. 47-73-65. G-176J

INSTALACJE elektryczne. 
Tel. *i-60-*ł. G-19718

CVKL1NOWANIE wszel
kich podłóg. Telefon 
grzeczaiuściow y 29-05-So.

PRZEPROWADZKI me
blowozem — cały kraj. 
Tel 51-91-18. G i32

ALaRMOWE lnsta’acj* 
przecluwłamaniowe. Tel 
23-61- 73. G-18626

DREWNIANE drzwi har- 
moiiijkowe. Tel. 31-60-4S

DR7V/I, futryny, zabezpie
czenia pj-zeciwwłamanio- 
W« Teł. 51-80-72, 23-43-26.

CZYSZCZENIE dywanów, 
wykłauzir 1 tapicerkł. 
Tel. a6-67-c4. G-19K/.

CT KLINOWANIE. Telefon 
Ö6-4/7-54- G-20206

j O *V JSZ — serwis. Telefon 
3**r28-81 G-I7I82

CYKLINO WANIĘ, chemo- 
lukow ni* podłóg. Telefon 
52 l»-69. G-18b,„

CYKLTNOWANIe lakiero
wani*. Tel. 5.-83-5Ö,

lNTENY RTV. Teiefon 
ai-5»-5f G-154:7

CYKLINOWA NIE lakiero
wanie. Teł. 20-87-30 G-19705

CI.YSŻCZENIL dywanów, 
wykładzin Tel. 41-10-03.

SOLIDNE zauerpieczema 
przeciwwłamanlowe. tepl- 
ce.łskie wyciszanie drzwi. 
Teł. 52-9< -04, 41-65-73.

DRZWI dodatkowe, futry
ny, Tel. 41-79-»I. G-l9522

UKŁADANIE. cykiinow - 
ni-1 parkietu, desek, mo
zaiki (własne, powierzona). 
Teł. 51-26-04. S TlO

TELFWIŁYJNS. Telefon 
3107-09. G 18313

UKŁADANIE. cyk nowa 
.Le, lakierowanie. Telefon 
52-44-71. G-1944”

Z Al iUZJE. Tel. 31-25-07.
G-18839

UKŁADANIF- 1 sprzedaż 
parkietu. 1 Tel. 56-73-90 
51-73-5®. G-l5836

C YKLfNGW ANIE. lakiero
wanie, Tel. 57-02-43 G-W3JI

ZAKŁAD Dezynsekcji 
wytępi wszelkie robac

two.
Nietoksyczne, zacho

dnią preparaty Gwa
rancja 4nstvtuc1om 1 a- 
bat. Tel. J1-.8-99. a-531

ZAKŁaD Dezynsekcji 
\vyxępi wszelkie robŁC- 
two oraz gryzonie, sto
sując bezpieczne, bez- 
wonm preparatv za-; 
chodnie. Rachunki,
gwarancje instytucjom 
raba*. Tel. 61-91-53.

DEZYNSEKCJA — bez- 
wonńa. nietoksyczna.

1
 preparat zachodni ra
chunki, gwarancja, in
stytucjom rabat, Tel. 
53-3-05.___________ G -17646

ROŻNE

'’OSZUKUJĘ garażu w 
-Cacku Luu Orłow.t na Je
der, rok Wiadomość: Naly 
Kack, P/otrkowska 6 13

MEBLE kucnenne i mło
dzieżowe oferuje sk ep Ża 
blanka Gospody 7. u isli5

POMIESZCZENIE na mr- 
gazyn 1 garaż1 odnajme. 
Tel. 25-47-33 GL 9903

DO bardzo opłacalnej pro 
dukcjl szukam wspólnika 
1 gotówką. Poważne o- 
ferry: 20C05, Biuro Ogło
szeń. 80-SSr Gdańsk

SKLEP Budowlany,
Gdańsk-Lipce ul. Jedności 
Robotniczej nr 375. czynny 
W)—18 poleca: — boazene 
deski podłogowe wanny, 
zlewozmywaki farb” olej
ne. emulsje grzejniki że
liwne. płytki ■?! ?we rylne. 
terakoię. kafelki. 0-J3623

GARAŻU na trasie OMwa 
— Gdańsk poszukuje. 
Gdańsk, W ajdeloty 27/2.

SKLEP Filatelistyczne- 
■ Numizmatyczny Oliwa, ul. 
Grottgera 8. tel. 52-10-2: 
kupno—sprzedaż Czynny w, 
godz 12.30—17.30 od wiór
ku do soboty. Zaoraszamy

POSZUKUJĘ dobrego fa
chowca do prowadzenia 
warsztatu w zakresie re 
generacji pomp wtrysko 
wych. Tel. 82-35-U 0-13035

ZAKŁAD murarski przyj
mie uczniów pomocników 
mu-arzy. Kupie działkę 
oudowlaną. Wiadomość: 
Kwaśniewski. Sta^oga-d 
Gdański. Tel. 234-47.

ZAKŁAD Kemontowo-Bu- 
dowii ny zatrudni soli
dnych murarzy pomoc
ników, emerytów Tel. 
SŁ-00-70 0-18232

CHAŁUPNICTWO przyj
mą. t*i. ai-n-5« (9—13).

ZŁOTTT1KA przyjmą. Teł.
S-6374

NAUKA

ANGIELSKI dla kandy
datek na recepcjonistki, 
stewardesy, host esy. Tel. 
*1-39-96 G-20126

7-tygo dniowy kura Języka 
angielek ieg<. i niemiec
kiego w okresie wakacji 
organizuje „Lingwista
-Oświata”. Zapis- i in
formacje: Gdańak-Siedlce
ul. Malczewskiego 51, co
dzienni* g*d< 7.30— 15.30. 
Tel. 32-46-Tl. K-6232

ASYSTENT udziela kore
petycji matematyka fi
zyka chemia. Te:. 52-3B-48

KURSY samochodowe kat 
A. E. C BZMot. Brzeźno 
tel. 66-73-40 łub S6-74-66.

ANGIELSKI dla począt
kujących, zaawansowa
nych. techniczny. Te1, 
r H52-62. S-7r

ZGUBY

ZGUBIONO prawo Jazdy 
kat B, C, E wydane przez 
prezydenta miasta Gdańska 
na nazwisko Jan Szan- 
drach. G-18662

ZGUBIONO prawe Jazdy 
nr 11682/73 kai. B wydane 
przez UM Gdyni* oraz do
wód rejestracyjny nr GDG 
5209 na nazwisko Zbigniew 
Korol zam. Gdynie, Anda u 
zyjska 16. G-18047

ZGUBIONO prawo Jazdy 
kat. B wystawione na ne 
zwisko Włodzimierz Kaba
ła. wyd. przez Ur -ąd Ko 
munikacjt w Elb'ągu.

CZYSZC2 ENIE dywanów, 
tap.cerki. Rachunki. Tel. 
2J-96-28. godz. 9—19.

CF KLINOWANIE, lakie
rowanie. Tal. sa-63-M.

CV KLINOWANIE. 
51-64-36.

Tel.
0-18784

TELEWIZYJNE.
41-60-71.

Telefon
G-18006

TAPETOWANIE.
21-74-62.

Telefon
S-5363

TELEWIZYJNE.
56-90-01.

