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; wanzawskiej organizacji PZPR

Udany przegląd

Atrakcji było bez liku Zakończenie ważnego etapu
dyskusji przed '■ Zjazdem
* Premier w CZD * Młodzież z wizytq
*v KC partit i Urzędzie Rady Ministrów

W przededniu święta naj
młodszych premier Zbigniew Messner, odwiedził
dzieci, którym najbardziej
potrzeba serdecznej opieki.
W szpitalu — pomn.ku
Centrum Zdrowia Dziecka
w Międzylesiu zwiedził oddtiały kardiochirurgii i intensywnej opieki medjcznej oraz ośrodek rehabilitacji. Premier rozmawiał z
małymi pacjentami i złożył
im serdeczne tyczenia szyb
kiego powrotu do zdrowia
31 maja z okazji Dnia
Dziecka, uczniowie z Brze-

mi gromadki dzieci. Główną atrakcją były przywiezionę z Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża zwierzęta,
Dyrektor zoo Zbigniew Sie
wierski osobiście prezentował 2 tygodnie t?’mu narodzone w oliwsklm ogrodzie
osiołka i karłowatą kózkę
k&meruńską, opowiadał o
zwyczajach małpy kapucyn
ki, pytona tygrysiego, cywety
afrykańskiej,
niedźwiadke miodowego kinkazu lemura płowego Dzie
ci wszystkie okazy mogły
obejrzeć z bliska; poinfor-

Wystąpienie Wojciecha Jaruzelskiego
Obradujqca 31 maje. i udziałem I sekretarza
KC PZPR Wojciecha Jaruzelskiego konferencja
warszawsk-ej organizacji partyjnej była ostatniq
z wojewódzk:ch konferencji przedzjazdowych.
Zakończyła ona ważny tę m programu PZPR i nad
etap 1 pracy i życia partii, tezami zjazdowymi, omóPodczas konferencji woje- wiono wyniki rozmów inwódzkich dokonano prze- dvwidualnych
przeprowa
glad u
wniosków ł ocen dzonych z członkami i kai
wynikających ze snołecz- cydatami PZPR. Cały ten
nej dyskusji nad projek- dorobek przemyśleń i opi«, nii pozwala na wytyczenie
^z.daó
pracy
partyjnej
przed X Zjazdem, wskazu
je też na te problemy, któ
re wymagają rozpatrzenia
przez główne forum partyj
ne, jakim
będzie zjazd.
Warszawska
Konferencja
PZPR uwieńczyła
zarazem kampanię wyboru delegatów na ten zjazd.
Zgodnie z kilkuletnią już
tradvc.ią konferencja war
szawskiej
organizacji
PZPR,
skupiającej
w
swych
szeregach blisko
140 tys. członków i kandy
datów. zebrała się w sali
Zakładów
Mechanicznych
im. M. Nowotki w robotni
czej dzielnicy
Wola. Oprócz 392 delegatów,
w
konferencji
uczestniczyli
mandatariusze
stołecznej
organizacji partyjnej na X
Zjazd wybrani uprzednio

Pokaz zwierząt egzotycznych na dziedzińcu Klubu »Maciui I".
Fot. M. Zarzecki
lin w wroj. kieleckim wraz mcwar.o je. jafe należy od
ze swoimi nauczycielami nosić się do zwierząt w zoo.
gościły w Komitecie Cen- Atrakcją była również wy
tralnym Partii na zaproszę stawa ptaków egzotycznych
n * Józefa Baryły. Spotka- zorganizowana przez wiaś
nie. odbywające się w sali cicielkę sklepu zoologiczne
obrad Biura Politycznego, go przy uJ. Rokossowskiebyło okazją do błiższegp go. panią Janinę Z-mulską.
wzajemnego poznania się.
.Dziewczęta i chłopcy z
si maja dek-gacja młodzietr Przymorza brali udział w
warszauskich szkół zawodu- konkursach z nagrodami,
Ä^y°^aUAtSKSA™%RFdM
^ rysowań -kredą na
Kwaśniewskim.
asfalcie na temat „Na dnie
so uczniów I zespołu s/.kół Oceanu”, śpiewali, łowili
mechaniki precyzyjnej i z* spo plastikowe rybki W brodzi
łu zkół eiektroniczno-mpciu.nl
Czynny był kiermasz

w

macierzystych

zakła-

dach w kilkugodzinnej dy
skuyji podsumowano
dombek trwającej <vj lutego
br. kampanii przedzjazdowej
Konferencja wybrała 84
delegatów
na zjazd. Su
wśród nich robotnica z naj
^fkszych fabryk aglomeracli stołec * lej, P
wiciele
środowisk nauki,
,,
kiUttry, nświcty, rolnicy.
Warszawska
organizacji
P3’" ^na powierzyła man5,? . beleg«, .a na X Zjazd
Wojciechowi
Jaruzelskienu. I sekretarz KC partii
wyglotat _ na konferencji
przemówienie,

Tezy
wystqplenla
Wojciecha Jaruzelskie
go no warszawskiej
konferencji przedziałdowej publikujemy nc.
str. 2.
L

dorobku
polskiej
kultury
Prezer.tacjazui
dorobku
młodzieżowych
zeapołów
artystycznych
organizo
wanymi i z okazji Między
narodowego Dnia Dziecka
zakończyły się wczorajsze
Dni
Kultury,
Oświaty,
Ks ążki i Prasy. Ten trądy
cyjny jubileuszowy, bo 40
z rzędu, wiosenny festiwal
polskiej
kultury miał w
tym roku szczególne zna
czenie. L>ni poprzedzają
ce X Zjazd PZPR stały się
okazją do zaprezentowa
nia dorobku pólskiej kul
tury, tak twórców profe
sjonalnych, jak i ruchu amatorskiego. Osiągnięcia te
przedstawiane
były
na
wielu imprezach o charak
terze międzynarodowym i
ogólnokra jowym.

J' *' ■

Zuchwały nepad
w Budapeszcie
lik podała agencja M TI w
piątek
wieczorem
dokonano
suchwalego napadu na urząd
pocztowy
aa
placu
Dymi
trowa w Budapeszcie, Dwóch
rabusiów zagroziwszy jednemu
z urzędników nożem zrabowało
1530 tys, forintów, po cjjm
»biegło. Milicja zwróciła się
do mieszkańców stolicy z pro
śba o pomoc w schwytaniu
groźnych przestępców.

To jud 40 lat, gdy pojązdy z żółtym emblematem
PKS pojawiły s..ę na poiskich drogach Transportewcy skupieni pod szyldem
Państwowej
Komunikacji
Samochodowei zawsze docierali wszędz.e tam, gdzie
ich praca była niezbędna
do funkcjonowania gospodarki. Dowozili
ludz* do
pracy i dostarczał ładunki.
Ramy prAwn® powołani?
przedsiębiorstwa stworzył

CSRS —największy partner
tranzytowy naszych portów
W przeładunkach naszych
portów morskich liczą się
towary tranzytowe z Czechosłowac.ii. Tradycje współ
pracy siesają lat miedzywojennych. W 1937 r. przeszło przez Gdynię w impor
cie 1 eksporcie ponad 1.2
min ton czechosłowackich
towarów. Po wojnie,
w
szczytowym
okresie
lat
sześćdziesiątych, tranzyt ten
prxexroczyi 4 min ton, by
w następnej dekadzie znaozni® się zmniejszyć. Regres ten został jeanak zahamowany. Podpisany w lu
tym br. protoKÓł transporto
wy na 1985 r. przewiduje,
i® tranzyt czechosłowackich
. .
towarów wymesi- w br.
2 Bfin tys. ton. czy1! o 55fl
tyt. więcej ni i W 1985 r,

W ten sposób ponad jedna
trzecia
czechosłowackiego
tranzytu marskiego odbywać się będzie przez polskie porty. Jednak zarówno
partnerzy
czechosłowaccy
jak i strona polaka uważają te istnieją jeszcze mc
żliwości zwiększania tego
tranzytu. Jest to związane
głównie x usprawnieniem
pizewozów drogą lądowa,
Zarysowują s:ę możliwości
rwiększar-ia przewozów w
kontenerach, na paletach i
towarów zjedncstkąwmyeh.
Nadziej® na zw iększenłe
tranzytu czechosłowackich
towarów wiążą się także z
Pinami modernize"
naszej floty i portów oraz z
b*udow?ą
transeuropejskiej
»utosftrady Północ — Południ«.

• Dekenozenl® na atr, *

Pogoda
S»chmuriw..j du*« x kwmlny
mi
większymi
przejaśnienia
mi
temperatura
minimalna
7—* rt. C. maksymólna i3—15
st, C Wiatr słaby z kie1 unkńw xmlennyctk

*>

Problemy zatrudnienia, plac 1 świadczeń apołeoznych w świetle wstępnego projektu NPSG na lata
1956—«9.) rozpatrywała niedawno zejmowe Komisja
Polityki Społecznej, Zdrowia ł Kultury Fizycznej.
_.A
. . .,
. . . ..
, .
Oto nieictór« propozycje kształt projektu planu porozwiąjń najtrudniejszych wstanie po X Zjeźdaie
problemów przedstawiono PZPR,
przez ministra pracy, płac
Nie zmienią »ią, rutet Joi spraw . ocjalnych Stani- sna. uwarunkowania obi#■ław» Gębalę, który za- ktywne, a zwłaszcza sytua
strzegł się przy tym, -ie cja demograficzna, z której
nie ni® zostało jeszcze prze wynika, ze będziemy mieli
.»ądzorA
a
ostateczny w tym 3-łeciu najniższy no
wojnie przvrost liczby no-

1 czerwca rozpoczął się letni sezon nrlopowo-w*kacTłny. Jak się przewidu je, w ciągu czterech naj
bliższych miesięey wypoczywać będzie T min osób, s
których połowa skorzysta ze zorganizownnych form
spędzania urlopu. Pozostali wyjadą n* własną rękę,
wykorzystując pola namiotowe, kempingi, miejsca w
kwaterach prywatnych lub powiązanfa rodzinne *e
wsią.

dekret Rady Ministrów ze
stycznia 194F r. Jednak na
terenie obchodzącego właś
nie swój jubileusz Okręgu
Gdańskiego organizację pu
blicznego transportu samo
chodowego rozpoczęto jeszcze w I półicczu 1945 r.
Wtedy to 35-osobowa gru
pa pionierów reprezentują
cych Okręgowy Urząd Samochodowy rozpoczęła pę
netrację terenu w poszukiwaniu samochodów nadają
cych się do naprawy.
W czerwcu 1945 r dotar
ły na Wybrzeże, przekaza
ne w darze pi zez ZSRR,
samochody „GAZ” { „ZIS”,
potem przejęto ciężarówki
„Studebakker” z UNRRA
i autobusy ,,Orb.su”. Takie
były początki...
Przypomniał je na wczo
rajszym
jubileuszowym
spotkaniu w Sali Miesz
czańskiej Ratusza Staro
miejskiego inż
Kazimierz
Cendrowski — dyr. Okrę
gu PKS w Gdańsku. Uczę
stniczyli w nim przedsta
wiciele
załóg wszystkich
oddziałów okręgu, wyróż-

W sobotę, w *öp"o pcAidnie. aaw lojalnego,' na sxa
dion!e tAzteca" nastąpiło
oficjalne otwarć!« XIII Mistrzostw Świata w piłce nożn«j. Stolica 1 Mekryku stela
się itol'ca światowego futbólu. ‘Bezpośrednią tronsmisję telewizyjną oglądali widzowie w 150 krajach
Nn
try’-unach stadionu zasiadło
ponad 110 tysięcy widzów.
Najpienw na stadion' wkra
ezyły zespoły folklorystyczne,
_______ ___________ *

ne formy wypoczynku —
oboizy, kolonie lub półkolo
nie w miejscu zamieszkania. Przeszło 100 tys. dzie
ci i młodzieży wyjedzą® na
wakacje z« granicę, głów
nie do NRD i Czechosłowa
cji.
Najbardziej popularnym
sposobem spędzenia uilopu są wczasy. W okresie
letnim 2,8 min osób wyjedzie na wypoczynek orga
nizowany przez służby so
cjalne zakładów pracy, któ
re w trm celu wykorzy
stują własną bazę wczaso
wą, korzystają z pośredni
ctws Funduszu
Wczasów
Pracowniczych
oraz bmr
instytucji turystycznych. W
tym roku
wczasy
będą
droższe: średnia cena na
14-dniowym
turnusie
kształtować się będzie na
poziomie od 16 do 18 tys
zł od osoby, w zależności
oa rodzaju kwatery, loka
lizacji domu wczasowego
czy pensjonatu. Jest to
cena o ok. 2 ty*, zł wyższa
niż w roku ub., a jej
wzrost związany jest z ogólnvm wzrostem kosztów.

s

z fluktuacją? * Dlaczego problemy powracają niczym bumerang?

* 3 min uczniów na obozach I koleniach * 200 tys. dzieci pojadzie do
CSRS i NRD * iiKKFiT zapowiada surowe kontrole

Sztandar dla jubilata

Rozpoczęła sie

potrzebne miejsca w zakładach dla wyżu * Co zrobić

y obiecuj; ornanizatorzy wczisśw

40 lat Okręgu PKS w Gdańsku

Dziś Polsko-Maroko

które 'zeprezentowały bogaty
program, Parada odbyła się
poza boiskiem,* by murawa
zastało oszczędzana, gdyż —
jak twierdzą ocganlzatorzy—
powinna służyć wyłączni« pił
kairzom.
Następnie nc stadion wkro
czyły jedenastki wszystkich
uczestników finałów, ale ro1{! piłkarzy spełniał', meksykańscy chłopcy ubrani w
stro,J9 poszczególnym repa
lentacji. Flaąę FIFA wnieśH
kadeci szkół wojskowych I
marynarki wojennej.
Uroczystości oficjałne otworzyło powitanie-,■ wszyst
kich . gośd
mundioiowych
przez p-zewodniczqcego l ko
mitetu organizacyjnego mek
sykańskich mistrzostw św:ata

— Oitrtffenrta Crmedc Po nim
gfc* zabrał przewodniczący
Międzynarodowe'
Federacji
Diłkars*kieJ (FIFA* — . Joao
Havelang«. tradycyjną farmułę otwierającą mundial
wygłosił prezydent Mel yku
— Migueldfiln Madsid.
,B:envenl ios”
„wita«
my”, taki jest tytuł mundiaio
wej piosenki I pad taJcir i ha .
słem upłynęła uroczystość otwardo XIII Mistrzostw Swiata v piłce nożnej, które przez
30 dn! zawładną świał»m.

* Najniższy po wojnie przerost rąk do pracy * Po roku J990

Drożej, ale wygodniej

Sobota i niedziela upły- wokalno-muzyczny
„Hi
nęły pod znakiem atrakcji Hat” zakwalifikowany do
dla najmłodszych. Dzień udziału w- tegorocznym feDziecka obchodzono w do stiwalu piosenki w OdoIu
mach kultury, klubach, na oraz wokalna grupa dzieTegoroczne letni* wakaitadionach. Mimo
chłodu, cięca „Biedronki
cje zapowiadają się atrakfrekwencja dor>isa>a. DzieNa stadionie GKf Wy- cyjrue dla dzieci i młodzi®
d, samodzielnie lub pod o- brzeże w Gdańsku, przy ul. iy. Ponad 3 min uczniów
zapewniono
zorganizowapieką rodziców garnęły sią # f^końeMnie n% str. t
do uazlału w konkursach,
zawodach i innych przygo
towanych dla nich impre
zach.
Jut od ran* przed klu
bem „Maciuś I” LWSM
Przymorze gromadziły się
rwabione barwnymi piakata

Inauguracja. Giuseppe Galderisi (w środku) walczy o piłkę- Z lewej — GlanCAF — Ap — tęicIoU
■uco Vlalli.
V MN ir 1
li ’ 1

r osłowie o polityce społeczne;

7 min osób wypocznie w najbliższych 4 miesiącach

cznych przy Zakładach Radio. .
.
__.
____ ,
wvch im. Marcina Kasprzaka książę« l a iziec., ZO* gan
iwledziio pałac
Rady Mini- zowano przejażdżki konny*tr >«-, zaznaiomiio sio » J*vg<» mi bryczkami. Pizvgląriablstorlą, obejrzało zgromadzo. .
„ ,
ne w nim dzłe»a sztuki, dowiepo..azowi walk tae^
działo *)« o tunkcjacb jakie kwan-do. Nie sposób wymię
•becnle pełni.
nić
wszystkich
atrakcji.
•
• •
Grał tez klubowy zespół

Cona 8 zł

W tej sytuseji rząd, uwzgiędniając
wnioski,
związków
zawodowcyh,
podjął ostatnio decyzję umożliwiająeą
uspołecznio
nym zakładom pracy zwlę
•

Dokończenie na atr. I

340
wych rąk do pracy
tys. osób. Je«t to niemal
tyle, Ile przybywało cc ro
ku na początku lat siedem
dziesiątych. W dodatku już
w następnym 5-ledu. po
1990 r., do zakłaaów pra
cy weidzie wy i demografi
czny, co z kolei
będzie
prawdopodobnie wymagało
tworzenia nowych miejsc
pracy. Na razie jednak na
rynku
pracy
wolnych
miejsc jest pod dostatkiem,
W tej sytuacji cały przy
rost produkcji w najbliż
szych latach trzeDa będzie
uzyskać drogą wzrostu wy
dajności pracy, co wymaga
uruchomienia rezerw zatru
dnienia, przede wszystkim
drogą przyspieszenia postę
pu tech.nicz.nego I organiza
cyjnego. Przewiduje się m.
in. przeprowadzenie po-

t?
wyrłosiu Dc* kiżbieta
zakrocka (pzpr> i dyskusji

posłowi«
lies» na.lbiiTdzle.l
na
”lerv
działania.
nowj, m stosunek łud-s* up prą

niski poziom
dyscypliny
Jest
ich zdarU^m. pochodną
przede wszystkim nlciactonatn J orranizacll pracy, nierytmiernego zaopatrzenia,
złego

Fiokońcseni® na str. 2

ON7
Sekretarz generalny Orfarfl-

p?‘
nych
rozegrano
pierwszy
mecz, w któryrr zmiorzyły się
j^aenostka aktualnych mistrzów świata — Włochów I
draży *a Bułgarii. Spotkc.il«
z a Kończyło s*ie remisem 1:1.
Relację

l

pojeaynku

W
Domu Radzieckiej
Nauki i Kultury w Gdańsku odbyło się uroczysie
podsumowanie
warników
6-etapowego
konkursu
pn. „Wszystko o ZSRR”,
Przez pól roku, uczniowie
z 13gdańskich szkółpoóstawowmh iśrednich,
pre
zentowali swoją wiedzę o
Kraju Rad. Tematy poszczególnych etapów' i były

v ti.
W®# prt®ka*ywtniu potom
stm*
stwu niektórych
chorób
dziedzicznych (od dawna
wiadomo, że takie choroby jak hemofilia i daltonizm są dziedziczone tylko
przez chłopców),
Na razi® nie ma jednak
żadnej gwarancji, że meto
da opracowana ł wrypróbo
wana przez Japończyków
bęazie stosowana ; jedyn,e
w uzasadn.onych wypadkach. Implikacje udanego
eksperymentu są na razie
trudne do przewidzenia,

otwar-

zac.u Naiodów Zjednoczonych
cia, niedzielnych meczów, a
ja vier PEREZ i>E CITE1XAR. takżh komentc-rz trenera
przesiał z okazji rozpoczynają-,
Ku,esiy przgd mecz2m
cych sic XIII Mistrzostw Sw-lata w piłce nożnej Dozdrov-Ie- Poivki z Marokiem oraz naj
nla dla rr:edzyraiodowej fedeśW'fiŻSZe inforrpaeje zam'eszracll piłkarskiej,
adresowane aomv np ^ 6
osobiście do Jej przewodniczą
(J* 1EM.)
cego Joao Havelange’a.

Zwycięzcy konkursu „Wszystko o ZSRR
jadq do Leningradu

Płeć dziecka — na zamówienie!
f*
Kobiety t® poddto« estuei
nemu zapłodnieniu n*»iena»ieniem ziwierającym jedynie chromosomy X, dzięki
czemu uzyskano
paltomstwo płci żeńskiej
u podstaw eksperymentu znalazło s’ą stwierdzenie, że komórki
nasienia
zawierające „męskie”, chro
moaomv Y, są nieco lżejsze od komórek x chremosomami X.
Okazało się, źe w rwykłej wirówce można
dość
dokładnie rozdzielić cba ro
dzaje komórek Stąd
Już
tylko krok dn Wyboru płci
dziecka, strona techniczna
*ę-g0 zagadnienia jest już
nieźl^
ooanowara,
Gorz€j x problemami moralno_etycznj mi,
prawnymi,
njg m6w.ąC juj 0 długofa
jOWych skutkach ingerenc^ w sferę, która od. początku istnienia
gatunku
ludzKiego pozostawała
w
gestii natury.
Naukowcy
japońscy
zwracają uwagę, że mani
pulowanie materiałem ge
wytmeń*ra n wojny netyoznym w celu określe
płci
dziecka
ma
światów« w w. Brytanii było ma
zarejestrowanych m tys. mary wielkie znaczenie prakty
o*r*y ti*iy landiowej, w lSłs czne — pozw oli np. za po
roku
t>7lko so tys, d« chwt
li obecnej liczba t." -rmrie.tszyła
prawi* dwukrotnie —

Papież — Jan Paweł 17 »wró
ctł się do jczestniKöw Xin
Mistrzostw Siwlata — „Mexlro-88” z posłaniem, w którym
apeluj- o sportową postawę i
wzaiemny szacunek na stadio
nach. W telegramie, . podpisa
nym przez kardynała — sekre
tarza stanu Agostino Casarolie-

wrzechnego przeglądu i ate
stacji stanowisk pracy oraz
rozszerzenie 'form grupo
wej organizacji pracy. Tym
poczynaniom mają towarzy
s,va ,r,anY — nrawie nra- przytażnJ
1
współdziałanie
Cy w kierunku rw ęks.enia przedstawicieli
różnych naro■
porządku i dyscypliny w d6w>
^Kładach
ÜYCZEN1A
,ak wyntMk , korefer.tu, któ SEKRETARZA GENERALNEGO

Udane eksperymenty japońskich uczonych

Wolą
’ołą państwo
oaństwo ehłopc*, I
czy dzięwczynKę?
dziewczynKęT W
w przy- 'I
padku
dziecka płci żeńskiej _ rzanse
powodzenia
* tgr ją od 95 do >.00 proc.
Z chłopcem może być nieco
trudniej — margines
biędu może wynieść do 15
proc. — mówi lekarz do i
potencjalnych rodziców’. Ci
decydują się
na dziewczynkę i po 9 miesiącach
mają już upragnioną córkę.
I*
.......
Dt wczoraj zal czy byśnv tego rodzaju scenkę dc
kstegorii science fiction.
wiadomo już, to wybór płc; « ziecka d ogą mc
mpulacji matemlem genetycznym o la stał «’ią
mozliwy. b ul < v rcy jap^n
sy p-eprowad’ . tjjany
aksperym< nt, w ezultac e
tc rego 6 kob
’odziło
c' rki
„na zamówienie .