Telefon
G-1990J

C¥ KLIMÓW ANIE. 
wanle solidnie.
32-24-0..

lakier 0- 
Teicfon 
G-20052

DREWNIANE dr^wl har
monijkowe. Teł. 57 -49-36

DRUGIE d: zwi. futryny.
tapicerka Tel. 41-31-19.

UWAGA. Posiadam wolne 
moce produkcyjne w za
kresie stolarstwa. Przyj
mę ke operację z instytu
cja państwową Jub fizyce 
na z materiałem własnym 
lub powierzonym. Telefon 
23-26-94 S-5967

SKLEP — Sopot, Poznań
ska 2, tel. 51-57-6: oferu
je: boazerię, iistwy, table 
kleje, teiakotę. farby, sio 
ły, krzesła. Atrakcyjne 
ceny. 3-794

DOMEK letniskowy n*d je 
ziorem k. Kościerzyny o.u- 
najmę w m-cu lipcu 
sierpniu wrześniu Wsr- 
toch-Rekowska, Ko<. perzy
na. Skłodowskiej 26/15 p.

CHCESZ zeszczup.eć?
Przyjedź do Ju-aty. Info- 
macje mgr Wójcikiewicz 
84-141 Jurata, ul. Ratihora 
25. tel. 55. G-l 7009

CYKL INO WANIĘ. 
23-65-19.

Telefon 
G-l 7355

DRZWI harmonijkowe, 
drzwi dodatkowe z futry
nami. zabezpieczenie la- 
piotrka. Wrzeszcz. Poli
techniczna 9. Tel. 41-15-92.

CZYSZCZENIE d-bvanow.
Tel. 51-: )~64. G-.985-*

CZYSZCZENIE dywanów
taplcerki. Teł 31-81-59.
31-02-03. G-l 657«

ZAKŁAD „Dezvnsekt” 
wytępi skutecznie
wszelkie robactwo. In- 
stvtucjom rabat. Tei. 
41-43-63. G-19776

MONTAŻ d«rzwi (obicie bla 
cną. wygiuszanie), uszczei 
nianie, zamknięcia okienne, 
żaluzje. Tei 5*- 24-29. 
(7—6). G-I8013

INSTAIX>WANJF autoałar- 
mów, radioodbiorników 
samochodowych. Sopo‘ 
Armii Czerwonej 55. ~e 
51-76-97. G-17723

PRZFPKOWADZKI. re; 
32-68- 9. G- 8035

BOAZEPIE. iistwy profilo
wane. terakotę, art. ma
larskie, wędkarskie tape
ty. k!<\1e, wykładziny po
dłogowe — po'eoa sk'ep 
Pruszcz Gdański Dwór- 

1 eowa. G-17834

BT .BaR-Tur” Sopot u’ 
Dzie: źvńskiego 12. telefon 
51-14-66 oferuje vvezasv 
rodzinne w 'incu i sie-p 

nlu w pensjonatach w Za
kopanem Szcz" rku. Ka 
paczti. Szk'a^skiej Po eh! * 
oraz nad jeziorami f'o-’e 
! Turawa. K-5894

PRZEPROWADZKI me- 
b owozem. Tel 47-62-86.

WYNAJEM magneto
widów' Pośrednictwo]
poleca Sp Pro-Om-j
nia”. Te'. 32-83-59
1 31-99-55 (11—17).

woammmrnmmmuamm
BIURO Turystyki
,.Ilo:d" w Gd ni ofe
ruje skierowania wcza
sowe nad jezio-ami i 

górach. Te!. 21-99-fi.i 
W godz. 8—16. K-6776 ,

BSRHUMtaanaOMMMHi
ELEKTROMECHANIKA sa
mochodowa wvkonuje na- 
o-awy ekSD esowe insial. 
eiektr.. p-adnice. rozrusz
niki. regulacje zapłonu za 
worv, gaźnik. Gdańsk. Ka 
tuska 228 A/l. G-l 975(1
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Rzuty karne
wstrząsnęły

Pierwszym półfinalistą mi
strzostw świata „Mexico 86” 
została reprezentacja FRAN
CJI, która w Guadalajara 
pokonała rzutami karnymi 
BRAZYLIĘ. Po 90 minutach 
gry i dogrywce dwa razy po 
15 minut wynik był nie roz
strzygnięty lii (1:1, 1:1).
Bramki w tym okresie zdo
byli: Michel Platini fw 42 
min.), a dla „canarinhos" — 
Careca (w 17 min.).

A oto przebieg rzutów kar
nych 0:0 — Bata broni strsćfcł 
Socratesa, 0:1 — Stopyra, 1:1
— Alemao, 1:0 — Atnoros, 3:3
— Zico, 2:3 ’— Bellonę, 3:8 — 
Branco, 3:3 — Platini strzela 
nad bramką, 3-8 — Julio Cesar 
strzela w słupek, 3:4 — Fer
nandez pewnie umieszcza pił 
kę w siatce.

BOHATER MFCZU 
— JOEL BATS

^rzed «potkaniem z Brazy
lia w eobote rano, JOEL BATS 
twierdził, że nie będzie to Je
go mecz. Czuł się źle, kontu
zjowane kolano wciąż dokucza 
ło. Ból był tym większy, im 
częściej myślał o fatalnym 
stąrclu z kolegą * drutvpy — 
Ayache’m poidczai spotkania 
* Węgrami.

A Jednak mecz * Brasylią 
rozpoczął się dla niego w 14 
minucie udaną interwencją po 
akcji Socratesa. Jednak w 8 
ninuty później francuski bram 
karz nie. mógł uchronić druży
ny po strzale Ca^ecł. W 38 młn. 
dobitka Muellera trafia w słu
pek a w 71 min strzał głową 
trafił w poprzeczkę

Ale rzeczy najtrudniejszej 
dokonał Bats w 64 min. Do 
piłki ustawionej na jedena
stym metrze pewnie podszedł 
Zico. Krótki rozbieg i strzał 
na lewo od bramkarza. Bars 
rzucił się w.dobrą stronę 1 od
bił piłkę. Od tej chwili stało 
się jasne, te francuski bram
karz ma swój wielki dzień.

Gdy pierwszego z rozstrzyga 
Jacvch rzutów karnych nie 
strzplił Socrates młodym gra
czom — Stoperze 1 Amoroso- 
wi ..urosły skrzydła’'. Gdv 
strzelał Platini, Bats patrzył 
w trybuny. Szał radość Bra- 
tylljczvków podziałał na niego 
Jak zimny prysznic. Ale prze
rażenie trwało krótko, o czym 
przekonał się najlepiej Julio 
Cesar, po strzale którego piłka 
trafia najpierw w Batsa. a pńź 
niej w słupek. Gdy d* piłki 
podchodził Luis Fernandez

Bat« ale chciał tego oglądać.
0 tym co sfę stało przekonał 
się, gdy całowali go Tigana
1 Plattni. W tym momencie 
dotarło do niego, że Francja 
zagra w półfinale...

W drugim spotkaniu 
ćwierćfinałowym reprezen
tacja RFN pokonała w Mon
terrey Meksyk rzutami kar
nymi 4:1. Po 90 minutach 
gry oraz dogrywce wynik 
był 0:0.

Oto przebieg rzutów kar
nych: 1:0 — Allofs. 1:1 — Ne
grete, 3:1 — Biehme, 2:1 — 
strzał Quirarte broni Schuma
cher, 3:1 — Matthaeus, 3:1 — 
ponowna udana interwencja 
Schumachera po strzale Ser- 
vina, 4:1 — Littbarskl.

Tak więc w półfinale, którv 
rozegrany zostanie 25 czerwca 
(środa) o godz. 20 na stadionie 
„Jalisco” w Guadalajara zmie
rzą się reprezentacje Francji 
1 RFN.

Drużyny RFN 1 Meksyku za
prezentowały mało Interesujący 
futbol, w którym twarda wal 
ka o każdy metr boiska, licz
ne faule i przerwy w grze bra 
ły górę nad składnymi, wido
wiskowymi akcjami.

W dogrywce emocli czysto 
piłkarskich było nieco więcej, 
nie tvlko dlatego, że akcje by
ły składnie jsze, ale grające 
w ..dziesiątkę” ooie Jedenast
ki po opuszczeniu placu przez 
Bertholda ł Aguirrą walczyły 
s wlękrzą determinacją.

Wysokie zwycięstwo w rzu
tach karnych drużyna RFN

zawdzięcza nie tylko celnie 
strzelającym piłkarzom, ale 
przede wszystkim Haraldowi 
Schumacherowi. Dwoma uda
ni mi interwencjami pogrzebał 
on szanse gospodarzy, podkre
ślił swą doskonałą tego dnia 
dyspozycję, stając się bohate
rem meczu.

Tak więc w środę nastąpi 
powtórka z ..Espana 82”. Przed 
czteroma laty skład jednej z 
par DÓłfinałowych był identy
czny. Wówczas wygrali piłka
rze zachodnloniemieccy. Jak 
będzie w Guadalajara?

(J TIM.)

Argentyńczyk Diego Maradona nie oszczędza się 
na treningach i nic dziwnego, że dokucza mu prag
nienie. Ohok Sergio Batista. Fot. CAF — AP

/.nglia u stóp 
„boskiego” Maradony

W trzecim spotkaniu ćwierćfinałowym rozegranym 
w stolicy kraju — Meksyku, na stadionie „Azteca" 
reprezentacja ARGENTYNY pokonała ANGLIĘ 2:1 (0:0). 
Bramki zdobyli: dla Argen Łyny — Diego Maradona — 
2 (w 51 i 54 min,), dla Anglii — Gary Lineker (w 81 
min.).
FLerws-e połowi byłe tyoo- 

wą walką na każdym me
trze stadionu „Azteca” 1 w 
sumie rozczarowax*. Gra kon 
centrowała się w środku pola, 
gdzie nieznaczną przewagę u- 
zyskall lepsi technicznie Ar
gentyńczycy.

Obie drużyny grały uważnie

Trener R. Kulesza 
specjalnie dla „DB”

To był piękny 
pokaz futbolu

YŁO to wspaniale 
tuidowisko piłkar
skie Drużyny Frań 

cH i Brazylii spotkały 
się zoyt uicześnie. Ten 
mecz był godny każde
go finału, każdych mi
strzostw świata. Obie 
drużyny pokazały futooi 
porywający miliony. Moż 
na śmiało powiedzieć, że 
w tym pojedynku nie 
było pokonanych, że 
wygrał wielki, fascynu
jący futbol.

W tym meczu mieliś
my wszystko to, co de
cyduje o artyżmie w 
piłce nożnej. Wspaniałe 
strzały i nie mniej zna
komite parady bramka
rzy, fascynująca techni
ka i precyzyjna taktyka. 
No i dramaty indywi
dualne wielkich piłkarzy 
— Socratesa, Zico, Pla- 
tiniego...

Sobotni mecz na pew
no pamiętać będą da 
końca dni swoich So
crates, prawdziwy pro
fesor futbolu, oszczędny 
w ruchach, zwinnie po
ruszający się po boisku, 
a jego podania dokładne 
co do milimetra. A Pla
tini? Grał jakby nieco 
przygaszony, mocno zde 
nerwowany, Jednak w 
42 min znalazł się tam 
gdzie powinien i uzys
kał wyrównanie. Jaki to 
był ważny moment w 
meczu, mówi końcowy 
rezultat spotkania. Jego 
koledzy uwierzyli, że 
Brazylia jest do ogrania.

Trener Henri Michel 
zapewne dużo uwagi poś 
więcił przeanalizowaniu 
meczów Brazylii z Irian 
dią Płn. i... Polską Zda
wał sobie sprawę, że gra 
zbyt „otwarta”, atakowa 
nie większymi siłami mo 
że zakończyć się tragicz 
nie. Właśnie bramka 
Careci padła po zbytnim 
pójściu do przodu piłka
rzy francuskich. Jednak 
utrata biamki nie zmie
niła taktyki „trlcolores” 
ś wielka im chwała zn

to. Wiedzieli ie Brazy- 
Ujczycy mają kłopoty te 
zdobyciem bramki z 
ataku pozycyjnego, utocz 
niej więc zagrali w de
fensywie, by nie dopuś
cić do zabójczej kontry.

W dogrywce oba zes
poły popełniały błęciy, 
ale wynikało to ze zmę
czenia. Im bliżej było do 
120 minuty meczu, tym 
bardziej gracze myśleli 
już o wykony waniu rzu

tów karnych.. Widzieliśmy 
mzebieg tej „czarnej se
rii” Br azyli jeżyków. Nie 
trafił celnie Socrates, 
spudłował Julio Cesar. 
Zrehabilitował się Zico, 
a e niewykorzystanie kar 
nego podczas gry na 
pewno odbije się głoś
nym echem w Brazylii. 
Czy trener Tele Santa
na popełnił błąd wysta
wiając do wykonywania 
rzutu karnego ulubień
ca publiczności — Zico? 
Gdyby wystawił kogoś 
innego, a ten by spudło- 
ioał. Santana nie miałby 
po co wracać do Brazy
lii. Tłum żądał, by wy
konawcą „jedenastki” 
był właśnie „biały Pe
le”. Niesteiy. futbol by
wa również okrutny... , 
Zico spudłował.

Kapitalny mecz, a za
wodnicy — podkreślam 
to raz jeszcze — poka
zali i o wszystko co w 
futbolu jest piękne, tyl
ko żal mi mojego przy
jaciela — trenera Tele 
Santany. Po raz drugi 
przegrał wielką szansę... 
Taki bywa los szkole
niowca.

O ile w meczu Fran
cja — Brazylia widzie
liśmy na boisku dżentel
menów, piłkarzy o du
żej kulturze, to w poje
dynku RFN — Meksyk 
gracze nie mieli do sie
bie zbytniego szacunku. 
Brzydki futooi, chociaż 
dramatyczny. Ekipa Bec
ken bauera rozczarowa
ła... pomimo awansu do 
półfinału.

w defensywie, nie szarżowały 
oszczędzając siły. Niewiele bv 
ło sytuacji podbramkowych. 
Największym zagrożeniem dla 
Peter» Shiltona był — Jak się 
ogólnie spodziewano — Diego 
Maradona. Od niego rozpoczy 
nały się wszystkie akcje Ai-1 
gentyny.