POSŁANIE
JANA PAWŁA fl j

tt

tąk sformułowane, że wy- Annę Zając w jej skład
magały od uczestników do wchodzili uczniowie
II
dętkowej pracy pozaszkol k’asy 15-letniego iTechninej. W tym zakresie, du- kum Mechanicznego ZSM:
żej pomocy udzieliła im Grzegorz
Marszałkowski,
pracownia 1 języka rosyj- Cezary Sucharski- i Wieskiego Pałacu Młodzieży ' sław Świątkowski,
w Gdańsku jednego z*
Nagrody i upominki uw-spółorganizatorów
kor.fundowane przez TPPR,
kursu.
* ^
,
. „Unimor”,
WPUW
,i
w sobotę wybrano lau- HRNiK w Gdańsku wre-_
r2atów'. * Najwięcej punk- :zał ' z\vycięzcom insnek-’
tów w kategorii' szkół pndtor Wydziału Oświatv i lVv
stawowych i I . nagrodę, cłiov ania. Urzędu Miejktórą jest wyjazd na , kof kiego w
dań sku1
loinie do Leningradu, zdo- dzkmer* Ze’azny.
była 3-osobowa drużyna
;
zę
Szkoły Podstawowej
nr 92 we Wrzeszczu
w
składzie Anna , Szczęch,
Krzysztof Sołtys i Robert
Szewczyk. Uczniowie pra
Niezwykle serdeczne Wcowali nod kierunkiem na
uczycielki j. rosyjskiego — ło sobotnie spotkanie mło
dzieży radzieckiej z obwo
Matyldy Cybulskiej,
Na drugim i trzecim du 1 kaliningradzkiego z
miejscu znalazły się dru młodzieżą polską z woje
żyny ze szkół podstawo wództwa olsztyńskiego i el
wych nr 64 ł 57 s Gdań bląskiego.
Odbyło się ono na tery
ska.
Spośród .czterech, ijćartu torium ZSRR tuż przy gra
jących w konkursie szkół nicy, niedaleko miejscowo*
średnich, I miejsce zdoby ci Bezledy woj, olsztyń
ła drużyna
z
Zespołu skie. W czasie manifesta
Szkół
Metalowych
we cji pokojowej młodzież oWrzeszczu.
przygotowy bu bratnich krajów akcen
• Dokończenie na sti 2
wana pi*zez nauczycielkę

Spotkanie orzyiaJnl

Zmierzch morskiej potejji

P^sed drugą wojną świa
tową na Wielką Brytanie
przypadało 40 proc, Światowrej floty hand’owej, obecme zaś — zaledwie 4 proc...
„-i,.,,. <«■,.„ jJ .r,
CZ> 1 64
sf? kow/. Średnio
co tydzień dw'a statki zmie do 33.7 tys.
n;aja banderę brytyjską na
Zmierzch
floty
handlowej
zagraniczną. Faktycznie je- lest m* łn* następstwem upadta. tried* .tatków bryty i- ÄSÄJ
sklej floty handlowej pły- lał do wiodących gałęzi gospowa jut pod banderami Li- darki, obok kolejnictwa, przeberi! lub Panamy. Armat,- »T* »«;•-■««*w>
rzy dokonują takich op«*ra- pertów wini poliiykę rząou.
cjl, aby oszczędzić na Ob- „Wątpię, czy •lędą mogły toja.b-dza technicanai : rfatkach i taryfach, a tak/e na
jaburzyści, lub jeśli prezarobkach załoPi pr?V za- mier M. Thatcher nie zmieni
stępowaniu Europejczyków
marynarzami
s
trzeciego świata

krajów

„,0 gtTacłł
kowcw.

pracę

na

zbi-mi-

B

Zatrzymanie
Z. Bujaka

Jak podaje rzecznik prasowy
MSW S»u*ha
Besplecsenstwa
Ministerstwa Snrmw Wewnętn
nych zatrzi-mała ZBIGNIEWA
BUJAKA,
przewodniczącego
tak swane.1 tymczasowej korni
sji koordvnarylnej.
Zbigniew Bujak ukrywał się
od gTUdnia 198T roku prowa
dząc działalność
rmierrającą
do obalenia
konstytucyjnego
ustroju PRL,
Poszukiwany byt listem go^czvm prze* ’»rokuraturę Woj
skową.

Montaż kadłuba w Stoczni im. Komuny Paryskiej,

lot. M. Zarzecki

i.
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DZIENNI*
Posłowie

Tezy wystąpienia I sekretarza KC PZPR
podczas obrad warszawskiej
konferencji przedzjazdowej
Oto niektóre, najistot
niejsze tezy przemówię
nia
I sekretarza KC
PZPR — WOJCIECHA
JARUZELSKIEGO wy
głoszonego na Warszaw
skiej Konferencji Partyj
nej:
— Konferencja kores
pondowała z treścią I
ciuchem całej wielkiej
przedrjazdowej debaty.
Cechowały ją: rzeczo
wość, krytycyzm, a prze
de wszystkim wola dzia
łania.
— Robotnicy i chłopi
stanowią
ponad
54
proc. wśród 16o3 dele, a
tów dotychczas wy bra
nych na konferencjach
wojewódzkich I zakłaóo
wych. Go piąty delegat
nie przekroczył 35 roku
życia.
— Z kampanii przed
zjazdowej partia wycho
dzi wzmocniona. Potwier
dziła ora swą zdolność
krytycznej, a jednocześ
nie konstruktywnej oce
ny sytuacji, wyciągania
z
niej
praktycznych
wniosków.
Częstokroć
rodziły się one w rozmo
wach z bezpartyjnymi.
— Dyskusja przedzja
zdowa ukazała jak wiel
ki osiągnęliśmy postęp
ale równocześnie ostre
kontury słabości i nie
dostatków. Postęp spra
wia nam
satysfakcję.
Słabości
wymagają
wzmożonych działań.
— Powinnością partii
jest stałe
umacnianie
gwarancji,
aby nigdy
więcej nie
nastąpi
ło
naruszenie
wię
zi
z - klasą
robot
niczą,
ze społeczeń
stwem. IX Zjazd nadał
tym gwarancjom range
partyjnego prawa.
— Niezwykle ważny
Jest styl pracy partii
Rozstrzyga
on w nie
mniejszej mierze o jej
miejscu
w społeczeń
stwie niż program i li
nia geneialna. Przodow
nictwo
i nowatorstwo

wpisujemy trwale w obowiązki partyjne.
— Nierozdzielne
są
trzy funkcje partii: słu
żebna — wobec klasy
robotniczej, ludzi pracy,
narodu, następnie prze
wodnia — w społeczen
stwie oraz kierownicza
— w państwie. Żadna z
tych funkcji nie urzeczy
wialnia się samoistnie.
Żadnej z tych pozycji
nie osiąga partia raźna
zawsze.
— Żyjemy w ezasaeh
przełomow ych dla nasze
go rozwoju socjalizmu.
Kraje naszej wspoinoty
poszukują nowych, przy
spieszą Jącycn rozwój ror.
wiązań. Wielkim impul
sem w tym dziele były
obrady XXVII Zjazdu
KPZR
— Kampania przedzjazaow?,
potwierdziła
szczerą
wolę partii w
dziele porozumienia nu
rodowego.
Jego istota
nie jest statyczna. Naj
szerszą płaszczyznę poro
zumienia tworzą kon •
kretiie, wspólne działa
nia. Ramy porozumie
nia narodowego wyzna
czają konstytucyjne za
sady ustrojowe a także
występujące w Polsce
sprzeczności.
— Promowanie ludzi
ideowych, śmiałych, no
watorów, a więc nieza
leżnie od przynależnoś
ci organizacyjnej rzeczy
wiście najlepszych ■— to
klucz
do rozwiązania
wszystkich problemów.
Każdy
członek partii
współtworzy jej polity
kę kadrową. Polsce po
trzeba dziś jak najwię
cej łudzi
twardych i
sprawiedliwych, rzutkich
i pracowitych,
goto
wych
odpowiadać za
siebie 1 za innych.
Dotychczasowe
do
świadczenia
wskazują,
że reforma w sposob za
sadniczy wsparła naszą
Pozytywy
gospodarkę.
przeważają nad słaboś

Z badań CBOS

Wczoraj w Gdyni-Orłowie
zanotowaliśmy
następujące
ceny wywoławcze:
, Fiat 126p 650 e" z maja
br. — 700 tys. zł, rocznik
1985 — od 570 do 620 tys.
zł: „Fiaty 126p” z lat 1983—
84 — od 495 do 545 tys. zł.
Wozy te? marki z lot 1981—82
kosztowały cd 440 do 460 tys.
zł. Za „Fiaty 126p" z roku
1980 żądano powyżej 330 tys.
zł, a roczniki 1978—79 miafy
karteczki z cenami od 275 do
330 tys. zł. Większo część
samochodów z końca lat sie
demdziesiątych była już po
lakierowaniu.
Za nowego „FSO 1500” za
dano prawie 1,2 min zł, za
wozy z lat 1984—85 życzono
•obie od 874 do 950 tvs. zł.
„Fiaty 125p” z roku 1983 ofe
rowano w granicach 830 tys.
zł. Roczniki 1980—81 wysta
wiono z cenami od 560 do
660 tys. zł. Samochody z lat
1°78—79 kosztowały od 450
do 550 tys. zł.
Nowego .Poloneza" na gieł
dzie nie zauważyliśmy. Wóz
z roku 1985 miał cenę 1,5
min zł; „Polonezy" z lat 1983
—1984 kosztowały od 1,3 do
1r4 min zł, wozy tej marki z
lat 1981—82 wystawiono do

• Dokończenie *to str. 1
car żądania. Luazle chcą doOrze pracować — mówiouo —
ale niewiele przecież można
zdziałać na wysłużonych, mało
wydajnycn maszynach. Wątpli
wości budzą propozycja roz
szerzenia sankcji wobec łamią
cych dyscyplinę, skoro rann
ej* obecnie me przynoszą re
zultatów. Za niezbędne"'uzna
ne zatem
tworzenie
przede
wszystkim warunków tecbnicz
nych ao wzrostu wydajności
pracy; sprawy nie załatwią au
tomatyzacja i robotyzacja, któ
re
v-pływają nie tyle ra
zmniejszenie zatrudnienia ile
na zmian« jego struktury. M
wielu głosacb dało się wyczuć
zniecierpliwienie posłów tym
te niektóre problemy, zwłasz
cza zatrudnienia i motywacyj
nej funkcji płac, powracają
od lat, i wciąż nie rozwiązane.

Podzielone 5 były poglądy
posłów na pi opozycje resor
tu. który dąży do ograniczę
ma fluktuacji kadr drogą
m. in. zmiany zasad obli
czania dodatków stażowych
i uzależnienia ich od pracy
wyłącznie w jednym zakła
dzie. Jedni uważają, że
wpłynęłoby to na pożąda
ną. większą stabilizację za
łóg, inni zaś przypominają,
źe reforma gospodarcza
restrukturyzacja zakładają
przecież ruchliwość kadr.

Spotkanie przyjaźni
• Dokończenie ** *tr i

towała rolę i znaczenie spo
tkań przyjaźni, które słu
żą lepszemu wzajemnemu
poznaniu się.
Podkreślano, iż to spot
kanie ma szczególnie wysu
„ ką rangę, gdyż odbvwa się
w Międzynarodowym Roku
Pokoju. M’odziei — mówio
no — nie muzę godzić się
na próby rozwiązywania
przez agresywne koła im
perialistyczne
problemów
międzynarodowych
drogą
zbrojnego konfliktu. Ucze
stnicy manifestacji wysto
sowali pokojową rezolucję
do Światowej Federacji
Młodzieży D°mokratycznej.
Po manifestacji odbyły
się liczne spotkania w gru
pacn. O swoich sprawach
mówił? pionierzy i harce
rze, studenci i działacze or
ganizacji
młodzieżowych,
robotnicy i rolnicy. ~

Chęć
przeciwdziałania
złu i nieprawidłowościom
w swoim otoczeniu dekla
rowali zwłaszcza ci respon
denci, którzy są przekona
ni o swoim
wpływie na
bieg wydarzeń w miejscu
zamieszkania,
zakładzie
pracy, czy szerzej — w
kraju

Zaciete walki
między szyitami
a Palestyńczykami
Wokół
obozów
uchoużców
palestyńskich
w
Szatiia
i
Burai Barażneh na południe
od Bejrutu z niebywałą siłą
toczyły się walki miedzy Pa
lestyńczykami a oddziałam? mi
lirjł szyickiej * malu. Po stro
nie szyickiej S osób poniosło
śmierć, a 35 zostało rannych.
Strona
palestyńska
poniosła
straty szacowane na 4 zabitych
i 40 lannych.

Siała sobota” w Kleszczewie

1!
Słuzpa Zrowia Mary nar
ki Wojennej rozumiejąc
trudną sytuację mieszkań
ców wsi stara się im po
móc oj ganizując tzw. bia
łe soboty.
Ostatnio pracownicy oliwskiego szpitala dwu
krotnie przebywali w gmi
nie Łęczyce, a specjaliści
gdyńskiej Wojskowej Spe
cjalistycznej
Przychodni
Lekarskiej MW w pobli
skim Kosakowie.

sprzedaży z cenami od 1,1 do
1,2 min zł. „Polonezy" z lał
1979—80 kosztowały od 800
ao 950 tys. zł.
„Łada 1300 $" z roku 1983
kosztowała wczoraj 1,3 min
zł „Łady 1500 s" z roku 1981
oferowano w granicach 950

tys. zł, samochody z lat
1979—80 kosztowały od 70Ü
do 800 tys. zł. „Zastawa" z
roku 1982 miała cenę wywo
ławczą 680 tys. zł, wozy tej
marki z roku 1981 kosztowały
od 550 do 580 tys. zł. Ro
cznik 1978 można było kupić
za 440 tys. zł.
Nowego „Trabanta" wyce
niono na 670 tys. zł. „Wart
burg" z roku 1982 kosztował
730 tys. zł, a za rocznik 1978
życzono sobie 520 tys. zł.
„Skoda 105 s” z roku 1981
miała karteczkę z ceną 850

W miniona eobotę perme
szczenią przedszkola i sto
łówki Zakładu Rolnego
Kleszczewo w wojewódz
twie gdańskim zamierzo
ne zostały na przychodnię
lekarską. Porad udzielał
personel oksywskiej Woj
skowej
Specjalistycznej
Przychodni
Lekarskiej
MWSiedemnastoosobowa ekipa przywiozła ze
sobą niezbędny sprzęt i
medvkamenty,
(mb)
tys. zł. „Dacie" z roku 1983
oferowano za kwoty od 800
ao 830 tys. zł
Dziwacznie wysokie były
ceny zachodnich samocho
dów benzynowych. Oto ca
,.Passata" combi z roku 1979
życzono sobie 850 tys. zł, za
„Forda Taunusa'1 1,6 z roku
1979 — 700 tys. zł, za „Fiata
132 2000" z roku 1980 —
900 tys. zł. „Fiesta" z roku
1978, dość niezgrabnie poma
iowana miała kosztować b80
tys. zł. Benzynowe „Golfy" z
lat 1976—77 kosztowały od
560 do 670 tys. zł, a ich stan
wróżyf przyszłym właścicie
lom spore wydatki dewizowe.
Popyt na zachodnie .,Denzynowce" był naturalnie trady
cyjnie niewielki.
I no koniec ceny wozów z
silnikami diesla. „Mercedes
300 d" z roku 1978 miał kar
teczkę z ceną 3,4 min zł,
„Passat" z roku 1984 koszto
wał 3,7 min zł, „Audi 100"
diesel z roku 1980 kosztował
2,6 min zł. Za „Citroena" die
sla z roku 19^8 życzono so
bie 2,4 min zł, a „Golfy" die
sle z lat 1977—78 kosztowały
od 1,4 do 1,6 min zł. Za „Fic
ta 132" 2,5 I diesel z roku
1980 żądano 2,2 min zł.
ISI

Związku Radzieckim 1 na
Hawajach.
zamierza śledzić kometę aż do 1990 r.
kiedy będz*e ona odlatywać poza rejon Jowisza 1
kierować w stronę Satur
na. Następna okazja obejrżenia komety Halleya na
stąpi dopiero ok. 2061 r,
kiedy ponownie pojawi tlą
ona w pobliżu Ziemi.

Tajemnicza skrzynka
z nitrogliceryną
W mieszczącej się w ruchliwvm punkcie uzdrowiska Cie
plice aptece ..Pod Koroną” ury
gady remontowe dokcna.y nie
codziennego odkrycia. W trak
cie przebijania jednej ze ścian
piwnicznych robotnicy natrafi
li na tajemniczą skrytkę,
w
której znajdowało się pudło z
piaskiem a w nim
cztery
szczelnie zakorkowana butelki.
Po odcyfrowaniu nalepek w Je
zyku niemieckim ok&zało się,
źe w butelkach znajduje sie
skroplony fosfor i nitroglicery
na Obie substancje sa — Jak
wiadomo — łatwooalne ł wybucBowe 1 Miliciancl zabezpie
czyli pomieszczenie i wezwali
na pomoc specjalistę z sekcji
ratownictwa chemicznego Nadodrzańskich Zakładów Przemy
słu Chemiczneeo „Rokita” w
Brzegu Dolnym.

PŹM żegnajr
statki „ziemie"
Flotę Polskiej Żeglug? Mor
skiej opuszczają
najstarsze
statki o nazwach
polskich
-iem. W ub. r. PZM wycofa
Ił z eksploatacji 26-tysięcznik
„Ziemia Wielkopolska” pływa
jacy obecnie w spółce „Pol'leiJas” pod banderą cypryj
ską. W br. PZm mają opuścić
26-tysięcznik .Ziemia Koszalin
skat” : „Ziemia Kielecka” oraz
24 tysięcznik
„Ziemia
Szcze
cińska”. W celu odmłodzenia
f unowocześnienia floty,
prócz
zawartych
wcześniej
kontraktów — zc stocznią im.
Warskiego w szczecinie
na
budowę S jednostek oraz 1 8
ze stocznią v Pendik w Tur
oji — p.owadzi się dalsze roz
mowj dotyczące nowych ;
mówień. Projektuje s,ę zhudo
wanle w Stoczni Im.
Warskiegi C statków o nośności
po 11 £00 ton.

Ważnym sygnałem świadczącym o woli szukania
porozumienia 'nazwał zakończoną w - Bonn VIMiędzy
parlamentarną Konferencję w Sprawie Współpracy
Bezpieczeństwa Europejskiego przewodniczący de
legacji Sejmu, zastępca przewodniczącego
.polskiej
grupy Unii Międzyparlamentarnej
—
RYSZARD
WOJNA.
Zabierając głos w imie
niu delegacji krajów socja
hstycznych — sygnatariu
szy aktu końcowego
z
Helsinek, Ryszard Wojna
poosreślił, iż konferencja
wniosła nowe impulsy do
dialogu
Wschód—Zachód,
potwierdzając
jednocześ
nie wiodącą rolę parlamen
tarzystów
w
procesie
KBWE
Pomyślne
zakończenie
tego spotkania jest wyda
rzeniem tym ważniejszym,
iż nastąpiło ono po fias
ku konferencji ■ w Bemie,
gdzie nie udało się dopro
wadzić do przyjęcia współ
nego oświadczenia w wy
niku negatywnego stano
wiska zajętego przez dele
gację USA, a także w obli
czu decydującego etapu o-

braa konferencji s;-tokholmskiej, poświęconej kwestiom budowy środków za
ufania w aferze militarnej
oraz zbliżającego się ko
lejnego spotkania kontrol
nego KBWE
w Wiedniu,
wyznaczonego
na jesień
br.
Wskazując na nowe po
jęcie, ’ które przewijało się
w czasie obrad ' konferencji
parlamentarzystów
„partnerstwo w bezpieczeń
’
stwie”, Ryszard Wojna oświadczył, ii oznacza to w
praktyce wkroczenie aa
całkowicie
nową drogę:
zrozumienie, ze każda ze
stron powinna
+roszczyć
się
nie
tylko o własne
bezpieczeństwo, lecz rów
nież o bezpieczeństwo dru
giej strony.

Bezoperacyjna metoda leczenia

Kamienie nerkowe-mniej groźne
Nie ma wątpliwości, że w
medycynie o.warta została no
wa er? „bezkrwawego” I bez
bolesnego leczenia kamieni ner
kowycn — twierdzą zachodnvomemieccy urolodzy. W tym
przypadku zwykła interwencja
chirurgiczna, często niebezpie
czna dla zdr >wia pacjenta, to
już przeszłość — pisze „Der
Spiegel”. W RFN powstało w
o atmcb latach Jui 20 ośrod
ków urologicznych, gdzie i po
wodzeriem stosowana Jest „re
woiucyjna” metoda, nolegająca na rozpyleniu kamieni ner
kowych za pomocą silnej fali
uderzeniowej, jaka wytwarza
sie wskutek wyładowania eleK
trycznego miedzy elektrodami,
umieszczonym* pod wodą
Cały zabieg trwra zaledwie
godzinę. Pacjent umieszczany
lert w wannły wypełnionej let
nią wodą, na dnie której znaj
duje sie specjalne urządzenie
wytwarzające fale uderzeniową
ł ogniskujące Ją dokładnie na

Ostatnie tygodnie widocz
nosci komety zostały w
Polsce
wykorzystane —
ozięki lepszym warunkom
atmosferycznym niż były
jesienią i zimą — do prze
prowadzenia serii obserwa
cji. W ośrodkach astronomicznych w Poznaniu
I
Toruniu udało się wykonać
senę zdjęć odlatującej ko
mety. Zdjęcia komety na
tle gwiazd zostały wyko
rzystane do prac obliczenio
wych, związanych % orecyzyjnvm ustaleniem jej or
bity.
Interesujące wyniki przy
niosły natomiast
polskie
budpnia prowadzone w mi
sji Wega. Nasza aparatura
na sonaach kosmicznych
zarejestrowała wiele da
nych o zjawiskach plazmo
wych w sąsiedztwie oraz
we wnętrzu komety.

kamieniach nerkowych chore
go. Impulsy fal dźwiękowych
trwające ułamek sekundy po
wtarzane są setki razy, aż do
całko witego zniszczenia kainie
ni. Impulsy są bardzo
silne,
pacjent jednak nie odczuwa
len, zabieg bowiem odbywa
sie pod miejscowym znieczulę
niem.
Dotychczas tylko w RFN w
1985 r. wyleczono w ten spo
sób iłonad 16.5 tys. osób cho■yet na kamienie
nerkowe
Pacjenci najczęściej
już
po
dwdch dniach opuszczają szpi
tal i tylko w przypadku konie
czności usunięcia pozostałych
jeszcze resztek kamieni muszą
być poddani dalszemu leczeniu
ambulatoryjnemu.

Sztandar
dla jubilata
• Dokoncs enle ze str. 1
mający się
pracownicy,"
sekretarze FOP,
W t akcie uroczystości
nastąpiło przekazanie zało
cze okręgu, sztandaru ufundowanego przez mini
stra komunikacji. Zasłużo
nym długoletnim pracow
nikom wręczono
wysokie
Odznaczenia państwowe oraz odznaki
regionalne i
resortowe: Złoto Krzyże
Zasługi, Medale 40-lecia
PRL, odznaki honorowe
„Zasłużonym Ziemi Gdań
skiej” , .Za Zasługi dla
Woj. Elbląskiego”, „Za Za
sługi dla Transportu PRL”,
„Za Zasługi dla PKS".
Podczas spotkania wy
razy uznania ia 40-lemią,
wvsoko przez społeczeń
stwo 1 władzę
ocenianą
działalność, przekazał za
łodze
oicręgu w imieniu
wszystk;ch
zanroszonveh
gości sekretarz KW PZPR
w Gdańsku ßohd?n Dasz
kiewicz. Odczytano rów
nież list gratulacyjny, któty
nadesła* I seicretarz
KW PZPR w Elblągu, Bo
lesiaw Smagała.
<mf)

Reaiizacja
tej
nowej
strategii wymaga
decyzji
politycznych — pu wiedział
delegat' dolski, wskazując
w tym kontekście na Jed
noznaczne
stwierdzenia
Michaiła Gorbaczowa, który na .zjeździe KPZR oP<>
T-edz.iat
się za ' polnycznym rozwiązywaniem pro
blemów
bezpieczeństwa
dzisiejszego świata
Najważniejszą
rzeczą,
której potrzebują tego ro
dzaju rozwiązania polity
czne. jest większe zaufanie
kuóre kształtuje się w
drodze kontaktów między
ludzkich
—
powiedział
Wojna, ( wyrażając
R.
przekonanie, jż zakończone
^ Bonn spotkanie, parla
mentarzystów z 31 krajów
było ku temu korzystną okazją.’