Po przerwie Anglicy Jakby 
się ożywili i próbowali szczęś 
cia w śmielszych atakacn. bo 
a 1 ali surowo skarceni przez 
Diego Maradonę. W ciągu 
trzech minut rzucił „na kola
na” i Iłkarzy dumnejo Albio- 
iu. W 51 min. przed polem 
karnym nastąpiło spore za
mieszanie. B’ąii defensywy an 
gielsklej. Któryś i piłkarzy 
próbował podać do Shiltona, 
piłkę głową uderzył Marado
na i wpadła do siatki. Angli
cy kwestionowali uderzenie rę 
ką, ale sędzia nie zmienił de
cyzji.

"W trzy minuty później ak- 
e.ię, którą przeprowadził „bo
ski” Ttiego rzadko ogląda się 
na piłkarskicn boiskach. Ma
radona rozpoczął prawie 50- 
metrowy rajd, minął trzech — 
czterech obrońców i nie dał 
szans Sbiltonowl. To była 
przepiękni, akcja. 2:0 dla Ar
gentyny!

Anglicy rzucili się do ata
ku, a piłkarze Argentyny co

fnęli się na własne przedpo
le. Wreszcie w 81 min. Gary 
lineker strzela tzw. kontak
tową bramkę po dokładnej 
centrze Barncsa. Napastnik an
gielski zdobył swoją szóstą i 
ostatnią bramie# na tych mi
strzostwach.

Do końca meczu wynik nie 
u^egł zmianie 1 Anglie-» wra
cają na wvspy. Przegrali szan 
sę wystąpienia w półfinale, 
dalszej gry na meksykańskim 
mundialu. (J. TEM.)

Opinie
Trener Htnri Michel 

(Francja): „Na począłku
meczu miałem ogromne o- 
bawy, ponieważ ou strony 
taktycznej moi podopieczni 
popełniab sporo błędów. 
Najwyższe słów* uznam* 
należą się Jednak piłka
rzom aa to, ze odrobili 
stratę jednej bramki. Przy 
znaję, mieliśmy ,v tym 
meczu szczęście, ale nasze 
go awansu me nazwałbym 
nie zasłużonym”.

Trener Tele Santana (Bra 
zylia): „Był to wspaniały
mecz dwóch godnych sie
bie rywTali. Obie drużyny 
grały z olbrzymią zaaugażo 
iowaniem, na wysokim po 
ziomie. Stworzyliśmy kil
ka znakomitych szans pod 
bramką Batsa. Szkoda, że 
Zico nie wykorzystał rzu
tu karnego w drugiej poło 
wie. Nie byłoby wówczas 
dogrywki, fen moment za 
decydował o naszej przegra 
nej, kosztował nas zwycie 
stwo i awans”.

Michel Platini — kapitan 
Francuzów: „Pokonaliśmy
wspaniałą brazylijską dru 
żynę. W Hiszpanii cztery 
lata temu strzeliłem ka^ne 
go. ale zostaliśmy wyelimi 
nowam. Tu stało się aku
rat odwrotnie... Chyle oz o 
ła przed klasą Brazylijczy- 
ków. Żadna z ekip nie za 
służyła na to b» zejść z 
boiska pokonana”.

Pele: „Oglądaliśmy jeden 
z najlepszych meczów w 
historii futbolu. Bez wąt
pienia najpiękniejszy w 
tym mundialu. To mókł 
być finał mistrzostw św** 
ta. Francuzi grają świet
nie. a oprócz tego bardzo 
pieknie. Jest to technicz
na. czysta, sportowa wal
ka. Grając przez 5 lat pra 
ktycznie nie zmienionym 
składem Francuzi zachowu 
ją się na boisku jak auto 
maty. są znakomicie zgra 
ni. Tele Santana na przy
gotowanie drużyny miał 
tylko cztery miesiące. To 
za mało. Siewa krytyki po 
winny być obecnie kiero
wane nie poci adresem tre 
nera, lecz naszej federa
cji. Myślę, że nrzed tym 
zespołem brazylijskim jest 
jednak spora przyszłość, a 
przede wszystkim przed gia 
czarni takimi Jak Julio 
Cesar”.

Trener Franz Berken
bauer (RTN): „Rzuty kar
ne to był prav’dziwy d: a 
mat i jestem szczęśl-wy, że 
miał on tak wspaniałe dla 
nas zakończenie. Uważam, 
że zasłużyliśmy na awans, 
ale wywalczony on został 
w trudnej walce”.

Trener Bora Milutinovic 
(Meksyk): „Chciałbym po
dziękować wszystkim, któ
rzy pomagali ml w przygo 
towaniu drużyny do mun 
dialu. Nie jestem zawie
dziony. piłkarze zrobili 
wszystko- by wygrać ten 
mecz. Dziękuję im za mę 
stwo i wolę wałki. Skoro 
karnych nie strzelili dziś 
Zico i Pis tint, mogło to 
się także »darzyć moim 
chłopcom”.

Opr 3. TEM.

Szermierze rozdali medale
V £J

W Gdańsku zakończyły się 
szermiercze mistrzostwa Pol
ski. W ostatnim dniu wyłonię 
ni zostali triumfatorzy turni« 
jów drużynowych w szabli 1 
szpadzie. Pierwsze miejsce w 
szabli zajęła Legia I Warsza
wa wygrywając w finale z Za 
głębiem Sosnowiec 9-4, W szpa 
dzie triumfował zespół AZS I 
Politechnika Wrocław. W łi- 
nale akademicy zwyciężyli Le 
gię I Warszawa 8:1.

FINAŁ SZABLI

Legia — Zagłębie Sosnowiec 
9:4 — zwycięskie pojedynki
stoczyli: dia Legii — Olech 4 
Kościelniakowski — 3. Zabłoć 
ki — 2; a dia Zagłębia: Ba
ron. Krzysztof Koniusz. Ja
rosław Koniusz t Korfanty 
po 1.

FINAŁ SZPADY

AZS I Politechnika Wrocław 
— Legia Warszawa P:1 — po
jedynki wygrali: dla AZS — 
Strzałka 3. Felisiak t L!s po 2 
oraz Sożańskl — 1 a dla Le
gii — Maszkowskl — 1.

Tytuł mistrzowski w szabli 
zdobi-! Janusz Olech (Legia 
Warszawa) Wygrywając w fi
nale z Krzysztofem Koniu- 
■=zem (Zagłębię Sosnowiec) 10:6. 
W pojećr nku o trzecie miej
sce Robert Kościeimakowsk’ 
(Legia) pokonał Dariusza Wód 
ke (AZS Warszawa! 10:6.

Wyniki ćwierćfinałów: Ro
bert Kościelniakowskf (Legia

Warszawa) — Leszek Jabłono
wski (AZS Warszawa, 1*:11, 
Krzysztof Koniusz (Zagłębie 
Sosnowiec) — Andrzej Koatrie 
wa (Zagłębie Konin) 10:6, Da- 
diuez Wódkę (AZS Warszawa)
— Tadeusz Piguła (Zagłęoie 
Konin) 10:6, Janusz Olech £Le 
gia) — Jarosław Koniusz (Za
głębie Sosnowiec) 10:6.

Półfinały: Krz-yaztof Koniusz
— KośclelnLakowskl 10:6, Olech
— Wódkę 12:11.

O trzecie miejsce: Kośeiel-
niakowekl — Wódkę 10:6.

O pierwsze: Olech — Krzy
sztof Koniusz 10:6.