RFN

# Dokończenie 1« itr. 1
. . . .
, ,
ąsLej w sobotę odby-,
wa! się cvkl imprez roi ganizowanych przez Wojewó
dzki Widział Spraw Wewnętrznych wspólnie
Wo
jewódzkim Sztabem ORMO,
. (W
Na Zaspie d: ieci zacuęłj;
fetować swe śjyaętp jui w
sobotę. Okazu do zabawy
nie br kowaio. Wiele imprez odbywało się röwnocześnie w dwóch miejs-,
each: w Domu Społecznym !
i na pasie startowym, pc
dniPił»! stronie
tfrnnio wiaduktu,
drugiej
Najwcześniej, bo przed
godz. U rozpoczęły się otwarte zajęcia pracowni kom
puterowej, która istnieje
przy DS na Zaspie od sty
cznia br. Zachęceni wiel
kimi, kolorowymi plakata
mi wchodzimy do najwięk
szej sali. Na stołach usta
wiono tu komputery „Spec

pierosów „Klubowych” 1 „Ra
domskich” produkowanych w
opakowaniu zubożonym. ,.Klu
bowe” w pojedynczym opa
kowaniu łbez
półDergaminu)
będą więc kosztować 33
zł,
natomiast
paczka
„Radom
skich” 41 zł Jednocześnie
w
produkcji, a także w sprze
daży Dęda obydwie marki pa
pierosów ops kowane zgodnie z
normą, a w im w połpergamln
oraz papierową etykietę Wy
twórnie papierosów mają bo
wiem pewne zapasy pótpergaminu a ponadto kontynuowa
ne Tiedą bieżąre dostawy te
go materiału z zakładów pa
pierniczych w Bardzie
Ślą
skim. jest to Jedyny produ
cent półpergaminu dla przemy
słu tytoniowego dostarczają
cy Tocznie 2,5 tys. ton, co za
spokaja ok. 70 proc. potrzeb
wszystkich wytwórni papiero
sów.
iMiroc tych zaopatrzeniowych
kłopotów fabryk! papierosów
zapewniają, łż dostarczą
za
planowane w br. ilości wyro
bów tytoniowych. W pełni zo
staną też zrealizowane dosta
wy na rynek
Klubowych” I
, Radomskich”.

rum”, monitory i magneto
ron7, * programami. Przy
st ilik&oh uwija się pracow
nik DS Grzegorz Grochow
ski, który pomaga i instru
uje najmniej zorientowanych. 13-letni Michał jest
zachwycony. Widać, że tar
dzo mu się podobają wrze!
kie komputerowe giy
w tym samym ezasie po
drugiej sżronie wiaduktu,
na końcu pasa startowego
odbywa się pokaz sprawno
«i drużyn straży pożarnej,
Jest to spora atrakcja dla
nafmlodszvch
najmłodszych Griinks
Grupka rhło
chło
Pców obserwuje wyczyny
dprasłych w srebrzystych
hełmach: teraz wiem przy
najmniej, jak należy rozwi
jać węzę i posługiwać się
gaśnicą — mówi 10-letm
Wojtek.
Nie opodal trwają jut
przygotowań.a do ostrego
itartu wyścigu gokartow.
Ryczą motory. Swe małe <
pojazdy wyścigowe zoudowa
li własnoręcznie kilkunasto
letni chłopcy, którzy teraz
w kolorowych hełmach i
kombinezonach
ustawiaj's

Agencja TAfS przekaza przewagę wojskową koła
ła w sobotę aświadczenie tem bezpieczeństwa in
rządu radzieckiego, wyda nych. Gdy tylko USA
ne w związku % zakomuni przekroczą ustanowiona pu
kowaniem przez prezyden łapy zbrojeń, bądź w in
ta Ronalda Reagana w ny sposób napuszą prze ■
miniony .wtorek, że podej strzegane do tej pory po
mając w przyszłości de rozumienia, Związek Ra
cyzje dotyczące rozbudowy dziecki > będzie czu! ! się
amerykańskich sił strate zwolniony ze zobowiązań
gicznych. USA nie będą wynikających z tymczaso
stosowały się do ograni wego porozumienia z 1972
czeń ustalonych na mocy r. i układu SALT Tl z 1979
postanowień układu SALT II. Faktycznie 1 oznacza to T
odmowę przestrzegania w
.Wypoczynek
przyszłości przez USA ra
dzi ecko-aroerykańskich po
• Dokończenie ze tli, 1
rozumień ~ o ograniczeniu
zbrojeń strategicznych,
jednorazowo w br.
j Powinno być jasne, iż kszenie
odpisu na fundusz socjal
rząd radziecki nie będzie ny o 2300 zł na Każdą oso
biernie przyglądał się/jak nę
korzystającą z wcza
Stany Zjednoczeń« łamią sów pracowniczych, rodzin
zawarte porozumienia do • nych, profilaktycznych, ko
tyczące ograniczenia stra lonij i obczów dla dzieci i
tegicznych zbrojeń ofensy młoarieży.
w nych. Strona amerykań
Najkorzystniej jest wy
ska nie powinna mieć złu jeżdżać
na
wczasy t*
dzeń, iż zdoła osiągnąć pośrednictwem
zakładów
pracy, które- dysponują fun
duszem socjalnym pozwa
lającym
dofinansowywać
wyjazdy
na wypoczynek
swych pracowników i ich
rodzin. Wykupując wczasy
bezpośrednio u organizato
rów,
płacąc stosunkowo
wysoką cenę, warto parnię
lać o swych
uprawnie
zakładu posunęła się na niach jako klienta. Orga
wet tak daleko, że takwe nizatorzy zapewniają
stlonowała meldunek In wiem
ti w tym” roku
stytutu
Ekologicznego z szczególnie
dużą
wagę
F ryburga
o podwyższo przywiązuje sie do jakoś
nych wartościach promie ci usług wcz* sowo-turysty
co fwarantować
niowania w rejonie tegoż cznych,
reaktora po awarii. Jak ma szczegółów? umów»
pisze dziennik „Neue Kro- podpisywana między klien
nenzeitung”. w sobotę mi tern a biurem
podróży.
nister gospodarki rządu Niedopełnienie warunków
Nadrenii-Westfalii
Rei- tej umowy stanowi podsta
muf
Jochimsen
wvrazil wę do reklamacji. Ze swej
Główny Komitet
oburzenie, że chciano za strony
tuszować ten wypadek. Za Kultury Fizycznej i Tury
powiedział też wyciągnięcie styki zapowiada wzmoc
konsekwencji wobec przed- nię kontroli obsług wc*as*>
wiczów.
sięoiorstwa.

Próba ukrycia awarii
w elektrowni atomowej

Zachodrnomemieckie elektrownie atomowe wca
le nie ®ą tak bezpiecz
nef jak wynikałoby to z
wielokrotnych
zapewnień
rządowych.
Świadczy o tym najno
wsza awaria reaktora wy
sokotemperaturowego
w
elektrowni
atomowej
Hamm-Uentrop, co dopro
wadziło
do
poważnego
wzrostu
radioaktywności
w najbliższym otoczeniu
elektrowni.
Posmaku skandalu nada
je całej sprawie takt, iż
mimo że awaria nastąpiła
4 ma^a, władze starały
się utrzymać ja w tajem
nicy niemal przez całe czte jZ ostatniej chwili
ry tygodr„e. nie dopuszcza
jąc do żadnych publikacji
na ten temat.
Lo awarii doszło w cza
sie wymiany kulek grafitowych reaktora, który od
W drugim niedzielnym
10 kwietnia br. przecho meczu meksykańskich mi
dzi okres prób rozruchostrzostw świata w piłca no
wvch.
W wyniku poważnego znej na stadionie Campo
poruszenia i zaniepokoje Nuevo w Leon spotkały
nia ludności, Ministerst się zespoły grupy „D” —
wo Gosnodarki Nadrenii Francja i Kanada. Do 77
Północne j-Westfalii,
któ
re sprawuje oficjalnie nad min. sensacja wisiała na
zór nad elektrownią w przysłowiowym włosku. Do
postano tej minuty najsłaoszy '—
Hamm Uentrop
wiło
wyaać
polecenie jak określają fachowcy —
przerwania prób rozrucho zespół finału — Kanada re
wych i powołać specjalną
komisję do zbadania - oko misowała 0:0 z mistrzami
Europy — Francuzami.
liczności awarii.
Jak doniosła niedzielna Strzał głową wprowadzone
prasa austriacka, dyrekcja go dziewięć minut wcześniej piłkarza francuskiego
— Stopyry rozstrzygnął lo
sy tego pojedynku.

z

Meksyku

Francja —Kanada 1:0

Plaża dla naturystów

OC ni. d, 1,-lj 25 bm — w rełonie kąplrliska mieleńskleRo
w Szczecinie czynna Jest pla
źa dla naturystów. Urząazona
&na została społecznym - wy
sil idem n*.ei^rnwych naturvntów — członków klubu „Na
tura* PTTK, klórzy pomopll
ró-wnleż przy porządkowaniu
Inn-ch rejonów
mieleńskiel
plaży.
O.icjalne otwarcie plaży dla
naturystów ma nastąpić
29
czerwca I połączone zostanie
1 orólnokiaiowym zlotem arna
Torów wypoczynku bliżej na
tury.

Atrakcji było bez liku

Niższe ceny „Klubowych” i „Radomskich”
Jak pGinformowano dzienni
karza PIP w Zrzeszeniu Przed
slębiorstw Przemysłu Tytonio
wego, wobec niewystarczają
cej — w stosunku do potrzeb
— krajowej produkcji połper
gaminu
używanego na bez
pośrednie opakowanie papiero
sów i braku zapewnienia ciąg
iości uzupełniającego importu
tego papieru, może
zaistnieć
v.najbliższych 4 miesiącach
konieczność pakowania papie
rosów ..Klubowych** I Radom
sklch”
w , opakowanie poje
dyncze (w tzw. etvkiexe wy
dłużoną), zamiast w opakowa
nie podwóine.
Zastosowanie
takiego rozwiązania Jest ko
nieczne w celu
utrzymania
rytmicznej pmdukcji papiero
sów we wszystkich krajowych
wytw órniach oraz zapewnienia
ciągłości dostaw wyrobów ty
toniowych, w tym także naj
bardziej popularnych marek?
, Klubowych” i „Radomskich”
na zaopatrzenie rynku.
W takiej sytuacji minister
finansów, na wniosek mini
stra rolnictwa, leśnictwa i go
spodarki żywnościowej, obni
żył od 1 czerwca br. o I zł
zn paczkę ceny tetaiłczne pa

W sprawie SALT II

Parlamentarzyści europejscy Oświadczenie rządu ZSRR
zakończyli spotkanie w Bonn

Pożegnanie komety Haifeya
Czei wiec
jest ostatnim
miesiącem, kiedy z terenów Polski można będzie
jeszcze obserwować komętę Halleya. Kometa z każdym dniem oddala się co
raz bardziej. Na przełomie
maja i czerwca jest ona
widoczna jako obiekt 11
wielkości gwiezdnej, czyli
przez teleskopy średniego
zasięgu widać ją jako nie
wielką rozmazaną plam
kę. W początkach czerwca
znajdzie Się ona w odległo
ści 1,9 jednostki astrono
micznej od Ziemi. tj. 284
min km i
w odległości
315 min km od Słońca. W
połowie czerwca kometa
w naszej szerokości geogra
ficznej będzie już prakty
cznie niewidoczna. Lepsze
warunki do obserwacji tę
da przez jakiś czas jeszcze
na półkuli
południowej.
Pod koniec czerwca będzie
już widoczna jako obiekt
13 wielkości gwiezdnej. Kil
ka największych telesko
pów na świecie, m. in. w

127 (12651) ‘.956 -06-03

Nowe impulsy w kontaktach Wschód-Zachód

Do zobaczenia w roku 206H

”zy jesteś golów walczyć ze złem?
Czy
jesteśmy
gotowi
przeciwdziałać
nieprawid
łowościom w naszym naj
bliższym otoczeniu i gdzie
szukamy wówczas pomocy
— próbę odpowiedzi na te
pytania przynosi sondaż
Centrum Baaania Opinii
Społecznej przeprowadzony
pod hasłem „aktualne wy
darzenia”.
Większość
ankietowa
nych (ponad 65 proc.) wy
raziła pogląd, że w dzisiej
szych, trudnych
czasach,
ludue nie powinni się za ■
mykać w kręgu wyłącznie
spraw osobistych. Taką po
stawę deklarowali najczęś
ciej uczniowie i studenci,
kadra kierownicza średnie
go szczebla,
członkowie
PZPR. Co piąty z respon
dentów chce przeciwdzia
łać dostrzeganym
wokół
nieprawidłowościom,
nie
zależnie od pomocy innych
osób, zaś dalszych 3? proc
mając w tym zape-vniom?
społeczne wsparcie. Ankie
towani, którzy woleli po
zostać „na uboczu”, mo
tywowali swą postawę obawą przed
„narażeniem
się*, bądź brakiem wiary
w skuteczność takich dzia
łań.
Wśród potencjalnych so
juszników w walce ze spo
łecznym
złem uczestnicy
sondażu wvmieniali najeżę
sciej administrację tereno
wą i kierownictwa zakła
dów pracy (blisko 46 proc
takich odpowiedzi). W dal
szej kolejności powoływa
no się na Milicję Obywa
telską (niemal 30 proc.),
NIK oraz Inspekcję Robo
tniczo-Chłopską, nieco rza
dziej — związki zawodo
we.

eiami. Należy oczekiwać,
że X Zjazd
otworzy
swego rodzaju drugi etap reformy, jej utrwa
lenia, wzbogacenia. Re
formy trzeba się nadal
uczyć, nie tylko „na do
le”,
w
przedsiębior
stwach, ale i „na górze'',
w administracji Central
nej.
— Będziemy wspólnie
* uczciwa większością
prywatnego sektora pro
wadzić zaostrzoną wal
ke przeciwko jego zdegenerowanemu, drapież
nemu marginesowi.
— Niezwykle ważne
jest przeświadczenie, że
sami jako społeczeństwo
Jesteśmy
w ogromnej
mierze
oapowiedrialni
za wszystko, co łączy
się z ezystością
wód,
powietrza, gleby. Odpo
wiedzialność te ponosi
my na co dzień, na każ
dym kroku, na każdym
stanowisku.
— Pogorszeniu uległa
ostatnio sytuacja mię
dzynarodowa. Imperia
lizm, zwłaszcza amery
kański preferuje polity
Lę konfrontacji. Świat
socjalizmu przeciwsta
wia temu politykę po
kojowego
współistnie
nia państw o różnych
ustrojach społeczno-poli
tycznych. Polska wraz
z innymi państwami so
cjalistycznymi aktywnie
popiera radzieckie lnic
jaty wy.
Widzimy
w
nich realną gwarancję
bezpieczeństwa
naro
du. Odpowiadają one w
pełni i naszym żywot
nym Interesom.
— Pragniemy aby X
Zjazd był krytyczny, od
ważny, twórczy, zwróco
ny ku ludziom pracy, ku
ich potrzebom oraz as
piracjom. Delegaci, głó
wni architekci linii par
tii na najbliższe lata, za
decydują o tym w ra
mach powierzonego im
mandatu.

o polityce
społecznej

BAŁTYCKI

swe samochodziki na stano
wiskach startowych
Tymczasem w sali kino
wej Donu Społecznego i„z
poczyna się widowisko teatralne przygotowane przez
pracowników
BałWckiei
Agencji
Arystycznej
„BART” pt.: „Niespodzian
ki z komputera” W trakc.e programu sa a wciąż się
zapeHia Na seem- Pan
Kcm-.uterek w
k&rego
wcielił się fÜTemiz Dvszkib
wicz Drz-d^awia
knin^
nvch’ a?tyst6^
ieir ,
chv
cD-awiaia -a^łori, v
akrobac:^ żonglerzy 1
iluzjonista Młodociana wi
downia nagradza ich wy
stępy rzęsistymi oklaskami.
Od rana ruch na osiedlu
jest duży. Niemal na każ
dym kroku można spotkać
harcerzy, którzy sprzedają
okolicznościową gazetę mie
szkanców Zaspy wydaną z
okazji Dni Osiedla. Godzina
14. Te raz trzeba iść do do
mu na cb ad, a za 2 godzi
ny na placu przy
ul.
Meissnera odbędzie się bal
przebierańców,
AD

KANADA: Dolan — l^narduzzt, Bridge, Sarautl, Wiison
— James (od W min. Segota),
Ragan, Normnn, Sweeney (od
60 min. Lovery) — Valentine,
Vrabllc.
.Spotkanie sędziował He man
Silva z Chile.

Ten mecz można sko
mentować jednym zda
niem: mistrzowie Europy
zagrali fatalnie. Uznany ja
ko outsider — reprezenta
cja Kanady sprawiła niespodziankę 'lub zespół Pla
tiniego kompletnie zawiódł
(TE>L)

Wyższe ceny skupu ziół
Aby zachęcić wszystkich do
zbioru ziół z tzw. stanu natu
ralnego przedsiębiorstw? prze
mysłu zielarskiego — w uz
godnieniu z Polskim
Związ
kiem Zielarskim — wprowadzi
ły z początkiem ma.ia nowe,
znacznie wyższe
ceny skupu
niektórych surowców rłelarskich. Podwyższając i“eny m*1'
ślano głównie o tych ztotach,
których najbardziej
brakuje
przemysłowi, powonująe ogra
niczanie lub okresowe wstrzy
mywanie prodUKcji poszukiwa
nycb na rynku
specyfików.
Dla przykładu
za kg suszo
nych kwiatów jasnoty białej
..Herbapol” płaci obecnie 300ft
zł, czyli o 1000 zł więcej niż
dotychczas.
O 100 z! za kg
wzrosła cena korzenia mnisz
ka. o 110 zł
kłi.cza perzu.
Znacznie wzrosły ceny skupu
owocu bzu -zarnego,
dzikiej
róży,
strąków
fasoli, ziela

DOMEK letniskowy w at
rakcyjnym m.ejscu — ku
pię. Oferty: 18041
Biurc
Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.

skrzypu, ą więc ziół, które są
jeszcze często
spotykane na
łąkach i w lasach. W sumie
tegoroczna
podwyżka objęt»
33 surowce zielarskie zbierane
z tzw. stanu naturalnego.
Ponadto podwyższono
ceny
skupu 11 ziół, które są upra
wiane na plantacjacn. Np. no
wa cena kr zieh mięty pie
przowej wynos; 100 zł, a liści
między C00 zł, kwiatu nagietka
80? zł
Podwyżki ten smipu surow
ców zielarskich powinny zwię
kszyć w tym roku grono osób. zbierających zioła z na
szych ?ąk I lasów, zwłaszcza
w czasie wakacji 1 letnich ulopów. Dla wielu, głównie za#
młodzieży
szkolnej.
emery
tów I rencistów, zbiór ziół nro
że być źródłem dodatkowych
dochodów, uzupełniających do
mowę doehoey.
«PAP)

PIEC c.o., gaz (Oisztyn) —
sprzędem Tel. 51-63-45».
1 > G-18013

GARAŻ w Pucku — surt*
dam. Puck. Nowy Swial
4B/3.
C-17S93

ELEKTRON — kolor. Beryl,
motorynkę rower młodzie
żowy, tanio — sprzedarr..
TeL 51-18-21 do 16. G-i8U7f

KIOSK warzywa -cwoce w
cenie przystępnej w Trój
miaście — kupię. Tel. 3221-18. po 14.
G-18028

TVC Grundig, stereo. 26
cali. nowy — sprzedam. Te
lef o" 20-96.74 20-54-88.
G-18CT7;

STARA
27-09.

AUTOMAT do bitej śmie
tany — kupię Tel 51-64
67, wieczorem.
G-18066

— kuplę.

Tel. 41G-18053

ŁADĘ 1500S — sprzedam
Brzeżno, Orlą JB/3 no 16
G-17963

PRZYCZEPĘ dużą do ga
stronomii — kupię. TeL 5164-67. wieczorem.
G-18078

FIATA 125p — 1976 rok —
sprzedam, Gdańsk, Dębowa
4, po 16
G-1804!

M 4 2-pokojowe — sprze
dam. Tel. 53-07-72. G= <961

ODTWARZACZ VHS Otakr
na gwarancji, kasuty —
sprzedam Tel 41-08 ł*5. po
godz. 16.
G -18007

POMIESZCZANIA na war
sztat stolarski — poszuku
je, Tel. grzecznościowy 5715-90 (17—20).
G V7972

BUUWY frezji — tanio —
sprzedam Tel 81-01-4«
0-17937

POSADZKARZA
pomocni
ka — zatrudnię. Tel 4'-9838
G-17065

PRZYCZKPĘ
kempingowa
N-126F — sprzedam, lei.
57-02-87 po 15.
G-17973

MURARZY 1 pomocników
na
stałe
—
przj-jme
Pruszcz Gdański
Matejki
3. tel. 32-24-06 kontakt po
godz. 17.
G-17979

SZNA11CF.R
olbrzym
—
szczenięta roaowodowe —
suka
kryta w NRD —
sprze lair . Tel 56-54-60 po
południu.
G-'7963
KWAS sciny. dwuchromian
1 sulfotran — sprzedam.
Tczew.
Czjżykowska
115.
tel. 46-25.
G-17837
TTZVWANY
silnik
T-iata
' M5o. tanio — sprzedam
Tel 25-19-30 « ■
G-17990

Wyścigi w workach oa stadioiie GKS „Wybrzeże’
Fot. M. Zarzecki

FRANCJA: Bats — An.oroa
Battiston, Boasis, Tusseau —
Fernandez,
Giresse,
Tlg an a,
Platini — Papin,
Rocnateau
[od 69 min. Stopyrt).

COMHODORF 64 k magne
tofon Sharp GF 800 Z, ze
staw Philips — snrzedarn
Tel 52-33-61 (18—201.
G 17991

OPIEKUNKA do dziecka na
3 miesiące (8—16), chętnie
w Gdyri - potrzebna. Te
lefon 61-76-5.1
G-1797C
F.K S P F.DIENTK A
(rencisrkal kobieta do sprzątania
w cukierni — potrzebna.
Tel. 32-35-99.
G-17967
HYDRAULIKÓW, też renftów — zatrudnię. Tel.
57-86-10.
G-1800:
CUKIERNIKA do ciast dro
żdżowych pizyjmę Cukier
nia Orłowo. Przebendowskich 38.
t
G-18065

12; (12651) 1556 - 06 - 02

DZIENNIK
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SIM

* Więcej miejsc w szkołach i przedszkolach * Rozbudowa szpitali * Wreszcte urn towarowy By lipy nia umarty stojqc

Z gospodarską troską o gdyńskich sprawach Potrzebny projekt ochrony drzew
na ostatniej aesji MRN w Gd/ni, załoienia Miejskiego Planu Spoleczno-Gospodarcaego
na lata 1986—90 stanowią materiały wyjściową do
opracowanla 5-letniego programu działań. Założęnia przewidują rozwój sieci handlowej, buaownietwa mieszkaniowego, poprawę warunków naucza
nia i ochrony zdrowia, więcej dla miasta wody
1 energii ciepmej. Przy opracowywimiu pianu równiai wziętą będą pod uwagę poszczególnie wnjoskl, propozycje zgłoszone na sesji oraz zanotowana
w czasie dodatkowych konsultacji z komitetami
Oaledlowymi.

Opinie zainteresowanych
komisli rady, które przedysicutowały jut wstępne
materiały, przekazał na se
sji radny Mlrosiaw Matkiewicz. Stwierdził on m.
in., że — „Według prognoz
nu 1990 rok liczba ludnosci Gdyni wynosić ma 257
tys 508 osób, w tym prze
widziano wysoki przyrost
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym a zmniejszenie liczby
najmłodszych. Wynika z te
go że nie ma sensu zakła
dana budowa trzech żiobków. Wystarczy jenen w
Karwinach. Natomiast ko
nieczne je^si zwiąicszeriie li
czby miejsc w szkołach 1
przedszkolach, doprowadzę
ile do budowy 1 przekatanie do użytku nie ujątej w pianach szkoły w
pustkach Cisowskich. W
xakresia służby zdrowia
postulujemy
rozpiuczęeie
modernizacji i rozbudowy
szpitala w Redlowle, rozbudowy szpitala miejsKie-

go od strony ulicy Migały
oraz budowy nowych przy
chodni w Rarwinach, Pogerzu, Cisowej, W.tominle
i Oksywiu. W gospodarce
komunamej
wnosimy
o
wprowadzenie do planu mo
dernizacji ujęcia „Sieradzka”, budowy zajezdni autobusowej w Karwinach,
tunelu i węzła na Wzgórzu Nowotki, węzła przy
Wielkopolskiej. Niezbędny
jest następny blok ciepłowniczy w EC. Nie wolno
zapominać
o wnioskach
mieszłtańcow dopominających sią wiaty na peronie
pierwszym dworca główne
go PKP oraz przystanku
SKM l tunelu w Cisowej”.
W uzupełnieniu wystąpienia radnego Małkiewicza prezes Tow. Miłośników Gdyni
Konrad Rut
powiedział: — „Po wielu
latach Gdynia ma sią wre
szcie doczekać domu towa
rowego. Proponują zainteresować tą sprawą Domy
Towarowe „Centrum” w

kwteśe
folomo

thiu Bo-ieslaw W jszyński, po
czym złożono raport o rozooczęcki zlotu i rozpoczął
się symboliczny marsz zwy
cięstw or.
W imieniu angielskich kotu
botontów glos zabrał Frank
M oore.
(bk)

MEDALE ZA
DLUGOLFTNIfc
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
W ostotnich dniach w Urzędzie Stonu Cyw,Jnego w
Gdyni 8 par święcących 50leae pożycia moueńskiego
otrzymało pamiątkowe medole I dyplomy. Jubilatom:
Hetemo i Stefanowi Głagowskim, Stanisławie / Władyliowowf Niediwieckim, Marci* | Konstantemu Ncwachm, Weronice I Józefów'Pigula, Weronice ł Waleme-,
EżżLj
“ÄS
nimdkim occz M..H, / Brunone I Zabonwjkm mada* ń
fy’1",0r, i'
.o MRN Bazy, Kc;!
k«■
IJak, zwykle
f
^
p
"
takich o*ka. , y i przy
i
*r i;i

£

wązcmkami kwiatów. Zyczenia złożyli również przedsta
wiciele wiadz miejskich. M/<
(q uroerystoić uświetnił minikoncert w wykonaniu Zbi
gniewa
Borkowskiego —
śpiew f Stefana Tro'anowthego — organy.
Jar.
WOJEWÓDZKI ZLOT
SENIORA-WETERAN \
No stadionie
Floty w
Gdyni odbył sig Wojewódz
ki Zlot Seniora Wetei ona, w
którym wzięli udział komba
tanci z woj, gdańskiego oraz zaproszeni przez środo
wisko wybrzezowyrh senio
rów kombatanci z Wielkiej
Biytanff. Byli wśród nich uczestmcy II wojny światowej,
oraz byli więźniowie obozów
koncentracyjnych.
Gości powitał komendant

■w
UKi

i

wiedzieć
B W KMPiK. w Sopocie o
jtodz, cC (ul. Boh. Monte Caa*lno 57) oaczyt S. Swerpela n#
temat
„Atari”.
.Spektrum”
i innych komputerów.
V Klub M trynarki Wojennej
w Gdyni ul. Zawiszy Czarnego
1 przyjmuje zapisy na kurs
rock and roiła dzi.5 w godz
oa 17 do 18.
# Gdańska Akademia 2ycia
przyjmuje dziś zapisy w go
dzinach od 16 do 18 w Klubie
AD REM, Oliwa, ul. Czyżew
skiego 12 na zajęcia nauki re
laksu 1 świadomego oddycha
nia
dla
początkujących
w
dniach *4 i 15 bm.
9 Koło Polskiego Związku
Wędkarskiego w Sopocie przyj
muj- zapisy dziś i 8. 06. na
zawody muchowe o mistrzo«two koła.
• KMPiK w Gdańsku ul.
Jlugi Targ 30 o godz. 10 —
“Mowlsko teatralne „Leni* Ja
vas odmienię” w wykonaniu
»Ktorów Teatru Dramatyczne
go w Gdyni.

Uwtiamsie

§<##

„.udogodnienia komunikaeyjne powinnyfaktycznie słu
żyć pasażerom, a nie ułrudniać Im życ.a. Tak stało się,
niestety, z pasażerami unii
193 łączącej ul. Wałową z
Siedlcami i Chełmem w
Gdańsku. Jeszcze niedawno
autobus kursov'ot jedynie do
al. Jankiela} o.iatnio wydłu-

CENNA WSPÓŁPRACA
W zespole Szkół Mstaharyeh im. Stern'sfo'/va Siaszico w Gdańsku-Wrzeszczu od
było się uroczyste spotkar «
przyjaźni, w którym wzięli udział uezmow'e i nauczycie)« z Technikum PrzemysłowoPedagogicznego w Leningradzie, którzy obecnie w gdar,
j kim Pedagogicznym
Studium Technicznym odbywa:a
dwutygodniową prektykę za
wodewą.
Wspolproca mieczy tymi
ukotom, -Mul, li, od 1966
Mai
Pi:'c
' zJrJ. qJ lam’
.
.
»”o™. mwm. W czasi*
?p0,ta„;0 „ 7SM ^ttku,n
obu 1 lk6t
podp.sofl
UMOWĄ
.
. .
na następne
lata.
Na po-

TMCr po':^y
s

Warszawie. Powinno to
przyspieszyć
przeKa^anie
gdynianom tak długo oczekiwanej Inwestycji handlo
wej”.
K. Rut zwrócił
też uwagę, że przy okazji
planowanej przez „Lot” bu
dowy hotelu w Orłowie,
warto by zooligować inw«
stora do renowacji pobiiskiego zabytkowego pałacyk u.
Sporo miejsca poświęcono na sesji ocenie stanu
porządku 1 bezpieczeństwa
społecznego w mieście. Dy
skusję poprzedziło wystąpienie szefa Rejonowego
Urzęau Spraw Wewnętrznych w Gdyni pik. Janusza
Wydry, który poicrótce zre
asuir.ował dane zawarte w
przedłożonych radnym ma
teriałaeh. Fodkreśiił m. in.
że zahamowane zostały ten
dencje wzrostowe przestąp
czości kryminalnej, choć w
dalszym ciągu notuje się
sporą liczbą zuchwałych
kradzieży, włamań do mie
szkań, samochodów, piwmc itp. W wyroku operatywnych działań gdyńskiej
MO uzyskano najwyższą w
woj. gdańskim dynamiką
ujawniania przestępstw go
spodarczych.
Zmniejszyła
się «.prawdzie liczba wy
mań do obiektów uspoiećmionych lecz nadal sklepy, magazyny, pomieszczenia zakładów pracy są źle
zabezpieczone. Bywa, że w
biurkach zostawia sią klu
cze do kas pancernych w
których znajdują się pie
niądze. Do rzadkości na.eży instalacja urządzeń aiar
mowych, brak nawet obe
cnie dozorców, a złodzieje
tylko korzystają ze stwa
rzanej okazji...
Szef Prokuratury Rejo
nowej Włodzimierz Łiandschke mówił m. in. o roz
powszechnianiu przepisów
prawa poprzez organizowa
nie spotkań prokuratorów
z młodzieżą, z mieszkańca
mi osiedli, załogami zakła
dów p^acy. Prezes Sąau
Rejonowego Andrzej Węglowski zwrócił uwagę na
obowiązującą od 1 lipca
ub. roku ustawę o szcze
gólnej
odpowiedzialności
karnej oraz na niepokoją
cy stały wzrost alkoholiz
mu. Spekulujący alkoho
lem i meiiniarze są coraz
bardziej zuchwali. Ostatnio
np. zatrzymano 52-letriiego
Czesława Sołtysa, który o
9 rano sprzedawał wódkę
przy wejściu do.., gmachu
sądu gdyńskiego. Surowa
kara spotkała jego oraz
właściciela straganu warzy
wnego Kazimierza Mocna
za handel wódką przy tym
ze straganie.
W dyskusji zabrał też
głos radny Zygmunt Szulak mówiąc: — „Zbyt sła
ba jest jeszcze reakcja kie
rownictw przedsiębiorstw

Morze w prozie i poez ji
Już po raz drugi Wydział Kultury i Sztuki (Jrzędu Miejskiego w Gdyni oraz Stoczniowy Ośroaek
Kultury „Fregata”
przy Stoczni im. Komuny
Paryskiej byl: organizatorami Ogólnopolskiego Kon
kursu Literackiego o n»grodę „Brązowej Stępki”,
W miniony piątek podsumowarto tegoroczny konkurs, który Cieszył się
sporym zainteresowaniem
wśrod literatów oraz twór
ców amatorów. Morze i ży
cie łudzi z nim związanych jest bowiem wciąż
tematem fascynującym poetów I powieścopisarzy.
Nadesłano ponad 180 zestawów prac, wśród których znalazły się wiersze,
proza oraz publikacje. Ich
autorami są twórcy z różnych regionów kraju.
Jury, obradujące
pod
przewodnicz em
Józefa
Jacka Rojka, w kategorii
najlepszych książek roku
bądi publikacji dotyczących literatury marynisty-

Bez ciepłej wody
Onręgowj
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Gdyni
irformuje, że w dniach od 2
do 15 czerwca w dzielnicach
Wzgórze
Nowotki,
Redłowo
oraż Grabówek wyłączona bę
dzie dostawa ciepłej wody w
związku z koniecznością prze
prowadzenia remontów bieżą
cych sieci. Pozostałe dzielnice
Gdyni będą pozbawione cie
płej wody w dniach od 23
czerwca do 13 lipca. W pierw
szym i drugim dniu przerw
będą dokonywane próby ciś
nieniowe siec) cieplnej, ma
gistralnej 1 osiedlowej. Zau
ważone w tych dniach prze
cieki należy bezzwłocznie zgło•ić do OPEC 23-19-41.
4«)

żono trasę do ul. Dragana
i WTtosa. Cieszyli się z tych
udogodnień paseżerowie. Nie
którzy staie dojeżdżający do
pracy w innych dzielnicach
Gdańska, wykupili nawet na
tę trasę bilet miesięczny. T«
raz tego gorzko żałują. Po
oto np, we wtorek 2? maja,
trzeba byfo czekać na auto
bus goazmę, ta wieczorem
między godziną 19.45—20 35
też nie jechał żaden autobus. Nasza czytelniczka po
siadająca bilet miesięczny na
te trasę dojeżdżała tym autobusem do pracy. Chcąc uniknąć SDÓżmenia (praca na
awie zmiany) będzie musiała korzystać z linii 108, odległej ok. 1 km od jej miej-

cznej
najwyżej
oceniło
„Szamana Morskiego” Karola Olgierda Borchardta.
Nagrodę za książkę postanowiono
przekazać Wyższej Szkole Morskiej w
Gdyni; będzie to zaczątek
fundacji tablicy pamiątkowej, poświęconej postaci
zmarłego niedawno pisarza. Równorzędne nagrody
w tej kategorii zdobyli:
Nikos Chadzinikolau — za
książkę pt. .,UteraTUra nowogrecka” oraz Michał Ze
rębny — za cykł artykułów krytycznych i esejów
na łamach czasop.sm „Nauto
logia”, .Rocznik Kasprowiczowski” oraz cyklicznego
dodatku „Głosu Wybrzeża”
pod nazwa „Delta”,
W dzieazmie poezji postanowiono przyznać trzy
wyróżnienia. Zdobyli je:
Maria Danuta Betto z Wło
\ awka,
Rudzka, z
Warszawy i Toman Cie*
z Pruszcza Gdań?/ * wreszcie w kate^ Pr0ł? naijv^sj °“
„i1 ,no. Pra f
awi
Filipowicza z Dzierzgonia
i Andrzeja Jara z Gdyni
oraz Tadeusza B Adam
skiego, z Gdańska.
W sobotę w Gdyni od
była się sesja popularno
naukowa, poświęcona lite
raturze marynistycznej. By
ła to okazja do zaprezen
towania dorobku pisarzy i
poetow w czterdziestoleciu
Polski Ludcwej. W gdyń
skich liceach nx III i VI
przygotowano lekcje poe
tyckie, których tematem
była twór czość literacka z
morzem związana. Wysłu
chano też recitali poezji
śpiewanej Marka Gałązki
i Jer zego Stachury.
M.T.
sca zamieszkania i płacić za
tilet.
Zapytuje,
dlaczego
WPK wprowadza takie „udogodnienia"?
...trzeba wreszcieskończyć
malowanie klatki schodowej
w buaynku przy alei Niepod
ległości 755 w Sopocie. Kilka lat temu
wymalowano
górne piętro, a na aoie stra
szą odrapane ściany. Adnvni
sracia nr 4 przy alei Nie
podległości tłumaczy się bra
kiem facnowców, ale z roze
znania mieszkańców i korni
tetu osiedlowego wynika, że
jest to raczej niemoc organizacyjna. Czas przestać mó
wić — a zacząć działać.

na wypadki «pekulacji, łapownictwa, niedbałego zabezpieczenia mienia społecznego. Zakłady pracy nie
interesują się ustawą o pa
sożytnictwie. Niepokoi spo
leczeństwo duży procent
młodzieży gdyńskiej dopuszczającej się przestępstw
kryminalnych, pijącej alko
hol w szkołach, wszczynającej burdy uliczne, niszczącej co popadnie”. — Ra
dny mówił także o fatalnej bazie lokalowej gdyńskich komisariatów i braku taftowych w nowych osiedlach, o braku zaplecza
transportowego RUSW, po
ruszył i inne sprawy,
Podobna tematyka przewijała się w wypowledziach radnych: Antoniego
Dorsza, Józefa Furgaisklego i Alicji Grzybiakówny.
Przypomnieli oni taicże o
zagrożeniach jekimi są nar
komania. cinKciarstwo pro
stytucja. Uwagi radnych
dotyczące obu omawianych
na sesji problemów znalazły odbicie w podjętych
uchwałach,
Jar.

Co.gdzie.kiedyz
■cboty robocre w g 17.30 1
w wolne soboty, niedziele i
śtalęti. — całą dobą

PRAWA ogromnych milionów zł na rzecz Fun- drzew. Powinien zatem po
starych drzew przy duszu Ochrony Środowiska wstać przed przystąpięuL 3 Maja w Gdań- Urzędu Wojewoazkiego. Po niem do robót, sporządzoMiniatura. Przygody Tomcia
sku ciągnie się już od lat. zostało jeszcze 30 tych pię ny przez specjalistów i PalUFzki
rze
g. 10, 12 (sala Tea
Piękne lipy (zaLczare do itnych drzew. Rosły 60 lat. czoznawców, projekt ochro tru Dramatycznego — Gdynił.),
K’edy
»ozkwltni« marge
starodrzewu, bo obwody Teraz oczekują na wyrok ny drzew. Takie mcżliwośg. H (Górniczy Osrodelr
ich Dni wynoszą 1 m i wię człowieka. Wspomniana de ci istnieją i takie projekty ryucu,
MorsU — Krynica Mcrjkj).
cej) mają nieszczęścia ro- cyzja wojewody ustala gra sią robi. Przede wszystsnąc w miejscu, niestety, nicę projektowanej skarpy kim, jak twierdzi doc. dr
niezbędnym dla rozwoju (istotny element inwesty- hab. Marek Siewniak *
gdańskiej
komunikacji, cji kolejowej) w odległoś- piacowni dendrologii stoWłaśnie tam po przeana- ci nie mniejszej niż 1 sowanej „wszystkie prace
lizowaniu wielu
óżnych metr od zachowanego rzę- ziemne w obrąbie systemu
wariantów i rozlicznych du drzew. W pobliżu lip, korzeniowego muszą być
feiłPOT. Teatr Letm, „Nie
dyskusjach wybrano miej- które do tej pory rosną wykonywane ręcznie. Ko spodzianki z komputera” g. 18,
18
sce na poprowadzenie dru wykonywane będą poważ- parki i spychacze nie tylgiej linii torów SKM, któ ne prace budowlane. 1st- ko niszczą korzenie w ob •
re w przyszłości - połączą nieje realne niebezpieczeń rąbie wykopu, ale także
Gdańsk Główny z Gdań- stwo, że mogą one znisz- do około 50 m puza jego
skiem - Śródmieście oraz czyć kolejne 3C lip, które ścianą. Uszkodzenia te są
południowymi dzielnicami choć nie wycięte po pro- tym groźniejsze, że niewitmasta.
stu umrą stojąc. Do tego doczne”.
W Gd ńsku: Poczty i Tele
Rok temu, w maju 19ao nie wolno dopuścić. Te
Wiadomo również, że li komunikacji, W g, 10—18,
W Malborku: Zamkowe —
ryku decyzją wojewody drzewa, ze względu na by zabezpieczyć systemy
lndywidualnycn
po
gdańskiego wyrażono zgo- swój wiek, podlegają s'zcr.e korzeniowe ' zagrożonych turystów
rerenach zamkowych oprowa
dą na „zmianę przeznaczę gólnej
ochronie. Opróc2 drzew korzysta się z róż dzają przewodnicy PTTK w %.
nią terenu zieleni miej- walorów estetycznych peł- nycn ekranów ochronnych 9--18.
Pucku: Ziemi Puckie 1. w
skiej w ciągu ulicy 3 Ma- nia określone funkcje bio- i stosuje specjalne nawad g. W11—16.
ja obejmującego zewnętrz logiczne (lak wydzielanie nianie,
ny rząd drzew”. Dwadzieś tlenu i inne korzystne odSTNIEJĄ więc sposo
cia dziewięć lip już wy- działywame). Są ponadto
by aby
uratować
cięto, za co inwestor ■— izolacyjno-ochronnvm ekra
Północna DOKP zapłaciła nem przed zapyleniem i
gdańskie lipy, które
odszkodowanie rzędu 25 hałasem.
są w niebezpieczeństwie.
Cala nadzieja w tym„ ze
GDANSK, Leningrad
Sko
fr., od 15 1, g.
TEJSKI konserwator Wydział Urbanistyki Archi rumpowani
13. 12. 14, 18, W. 20
przyrody w Gdańsku tektury i Nadzoru BudoDrukarz. Diabelskie szczęście
stwierdza, że decy- wlanego UM w Gdańsku, poi., od 15 1., g, 17; Medium,
poi.,
od 18 1., g. 19
zja wojewody c zachowa- który wydał decyzję c zaoklJNIA, Kosmos, Imperium
niu granicy 1 metra od- twierdzeniu planu realiza- kontratakuje.
USk, od 12 L
ległości od przewidywa- cyjnego budow^y drugiej g, 16; Nieoczekiwaną zmiana
USA. od 15 1,, g. la 20
nych prac budowlanych pary torów SKM nie wy- miejsc,
NOWY PORT. 1 Łaja, Sabat
nie jest równoznaczna z da zezwolenia na budo- czarownic,
węg.-USA, g. 18akceptacją dowolnego wry- wę, jeśli inwestor nie prze Kim jest ien człowiek poi., od
konvwania robót w pobli- dłoży
właściwego
pro- 16 1. g. 16, 20
WRZESZCZ. Bajka, W cleniu
żu drzew i nie stwarza sy jektu technicznego ochro- nienawiści,
poi., od 12 1.. g.
tuacji, w której inwestor ny drzew,
10, 20; Gry wojenne. USA od
12
L
g.
12.30.
15, 17.30
byłby usprawiedliwiony w
Znicz, 194:1
USA. od 15 1.,
ADA BAŁECKA
wypadku
uszkodzenia
g 18; Gliniarz z Beverly Hills,

S

8

A* acicr z yństwo

Biblioteka w Rarwmach

Mały koczkoaanik zie lony z zainieresowan.em
przygląda się oglądając ym go wycieczkom.
Kto z naf nie zwie
dzał oliwskiego zoo?
Cny ba nie ma takiego
wśród nas. W sezonie,
tysiące osób przewija
się przez to najatrakcyj
niejsze
na Wybrzeżu
miejsce wypoczynku, usytuotea ne w Dolinie
Krzaczastego Młyna na
terenie parkowo-ieśnym
Ogród ten liczy sobie
już 32 lata a jego loka
lizacja stwaiza wspania
łe dla zwierząt warunki
hodovJlane jak i ekspo
zycyjne.
Rokrocznie
powiększa się liczba zwie
rząt i ptaków Wiele t
nich wydaje na świat
pozomst wo. Już teraz
możemy podziwiać no
wo narodzone maleństwa
antylopy Eland, pęka ri, koczkodana zielone
go, kangurów Benetta
owiec
grzywiastych,
lam, jaków np. Jaja wy
siadają kormorany, kon
dory, struś emu ma
ich aż 10 szt.
Przewidziano na ten
rok również zakupy m.
in samca zebu karłowa
tego, stada pingwinów,
małp i szereg innych okazów, które niebawem
będziemy mogli zoba
czyć w zoo.
Obecnie
w
ogro

dzie
przebywa
90ó
różnych zwierząt repre
zentujących 175 gatun
ków, pochodzących nie
mal ze wszystkich kon
tynentów i różnych sze
rokości geograficznych,
jaK i 77 gatunków pta
ków w liczbie 414 szt. "

nych przestronne pomieszczenia mogą teraz z powodzeniem służyć czytelnikom 20-tysięcznej dzielnicy. Lokal nowej biblioteki
zajmuje powierzchnię 270
m kw., wyposażony jest
funkcjonalnie i estetyczni
Oddana właśnie do użytku
placówka jest jedyną w
tym rozbudowującym się
jeszcze rejonie. Od dawna
był on w ogóle pozbawiony
biblioteki, gdyż starą filię
nr 14 w Wielkim Kacku
zlikwidowano 7 lat temu.
Biblioteka przy ul. Bizechwy otrzymała nr 14 i znaczną
część księgozbioru
tamtej placówki. Liczy on
na razie 10 tye. wolumi
nów i będzie systematycznie uzupełniany pod kątem
»czytelniczych
zalutereóo
wań dzieci, mlodzieżs i
dorosłych.
(aj)

Iraz)

Grom.

Jestem

przeciw, poi., od 15 1.

OK >YW IE,

g. 19.30

w woj. gdańskim
JASTARNIA, Żeglarz. Głup
cy z kosmosu ang , od 12 1;
Wielka podróż Boi.ra 1 Lolka,
pOi
HEL. Wicker, Ognisty anioł
poi., od 18 1., g. 20
KARTUZY. Kaszub, Karate
cy z kanio iu Żółtej Rzeki,
chiń.. ou 15 1.; Pierwszy dzień
wolności, poi., od 15 1.
KOSCIER2 5 NA,
Rusałka,
Zemsta po latach,- kanad od
15 1.
PEePLIN, Wierzyca, I ty zo
stanie«,z Indianinem nol., Vabank II, poL od 15 1.
PUCK mewa,
Hallo
taxi,
Jug, od 18 L; nżony i Arni
ka, wąg.,
REDA. Zacisze, Indiana Jo
nes. USA, od 15 1.
STAROGARD Sokół.
Cyr
kowcy na biegunie północ
nym, rum.
Sputnik, Wspólnik, fr ,
od
15 I
aejhfrowo
Świt. Rajska
jabłoń, poi., od 15 L
w woj. elbląskim

Cenne maleństwo antylopy elana * rodzicami na wybiegu. Fot. M. Zarzecki

äiMo^SHasme
OlACZeGO JE2D2Ą STADAMI?