Klasyfikacja turnieju: 1.
Olech, 2. Krzysztof Koniusz, 
3. Kośctelniakowskt, 4. Wód 
ke, 5. Kostrzewa, 6. Piguła. 7. 
Jarosław Koniusz, 8. Jabłono
wski.

i

Tytuł mistrzowski w a»pa- 
dzit zdobył Leszek Swornew- 
skl (AZS Politechnik?) wygry 
wając w finaie * Ludomirem 
Chronowskinr (Cracovia) — 
10:8. Trzeci# miejpce 2*jął wal 
kowerem Robert Feilsiak (AZS 
Politechnika Wrocław), gdyż 
Wojciech Mróz (GKS Kurowi
ce? ni*. stanął do pojedynku 
z powodu kontuzji.

Półfinały: Chronowrtr, — Te 
llsiak 10:8 Swornowsld — 
Mróz 11:9.

Pojedynek o trzecie miejs
ce me odbył się, gdyt W 
Mroź odniósł kontuzję.

O pierwsze: Swornoweki — 
Cnronoweki 10:6,

Klasyfikacja: L Swornow-
ski, 2. Chronov’skl 3. Telłsiąk, 
4. Mróz, 8. Zwierzyński, 6.
Perlikiewicz, 7. Maszkowskl, 
8. Lis.

<*. IBM.)

Po mistrzostwach ustalo
ny został skład reprezen
tacji Polski na zbliżające 
się szermiercze mistrzo
stw* świa.a w Sofii. W 
trzech broniach — obu flo 
rotach 1 szabb reprezento
wać nas będzie po pięciu 
szermierzy, natomiast w 
szpadzie tylko jeden zawo 
dnlk.

W ekipie znaleźli sie — 
floret kobiet: Hanna Wojt
czak, Joanna Stanisławska 
(obie AZS AWF Gdańsk), 
Jolanta Królikowska (Mary 
mont). Agnieszka Dubraw- 
ska (AZS AWF Wa-sza-

wa). Elżbieta Niestolik fBa 
Ud on):

floret męże*yxn: Msdii
Sypniewski. Piotr Kiehpi- 
kowski, Bogusław Zych 
(wszyscy Legia Wartiwt), 
Adam Robak (A7S IVarszu 
wa). Waldemar Ciesielczyk 
(Warta Poznań);

szanta: RoDert Ko4<ielnla 
kowskl, Janusz Oiecn (obaj 
Legia), Tadeusz Piguła. An 
drzej Kostrzewa (Zagłębię 
Konin). Krzysztof Koniusz 
(Zagłębie Sosnowiec):

szpada: Piotr Jabłkowsk* 
(Start Ooole).

(TKM)

Żużlowcy Wybrzeża pokonali 
drużynę Edwarda Jancarza

Wczoraj na tor*e przy ul. 
Elbląskiej rozegrano zaległy 
mecz ekstraklasy żużlowej, w 
którym spotkały się zespoły 
GKS WYBR7.I2.E i STALI Go
rzów". Po wyrównanej walec, 
zasłużone zwycięstwo odniosła 
drużyna z Gdańsk, 50-40.

Był to bardzo nierówny 
mecz. Obok znakomitej Jazdy 
żużlowców obu drużyn, obser
wowaliśmy także wyścigi tzw. 
bez walki, bez emocji. Klasą 
dla siebie był ZENON PT.FCH 
który jako jedyny uzyskał kom 
piet punktów, a ponadto po
prawił .wyśrubowany” 1 tak 
rekord toru. Piech uzyskał w 
I wyścigu czas 67.4 sek. po- 
prrwialac dotychczasowy najlep 
szy rezultat o 6,2 sek.

O tym. że as atutów-’ Wy
brzeża inajdule sie w świetnej 
formie przekonali sie zarów
no doświadc-ony Jerzy Rem- 
bas. jak i Jego mniej rutyno

wani koledzy, Piech dał znowu 
pokaz ▼ alki, chociaż po prze- 
granvm starcie jechał dwu
krotnie za plecami rywali.

Po tvm zaleg}vm meczu ak
tualna tabela ekstraklas? wy
gląda następująco:

Walczvl do końca i zwyciężał 1. Apator 7 lfl 4- »9
wspaniała szarża, umlejetnoś- 2. Polonia 7 1« + 38
cia przey. idywania na ostatnim 3. Faluba* 7 • + 54
luku, tui przed metą. 4. Unia L. 7 8 4- 62

5 Sr*’ Rz. 6 8 4- 36
Obok Piecha dobrze Jeździł 7 8 _ 5

we wczora?szvch zawodach Ml- 7 Stal G. 7 6 + 38
rosław Berliński, b^aiczył spo- 8. Unia T 7 4 _ 91
kolnie, oddając tylko pierw- 9. ROW 4 3 _ "9
szeństwo dwukrotnie Jerzemu 10, Kolejar* T 2 —152
RemOasewi, Niestety, barowo 
nierówno jeździł Grzegorz
Dzikowski któ^y przeżywa^

(J- TF.M.)

W kraju 
i na świecie

ZWYCIĘSTWO 
LEKKOATLETÓW ZSRI

"W Tallinie ■akoAoayt «de le* 
koetletj rany mecz pomiędzy 
reprezentacjami Związku Ra
dzickiego i NPD. W klasyflk* 
cji generalnej awycięstwo od 
niosła ekip* ZSRF 310:168. MC 
punktacji kobiet zawodriozki 
radzieckie pokonały swoje ry 
walki 88:78. a ich koledzv od
nieśli zwycięstwo 1*2 :#0 W 
drugim dniu meczu padł Je
den rekord św .a a. a usta»« 
wił go w —rurle młotem Ju
rij Śedyoh (Z3RR) wynikiem 
86,6«' » .

C. LEWIS — a,91 
NA 10C M

• Carl Lewic ra* Jeszcze po 
twierdził, że Jes+ najlepszym 
obecni# lekkoatletą świata 
zdobywając dwa ałoio medal* 
w rozgrywanych w Tugen« 
mstrrostwach USA. Lew's wy 
g-"ał finałowy bieg ni. 100 ph 
trów uzyskując »za* t.fl sek.! 
Przy pomocy sprzyjającego 
wiatru o *11« 4 48 m'sek., a 
kilkanaście m'nut później rwy 
ciężył w finale konkursu skoku 
w dal uzyskując odległość iB.67 
m! Ten w—nik także n'e będrl* 
wpisany do tabel — Lewisom 
n.ó-w ‘ pomógł wiatr, o *'Je 
3 75

PIŁKARSKA AFERA 
W JUGOSŁAWII

• Guda" działy *5» na bo
iskach podczaa oyfatniej nm 
dy ek< t.raklary piłkarskiej Ja 
gosławi'.. Przypadkowe bram
ki zdobywane przez piłkarzy 
którrv dotychczas nie mogü 
strzelić gola do puatej bram
ki. budzące kontrowersje o- 
rzeczenifc arbitrów — wsrsrst 
ko to złożvło ałę na dec-yię 
związku pfłka-skiego Jugnąta 
wij który anulował wyntW. e- 
statnlzl kołatki. Jednocześni« 
związek zalecił rozegrać po
nownie oa+atnia kolejkę pod 
koniec czerwca.