Do niedawno byłem mieszkańcem gdańskiej Sta
rówki 1 tylko okazjonalnym klientem WPK, Od oaru
miesięcy mieszkam w osiedlu Gdańsk-Chełm i siłq
rzeczy muszę korzystać z usług trojmiejsk.ego prze
woźniku. To, co mnie denerwuje najbardziej, to kur
sowanie autobusów stadami, przv jedroczesnych atuższych przerwach w icn kurfowaniu. Tak było np. w
czwartek r 8 maja br. między godzin») 19.25 1 19.50
(autobus >młi 108). W tym czasie nie jechał żaden
auti us, padał deszcz. Gdy wreszcie przyjechał 108
wesz»o do niego wielu pasażerów. Autobus nie mógł
ruszyć. Pod górę, w okolicy ul. Stoczniowców wóz
stanął. Myśleliśmy, jadąc w ogromnym tłoku, że zaraz
trzeba będzie wysiadać, lakież było jednak nasze
zdz-wieaie, gdy nasz autobus pełny po brzegi, ledwo
dowlókł się do przystanku, a za nami jechał drugi
teł linii, wiozący przysłowiowe powietrze. Z opowia
dań kolegów, mieszkających w drugiej nowej dzielnicy
Gdańska — no Morenie wynika, że tam jest podą

* *
.. życzliwość pomaga uniknąć niejednego kłopotu. Tak>ej właśmo postawie bezmteresownej życzliwości zawdzięcza nasza czytelniczka G.
Leszczyk z Gdyni odnalezienie kluczy do mieszkania,
Pani Kawecka, również gdynianka bezinteresownie ogło
siła w miejscach publicznych
fakt odnalezienia kluczy I za
interesowana odebrała je w
pobliskiej kwiaciarni. Oby ta
kie postawy były powszechnei
• • •
..brak sprawnych automatów telefonicznych może być
przyczyną poważnych kłopo
tów Tak było w przypadku

W ostatnim dniu maja,
miesiąca tradycyjnie poświęconego kulturze, oświa
cie, książce 1 prasie, Trójmiasto wzbogaciło się o no
wą bibliotekę. Otwarto ją
w minioną sobotę na gdyń
skim osiedlu Karwiny. No*
wa placówka mieści się
przy ul. Brzechwy, w pawi
łonie
dobudowanym do
mieszkalnego
wieżowca,
Segment ten został zapi ojektowany z myślą o innym przeznaczeniu — miał
się tutaj znajdować lokal
gastronomiczny Gospodarz
osiedla — a jest nim Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa — wyszedł jednak
naprzeciw potrzebom kultu
ralnym środowiska i przekazał ten obiekt Wojewódz
klej Bibliotece Publicznej,
Po przeprowadzeniu mezbędnych prac adaptacyj-

USA od 18 1., iS, 20
SürdT, Baityk,
Superman
III, USj\ od 12 1 . ’0. 12.30;
Zagadka nieśmiertelności, ang: ,
oo 18 1., g lh 1«
Polonia,
Skorumpowani, fr., od 15 1.,
g 15.30. 17.45, 20
GDYNIA, Warszawa. Skorum
powani. fr.. od 15 L, g. 10,12.30
15. 17 30. 20
Atlantic, Karatecy z kanio
nu żółtej rzeki, chiń., od 15
1.. g 15. (17, 19 30 — seanse
zamknięte)
Goplana. Miłość , szmaragd.
krokodvL USA, od 15 1., g. 15,
17, 19
CHYLONIA. Promień,
Ko
mandosi z Nawarony, ang., oa
15 1., g. 16, 18
RUMIA, Aurora, Superman
III. USA. od 12 1.

naszego czytelnika, mieszkań
ca gdyńskiego osiedla Karwiny 3, który w dniu 23 maja nie mógł skorzystać z ża
dneao automatu na osiedlu,
gdyż byiy one niesprawne,
podobnie Jak aparat wrzuto
wy przy poczcie w Małym
Kacku oraz jeden z automatów na oddalonym od Karwin 3 osiedlu Karwiny 1.
Czy UPT w Gdyni nie powinien baczniej przyjrzeć się
pracy konserwatorów w tym
rejonie?
!
fbk)
Telefoniczne sygnary do
tej ruDryki redaktor dyżurny
przyjmuie w
poniedziałki,
wtorki, środy I piątki w go
dżinach od 10 do 13.

brnę. Pytam więc: czy kierowca drugiego autobusu
nie mógłby przed wyjazdem na trasę nieco poczekać,
aby zabrać pasażerów, a nie narażać kolejnych na
stratę czasu. Co robią dyspozytorzy?
Zauważyłem również, że około godziny 19.00 czę
sto autobusy jeżdżą nieregularnie. Podobno w tym
czasie następuje zmiana kierowców, ale czy musi
ona oabywać się ze szkodą dla pasażera?
Marek Mądry
Gdańsk
SKUP W OSIEDLU

Odpowiadając na publikację pt.? „Suup w osleóiu"
Wydzsaf Handlu, Drobnej Wytwórczość S Usług UM
w Gdańsku informuje, że w csiediu Gdańsk-Chełm
Pizy ul. Dragana 1G (w tejonie parkingu), od dnia
2 maja br., zgodnie z życzeniami mieszkańców, funk
cjonuje punkt skupu opakowań szklanych i makula
tury Spółdzielni Procy „Złomowiec" w Gdańsku. Punkt
ten znajduje się w barakowozach. Docelowo będzie
on stałym punktem skupu, zajmującym się skupem
wszystkich surowców wtórnych.

El Bf ĄG. Syrena, Skorumpo
wani. fr., od r5 1.. g. la, 18. 20
wiatowit. Żandarm w No
wym Yorku, fr., g. 16; Uciecz
ka z Nowego Yorku, USA od
18 1., g 18. 20
KWI U Z y N
Tęcza,
Bracia
Blues. USA. od 15 1.; Bajta o
caize sałtunie
radź
MALBORK ĆapMbl. Sprawa
Kramerów, USA. od
15 1.;
Sprawa
pilota
Pirxa,
poLradz., ud 12 1.
NOWY DWÓR. żuławy. Se
zon na bażanty, poi., od 15 1,Akademia Pana K.eks? po’
cz- If
„„ - ,
PRABUT?, Mazowsze. Faola
na spotkanie ;t Bogiem, węg,
od 18 L;
Konik
Garbusek,
radź.
Relaks, Bu,ch Cassidy i Sun
dance Kid, USA od 15 1
TOLKMICKO, Koran. Czułe
słówka USA, od 15 L; RyrerzyB Czerwonego Serduszka,
poi.
OPRF zastrzega sobie możli
wość zmiany repertuaru.
DOM RAPZmCKTkr

NAUKI I K - LTCkT

Gdi&tk, «L Dhig- 35
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
DZILCKA.
„Przyjaźń zaczyna sią od
uśmiechu” — przegląd filmów
dziecięcych, g 10
PRŻED XXV OGÓLNOPOL
SKIM KONKURSEM PIOSEN
KI ADLIECKTEJ ! XXi L FE
STIWALEM w Zielonej Górze
Koncert laureatów eliminacji
wojewódzkich (woj. toruńskie)
Konkursu
Piosertfc Radziec
kiej — dla aktywu TPPR, g. 13
Wj stawa rysunków dzieci z
Gdańska i Leningradu, czynna
W g, 9—19.

Z-ca kierownika wydziału
mgr Zygmunt Stachowiak
APEL O TROCHĘ WYOBWAŻNI

MieszKam przy ul. Mickiewicza 61 w Sopode, w
»v.eżowcu, w którym mieszka w sumie 75 rodzin.
Komitet blokowy naszego domu podjął starania o za
mykanie w godzinach od 22 do 6 rano drzw, wejścio
wych na klucz i wyposażenie w ich zapas wszystkich
mieszkańców wieżowca. Powodem takiej akcji jest
podoDno dewastacja kiatKi schodowej. Pracuję w służbię zdrowia. Moja praco polega często na ciomowych dyżurach przy teletome, skąd — gdy wystę
puje nagła potrzeba — jestem wzywana do szpi
tala. Wówczas przyjeżdża karetka pogotowia i jej
obsługa zastaje zamknięte drzwi wejściowe (nie mu
dzwonków na zewnątrz!). Wprawdzie komitet bloko
wy rozesłał wśród mieszkańców na temat zamykania
drzwi wejściowych ankietę, a jej wynik dopiero prze
sądzi — co dalej, ale uprzedzono mnie, że drzwi
będą po przegłosowaniu zamykane i nic na to nie
poradzę. Trudno mi się pogoazić z takim posłowa
niem sprawy. A co na to Nauczycielska Spółdzielnia
Mieszkaniowa? Czy lokatorzy maią prawo wprowadzać
„swoje porządki”?
(nazwisko I adres znane redakcji)
(Opr. bk)

Cdańsk — apteica przy ul.
Stajennej 3. Gdańsk-Wrzeszcz
przy ul. Grunwaldzkiej 30-32
Gdjńsk-Zaspa przy ul Pilotów
3, Gdańsk-Prz3 morze przy ul.
Lumumby 34. Sopot orzy vü.
Boh, Monte Cassino 21, Gdynia
Drzj al. Zwycięstwa I i przy
ul. Świętojańskiej 70

Gdańsk-Zaspą,
ul
30-lec.a
PRL. 50 — czynne
całą dobą
tfei KS
— wypadki, nagłe »«vhur>
wanla t*L 41-10-10, 32-39-44
Sopot, al. Niepodległości 703
— czynne całą dobą
— W) padkl tel. -J9
— inne tel. 51-24-55
Ddynla, uL 2wlrki 1 Wigu
ry 14 — c*ynne całą dobą
— wypadki 999
—• nagłe zachorowania prze
wozy chorych, teleion 20-00-01
20-00-02
Ambulatorium ztomatologics
ne — we wszystkie sebo'./,
niedziele i św‘;ta w g. 10—i
(dla mieszkańców Gdyni)
Dyżury lekarzy w przychod
niach wg rejonizacji:
• Gdańsk, ul. Jaskółcza 7/11
— lekurz ogólny i gabinet za
biegowy dlj dorosłych w wol
ne soboty, niedziele i świąte
— całą dobą w pozo itałe dni
w godz. 19—7.30 • Gdań sią ul. Aksamitna 1
— gabinet zabiegowy 1 pora.»
dnia dla
dzieci
chorych vr
w olne soboty niedziele i śwlą
ta — caią dobą, a w pozo
stałe dni w g. 19—7.30. Dyżu
ry stomatologiczne
w wolne
soboty, niedziela i Święta
w
g 10—11
• odańsk-Brzeżno
ul Gał
czyńskiego 6 — gabinet zabie
gowy dla mieszKańców Nowe •
go Portu, Brzeżna 1 Letnicy
w wolne soltoty nisdziele &
Awięta w g, 8—2o
• Gdańsk-Morena* ul. Wafnpnska 7 — pediati a i gabinet
zabiegowy
w
woin» soboty
niedziele i święta w g. 8 -20
• Gdańsk-Wrzeszcz. ul Je
sionowa 5 lekarz ogólny
1 gabinet zabiegowy w wolne
soboty, niedziele i świąta całą
dobę, stomatolog w g. 10—7.3."
w pozostałe dni lekarz ogólny
i g ibiret zabiegowy w godz. H
—7.30 stomatolog w g, 20—7 30,
w soboty robocze — lekara
ogólny i gabinet zabiegowy w
g 16—7.30
stomatolog ś ą,
17—7.30.
• Gdańsk-Zaspa, Startowa I
— • lekarz ogólny i gabinet za
biegowy w wolne soboty nie
dziele I świąta w g 8—*0
' * Gdańsk-Oliwa, ul. Lumuis»
by 7 — lekarz ogólny, pedia
tra t gabinet zabiegowy dla
dzieci V' wolnt soboty.
nie
dziele i święta czynne Całą do
bę, gabinet tabłegowy dla do
rosłych w g. u—16. stomatolog
w g 10—16 w pozostałe dni —
lekarz ogólny w g. 19—22; pe
diatra w g. 19—7 30; gabinet
zabiegowy w g. 19—7.30
• Gdynia, ul
Warszawska
34/3P — lekarz ogómy. pedia
tra i gabinet zabiegowy w so
boty godz. 9—16
WOJEWÓDZKA PORADNIA
OKULISTYCZNA przy Szpita
lu Miejskim w Gdańsku-Zaspie, ul. 30-lecia PRL 50, w
wolne soooiy w g. 8—14
W OJEWODZKA PORADNIA
< HORÖB WENERYCZNYCH w
Gdańsku, ul Długa 84-85 czyn
na w dni powszednie w g. 9-14 i 19—7; w wolne soboty nie
dziele i święta całą dobę
TELEFON ZAUFANIA — tel.
31-00-00 w godz. 16—6
TELEFONICZNA PORADNIA
JĘZYKOWA
UG
codzieni'e
(oorócz niedziel i świąt), W
godz. 13—15. tel. 41-15-15

oficerów WojewódzKiego Urzę
du
Spraw Wewnętrznych w
Gdańsku, telefon 31-19-as) lub
37-03-33 (całą dobę)

Rybacka prognoza pogody w
pr. I: 0.58, 6.28, 13.00. 21.00.
PROGRAM LOKALNY
6.30 — Studio Bałtyk, 17.05
— Fonoteka melomana — aud
Stanisławy Grażyński«), 17.30
— Przegląd aktualności Wyb
rzeża, 17.40 — Poniedziałkowe
obrachunki — fel. sportowy,
17.45 — Jazzowe
tematy —
aud.
.Kiystyny
Kowalczyk.
18 00 — Rybacy dalekich łovish — aud. Lechosława Ste
faniaka.
18.25 — Omówienie
programu.

PROGRAM I
16.25 — Program dnia —- DT
— wiadomości
16.30 — „Encyklopedia TUC”
— „U emira Qurqumasa"
16.55 — „Zwierzyniec”
17.20 — DT — wiadomości
17.30 — „Dwaj bracia” —
film prod CSRS
18.15 — Spotkanie z Julijem
Siermonowem
18.30 — „Trybun ludu — Ig
nacy Daszyński”
19.00
„Piesek figlarz”
19.10 — „Laboratorium”
19.30 — Dziennik telewizyjny
19.05 — Meksyk E6 — mecz:
ZSRR — Węgry
ok. 21.50 — DT — komenta'ze
22.05
Teatr telewizji —
Artur Schnitzler — „Koro
wód”
23.35 — Meksyk 86 — mecz:
Polska — Morcko
oraz
skrót meczu Argentyno —
Korea Płd.
PROGRAM II
15.55 — Program dnia
16.00 — Język niemiecki (20)
16.30 —■ Studio Mundial —
Powtórka z poprzedniego
dnia
18.30 — PANORAMA

OSTRE DY2URY PFŁNlĄs

Instytut Chirurgii, Instytut
Chorób Wewnętrznych i Klin:
ka Chorób Oczu AM w Gdań
sku. ul. Dębinki nr 7
POGOTOWIE

RATUNKOWE

— czynne całą dobę — budy
nek Szpitala im Kopernika w
Gdańsku, ul. Swierczcwsttiego
nr 1-6 (wejście nr 2)
— wypadki, nagłe zachoro
wania i przewozy cho’-vch tel
32-29-29, 32-36-1* i 32-39-74
Laryngolog przyjmuje w d ii
powszednie w g
20—7.30 w

19.00 — „Piękni i wspaniali"
19.30 — Dziennik telewizyj
ny
19.55 — „Szkice hist ryczne”
— „Cezar XX wieku”
20.10 — „Dziwne losy Jan?
Eyre" (1) — serial filmo
wy prcij. czechcsł-wcckiej
21 00 — Wieczór Tunezyjski
w Telewizji Pt Iskiej
22.00 — .Kalejdoskop z pio
senką”
22.30 — Wieczorne wiado
mości
22.40 —- język niemiecki (29)

4

DZIENNIK

RZYJECHALI
i
całego
woje
wództwa gdań
skiego. Najlepsi
w nauce I naj» aklywniejsi
pracy społecznej.
zróżnicowany: uczniowie roz
poczynający dopiero eoukację w szkole średniej, ale
także absolwenci wyższych
uczelni.
Zebrać się w obszernej
saH gdańskiego KW PZPR
Większość chyba pó raz pier
wszy miała możność wymia
ny poglądów i przedstawi
cielami władz politycznych I
adm!nlstracy)nych wojewódz
twa. Nic więc dziwnego, że
z początku panowara trema
Dyskusję zagaił sekretarz
KW PZPR w Gaańsku Izydor
Sobczak. Mówił, ie n,e moż
na s;ę zgodzić z opiniami „o
przegianym" młodym po<oieniu. Są one przesadzone I
tym samym pozbawione ra
cji. Zapoznał też zaoranych
z wyniKami ankiety przepro
wadzonej wśród TOO gdań
skich maturzystów „Młcazież
i jej świat wartości".

P

ność społeczna" może być
też parawanem dla uczniów,
którzy chcą się urwać i
lekcji. A przeć,eż inni ucznia
wie to widzą i niejako auto
w
matycznie
spaaa autorytet
Wiek społecznej
też
pracy
Przemysław Kleronezyk z
VI LO w Gdyni zarzuca or-'
ganizacjom młodzieżowym ra
sadawość. Sam jest n e zrze
szony.
—i Młodzieży
potrzebny
jest program, który może iq
porwać. Coś na kształt

grona
pedagogicznego.
Uchwały aamorządu uczniów
skiwgo nie są traktowane po
ważnie. A może wprowadzić
do rudy pedagogicznej, bez
prawa głosu, przedstawicieli
uczniów?
Przedstawiciel ZSMP UG,
znowu narzeka na kolegów
studentów, a że się nie
uczą, a cl najsłabsi nic nie
robią, tylko zarabiają pienią
dze w spółdzielniach
Przewoaniczący Rady Okrę
gowej ZSP Ludwik KHnkosi

wana

•

jwcłtn

K

lecz bez werwy...

W

M

S

U

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI KRUSZYWA I UStUG
GEOLOGICZNYCH „kRUSZGEO”
w Gdcmsku-Olh/ie
Zakład Produkcji Krmzywe
w Borowcu, koło Chwaszcrvna
PRZYJMIE

gospodarki

pracowników niewykwalifikowanych,
elektryków,
ślusarzy-spawaczy,
operatorów kopana

ZAKŁAD ZAPEWNIA:
— (ltvis d do praci autobusem zakładowym z Gdsń
ska-Oliwy ok 1S minut,
— dobre warunki socjalne 1 płacowe
Szczegółowe warunki precy i płacy do uzgodnie
nia w Dz'ale Kadr Zakładu Fkspl^atacjl Kruszywa
w Borowcu koło Chwaszczyna, tel. 8J-M-67
K-5454

ROLNICZF PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG TECHNICZNYCH „TECHNIROL"
KUPI
• stare meble w dobrym stanie lub do
renowacji.
ADRES
rc-307 GdaAsk-Oliwa, ui. Abrahama la
tel. 52-38-13, 53-18-30

ZATRUDNIĄ ZARAZ

—
—

elektroników (inżynierów i techników),
elektromonterów,
tokarzy,
ślusarzy maszynowych i remontowych,
inżynierów elektryków i mechaników
na stanowiska konstruktorów
mi
strzów,
galwanizerów,
robotnikaw niewykwalifikowanych do
przyuczenia w zawodach deficytowych,
kierownika działu zatrudnienia,
pracowników umysłowych na samo
dzielne stanowiska organizacji, za
trudnienia, zaooatrzema i kooperacji,
księgowość*

Informacje dodatkowe motna uzyskać oaobli< i#
w Dziale Kadr 1 Szkolenia Zawodowego w Gdań
sku, ul. Wałowa 63, tel. 31-36-41, wew. 222 lub 264.
K-5427

UWAG AJ
Odbiorcy gazu przy ul. Pilotów nr 5, 6,
8, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18
POMORSKI OKRĘGOWY
ZAKŁAD GAZOWNICTWA
w Gdańsku
INFORMUJE
4e w związku ze -mianą
gazem średniego ciśnienia
kim od godz 22.00 dnia 3
dainy 22.00 dnia 4 czerwca
budynkach,

• telewizji czarno-białej I kolorowej,
radiotelefonirty w służbie morskiej i
krótkołaiarsl ie.
Orgarizule LOK w Sopocie, ul. Sobieskiego 3-11,
telefon 51-19-43.
X-6S3#

W TERMIN’!E OD T. W. DO

—
—
—
—
—

1«.

zasilania OTaspa A”
na gaz c ranieniu nis
czerwca 1086 r. do go1086 r. cdnlorcy w ww.

• pozbawieni oedq dopływu gazu.
Dopuszczenie gazu odbywać zią będzie sukcetywnie przez brygaay POZG
Prosimy o pozamykanie kurków przy pi'zvboraeh 1 zachowanie «troinoścl.
K-6349

WDOWA.
łodna mieszka
nie pozna pana 1. 64-66,
175 180, kulturalnego, uczci
w ego (chętnie prawnika)
cel matrymonia’ny. Oferty
GM 16312 Biuro Ogłoszeń
»0-96B Gdańsk.

3-letnle Studhmi Wokalno Aktorskie
przy Teatrze Muzycznym w Gdyni
• CZEKA NA CIEBIEI

8> MOTNIi
Interesujące
oferty, kontakty zagranica
ne poleca LIDO,
Gdvnia
10, skrytki! 37. Tel. 29-03-83.
G-14436
KAWALKR lat 39 _ 176
rsorn« panią ber nałogów.
Ce) matrymonialny. Ofer
ty 8203 UPT
Gdynia 1
81-301.
8-5203

ZAKŁADY OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ
CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH
„KLIMOR”
Gdynia, ul. Łużycka 8

KAWALER, dobrze sytuo
wany, nieśmiały, o łagod
nym usposobieniu,
pozna
w^aoką. dobrze zbudowaną
panią do lat 43 Cel ma
trymonialny.
Oferty
GM
3Ü978
Biuro
Ogbwzeń
80-958 Gdańsk.

ZATRUDNIĄ

ROKtJf

intendenta,
2 ratowriikow,
szefa kuchni,
pomoce kuchenne,
sprzątaczk
organl-owanej

2C-642S

• głównego księgowego
•».

33-1 etnl pozna panią. Cel
matrymonialny. Oferty GM
1618« Biuro Ogłoszeń 80-958
Gdańsk. *

Informacji udxiela Ozial Iprtw Pracowriciych
w Gdvnl-Redlowi«
ul. Łużycka 8, te1 I23-S98.

1NTERESTTJACA po 40, po
wracająca z zagranicy po
zna pana wykształconego i
mieszkaniem w Trójmieście
Cel
matrymonialny.
Oferty
GM
16241
Biuro
Ogłotszeń Gdańsk 80-958.

K 59«

ZAKŁAD WYKONAWSTWA
PROJEKTOWO BUDOWLANEGO
„DOM-2000”
Spółdzielnia w Gdańsku
ul. Topolowa 8-9, tel. 41-24-91

w Gda/Jlkru-Obwie.

P.P. „MODA POLSKA"
w Wantowi#

ZATRUDNI

ZATRUDNI:
• kierownika i z-cę kierownika Salonu
Sprzedaż) „Adam-Fwa” w Gdańsku
Drży ul. Heweliusza 13-17.
Wymagane wykształcenie średnie tu ’ld’owe lub
ekonomiczne. 8-letnl siat pracy w »klepie braniy
przemysłowej (konfekcja, dziewiarstwo ltp), w tym
4 lata na stanowisku kierowniczym w operatywie.
Oferty prosimy kierować pod adresem;
Warszawa, ul. Marszałkowska 91-9T
Dział Spraw Osobowych
I
telefon 21-73-38 (godz. 8—JS)
X-HM#

PRACOWNIA
PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNA
URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
OŚRODKA
BADAWCZO-ROZWOJOWEGO
URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
I GASTRONOMICZNYCH
„GASTROMAS7”
w Bydgoszczy, al. 1 Maja 154
Oddział w Gdańsku, ul. Nad Stawem 7
ZATRUDNI ZARAZ
magistrów nsrarrxiERöw,
inItkibrów

i

TECHNIKÓW O SPECiALNOS CIACH i

— chłodnictwo,
— klimatyzacja,
— mechanika,
- maszyny przemysłu spożywczego,
— elektryków,
— elektroników,
— ochrony środowi tka
na stanowiska specjalistów konstruktorów 1
projektantów
Bliższe informacje można uzyskać w OBRUCHIO
w Bydgoszczy, tei. 21-14-02, w. '9 lub 32 oraz w
Pracowni w Gdańsku, tel. 41-78-01.
X-B40?

- OS

Jest barwne w kutdym
momenta* ciekaw*. Olgr
wiecie, roedna tnfce**»
waó ear manarki Chopi
na nie uległy preedreaa*
tysowaniu, esy ni* woęt*
ly wyolbrzymione w la*
tnie, możne równie* na
rzucić , pewną ncAntoą
rytmiczną. ,Wołą Jednał
taką interpretację nli (**
słyrzy >lę, nlerteljr, 4o#ć
często) nadmienia tkli
wość i szukanie tieeeiadna, które na ogól
ni# istni«}#. '
Muzyczne obrazy ara
lowane przez Indjioa
cnarakteryruje . idecydewana kreska, a na Jej
tle widnieją półcienie,
ostre oraz pastelowe za
mglone tonacje. Indjic
wydobywa ukryte melo
die, czasem jakiś diwięk
podkreślający harmonikę
frazy, ale zawsze j##f
to logiczne, wynikając#
z wewnętrznego prze«#nenia Ballada nr S Aj
dur op. 47, jak s*m ty
tuł wskazuje, opowledsła
ła słuchaczom wieje. O-

- subtelność i temperament

„KRUSZGEO**
w Gdańsku, teł. 52-41 32
ZATRUDNI

-06

Eugene Indjic

NIE MARNUJ SZANSYI
Tel. 20-96-21, wew. »2*.

KURSY

K-ilTS

ze skierowanym z Uiredu Zatrudnienia:

—
—

firmie

p\ Łed

A

ZGŁOSZENIA DO tt CZSRWCA U

Na kolonii

ZAKŁADY OKRĘTOWYCH URZĄDZĘ«
ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI
„ELMOR"

—
—
—
—
—

lub

KJUSDY

dłtwiąciu % gó
rą łaty Tagen«
mdjie wyetąpii
ar Gdańsku s
. , r«cital«m. przy
W Warszawie dyskuuow.ł na temat budowy mnych wprrwdiie obecni#
były
.tłumy
publi'
m«tra aż cztery pokolenia i trwało tc prawa 60 możliwości
twoi zą
już
latt a tymczasem w Poznaniu... już kopią! I nie dziś warunki pod przyszłe,
cznośd. Słuchacz* sie
jest to żart, lecz fi kt, bo w dawnym grodzie nowoczesne rozwiązania.
dzieli i staii w# wszyst
Przemysława rzeczywiście rozpoczęto budowę —
kich możliwych miejrObecnie budowana kilku
no, może nie w pełnym znaczeniu tego słowa ale kilometrowa trasa przebie
each na estradzi« i wi
downi Filharmonii Bał
w perspektywie jednak... metra, cnoć obecnie nazy gać będzie w... drążonych
wa się to skromnie — Poznańskim Szybkim Tram już wykopach. W przy
tyckiej. Wiele rozczaro
wajem.
’.
i
wanych osób oaeszło od
szłości część z mch zosta
kasy bez biletu. Każdy
wazyatko zaczę tobusy i trolejbusy są ma nie przykryta, i wóvzcza* r utwór wykonywany przez
ło się niedaw ło ekonomiczne przy trw komunikacja przebiegać bę r artystę wywoływał eu
tunelem.
Później
no,
zaledwie masowych przewozach. Nie dzie
foryczny aplauz. Na ko
sie
budo
10, no powiedz chodzi tu jednakże o tram przewiduje
niec domagano się bimy z górę — waje tradycyjne, ale zmo wę nowych tras w kie
tak usilnie.
pow
przed 15 laty, dernizowane, a więc zna runku zakładów „Cegiel j sów
stał z nich niemal drugi
skiego”,
Górczyna
oraz
okiedy to w targowej sto cznie szybsze (bo ociągające
program.
licy Polski rodziła się kon prędkość do 90 km na go- siedla Rataje. Takich tras
Przed wtorkowym wy
powstać
wiele,
a
wszy
ma
cepcja nowoczesnego roz-, azinę), składające się z ze
stępem, przed połudwiązania problemów komu stawów 5—6-wagonowych stkie one łączyć się będą
zadzwoniłam do
nikacyjnych tego ponad (mogących przewozić jed w obrębie dworca główne 1 niem
blharmonii, z duszą na
PKP
Dodajmy - z
półmilionowego
miasta. nofazowo ponad 1000 pa go
ramieniu czy zdołam
Mówiąc krótko — przed sażerów), a przy tym kur satysfakcją. i? konaurs
otrzymać
wejściówkę I
projektantami postawiono sujące na takich samych na projekt węzłi. prze
^ Doprawdy, nie mogłam
w
centrum,
zadani« opracowania taicie torach,. choć będą to wa siadkowego
uwierzyć w informację
śródmieścia, nazwaay Kago systemu komunikacyj gony nieco gctersze.
o
małej liczbie sprzeda
ponlerą,
wygrał
zespół...
nego, który uwzględniałby
nych biletów. A gdziei
Słowem —• będzie to ta- projektantów z Gdańska.
zarówno rozbudowę mias
ci entuzjaści sprzed lat*
specjalistyczny,
ale Projekt ten gwarantuje
ta jak i wzrost liczby je boi
go mieszkańców z równo możliwy do wyproduKowa bezkolizyjne rozwiązanie w
czesnym
zapewnieniem nia i to w' najbliższych la najbardziej newralgicznym
szybkiego i w miarę wy tach w naszym kraju, np. punkcie miasta. Tu bo
godnego przewozu pasaże we wrocławskim Pafawa- wiem krzyżować się oędą
rów miejskimi środkami gu czy poznańskim ,.Ce trasy tramwaju, co biorąc
transportu. Oczj-wiście wy gielskim”, i to w oparciu pod uwagę bliskość dworca
suwano różne koncepcie. 0 gotowy jut projekt ta kolejowego oraz częściowe
Ostateczni« . zdecydowano kiego pojazdu wykunany wykorzystanie w przyszłoś
Trudno w istocie dociec
się jednak na budowę kil- przez Ośrodek Badawczo- ci jego zabudowań i tune
w jaki sposób następuje
-Rozwojowy
Pojazdów
Szy
li — ma niebagatelne zna
ku tras tramwajowych łą
nasilenie bądź spadek
nowych
w
Poznaniu.
To
jt
czenie. Zresztą już dziś
czących nowo powstające
zainteresowania muzycz
myśli się też o przykry
osiedla z centrum miasta, dnak — w perspektywie.
nymi produkcjami tego
Tymczasem,
a
ściślej
—
ciu wykopu zarówno ak
przyjmując słusznie,viż au
czy innego wykonawcy,
już w 1980 r. przystąpiono tualnej linii kolejowej, jak
W każdym razi« smutek
do budowy pierwszej tra i przyszłego terenu metra
mnie ogarnął na widok
sy, która połączy centrum w śródmieściu, co pozwoli
ziejących pustką foteli
miasta, poprzez Winiary i uzyskać dodatkową powie
Eugene Indjic — ame
Winogrady z osiedlem w rzchnię pod tereny targo- ~
rykański pianista, lau
Piątków.e. Będzie to pierw we. Jak wiadomo, ostat
reat głównych nagród
sza trasa tzw. Poznańskie nio coraz bardziej oaczutrzech
międzynaiodogo Szybkiego Tramwaju, a wa się brak miejsca na no
wvch konkursów (w tyrr
na początek wykorzystany we ekspozycje, jak i nn
konxursu chopinowskie
tu będzie jeszcze tabor siedzibę samego Centrum
go), przedstawił w Gdań
tradycyjny, choć będą to Targowego.
sku ciekawy program
na razie 4-wagonowe zesta
Tak czy inaczej w Po
złożony i azieł D. Scar
wy tramwajowe typu 105 N
lattiego, F. Chopina, R.
z niewielkimi zmianami. znaniu ruszono z miejsca.
Schumanna, F. Liszta.
Dalszy rozwó; inwestycji, I choć dotychczasowe za
Sonaty . Scarlattiego,
zarówno w postaci budo awansowanie prac jest je
grane na początku 'po
wy nowych tras i przy szcze może niezbyt wiel
kie,
a
społeczny
udział
i
kazały n e tylko błysko
stanków (zaprojektowanych
tliwe umiejętności tech
tak, aby w przyszłości mo wysiłek chwilowo skrom-'
niczne artysty, ale prze
żna je było łatwo przysto ny, to jednak całe to
de w'szystkim wyważe
sować na stacje metra), jak przedsięwzięcie stanowi do
nie harmonii i elegancję
1 nowoczesnego taboru po bry zalążek na przyszłość.
świata d łwięków włos
zwoli w perspektywie, kto A mimo że na razie mówi
kiego twórcy. Jednakże
wie, może jeszcze pud ko się tylko o budowie szybkie
go
tramwaju,
to
jednak
uLasob walorów pianisty
niec obecnego stulecia prze
kryć
się
nie
da,
że
żarów
kształcić to obecne premecznych Indjic roztoczył
no w zamierzeniach, jak 1
tro, w faktyczne metro!
w pełni w kolejnych
następuiącej stopniowo re
kompozycjach. Ameryka
Jest to więc zadanie dłu abzacji, wT targowej stoli
nin podobał mi się ogro
goterminowe
dalekosięż cy Polski — rodzi się wiel
mnie. Głównie za to. że
ne, które niewątpliwie zre kie-przedsięwzięcie i to na
z pod jego d? Iców roz
alizowane będzie dopiero miarę przyszłych czasów,
brzmiewała sztuka zdro
przez... następne pokolenia. jak i potrzeb. Takie są fa
wa, pełna witalności. Je
Najważmeisze
jednak kty. A z faktami trzeoa
dnocześnie artysta po
jest to, że gospodarze, czy się liczyć. I one też two
trafi wydobywać różno
jek kto woli — ojcowie rzą
historię.
Historię
rodne gatunki dźwięku
miasta, w porę dostrzegł' przyszłego metra w Po
1 dlatego też gra jegn
problem we właściwym znaniu!
świetle i na miarę skro
Oprao. H. O.

UWAGAI MATURZYSTO!

• obiekt produkcyjno-biurowo ■magazy
nowy przy ul. Czerwonych Kosynierów
w Gdyni, tel. 23-68-58.
o-ivs4t

ie skierowaniem i Urzędu Zatrudnienia Um na
stępujących pracowników:

—
—
—
—

uspołecznionej

Mebo w Poznaniu?

MATRYMONIALNE

ODDAM W DZIER2AWĘ
Jednostce
polonijnej:

127 (12631) '986

pra-wadt

Mówi e zamierzeniach two
jej organizacji, ooy przywró
cić iwt.i koaeksowt ucznia.
Czyni się też ostatnio wiele,
aby absolwentów kierunków
peaagogicznych szkół wyż
szych przygotować do pracy
w organizacjach młodzieżo
wych.
urator
oswtaty
i
wychowania UW Właaysław
Tumlnowskl
musi się
sporo nabiedzić,
aby odpowiedzieć n<? wszyst
kie pytania młodzieży. — Ma
rzy mi sie dobra szkoła —
podkreśla. — Mówicie, że
nauczyciel jest słabo przy
gotowany do pracy w organ!
zacjach, ale nauczyć się dzia
łania można tylko przez wła
sną pracę w organizacji.
Reforma szkolnictwa zmie
rza do wydłużenia czasu nau
ki. Osobiście jestem temu
przeciwny — stwierdził ku
rator — nie tędy chyba dro
ga. Resort oświaty ma za
miar wprawazie „odchudzić"
programy szkolne, ale co z
tego wyniknie?
Kurator mówi również —
ripostuje, wyjaśniając przed odpowiadając na liczne py
mówcy, że sytuacja jest bar tania — że intencją nowego
dziej złożona, gdyż aby pod przedmiotu „religioznawstwo"
jąć pracę w spółdzielniach ma być przede wszystkim
studenckich trzeba mieć po nauka tolerancji. Nie będzie
zwolenie od dziekana. Słab to przedmiot oceniany, a je
si stuaenci mają do pracy, dynie zaliczany.
Dyskusja powoli wygasa
choćby w „Techno-Service"
Mija już dwie i pół godziny.
zamkniętą drogę.
Czas kończyć. — Spotkamy
IROSŁAW Nowak, nau się jeszcze raz w tym sa
czvciei, członek ZHP mym gronie w październiku
twierdzi, że młodzież — proponuje Izydor Sobczak.
w szkole test nie doinformo
M

Krytycznie

«szklanych domów" Żerom
skiego. Organizacja młodzie
żowa musi umieć zdobywać
NIOSKI z mej wyni ludzi
coś im proponować
kające są ciekawe i Szeregowy członek organiza
zastanawiające. Mło cji powinien mieć też gwa
dzież najbardziej bowiem
w że coś znaczy, o
rancję,
postępowaniu ceni huma- czymś decyduje.
n zm, patriotyzm, międzyludz
Absolwent Liceum Zawo
kq solidarność. W cechach
I zasadach moralnych — sło dowego mówi o braku od
wność I samokrytycyzm: w wagi cywilnej nauczycieli I
cechach goanych naślado atakuje bierność pedagogów
Choć
wania — dobroć, wielkodusz w pracy społecznej.
ność i oddanie Największą sam — co dziwi — woli po
satysfakcję daje wg niej: zostać anonimowy.
wykształcenie, cieKawa pra
TUDENT z Wydz ału
co, świadomość że przynosi
Ekonomiki Transportu
się ludziom pożytek.
UG taicże porusza kwe
Jako pierwszy zabiera g'os
przewodniczący koła ZSMP snę aktywności młodego po
Ma pretensje do
na Uniwer-ytecie Gaańskim. kolenia.
— Młodzież musi być otwar starszych, którzy twierdzą, ze
ta dla inicjatyw społecznych, młodzież, jeśli już działa, to
a niestety, młodzi ludzie wo widzi w tym tylko swój pry
lą stać z boku, me wychylać watny interes, a „pcha się"
się. Do nas, jako do dzia tam, gdzie sq wymierne ko
łaczy, w większości odnoszą rzyści
się nieufnie. Po to wy to
Uczeń Technikum łącznoś
robicie? — pytają nihy zdzi ci, nie zrzeszony. — Wśród
wieni. Ni« wierzą, że bezin nauczycieli można ze świe
teresownie poświęcamy swój cą szukać postaw zaangażo
czas na działalność społecz wanych.
Może nauczyciele
ną.
me widzą celu swej pracy,
może są źle wynagradzani?
CZEt; VII LG w Gaań Mówiliśmy o bierności, ale
sku Maciej Furtas: — weźmy moją szkołę. Każda
Mówi się o zbyt rozbu klasa musi odpicować „w
dowanym programie szkolnym.
czynie społecznym" dwie so
Mamy coraz mniej czasu na boty na rzecz „zieleni miej
wypoczynek i jakąKOiwiek skiej". Cel szczytny, ale for
działalność poza nauką. Przy ma wymuszania i fakt, że
dzis.ejszym natłoku zajęć nikt się młodzieży nie pyto
trzeba wybierać- albo praca o zdanie, skutecznie niwe
społeczna, albo niev wy czy słuszną ideę.
poczynku. W niektórych szko
łach stosowany jest przez
M, Furtas: — Działa się
nauczycieli „przymus społecz lylko wtedy, kiedy widać
nictwa". Jest to metoda, któ efekty. Działalność organ zara skutecznie odstręcza od cji w szkołach bywa jednak
takiej właśnie działalności. W krępowana. Nie ma odpo
szkołach średnich „działał- wiedniej cp.eki ze strony

BAŁTYCKI

SAMOTNA lat 40, wzroet
172 z mieszkaniem pozna
kulturalnego pana do .lat
30.
Ce.
matrymonialny.
Oferty
GM
16'.^2
Biuro
Ogłoszeń Gdańsk 30-656.

V/VKV' A11FIKOW AN Y CH:

MaŁŻIŃSTWA
krajowe,
zagraniczne, HALSZKA. Za
ry
P-566

— dtkarzy-blachorzy,

— płytkarry-posadzkaay,

INSTYTUT „Ona 1 On” ułaTWia zawarcie majomoścł w kraju i za granicą.
Gdańsk 67. zkr 18. Telefon
51-21-51.
G-17844

— murarzy-tynkorry
K-etł«

KOMPUTEROWY
System
Matrymonialny Razem. —
Tysiące f»fert. Ośrodek Ob
liczeniowy 80-95® Gdańsk
50, Skr. 195.
K-0.2244

SPÓŁDZIELNIA PRACY
RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO
„JEDNOŚĆ RYBACKA”
» Gdańsku, ul. Sienna Grobie 16

NIERUCHOMOŚCI

ZATRUDNI ZARAZ
m *kl«rftwiMiMto a Wrd#i#ta SatrctfBłMtu.
Od*óiku i

w

— kierownika sekcji finansowej

,

ea znajomością księgowości ogólne} 1 ftn»»■owej,

— hydrauliko,
— telefonistką,
— elektromonterów
— maszynistów chlc<żnJcxych
oraz wr
ZAKŁADZIE HODOWLI ZWIERZĄT
FUTERKOWYCH
w Zdradzie koło Pucko

- ebłodnllta-elektryit« w wymiar» 1/2 #•
tatu
oraz
bei »kierowani« a Wydrlalśi

— starszych rybaków,
— rybaków,
— kucharzy na kutrze.
Warunki pracy 1 płecj de ‘taiodnlenia w Dziale
Zatrudnienia 1 Szkolenia, tel. 21-68-81-2, wewn, ł.
K-6418

PARCELĘ 700 m kw. z ze
Zwoleniem na budowę war
aa ta tu
motoryzacyjnego
oi aa mieszkania w dob: ym
punkcia Gdym
sprzedam
lub xem'enlg na parcelą
nlerzeinieśLnicza
Oferty
5304 UPT Gdynia 1 81-301.
S-6301
SPRZEDAM domeic letnlakowy (Jezioro w Osowie).
Tel grzecznościowy 20-C8-28
3-5*12
GOSPODARSTWO rolna o
powierzchni 10,33 ha wraz
$
nowymi
budvnkami
sprzedam. Eugeniusz Browarczyk. Cząstkowo, poci,
Smaiyno.
S-6326
DzlAłKĘ letniskową
lad
jeziorem Mausz sprzedam.
Tei. Sulęczyno 70 po godz.
17.
b-3327
DZ1 ALKĘ
0,74
sprzedam.
Gośclcino, Klimka I.
> S-5316
SPRZEDAM działką rekrea
cyjną.
Bory
Tucholskie.
Możność
zabudowy.
Tel.
29-05-87.
8-5256
DZIAŁKĘ budowdaną . 520
m
kv\
centrum
Pucka
sprzedam. Puck
Derdowak'ego l-;8
S-6265

itatnie dźwięki wywoła
ły uczucie żalu, ta Jia*
koniec fascynującej hi
storii.
Bardzo piękni# wypadł
cykl Schumanna „Davidstoundleirt&nze” { <yp. •,
gdzie artysta sugestj'Wnie oddał radości i nie
pokoje niemieckiego ro
mantyka. Obok frafmau
tów lirycznych, barda«
poetyckich, porywały ea#
ści brawurowe burzliwo“
ścią ,-kordow rozsadza
łące niemal salę. Po rai
pierwszy od dawna nie
nudziła mnie etiuda „La
campanella” Liszta. Pia
nista odszedł od tradycji
wirtuozowskiego popisu,
zasnuł utwór nutą zadtimy, nawet nostalgii,
nadajac dziełu szczegól
ny w wvrazie nastrój.
Puolicznosć gorąco okja
skiwała mistrza fortepia
nu. Sympatyczny, o uj
mującej Dowierzrhowmości artysta na bis grał
kompozycje Debussy’ego
Schumanna i Chopina
Czy jednak, być może
zrażony oustkaml na sa
li. zechce znów do nas
przyjechać?

Stamsłcwa
Graiyńska

UWAGA, INSTYTUCJE I PRZEDSIĘBIORSTWAł
DEZYNSEKCJA
tępienie karaluchów, mrówek
faraona, pcheł I pluskiew
- beł przerywania działalności
Instytucji i przedsiębiorstw,
- skutecznie, szybko, tanio
- bezpiecznie,
- bezwonne p-eparuty zachod
nie,
- GWARANCJA
SPÓŁDZIELNIA PRACY „KOD”
Oddział Dezynsekcji
ul. Tatrzańska 1V, 81 806 Sopot, skr. pocztowa 15, tel. 51-32-18.
K 2963
ZARZĄD I RADA NADZORCZA LOKATORSKO WŁASNOSCIOWFI
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSOWA” W GDAŃSKU
UPRZEJMIE łNFORMUl!
*« w dniu 1* czerwce 1986 roku o godzinie 16 w Międzyosledlow^m Ośrodku
Kultury w Gd a ńsku-Ołlwle przy ul. Śląskiej 66 odbędzie się:

• Zebrani# Przedstawicieli LWSM „Oiowa"
Materiały na Zebranie Przedstawicieli znajduje się do wglądu w biurze snńłdzielni — Gdańsk-Osowa ul. Eflcersklego 35 pokój 22. ~
.
m
■ x-*fc»
DOMEK letni nad jeziorem
»przedam. Tel. 24-19-78 po
1».
5-532’
DZI A.ŁKĘ
przy
jezior*«
blisko Gdyn' może być z
domkiim
kupię.
Telefon
29-06-28.
S-5286
SKLEP gastronomiczny i
wyposażeniem
Sprzedam.
Braniewo, Kościuszki 9!A
tei. 28-żS.
S-529P

W zu.ązku z kradzieżą
OŚRODEK REMONTOWO-BUDOWLANY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
w Gdańsku
UNIEWAŻNIA
• dwa czeki rozrachunkowe serii D nr
1463569 i 1^3570.
K-e»

PARTER domu dwurodzin
nego, piwnice, garaż, ogród
pilnie
sprzedam.
Rumia.
Gnieźnieńska 10.
S-5333
DZIAŁ,KĘ budowlaną w R«
dzie sprzedam, Rumla-Danowo ul. Pomorska 7-9 po
godz 19.
S-5315
DZIAŁKĘ
budowlaną
w
Rzgowie koło Łodzi sprze
dam. Oferty G-16352 Biuro
Ogłoszeń Gdańsk 80-958,
KUPIĘ dom, lub pół domu
Trójmlarto. Ofarty G-16357
Biuro
Ogłoszeń
Gdańrk
80-958
KUPIĘ dorr, do lamorttu
Oferty G-1635« Biuro Ogło
szeń Gdańsk 80-958.
SPRZEDAM domek partarowy. Tel, 32-53-44 po 16.
G-16088
ZAMIENIĘ
gospodarstwo
ogrodnicze, d >m,
zabudo
wania gospodarcza 2.5 ha
ziemi, 2 km od Gdańska
na aomek Jednorodzinny’,
względnie mieszkanie iud
inne
propozycje
Oferty
G-16303
Biuro
Ogło«*eń
Gdańsk »0-96C.
SPRZEDAM luksusowy do
mek letniskowy nsd jezio
rem. w rozliczeniu może
bvć
samochód
(ropnlak).
Te’. 57-85-81
G*16148
SPRZEDA M dom piętrowy
Gdańsk-Wrzeszcz. 5 Dokoi,
podłączony do
EC,
c.o.,
ciepła woda, działka 500 m
MożHwość zamianv na 4-po
kojowe mieszkanie w w»r
szewie. Oferty G-16150 Biu
ro Ogłoszeń ,Gdańsk 80-95k

FIRMA rOlONIJNA „PAAT"
POSZUKUJE
NA SEZON LETNI

• akwizytorów do sorzedaży sztucznej
biżuterii w miejscowości ich wypoczyn
kowych na Wybrzeżu.
Telefon WF.SZAVTA

40-78.46 , 40-T8-*.
K-5911

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT
MONTAŻOWYCH I ELEWACYJNYCH
w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 14-16
ZATRUDNI

i
n skierowaniem s Wydziału Zatrudnienia nastę
pujących pracowników:

—
—
—
—
—
—
—
—
—

murarzy-tynkarzy,
monta7ystów rusztowań,
ślusarzy, elektryków,'
robotników budowlanych,
ładowaczy.
maistrów — techników budownictwo,
inspektora kadr,
inspektora rachuby płac,
instruktora praktycznej nauki ,*,awodu
murarza.