SMTERC POLSKIEGO 
JEŹDŹCA

• Tragiczna wad om ość na
deszła w sobotę z francu*ke1 
miejscowości L# Touquet, I 
gdzie odb^m-ają »i« rriędzyna 
rodowe zawody we "Wszech
stronnym Konkursie Konia 
Wierzchowego Podez.as crossu 
śmierć pon.ósł 19-letni po>kt 
jeździec Darius* Soroka i 
D’zonkova. Po jednym ze ske 
ków koń przewrócił s> przy- 
eniatsjac leźdźca. Darhipz So 
roka poniósł śmierć na miej- 
acu.

(S TYM.)

CICHY POWRÓT
Włosi powrócili do kraju w 

dwóch grupach. Piłkaize z klu 
bów z północy Włoch odlecie 
li do Mediolanu, e zawodnicy 
% Rzymu i Neapolu wylądowa 
li w «tolicy. Powitanie na 
rzymskim lotnisku było wię
cej niż chłoane. Zaledwie kil 
ku kibiców czekało na piłka
rzy, a jeden z nich krzyknął 
do Fernando di Genero: „By 
łeś jedynym żywym wśród 
gromady piłkarskich trupów”. 
Piłkarze szybko opuścili lotni 
tko. nie było ani wywiadów 
ani telewizyjnych kamer.

BRAZYLIJCZYCY 
NIE PROTESTUJ \

Kierownictwo ekipy brazylij 
•klej po całodziennych dy-,ku 
sjach zdecydowało się nie skła 
dać do FIFA protestu w spra 
wie rzutu karnego, którego 
wykonawcą był Bruno Bello
nę Piłka po uderzeniu w słu 
pek odbiła się od bramkarza 
i wpadła do siatki.

Wiceprezydent brazylijskiej 
f-deracji piłkarskiej N ab i Abi. 
Chedid powiedział. „Pytaliś
my o zdanie ekspertów. Opi
nie są podzielone. W tej sy
tuacji oceniliśmy, że nasz pro 
test nie miałby szans. Przygo 
towujemy się już do powrotu 
do dom i”.

PIĘĆ trupów 
w BRAZYLII

Porażka drużyny brazylijs
kiej w rzutach karnych z 
Francją spowodowała 5 wypad 
ków śmiertelnych w Brazylii. 
Czterech Brazylijczyków z liras' 
ło na atak serca, a piaty zo
stał zastrzelony w ulicznej 
kłótni. Według oficjalny«li da 
nych ponad 100 osób odwiezio 
no do szpitali, gdz.ii» udzielo
no lm pomocy. Zanotowano 
tysiące omdleń, kobiety 1 męż 
czyźni tracili przytomność 
przed telewizorami i na uli
cach. Tej nocy Brazylia prze
żyła szok.

Opr, (TEM.)

Rewia :eźdźeó 
na sopockim

i kor 
rze

Zanim n* sopockim jorze 
wyścigowym ukażą się pierw
si uczestnicy tegorocznych 
XXXIII Międzynarodowych O- 
ficjalnych Zawodów w Sko
kach pi zez Przeszkody CSIO 
— Sopot ’86, warto przypom
nieć trochę historii tej cieka
wej i wielce interesującej dy* 
cypliny sportu.

Wszystko zaczęło się 1» kwiet 
nia 1864 roku w Dublinie, gdzie 
odbyły się konkursy Jeźdźców 
w skokach jJrzez przeszkody 
na wysokość i odległość. Tę 
datę uważa się za narodziny 
konkursu w skokach. W 1880 r. 
podobne konkursy miały miej
sce po raz pierwszy w War
szawie. W szyDklm tempie po
większająca się llczoa krajów 
organizujących tego tvpu za

wody, skłoniła Anglików io 
opracowania zasad konkursów 
zespołowych. Tak pojawił się 
powszechnie dziś znany „Pu
char Narodów”, który po raz 
pierwszy odbył się w Londy
nie w 1909 r. Konkurs ten. Ja
ko najbardziej prestiżów'1’, 
s'ał się gwoździem programu 
Międzynarodowych Zawodów 
Konnych Oficjalnych — CHIO. 
pr: emianowanycłj. w 1970 r. na 
CSIO.
Polscy Jeźdźcy szybko zna

leźli się w światowej czołów
ce. Już w 1925 r. w Nicei na
sza ekipa sięgnęła po najwyż
sze trofeum — „Puchar Naro-

dow**, hosząer wtedy nazwę 
nagrody ministra spraw za
granicznych. W zwycięskiej 
drużynie startował m. in. Hen
ryk Dobrzyński, znany pow
szechnie Jako „Hubal”, na ko
niu „Mumm Extra Dry”.

Największe sukcesy w tej 
konkurencji odnieśliśmy w la
tach 1926—1926, kiedy to trzy
krotni* wygrywaliśmy amery
kański „Puchai Narodów ’ w 
hali Madison Sqaur« Garden

Mając teka pozycję 1 uzna
nie na arenie międzynarodo
wej, postarano się o to, by i 
w naszym kraju zorganizować 
konkursy CHIO. Dzięki stara
niom pika Sergiusza Zahor
skiego, olimpijczyk* z 1912 r„ 
w Parku Łazienkowskim w 
Warszawie w czerwcu 1927 r. 
odbyły się po raz pierwszy 
konkursy CHIO. W programie 
zawodów znalazły się dwa naj
bardziej prestiżowe konkursy. 
Konkurs zespołowy — „Pu
char Narodów”, zwany wów- 

*„czas Nagrodą Polski oraz kon
kurs indywidualny Grand Prix, 
zwany Konkursem Zwycięz
ców.

Pierwszy „Puchar Narodów” 
przypadł w udziale naszej eki
pie. Nagroda Grand Prix, któ
rą wywalczył Batistelll, powę
drowała do Francji. Nasi jeź
dźcy od początku nie mieli 
szczęścia do tego konkursu. 
Wa wszystkich przedwojen-

Czy W tesław Hartman będzie czołowym jeźdźeern 
sopockich zawodów? Fot. Archiwum

nych edyejach tylko dwukrot
nie Polacy stawali na najwyż
szym podium, a mianowicie 
w roku 1933 — Wilhelm Le
wicki na koniu „Kikimora” 
oraz w roku 1939 — Bronisław 
Skulić* na koniu „Aral”. 
Ostatni przedwojenny konkurs 
..Pucharu Narodów” wygrali 
Rumuni przed Pol.kami

Po wojnie nie udało się reak 
tywować łazienkowskich kon
kursów. Trzeba było poczekać 
aż ćwierć wieku, by odrodziło 
się CHIO w Polsce. Mimo wie
lu trudności w znalezieniu hi
podromu i zaplecza stajenne
go XIII CHIO odbvlo się w 
Olsztynie w 1964 r. Polska eki
pa została zwycięzca „Pucharu 
Narodów", fundowana od tej 
pory przez prezesa Rady Mi
nistrów. Po czterech łatach 

znowu siegnęliśm"’ po to sa
mo trofeum, a Piotr Wawry- 
niuk wywalczył Grand Prix.