PrzedsiębiorsTwo dysponuje mie.iscaml w hotelu
robotniczym i kwaterach prywatnveh.
Informacji
udziela
Dział Zatrudnienia 1 ,p?ac
pokój 314 oraz telefonicznie tel. 31-01-37 lub Jl-48-2?
■wewn. 211.
\
*
K 3155

127 (12651) 1986 - 06 « 02

DZIENNIK

Społeczność akłdemicku Wydziału Budownictwa
Lądowego Politechniki Gdańskiej zawiadamia w
uczuciu głębokiej żałoby, te dnia 27 maja ,986 r.
zmarł nagle w wieku 53 lat

doc. dr i ni. HENRYK BORKOWSKI
wychowanek Wydziału i długoletni Jego nauczy
cie
akademicki,
kierownik
Zakładu Budowy
Dróg.
Odszedł od nas przedwcześnie, w pełni sił twór
czych, ceniony wychowawca młodzieży studenckiej
i wyultny pracownik nauki — specjalista w dzie
dzinie budownictwa drogowego, autor wielu ce
nionych opracowań teoretycznych
i
rozwiązań
wdrożonych w dziedzinie technologii nawierzchni
drogowych, lotniskowych
i
Jezdni ■ mostowych.
Zmarły odznaczony był Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, złotym Krzyżem Za
sługi, Metlaiem Komisji Edukacji Narodowej, Me
dalem 4(Mecla Polski LuaoweJ, honorowymi od
znakami
,,Za
Zasługi
dla
Gdańska”,
,,Za
służonym Ziemi Gdańskiej”, a także — licznymi
odznakami resortowymi 1 stowarzyszeniowymi.
Łączymy sję w bólu z nodziną Zmarłego. Cześć
jego Pamięci.
Dziekan, Kaoa Wydziału i studenci Wy
działu Budownictwa Lądowego Politech
niki Gdańskiej.
K-6507

2. głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 38
maja 1986 r. po nagłej, ciężkiej chorobie zmarła

JANINA SAWiCZ
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w ko
ściele św. Brygidy w Gdańsku w dniu 3 czerwce
1986 r. o i od z. 12,
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 14.30 a« cmen
tarzu Łostowickim w Gdańsku.
Pogrążona w smutku i bólu
rodzina.
Z głęookim żalem zawiadamiamy. Ze w dniu 10
maja 1986 r. zmarła w wieku 62 lat nasza kocha
na mamusia, teściowa 1 babcia

URSZULA RACHWALSKA
Msza św, odbędzie się w dniu 2 czerwca 1986 r.
O godz, 12 w kościele Najświętszej Marii Panny w
Gdańsku-Wrzeszczu. ul. Słowackiego 79.
Pogrzeb o godz. 14 z kaplicy cmentarnej Gdańsk-Siebrzysko.
Rodzina.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 ma
ja 1986 r. odszedł od nas nagle ukochany syn, oj
ciec. brat, wujek

doc. dr inż. HENRVK BORKOWSKI
Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, że
w dniu 27 maja 1986 roku zmarł w wieku 53 lat

doc. dr ini. HENkyK BORKOWSKI
zasłużony nauczyciel akademicki
Politechniki
Gdańskiej, kierownik Zakładu Budowy Dróg
w
Wydziale Budownictwa Lądowego naszej uczelni.
Nagły 1 nieubłagany zgon wyrwał z naszego ży
cia cenionego nauczyciela i wychowawcą młodzie
ży. w'ybitnego przedstawiciela nauki w dziedzinie
budownictwa drogowego i lotniskowego, inspirato
ra wielu bardzo wartościowych inicjatyw w dziele
rozwoju polskiego drogownictwa Odszedł od nas za
służony działacz społeczności akademickiej, aktyw
ny krzewiciel idei porozumienia narodowego.
Zmarły odznaczony był Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia rolski. Złotym Krzyżem Zasłu
gi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Meda
lem 40-lecia Polski Ludowej, a także wieloma
innymi odznakami honorowymi.
REKTOR, SENAT
I KOMITET ZAKŁADOWY PZPR
Politechniki Gdańskiej
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 3
czerwca 198« roku o godzinie 14.00 na cmentarzu
Komunalnym Srebrzysko.
5

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu ?7
maja 198$ roku odszedł od nas

Kol. dot. dr

ni. HENRYK BORKOWSKI

wieloletni aktywny działać*. 1 rzeczoznawca Sio
warzyszenia Inżynierów 1 Techników Komunikacji.
Kierownik Zakładu Budowy Dróg Politechniki
Gdańskiej. Nauczyciel i wychowawca młcrdzleży.
Autor i współautor licznych artykułów, publikacji
z dziedziny drogownictwa. Ofiarny działacz spo
łeczny.
Za swą pracę i zasług* został odznaczony m. m.
Krzyżem tswalersklm Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukar i Nar-dowej, honorowymi odznakami „Za Zasłigi
dla
Gdańska”,
.Zasłużonym
Ziemi
Gdańskiej”, złotą i srebrną odznaką honorową
SITK, złota odznaką honorową „Przodujący Drogo
wiec”.
Pogrzeb odbędąle się dnia 3 czerwca 1st*« roku o
godzinie 14.00 ua cmentarzu Srebrzysko.
Cześć Jego pamięci*
Rodzinie 1 bliskim serdeczne wyrazy współczucia
składają
Stowarzyszenie Inżynierów i Tech Ikow
Komunikacji ora: Rada Nauko o-Techniczna Ośrodka Rzeczoznawców SITK w
Gdańsku.
K 6476
"W dniu 28 maja br. zmarł w wieku 74 lat szla
chetny i prawy człowiek niestrudzony społecznik
ao ostatnich dni swego życia

inż. FELIKS LEWANDOWSKI
były żołnierz wP, uczestnik wojny obronnej 1939
roku. Jeniec wojenny Oflagu, a po wyzwoleniu
długoletni zasłużony pracownik resortu budowni
ctwa.
Odszedł człowiek o wielkich zaletach serca i
umysłu, powszeennie .szanowany i ceniony na te
renie Sopotu 1 GdańskaZegnamy naszego Kolegę z głębokim smutkiem
1 żalem
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczu
cia składają
mieszkańcy, społecznicy i przyjaciela.
K-18147

Wyrazy serdecznego wsnółezucla
wodu zgonu naszej pracownicy

Rodzinie z po

AUCil TRUSZKOWSKIE)
■kiadają
Dyrekcja, Podstawowa Organizacja Par
tyjna, Rada Pracownicza, związek zawo
dowy oraz wszyscy pracownicy Miejskie •
go Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal
nej 1 Mieszkaniowej w Sopocie.
K-6453
Z głęookim talem zawiadamiamy, te dnia 29
maje 1986 roku zmarła przeżvw’szy 68 lat ukochana
żona, mama, teściowa, babcia 1 prabaocl«

KAZIMIERA MIROŃSKA
z domu Byczewska
Msza św zostanie odp,awiona w dniu 3 czerwca
1986 roku, o godzinie 8.30 w kościele parafialnym
Andrzeja Bobo!i, Wrzeszcz, ul. Mickiewicza
Pogrzeb tego samego ama o godz, 14 na cmen
tarzu Łostowice
Pogrążona w żałobie
Rodzina.
G-18083
Z głębokim żalem żegnamy długoletniego pra
cownika Przychodni Konsultacyjnej

lek- med- LUCYNĘ KIELAK
W Zmarłej +racimy cenionego i zaangażowanego
lekarza 1 koleżankę, którą na zawsze zachowamy
w pamięci.
Dyrekcja i współpracownicy z SpN ZOZ w
Gdańsku.
K-6370
Z głęookim żalem zawiadamiamy, ie w dniu
29 maja 1986 roku 2marł nasz nieodżałowany ko
lega

BOGDAN STOLTMAN
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłe
go składają
Dyrekcja ł współpracownicy z Wojewódz
kiego Biura Planowania Przestrzennego w
Eibiągu.
E-470
W dniu 30 maja 1986 r. odeszła od nas na zawsze

JULIA PLESKACZEWSKA
z domu Wolska
Pogrzeb odbędzie się w dmu 2 czerwca o godz,
14 na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.
o czym zawiadamia pogrążona w zaiu
córka Mirosława Torbę z rodziną.
Z głębokim zaiem zawiadamiamy, że dnia 28
maja *986 r. zmarł zasłużony pracownik, były za
stępca kierownika bazy transportu — odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową
„Za Zasługi dla Transportu PRL” *i ,,Za Zasługi
dla Gdańska”,

WŁADYSŁAW STACHEWICZ
Pogrzeb odbędzie się 2 czerwca 1986 r. o godz,
12.30 na cmentarzu Łostowickim.
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmar
łego składają
dyrekcja oraz współpracownicy z Zakła
dów Budownictwa Kolejowego w Gdańsku.
W dniu 28 maja 1986 r. »odszedł od nas na zawsze
nasz nieodżałowany kolega, inspektor nadzoru

FELIKS LEWANDOWSKI
Zegnamy Go pogrążeni w smutku.
Koledzy i przyjaciele z Wojewódzkiej Dy
rekcji Inwestycji O/Południe w Gdańsku.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28
maja 1986 roku w wieku 74 lat zmarł nasz ukocha
ny ojciec i dziadek

FELIKS LEWANDOWSKI
Msz« św żałobna odprawiona zostanie vr ponie
działek, 2.06j1086 r., o godz. B w kościele Najświęt
szego Serca Jezusowego przy uL Mirecklego we
Wrzeszczu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godi.
10 na cmentarzu Srebrzysko.
Córka, zięć 1 wnuki.
7 głębokim żalem zawiadamiamy,
maja 1986 r. zmarł w wieku 77 łat

ie

d"
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KAZIMIER? DZIĘBOWSKI
Pogrzeb odbędzie się dnia 2 czerwca 1986 r
dżinie 13 na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.
Rodzina.

lat 53
Pogrzeb odbędzie się w dniu 3 czerwca 1966 r.
o godz 14 na cmentarzu Srebrzysko.
Ojciec, córka, brat. siostra z rodzinami.
27 maja 1986 roku przedwcześnie odszedł z na
szego grona

doc. dr ini. HENRYK BORKOWSKI
ausolwent roczmka I9a2—1S57 Wydziału Budow
nictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej; wybitny
specjalista w dziedzinie budownictwa drogowego,
szanowany nauczyciel i wychowawca młodzieży,
serdeczny, koleżeński i życzliwy dla wszystkich.
Żegnają Go z głębokim żalem
koleżanki i koledzy ze studiów.
W dniu pogrzebu spotykamy się o 6.30 na mszy
św, w kościele przy ul. Mireckiego 3 w Gdansku-W rzeszczu.

NIERUCHOMOŚCI
DOMEK letniskowy.
pod
piwniczony murowany, pię
trawy własność hipotecz
na. w atrakcyjnej miejsco
wośvl
letniskowej
Cha
rzykowy
koło
Chojnic,
(instalacje: elektryczna
i
wodnokanalizacyjna) — pil
nie
sprzedam z powodu
wyjazdu. Oferty: 16211 Biu
ro Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
DOSRFDNTCTWO
Handlowe sprzeda
nieruchomości:
— działki budów anr w
Orłowie, Gdyni-Dempto
wie, Kuni*
Straszynie
— działkę letniskową v.
Dziemianach
— dom
Jednorodzinny i
w Osowej, fłeazie oraz]
w Gaańsku-Olszynce
— a om w budowie
Redzie
— aomki letniskowe
Kamieniu
— pół domu w Sopocie. I
Ofei ujemy
także inn.l
nieruchomości Sopot l|
Maja 4-6 m
4, wtór
ni. czwartki 12—17.

_ mmmmmmmmm■ ■ i—i m—rr«~l
POL bliźniaka z ogrodem
1360 m kw , stare budow
nictwo sprzedam. Wiado
mość: Braniewa», ul. Mor
ska 31
tel. grzecznościowy 21-76, po godz. 15.
POR \D NTCTWO i pośred
nictwo w obroc;e nieructio
mościami (domy
działki,1
mieszkania), czynne w go
dzinach
12—16.
Telefon
31-60-47 Gdańsł
Rybackie
Pobrzeże 3A m. 4. G-17713
DOMEK Jednorodzinny —
(bnzmak) Sopot, sprzedam
tub zamienię na 2 miesz-r
kania (3- i i-pokojowe). Teł. 47-20-11, 9—14. G-17733
DOM womy piętrowy 150
tn kw„ piać 530 m kw. —
Warszawa - Okęcie — sprze
dam
Teleion
Warszawa
46-17-53.
G-282
KATÜWK.E cenUurn — ku
mienieę
z
komfortowym
mieszkaniem i iokalarm —
sprzedam. Stanisław Jęd
rzejek, Chorzów Wolności
62.______________________ G-274
DOMEK
letni
sprzedam
Sulęczyno. Tel. 52-32-87
SPRZEDAM aom w Gdań
sk u-Olszynę e. Tei.
SPRZEDA M
poi
aom j.
Gdańsk-Wrzeszcz, Zeienskie
go 46. Tel. 22-22-41 po 16.
PaWILON w Gdańsku Su
m kw, oddam w dzierża
wę, 1 el._5i-96-99.
S-629
DWUPÓKOJOWE,
kwate
runkowe 45 m kw., II p,
zamienię na aomek na wai
łub większe.
Miejscowość
obojętna. Gdańsk-Wrzeszcz.
Waryńskiego' 37A-14.____
SPRZED Ml okazyjnie Jomek jednorodzinny.
Gdy
nia, Alzacka 11.
S-5197
DZIAŁKĘ pracowniczą za
gospodarowaną z dużą al
tanką, przy obwodnicy ?a
nio odstąpię. Oferty G-162u7
Biuro
Ogłoszeń,
M-9a<ł
Gdansk._____________________
DZIAŁKĘ l rozpoczętą bu
dową w Pruszczu Gdań
skim sprzedam. Ten 31-32-79
po godz. 16.
0-16299
ELBLĄG, sprzedam dom.
warsztat, sad 1,32 ha lub
zamienię na 2 mieszkania.
Ote-G 393 W UP Ej nag.
DZIAŁKĘ budo’.viano-ogroc,
niczą sprzedam. Reda-Piełeszewo, ul. Wejherowska
43,
_ ________S-5234
SPRZEDAM domek jedno
rodzinny , Tuchola, ul. Zwi
rowa 7. Wiadomość; Tucho
la, tel. 39-48 po 16.
ZAMIENIĘ działkę budow
laną w Karwinacn na mit
szkanie M-2. Teł. 24-18-27.
SPRZEDAM działkę z dom
kiein przy ul. Olgierda 4i
w Orłowie, w rozliczeniu
mieszkanie
zastępcze
nie
wykupiona M-l na tereiue
Gdyni._______________. S-520S
SPRZEDAM
gospouarsi.wo
8 ha z budynkami, gmina
Kolbudy. Oferty G-3348 Biu
ro_Oetas~:/ 80-956 Gdansk.
DZIAŁKĘ budowlaną 800
m kw. w Borowie sprze
dam. Tel. 81-19-73.
G-1628^
DOM
stan
surowy
w
Gdańsku sprzedam. Telefon
31-60- 7, godz, 12 -16.
SZEREGOWIEC
nowy
W
Oliwie
sprzedam.
Oferty
G-16859
Biuro
Ogłoszeń.
Gdańsk 80-958.

MOTORYZACYJNE
KAROSERIĘ Poloneza sprze
dam,
teL
grzecznościowy
32—( -99 do 0.00 A po 20. »0.
NAPRAWA silników
Trat
126p i pomp wodnych samoenodów Importowanych.
Wrzeszcz,
Chrzanowskiego
36, róg Rolnej. Tel. 41-01-21
SILNIK ze skrzynią biegów
Mercedesa 200D tanio sprze
aam. Wejherowo, ul. Ka
szubska.
KUPIĘ karoserię Volksw»
gena 1300. Tel._ 23-09-41.
SPRZEDAM tamo
Skodę
Oktavię na części. Pępowo
Kartuskie 72.
S-532C
KUPIĘ
ciągnik
„DT"
(sprawny). Oferty 5276 UPT
■ .dynia 1 81-301.___ S-5276
SPRZEDAM przyczepę sa
mochodową.
resorowana,
blacha nierdzewna. Tele
fon 24-09-45.
S-528C
MERCEDES OOD 1969 ÓG
remontu blacharki sprze
dam lub zamienię, Gdynia,
Leszczynki 18A.
S-5261
FIAT 126 odbiór Polmozbyt
zamienię na większy nowy
Tel. 41-74-7’'
G-16362

SPRZEDAM silnik łodziowy
Makiak 30
KM.
Teiefon
23-67-38._________________ S-S336
SAMOCHÓD marki Łada
1500s 80/45 000 km, opony
Michelin,
amortyzatory
KONI sprzedam. Sopot, al.
Niepodległo* ń 64-L_________
uüaZYJN1E sprzedam Za
porożca typ 968. bez karo
serii, lub w częściach kom
piętnach uzbrojone. Tele
fon 12-36-51).
G-16114
KTTftOSERIĘ Fiata
po
wypadku
kupię.
Telefon
51 -44-15. _____________ G-16311
FIATA 125p l50U, 1973 r. po
remoncie do iakierowaxiia
tanio
sprzedam.
Teleft n
57-11-91._______ _______ G-16154
WARSZAWA z górnozaworowym silnikiem
nowyut
sprzedam
lub na części.
Gdańsk-Stogi, Stryjewskiego 13d-9 po 17._____________
SPRZEDAM
częściowo
uzbrojoną karoserie
Fiata
I25p po wypadku (ewentuai
nie na części). Tek 32-nr -27.
SPRZEDAM silnik Mtrcedesa 22UD- Tel. 51-23-x3,
11 ATA i26p 1989 sprzedam.
Tel. 51 -79-96 po 16.
G-16174
IslUŁTIKAR ropniak wy
wrotka sprzedam. Andrzej
Frankowska
Szemud
FIAT i26p rok J977 sprze
dam.
Wiauomosc Andrzej
Formela, Bolszewo, Główna
Mc, _
S-5?04
SPRZEDAM
Samocuód
Fiat 131 1690. Gdynia, Swa
rzewska 52 b-11 po godz
17.
,
S-5232
SPRZEDAM oklzyiiie bie
gów i Inne części do Pasa
ta. Te?. 20-6Q-53 po 18.
SPRZEDAM ciągnik czeski
rolniczo-ogrodniczy.
typ
TZ-4k-i4 z osprzętem. Te.
81-19-73._______________ G-16283
FIAT I25p 1970 r. płaskie
tłoKi
sprzeaam.
Teieion
47-73-08._______________ C-16284
SPRZEDAM niedrogo ciąg
nik C-4011 w dobrym sta
nie. 33-120 Subkowy, ulica
Spółdzielcza 30
G-1626«
SPRZEDAM karoserię Polo
neza uzbrojoną, białą, stan
b. dobry. 1981 listopad. Ry
jewo, teł 306.
G-16276
KAROSEUIA 128p do re
montu. część nowej blachark
i inne p udzespolv
sprzedam. Kupię przystaw
kę dc przyczepy kempin
gowej Niewiadów. Gdańsk-Sucnanino
ul
Kamieńskiego 1-3?
G-16272
SPRZEDAM Wołgę Gaz £4.
Tel. 32-05-53
G-16278
SPKzEDAM Zar’.av e lłOOp
— r. 1978, do remontu. Tel.
57-96-94.______
G-16291
ZUKA skrzyniowego, ap, ze
dam. Ga.-Jelitkowo,
sały cha 39-7. ~ '______G-16105
trabanta sprzedam. Tei,
41-95-52
* ,__________ G-1682i
VOLVO' comoi
— 145 stan
dobry — sprzedam.
Teleon Gayr..a 20-19-46 £-3610
IN TAŁO W ANIE auto* ar
mow, radiotxibiornikow samociiodowych. Sopot. Ar
mii Czerwonej 55, Telefon
51-76-97
G-177Ż5
SILNIK Fiata 127 w dot ■
rym stanie
— sprzedam
Tel, 57-03-1 a nd godz. 16.
FIATa 126 do remontu kupię, Tel. 32-0&-73.
G-17021
AWIĘ 1.5 t diesel sprze
dam. Gdańsk-Wrzeszcz, al.
Wojska Polskiego 21-1' wie
czorenu________
G-175QI
SIMKĘ z drugą
karose
rią,
ezęści
zamienne —
sprzedam, Tel. 43-18-55 (7.M
— 14.39).__________
Ł-1'497
MERCEDESY,
Volkl-Vs^ny osobowe i dostawcze,
silniki
nadwozia, biacny,
podzespoły i inna części
poieca Skład' Konsygnecyj
ny Bydgoszcz. Kaszubska
Tel. 22v-^18
FIATA iżbp 19SU rok, ailnik
19S4 koior popielaty, stan
Mealny — spi -taarn. Teiefon 56-30-34.________ G-17608
FIATA 126p
1982,
sprze
dam. Sopot, Niepodległoś
ci 865 A-ż, (15—19) 0-/7734
..1ERCEDES A
ZF' D
0 *charka
do remontu
—
s p, zed a m. Tel. 25-14-59 _
FORDA
S'erra,
1984 —
sprzedam Tel. 29-62 -6S po
tc.
G-1795V

SPRZEDAM
SYPIALNIĘ Czersk jasną,
zlewozmywak nowy.
Tek
56-68-88
___
G-1*57*
30KSERY
rodowodowe.
rei. 20-85-51
______Ł-5133
DWIE
duże
wieże prod
krajowej. Tek 23-93-«, po
godz. 16.___________
4-5236
KIOSK z marzynką ao w»
ty cukrowej ■+ patyczki (w
Gdyni). Tel 27-u6 25,_______
MASZYNKĘ do waty cukro
wej. Tek 23-36-12.
S-5300
WYŻŁY krótkowłose. Tel
23-61-2'5,
S-53A
TABORET
nomiczi y.

gazowy gastrorei. 22-29 57

KANAPĘ. 2 fotele stylowe
Tek Ż3-21-51.
S- 533v
PIEC gazowy 200 m kw.
kubatury grzewczej, silnik
Peugeot 5ot; «ilnik Polone
za
stan
dobry.
Rumia
Krótka Ba.___________ S-5~0r
ZAMRaŻA RKĘ NRD 106 1.
Tel, 25-08-97 pc 19. Gdynia.
PIEC gazowy C.O. Wejhe
rowo ul. Kaszubska 12.
PIŁĘ ręczną
elektryczną
do anunt ie.. .0-93-72.
ZDECYDOWANIE, compu
ter Schneider CPC 464. Te:
22-03-57 po I*.
S-5273