W lttach 1989—1982 nastfpiła 
p~zerwa w konkursach CSIO. 
Dopiero w 1983 powróciła ona 
do kalendarza imprez sporto
wych, z tym, ż« Już na teren 
Państwowego Ośrodka Trenin
gu Koni w Sopocie. W ostat
nim. XXXII CSIO — Sopot ’83 
po jedenastu latach słabszych 
wyników, osiągnęliśmy osrom- 
nv sukces. Zw”cleźviismy w 
„Pucharze Narodów”. Grand 
Prix J trzech innych konkur
sach.

Zbliżając* się tegoroesn* 
XXXIII CSIO w Sopocie za
powiadają niezwykle cieka
wie 1 emocjonująco. W pro
gramie przewidziane Jest jede
naście konkursów i udziałem 
■wielu znanych i uznanych naz
wisk o światowej renomie. Ni* 
zabraknie również clekawvch 
Imprez towarzyszących. Za
równo d'a miłośników tej dys
cypliny sportu, jak i dla prze- 
bvwajacvch tu turystów 1 
wczasowiczów atrakcji nie po
winno zabrrknąć.

Protektorat nad sopocka im
prezą objął minister rolnictwa, 
leśnictwa i gospodarki żyw
nościowej — dr hab. Stanisław 
Ziemba. Pr~ewodniczacym ko- 
mi+etu honorowego Jest woje
woda gdański, gen. bryg. Mie
czysław Fvgan.

XXXIII CSIO trwać będzie 
od 25 do 29 czeiwca br. O 
szczegółach dotyczących tej im 
prezy będziemy informować 
na bieżąco. Dzisiaj natomiast 
podajemy listę rankingową za
wodników w skokach pizez 
przeszkód, po Onmlu zawo
dach ogólnopolskich. którą 
otrzymaliśmy od trenera ka
dry — lnż. Andrzeja Orłosia.

Oto klasyfikacja znanych 
polskich Jeźdźców: 1. Grzegorz 
Kubiak (Bogusławice) 2. Krzy
sztof Ferenslein (T.iski), 3. Ma
rek Orłoś (JLKS Sopot). 4. 
7ygmmit Rozpłaszcz — junior 
(Moszna), 5. Remigiusz Wierz
bowski (Łouez),.., 7. Marian
Kozicki (Legia arszawa). 8. 
Wiesław Hartman (Nadwiśła 
nip Kwidzyn),.,. 11. Jan Kowal
czyk (Legia Warszawa),... 13. 
Krzysztof Rafalak (Sopot), 14- 
15. Zbigniew Kaczorowski (Le 
gia Warszawa), Jarosław Paw
łowski — junior (Nadwiślanin 
Kwidzyn). 16. Bożena .Ta« hlew- 
ska — juniorka (,TLKS Sopot). 
17. Mieczysław Z,agor — junior 
(Nadwiślanin Kwidzyn).

A więc do zobaczenia na so
pockiej imprezie. L. T.

gim swoim wyścigu przyjechał 
na trzeciej pozycji za Okup- 
skim i Owiźycem. a w czwar
tym wyścigu zajął ostatnie 
miejsce.

Pomimo odczuwanych Jeszcze 
dolegliwości dobrze wypadł 
Dariusz Stenka. Rówmlet Piotr 
£vto zaliczył wreszcie aż pięć 
punktów.

Punkty zoobyll: dla Wybrze
ża — Piech — 15, Berlińskt — 
13 Dzlkov’ski — ić. Stenka — 
7. Zyto — 5, Laskowski 1 Ol
szewski — 0; dla Siali — R«m 
ba* — 13 (w 6 biegach). Oku*>- 
ski — 11 (w 6 wyścigactO,
Franczvszyn -- 7. Świst 1 
życ — po 3, Woźniak. Q 
Drni**ewskl — po 1.

Przez dwa dni trwa>y sma
gania pracowników orzem;. słu 
okrętowego, którz« na obiek
tach Bałtyku Gdynia 1 MOS5R 
walczyli w finałach Wił Cen 
frałnfcj Spartakiady Przedsię
biorstw Przemysłu Okrętowe
go. Roegrywk! toczyły się wr 
sportowej atmosferze, chociaż 
K8motow-ino również drobne 
b4« prawidłowości; które zosta 
pą „rozliczone” w przedsię- bŁrwt-

Niespodziewana porażka 
Lecha Bieńkowskiego

IV spotkaniu o mistrzostwo 
I ligi tenisowe' zespół Sopm - 
kiego Klubu Tenisowego po
konał na własnych kortach 
warszawską Legie 5:4.

Niespodzianką b'"ła przegra
na reprezentanta Polski w Pu
charze Devisa Leszka Bień
kowskiego z Macie i om Kośka. 
Koska należy do obiecujących 
zawodników młodego pokole
nia 1 zawsz.e był niewygod
nym przeciwnikiem dła Bień
kowskiego. którv chyba za 
bardzo wierzył w swoje tiły 
co się musiało zemścić.

Strata niespodziewanego ounk 
tu na szczęście nie miała woły 
wu na cały mecz.. Tvm razom 
oohrr« wypadły obie gry

Mistrzostwa
wybrzeżowych

pływaków
’W Gdyni ra otwartym ba

senie WKS Flo’a w piątek, 
sobotę i niedzielę rozegrane 
zostały mistrzostwa okre.gu 
gdańskiego w pływaniu. Naj
lepszy wynik (będący mini
mum na mające się za mie
siąc odbyć w Berlinie Zach. 
mistrzostwa Europy juniorów) 
uzyskał Aitur Łukasiak z Flo
ty na 400 m at. zrr — 4 42.72.

A oto zwycięzcy pozostałych 
biegów" 50 óow. J. Saidowska 
(AZS AWF Gd.) 28.85: 4u0 zm. 
B. Dzięgielewske (Flota) 5:13 04 
100 grzb. M. Gorczyńska (AZS) 
1:09.76; 200 dow. V. Ormań-
czvk (AZS) 2 13.34: 100 mot. A. 
Bałwas (FI.) 1-07,69 4X100 zm.
Flota 4:41.94; 400 dow V, Or- 
tnsńczyk (AZS) 4-3930 100
klas. K Waszkielewicz (FI) 
1:18,47; 200 grzb. B. Dzięgiele- 
wska (FI) 2:26.82, 200 zm, A. 
Rałwas (FI) 2:29,40; 4X100 dow. 
Flota I 4 15.50- 100 dow. 1
Saidowska (AZS) 1:00.51: 200
mot. A. Bałwas (Fit 2:28 49 
200 klas. A. Szczygielska (Sam 
bor Tczew) 2:5’, 50; 800 dow.
A. Bałwas (FI) 9:43,57;

mężczyźni: 50 dow. Pod- 
kościelny (AZS) 25.67; 200 dow. 
M. Poc, kościelny 1:59 89; 200
gizb. D. Koprowski (AZS) 
2:14.44 100 mot. W. Warchoł
(AZS) 1:01.95 4X100 zm. Flota
4-27,50; 200 kias. K. Bukowski 
(AZS) 2:32.99 200 mot. T. Na
kielski (FI) 2:21,54: 4o0 dow.
M. Podkościelny 4:13.02; 200
zm. P Kmiecik (Start Gd.t 
2:19.50; 4X100 dow. Flota I
3 55.30; 100 dow. W. Warchol
(AZS) 55,6 i M. Podkościelny 
55.6: 100 grzb. D. Koprowski
(AZSt 1:02.76 100 klas. K. Bu
kowski (AZS) 1:09,85: 1500 dow. 
D. Morawiec (Fi) 18:48 40

W punktacji drużynowej mt 
strzostw po jatach przodowni
ctwa AZS, na czoło wyszła 
Flota: 1 Flota 6742 pkt., J AZS 
AWF Gd. 6657 pkt„ I Start 
Gd. 5896 pkt., 4 Sambor 219* 
pkt (R)

podwójne mężczyzn — dotych
czas słabe strony drużyny so
pockiej. które odniosły zwyclę 
stwa zapewniające końcowy 
sukces naszej drużyny. •

Po dłuższej przerwie soowo- 
dowanej kontuzja wystąpiła 
Magdalena Mróz, która Jednak 
nie dala rady doświadczonej 
Judvcie Słaboszewskici u vka- 
zując w grze braki treningo
we.

Oto wyniki gier (na pierw- 
szvm miejscu zawodnicy SKTl: 
Diłaj — Zaboklicka 2:6, 2:6.
Mróz — Słaboszewska 5:7, 1"6; 
Bieńkowski — Kośka 6:4. 3:6. 
4:6: Kopczyński — A. Jagiel
ski 6:4 6:7. 75 (najciekawszy
pojedynek meczu); Hoffman
— Rudnicki 7:5. 6:0; Rzepka —
MaHiszelańskl 7 5. 6:4; Diłaj,
Mróz — Zaboklicka, Słabo
szewska 4 6. 1:6; Bieńkowski,
Kopczyński — Kośka Żukow
ski 6:i. 7:5; Rzeoka Hoffman
— Jagielski. Rudnicki 5-7 6:1
6:1. (kuź)

y wyłonili 
spartakiady

W punktacji ogd’nej ri 
zylt Stoczni! lm, Komuns *»*- 
ryskiej. która wyprzedził) 
stocznię lm, Lenina l Stocznię 
im. Artnifa Warskiego- Kolej, 
ne miejsca zajęł”: 4. „Famor” 
Bvdgoszcz, 5. Stocznia Pół
nocna 7. Gdańska. 6. . Kli-
mor" Gdynia 7. , Warma”
Grudziądz, 8 .Hydrosfer” 
Gdańsk, 9—10. Stocznia „Wl
ała” i , Towimor” Toruń.

A oto medalH-1 w oo*zct«- 
gółnych dyscyplinach1 tenis 
stołowy — 1 Warskl”, I
SKP Gdynia, 3 „K’lmor”: 
brydż sportowy — I „Hydro- 
sti r”, 2. Stocznia „Lenina” 3, 
„Fgmor”: strzelanie — 1. Sto
cznia „Lenina” 2. ..Famor”v 3. 
SKP Gdynia: wędkaistwo —
1. Stocznia Północna. 2. . Wa- 
rmŁ”, 3. Stocznia ,,Lenina”: 
siatkówka kobiet — 1. , War- 
ski”, 2. SKP Gdynia. 1. Sto
cznia „Lenina”; trójbój sze
fów — 1. SKP Gdynia, 7 Sto 
cznta „Wish.”, 3. „Famor”; 
siatkówkę, mężczyzn — 1. SKP 
Gdynia, 2. Stoczn.a „Lenina”, 
3. „Warski”; szachy — 1. Sto
cznia „Lenina”, 1. SKF Gdy
nia, J. „Towimor"; piłka noż
na — 1. Stocznia im. Komuny 
Paryskiej. 2. Stocznia tm. Le 
nlna 3. „Romet” Barlinek, 
piłka ręczna — 1. „Warrki",
2. Stocznia „Lenina”, 3. SKP 
Gdynia.
’ Podczaa uroczystości zakoń
czenia XVII Centralnej Spar
takiady Przedsiębiorstw P-ze- 
mysłu Okrętowego odznaki 
„Zasłużony Działacz Kultury 
Fizycznej” otrzymali: srebrne
— red. Rnman Hepka z „Gło
su Stoczniowca”. Jan Rozwa- 
(IowskI. Stefan Szłapak. Ry
szard Stepak, Danuta Stschl- 
ra, Henryk F.tuziakow skt. brs 
z owe — Czesław Lis i Leszek 
Dunla.

(S. TF.M.)

Na fff -IfepowifMf
T7l TmSWTffTffl
Zakończyły stę rozgrvwjd o 

mistrzuPwo drugiej grupy III 
ligi piłkarskie', Jeśli chodzi o 
awans z teł grupy, to Już na 
tydzień przed zakończeniem 
rozgrywek pierwsze miejsce 
zapewniła sobie drużyna ko- 
S7,altn«kie.| Gwardii. Natomiast 
w-śród spadkowiC7Ów znalazł 
sic zespół MKK.S Gdańsk, pla
sując sie na 12 miejscu.

Właśnie MHK5 gościł w 
ostatniej kolejce spoikań dru
żynę ze śc'słcj czolöw’ki. tczew 
ska Wisłę. Rezultat tego meczu 
był dość nieoczekiwany — re
misowy 4:4 (3-1), a o mało nie 
doszło do o wiele wńększej 
niespodzianki gdyż MRKS pro
wadził 3:0 1 4 2. ale w drugiej 
połowie tczewianie zepchnęli 
gospodarzy do rozpaczliwe] ob 
rnnv. Bramki zdobyli — dla 
MRKS BucMalski 2. Kępczyń
ski i Kisieliński; dla 14isłv: 
Czarnecki 2 i Kasak 2

MRKS: Kulas — ?.ubrowskl, 
Omeljanruk. Milewski, Zvbert 
— Bedla. Kępc*vńsk.i.. Puchal
ski (od 40 min. Kisieliński). Ja- 
rzvńsk< — Głos (od 46 min. 
Osmańskił, Jażdżewski.

WISI,A: Templer — Liebig. 
Kasak. W. Kolas, Dyner —

Meyer. Różycki Kwldzlńskł, 
O’szewski — Czernecki, Mll- 
brodt.

Gdański Stoczniowiec na wv 
jeździć w Słupsku zremisował 
z Gryfem 1:1 (1:0).

Pozostałe wyniki: Wda ftwie- 
cle — Czarni SI. 1:0 (1 0V T.u-

dla Kosz. 2:1 (1:1). Chem 1k
Brig. -• Wieltm Sz. 0; 1. VRocła
w i i — Polonia Bdg. 0:0 G >-
lita nia Tnowr. — Chojniczanka
4:1 (1:1).

1. Gwardia 34 18 31 — 15
2, Stoczniowie 32 20 39—24
3. Wista 32 20 31- 24
4. Goplania 31 21 49— 34
5. Polonia 29 23 27- 20
«. Wielim 28 24 24- 22
i Gryf 27 25 29- 74
8. I,ubus7.anln 27 25 48. -44
9. Chemik 27 25 31 36

10. Wda 27 25 28- 25
11 Włodawl® 23 29 23— 70
12. MRKS Gdańsk 16: 36 28— 4R
13. Chojniczanka 16 36 19- 42
14. Czarni 15 37 28- 87

Do klas okręgowwch spenaU 
zespoły Wiocławń. MRK"5 
Gdańsk, Cnojniczankt i Caars 
nych. (R.)

1w Hr

I losowonle
1, 9, 12, 19, 47, 49 

dodatkowa 3

II losowani«
8, 14, 17, 20, 31, 43
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