U DZ kabinową z »Lul
kiem. Oglądać Gdynia Ci
sowa, Chmielna 5
S-5-,75
TeieO VERBOCK tanio
fon 25-38-99._______
S-53Ż8
ZX Spectrum plus. Teiefor 72-26-12.___________ S-53N
UJ JE
wifcikopo'skie
stan
dobry. Tek 23-58-06.' S-52Y8
NOWE maszynki do wy
pieku wafji. Lei. grzeczno*
cł owy _51-9i.!-59.______________
ROWER
SAiada«..
Wielki
Kack, Sopocka 4a.
ä-citiz
WIDEo przenośne Panaso
nic NV-180 tuner VW-ET-18O z kompjetem akceso
riów Video Camera Toshi
ba IK-1900
PD z zasila
czem. Przyczepę samocho
dowa. Tel 23-55-0* godz. 20
— 22 _
S-5259
maszynę automat do iodów. Tek 29-01-99.
S-5260
PUSTAKI, drzwi, deski. —
Tel 20-37-59.
S-5282
MaGiEd Tei. 51-56-09.
AKORDEON 36-basowy
i
nawilżacz domowy eiektry
czny Sopot. Wejlierowsua
5-69._______
_S-664
Z obrączki złote, grube, oier:y 5313 LPT Gdynia 1.
81-30
S-5313
f R.C WOkÓc7A RKĘ _pa7inową zacłioanią. UPT
45
Gdanak, skiytsa 90. G-16389
żAuuUWKę Loka. Te.eion
47-12-65 do 15.
G-1635.1
ŁGŁOWKĘ Minsk 16 i seg
ment mtcuziezowy -ze spa
niem. Lei. m-34^83 oa gouz.
12—15
C» - ibr■9
Cu.)iivuji/uuji j.o z op-->rządowaniem i grami (no
wel__Tei. 51-63-98 (11—16).
PRALKĘ automatyczną —
Candju_ Tel. 31-01-92.
MOTOROWER Komet. 5Tnik Jawy. Tel, 3i-ul-o2.___
D\WrN
ku han 2,5 x 3.5
m. Tei. 57-86-42. _ G-16346
KANAPA fotele klubowe.
Oliwa. Fouha ańska 7-2.
12-tomową Historię 11 Woj
ny Światowej, oasażnik sa
mochodowy. Tel. 2U-73-14.
1 w.* poaaze
nie ao Piwiarni. Wejherol
ul- Waryńskiego 14
ORGANY tlektrouiczne. —
Tel 32- 47 -46 _______ G-16127
TELEWIZOR kolorowy —
Neptun 501 A. Tei 37-92-65
KAFELKI 15 ni kw pral
kę autom
zagr. używaną.
Tel. 51-50^7.
S-631
MAGNETOFON JVC K.DV390. Tel. 57-87-12
G-i6136
POulaX - 2. T ... 38-82-23.
SKRZYPCE mistrzowskie i
altówkę. Tet. 31-63-84
MOTOKOWKją P wy, 7j wą,
nie dot artą. Oferty 80-325
Gasńsk 37, skr. 35.
PRZ t: CZEPKĘ
towarową
na kotach Askony sprze
dam. Teł. y0-6:-8 .__ Ł.-5252
AKORDEON
A'eltmeist»
so-basowy nowy, kolor ruDinowy. Oferty z ceną G-16184
Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk 80-958.______________
LODŹ
motorową
sprze
dam. Toruń tel. 36-83«.
SEGMENT jasny, narożny
z szafą. Tet. 4 -6C ti9 po 16.
SPRZEDAM charta afgańskiego. Eiblag, tel. 460-61.
_________________________ E-392
KLA rKT z nuti iami. Gdy
nia, Mikm«ja 60-2
(przy
Hutniczej) po godz. 1,,
KAFELKI brazylijskie ja
sne. Gdynia ul.
Borowik&wd 27-32.___________ S-5242
CHARTY polskie Sżczeuię
ta. po medalistach,
Kraków, tc
n-38-07.
S 5201
A^l A K 1YJŁ\ suknię śiub
ną. rgk 2 -03-31
S-52Ö«
TAPCZANY leżanki jedno
osobowe. Gdvnia Ballady
ny :2a.
S-59Ć
LÖD2 motorową
kabino
wą z silnikietr oraz kuch
nię elektryczna z piekar
nikiem nową sprzedam. —
lei. 23-31-10 po godz 18.
JUNKERS. Tel. 20 99-28 po
g.xlz. ß
KOCIOŁ stołówkowy, sto
liki
laminowane, Krzesia.
frytkownice
podgrzewacz
do potraw, taboret elek
tryczny. stoi kuchenny aluminiowy Rewa Płazowa
1 82-124.
■
S-5207
GITARĘ klasyczną i elek
try Łtą Jola. Tel. 21-09-91.
MAGIEL elektryczny prze
nośny Tel. 4^-61-79.
MASZYNĘ damska Singer.
Wizeszcz, ul. Mierzejews
kiej 2-1 boczn« Kochanowskiegck_____
C -162«
MAGNETOFON
Technics
M-24&X,
nowy.
Telefon
52-M-04,
G-16955
Żaglówkę Promyk (taser). Tel. 56-75-24^ po
__
DWUTEOWNlk 2ÖC run —
689 kg. Tei. 41-56-75.
KAFELKI — 20 m KW. czeSkie Tel. 51-92-92. G-16237
KUCHĘ NKĘ węglową
—
westfalkę nową. Brzeziń
ska,
Gdańsk-Orunia,
ul.
Nowiny 62,
G-1628*
KAFELKI. Wiadomość: te
38-79-36 w godz. 7—13.'
PIEC gazowy c.o. — 80 m
kw- (atest), Tel, 53-22-12, w
godz _12-r 7
G-15905
SZNAUCER średni, rodo
wodowe
łzczenięta,
—
Gdańsk, ui. Żołnierska 1,
Tel. 41-50-76 po 16,
TOCZEK ceramiczny. Teł.
81-12-12._______________G-16102
CEBULE tulipanów — od
miany London do pędze
niaPrzyjmuję zamówie
nia, R. Bogusławski Tczew,
ul. Warskiego 3-10,
’■’FLEWTZOR koiorowy Ru*
bin 714. Teh__ 47 80-79
"nLF’VIZOP kolorowv
—
.śeptun 50i a
Mraz sukni»
Blubną_ Tel sl-95-r.
PILĘ spannową łańcuchową — te1 2Sv- '.2-17, po 15,
ZAĆ] .OWKĘ Bławatek «um
kw. żagia wraz z wózkiem.
Tel. 72-24k63.
S-5044
APARAT fotograficzny —
Praktica B 100 nowy. Tel,
24-39-65 _
_U _________S-S117
SADZONKI chryiamem. —
Tei. 21-79-07
G-I998*
SAMOCHODY,
bbny
PKO.
wideo
(kasety,
sprzęt) Sp
Pr. „Pro-Omnu."
Tel.
22-8.1-59
rl—17).
G.-15631
WIDEOPOSREDNICTWO —
sprzęt zamiana kaset Tel
31-99-»5 (1—16'
G-16469
SEGMENT Koszalin., TeleS-58Ź
fon 51-92-59.
WZMACNIACZ Akai AM4T__ Te _82-24-2S
G-i7156
CHARTY algnńskie rbdöwodowe — tanio.
Telefon
Warszawa 33-08-ił,
K-5609
POŚREDNICTWO
hendlowre — mikrokomputery czę,
ści IBM XT-PC drukarki
hard disk, dyskietki ltp.
Oferty z ceną kierować
Gdańsk-Wrzeszcz
skrytka
pocztowa nr 48.______ K-5205
ZX Spectrum plus,
dys
kietki CF 2 Schneider, ma
gnetofon Atari CX-12, Tel.
23-27-00._____________ G 17777
JAMNIKI krótkowłose ro
dowodowe
Tel.
47-87-45
po 16.
G-1760?

BAŁTYCKI

5

„AMNIKI
długowłose
i
krótkowłose
rodowodowe.
Jakrzewskl
Glemiice —
83-*26 Suchy Dąb, gm. Ce
dry Wielkie.
G-15434
KOMPUTER Sharp z dru
karką, piłę tarczową przy
rzepę bagażową, tanio. Tel.
56-32-63 po 1«.
G-15032
OMEGĘ
kabinową.
Gdyma-Maly ' Kack.
Grażvnv
35.
_
G- 78 M
KAr'ELKI.
32-65-71

wannę

KOMPUTER
fon 53-03-70.

Sharp-

Telefon
G-15948
Tele
G-15779

spaniele.

Tel.
S-673

TANIO KUPISZ
keramzytowe
pustak'
Alfa o wym. 24 x 23 x49
ł 10 x 24 x 49. Wytwór
nia Elementów Budow
lanych
Gdańsk-Karczemki, ul. Otonńńska
Załadunek na samocho
dy świadczy
wytwór
ca w ramach
kosztów
sprzedaży.
0-9616
NAPISZ
Agencja.
Bank Infor
macji, u'. Kopernika 19
81-404 Gdynia.
pośred
niczy w sprzedaży, kupi nie
zamiani» (wszyst
kiego). kontakty
pro
ducentów
rzemieś^ików handlowców. Wy
syłamy wykazy ofert.
Cały kraj.
G-137U
BOKSERA tanio.
71-03-51, po 16.

Telefon
G-18026

KIOSK
51-27-69.

Telefon
G-18056

nowy.

BONY

PKO.

Tel.

56-36-79.

BONY

PKO.

Teł.

57-22-83.

TIUL Łiały szer. 2.80 m. —lei. 21-68 ,18.
S-5246
PIEC gazowy
c.o. do A>Q
m kW. Tel 51-29-43. S-52U
KOSIARKĘ do trawy
—
nowa. Tel. 52-91-62. G-16231
PIEC gazowy c.o. czeski
Moi a nowy z gwar ancją.
Telefon 52-04-53.
G-100U5
BONY PKO, Tel. 31-81-02.
CHRONOMETR (części), —
sakstant teodolit, kompas
Tel. 32-32-9!
G-10146
BONY

PKO.

Tel,

32-49-54.
Telefon
S-644

POLIETYI EN
wysokociś
nieniowy
oryginał, kupię
lub zamienię na inny. Tel.
22-14-91, po 16.
S-5094
CIEKAWE materiały spod
niowe Wrzeszcz Lendzłona 8-2. po 17
G-13626
BONY PKO — poćiednlctwo Sp. Pr. „P’'o-Omnia”
tel. 32-33-óis (11 -17). G-16968
SILNIK 1,1 luo
1.5
229 V. Tej 51-83-56.

kW

TERAKOTĘ
22-01-12

brązową.

CHEMOSIL.

Tel. 51-83-56

BONY PKO

Tfri. 51-14-1«.

BONY PKO. Tel.

Tel.
S-5543

52-34-17.

WŁOCŁAWEK, spółuNLelcze
63 m kw. zamienię na po
dobne. mnóejs/e v: Trojoiieście, może być kwate
runkowe. Tel. V.-19-56.
LOKATORSKIE
3-poKojowe, komfortow« zamienię
na 2 mniejsze mieszkania
Teł. 52-46-43, wteczk/em. $•
M-4 z telefonem w cen
trum
Olsztyna ■ zamienię
na podobne w Trojm-eścje
Oferty G-16171 Biuro Ogłoszeń Gdansk 86-958.
MAŁŻEŃSTWO
z
dziec
kiem poszukuje samodziel
nego rr ,eszka,rits lub poKoju
z kuchnia.
Teł
43 18-61
t
stprzeaam

MIESZKANIE kwateruuko
we 64 m kw. zaindenię na
Więksi
Tel, 32-10-01.
ZAMIENIĘ
mieszkań*«
społdzieicze M-4 Komfoai
w Wejherowlfc-Nanlcaoh na
mieszkani e 3-pokojowe
w
»taiym budiAvcictwie, Gay
nim
Sopot. Oferty 5254
UPT Gdynia 1 81-301, i
SPRZEDAM
mieszkanie
2-pokojowc 40 m kw. Sta
rogard
GdańsikL Ofesrty
G-JÓ183
Biuro
OgłoRceń
Gdańsś 80-959.
POSZUKUJĘ samud zielne
go M-3
Oferty G-1U6'»
Biuro
Ogło«7.eń
Gdańsk
»1-958,
1
GDYNIA ce.mruau mlesż
*zkame 3-,pt>l>ojowe sprs:eciam Tel. 22-1S-29 po godz

I«,

ZAMIENIĘ m es- - .ni* M-l
3-pokojowe w tVejherowa«
.a dwa
mieszkania .M-2
lub M-l w Trójmieśoie lub
w
Wejherowie
Oferty
G-16006
Biuro Ogłosreu
Gdańsk 89-u58 r
SZCZECIN
M-2 z.xmaemę
na większe lub podobne
w
Trójmieśoi.e
Oferty
G-lbś69
Biuro
Ogłosateń
Gdansk 39-958.
GNIEZNO,
kwaterunkowe
54 m kw., c.o., zamiensę
na rr ieszka.iiiie Trójmiasto
tel. 25-35-97.
KATOWICE,
spółdzielcze
M-3 zamienię m podobne
w Trójmiieiśeie, Tel. 52-2334 po god? 17.

S-524V

ZAMIENIĘ M-4 trzypokojo
we 63 m kw., spółdziel
cze Karwii.y I na z-pokoJowe i l-pokojowł,
W..
dom osc* tel. 22-M-42 00 15..

TCZEW,
sprzedam
M-5
własnocutowe I piętro lub
dom czynszowv z mieszka
niem. Oferty G-16106 Biu
ro Ogłoszeń Gdańsk 83-953.
ZAMIENIĘ M-3 na . Zaspie
na większe w nowym bu
downictwie. Tel. 57-48-20
KANCELARIA
mgr prawa O. Koprow
ski, mgr praw* T Krze
miński (spółka cvwiana)
poleca usług,! dotyczące
— kupna-sprzedaży mie
szkań i nieruchomości
oraz kona ul tac j5. prawno podatkowych w ww.
zakresie.
Dysponujemy bogatą ofertą
mieszkań,
do
mów 1 innych nieru
chomości w dogodnych
lokalizacjach i
ko
rzystnych warunkach ce
nowych. Gdańsk
Ko
walska 2-1 (obok Domu
Prasy) tei 31-02-32 od
poniiedzóidka do czwart
ku 11—16.

POMIESZCZENIE Wcrsztatowe oddam w dzierżrwę.
Tel. 72-27-84.
S-5009
MIESZKANIE
M-5
lub
większe najchętniej Witomin,o — kupię. Tel. 2»-2204.
S-5013
MIESZKANIE własnościowe
M-3 Witorr.no — sprzedam
Tel. 24-06-70.
M-B ł
M-3 Sopot pilnie
rprzeda pośrednictwo. Tel.
51-27-64.
S-634

M-3 Olifwa —
Teł. fl-41-20.

sprzedam.
C-17769

MAŁŻEŃSTWO
anglista
iuauczande początkowe, po
szukuje mieszkania
Tel.
32-00-92.
WRZESZCZ
mieszkami*
komfortowe 130 m kw. za
mienię
n?
z-pokojowe
Wrzeszcz
Oliwa. Soipo+.
Tel. 41-98-79.

MIESZKANIA samodzielne
go poszukuję.
Utnę z gó
ry. Tel, 51-56-20 KAWALERKĘ Gdańsk Sta
rówka, I piętro, gaz, c.o,
prysznic — zamienię na
większe. Gdańsk
Chlebnie
k* 33-35 m. 4.
G-15674
IjOKAL mieszka nic (par
ter) *araź w Tczewie —
sprzedam.
Oferty G-16616
Biuro
Ogłoszeń ' Gdańsk
80-958.

ZASPA dwupoKojowe spój
dzielcze, zamieni* na Jed
nopokojowe,
kwatei unkowe. cenhum Gdym. Tel.
21-98-06
'
S-5257
ELBLĄG 3 pokoje 96 m
kw. zamiet.dę dc 6c m kw.
w Trójmiescle. Oferty 5293
UPT Gdynia 1 81-801.
M-3 Zaispa Łomfonowe za»
inienlę
na większe.
Tel.
S7-42-27.
G-1636.,
KUPIĘ mieszkanie 3-poko
jowe z wygodami w Gdy
ni. T«l. 22-W-03 (16-21).

STUDENT poizukuje pra
cy w llpcu i sierpniu. Ofeity G 14868 Biuro Ogło
szeń Cdańsk 7. -95«
ZATRUDNIĘ porr.oce
ku
chenne, renclzlki do sezo
nowej stołówki blisko Gdv
ni. Tel 22-29-57
S-539?
ŚLUSARZY zatrudnię
(emeryci, renciści)
Gdyni»
Toruńska I.
Ś-5C05
ZAOPIEKUJE
się
osobą w zamian za
chętnie w Gdyni,
5318 UPT Gdynia 1,

starszą
pokój
Gfeny
81-301.

PRYWATNA firma mikro
komputerowa zatruani pro
gramistów,
elektroników,
księgowego
pracowników
biurowych. Informacje, Or
lovre Bal’advny 22A Ofe ty 72« UPT Gdynia
l
51-301.
S-526»
PEDICITRZYSTKĘ rencist
kę zatrudnię. Tel. 51-95-83.
POS7UKUJĘ pracy chałup
nicze,' (oprócz szycia), Ma
rla Górska, Łęgawo.
u).
Kościelna 15,
G-16087
ZATRUDNIĘ pracownika w
ąospoaarstwie
rolnym
z
zakwaterowaniem 1 wyżywienlem Stanisława Wendk
Zukcywo, Armii Radzieckiej
2a.
G-1607Ł
MURARZA emeryta, renci
stę zatrudnię. Tel. zO-98-87
Gdynia ^omorsita 36

BLACHA RZA samochodo
wego
wykvraüfikowanego
oraz
uczniów
przyjmę.
Sopot,
al. Niepodległości
612 A
G-16133
zatrudnię montera
—
wud -kan. i c o.
Teleion
54-43-78.
G-16158

ZATRUDNIĘ chemika,
energicznego możliwość śluz
bowel kawalerki.
Oferty
G-1611?
Biuro
Ogłoszeń
Gdansk 80-954*
PRACOWNIKÓW do wy
robu Ijsier przyjmę
Wa.szta' Szklarski, Lewa
MURARZA emeryta
lub
rencistę do budowy war
sztatu rzemieślniczego za
trudnię, Tei. 24-00-45
STOLARZA
niewykwali
fikowanego, ucznia, renci
stę przyjmę.
Za.uad sto
larski Reda, ul. Ceynowy
1. Tel. 78-3«.i-te,
S-5Z24
MALARZY, ■ pomocników
przyjmę, Tel. 5r-17-63,

PRACOWNIA biżuterii ze
srebra zatrudni 2 piacowników. Tel. 57-41-ld.
FPYZJFRK A dsmske po
trzebna. Gd.-Wrzeszcz, ui.
Grunwaldzka 129.
G-U6956
STUDENTKA
podejra.e
t-.acę w tę: or e
letnim
Ofeity 1«0S^
Biuro Ogło
szeń, 10-956 Gdańsk.
ZATRJDNIĘ
oomocnikow

murarzy
l
Tei. 22-34-16,

PFACCWNIKn do wulka
nizacji przyjmę, ■ Gdynia
Wl ociŁwska 98
S 508G

ZGUBIONO p>rawo 'jazdy
kat. ABC wydane przei UG
Wejherowo na
nazwisku
Tomasz Konieczko. S -U35
STOCZNIA Remontowa Ra
dunia w Gdańsku unieważ
ma zagubioną przepustkę
stałą C-224 wystawioną na
nazwisko Stefan Wasek.
STOCZNIA Remontowt ł —
Nauia w Gdyni unieważ
nia zŁgupi^ną
przepottkę
starą nr *563 wydaną
na
nazwisko Andrzej Strahl.

TJSLUGI
DRZWI, futryny, zabezpie
czenia przeciwwłamaniowe.
Tel. 51-80-72 23-43-20
S-896
KOMINKI salonowe z ma
teriałów własnych poleca
zakład. Tel. 52 30-73.
TELEWIZYJNE.
"2-91-40.

Telefon
G-16937

TELEWIZYJNE
25-30-16.

Telefon
S-3936

DRFWNIANE
drzwi har
monijkowe. T«i. 51-97-73.
ZAKŁAD
Tapicei skl
—
Gdańsk-Przymorze,
Lumumby 8 — meble z na
szego
zakładu
zadowolą
najwybredniejsza gusty!
FOTOT A PETY - auty wy
pór, szybko z gwarancją.
Tei 32-06-03.
<1-634
0KAF»\ nadkuchenne i su■zarki łazienkowe instaluię firma Paber
telefon
52-08-22.
G-1295S
INSTALACJE
elektrycz
ne. Tel. 47-87-60.
G<6575
UKŁADANIE,
cyklinowanie, lakierowanie parkietu.
T*L, 41-69-81
G-1315"

Ślusarzy —
Lpnwaczy
cati udnię. Nowy Port, Włl
ków Morskim 4*.
G-17839

FRZEJSł ADANIE,
nie, cykllnow.nnle
wanie parkietów.
S6-78-8P

3-pokolowe Gdynia, Monłutzki,
sprzedam
Telefon
21- 96-05 lub 22- 33-38

FRYZJERKA hańska po
trzebna. Sopot ul.
Pod
jazd 3.
G-17482

NAPRAWA
tarkowych

mieszkanie %■
-pokojowe kuchnia, łazien
ka 80 kr w Sopocie na 3
nUszkanla
1-pokojowe,
Tel. grzecznościowy 51-54-47

BLACHARZY
samochodo
wego i ucziuż przyjmę —
Orłowo, Idlonowa.
S- 4853

ZAKŁAD Ślusarski montu
Je drzwi dodatkowe, har
monijkowe. żaluzje, kraty,
ramki gaikowe szyfrowe.
Tei. 23 20-8»,
S 4522

NAUKA

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

z amienię

ABSOLWENTKA AWF po
szukuje
s»m xizlelnego
mieszkam*. Płatne s aóry
za rok Tel. 57-Oi-M

PŁOCK, mieszkanie M-4 5«
n kw . I p. centrum * wy
godami zamienię ne mniej
sze w woj gdańskim Gd,-arzeirio, Łfworska 28-114,
ZA MIENIĘ mieszkanie ' 3-pokojowe na Chełmie ne
2-pokoJowe na Zaspie. Tel.
grzecznościowy 41-57-11.
ZAMIENIĘ mieszkanie 3-po
kojow«
ni
Chełmie na
większe na trasie Gdansk
- Gdynia. Ter. 52-86 Jl
MIESZK ANIE
lokatorskie
fI-3 z telefonem, parter,
w Starogardzie zarmen ę na
równorzędne w Trójmieście. Tel, 64-245-62 godz 1»
— 50.
G-16I78
KWATERUNKOWE 2 poko
Je bez wygód zamienię na
3—3 z wygodami
Oterty
G-16168
Biuro
Ogłoszeń
Gdańsk 80-95*

FRANCUSKI

Tel.

«.NCIEuSKI, Tel.
matematyka

Tel. aI-iff-4B.

41-38-15
53-.3-6S

fizyka, —
G-12749

układa
lakiero
Teleior
G-14045

lodówek sprę,
Teł, 51-70-9;.

INSTALACJE
elektrycz
ne. Gdańsk
Dzierżyńskie
go 1A-2, tel. 41-97-64 16 —
20.
G-16264
PRZESTRAJAMY
radia,
telewizoiy, adaptujemy Jo
wisze, Neptuny do wideo.
Tel. 41-24-53
G-1635C

ROCZNE 1 półroczne kur
sy maszynopis nia i steno
typii organizuje w Gdań
sku. Gdyni, Elblągu SSiM
Zspjsj I łr.foimacje: Gdy
nia. ul. StarowitjSKa 37,
tel. 2W-89-24 i ul. Warszaw
ek» 60, tel. 2H-86 VJ. K-632E

DRZWI harmonijkowe —
drzwi dodatkowe z futry
nami, zabezpieczenia, tsplcerka. Wrzeszcz Politech
niczna 9 tel. 4.-45-92.

NIEMJMpCKI,
Tei. *1-61-0”

CZYSZCZENIE
Tel. 51-10-64

angielski, —
1 I
G-174S4

7-tygodnlowy kura języka
angielskiego i niemieckie
go w ok-etie wakaeji organizuSe ..Linrwista-Oświa’« ’. Zarisy i informacje
Gdańsk-Siedice, ul
Mal
czewskiego H,
codziennie
w godz. 7.39 — 15.30 tele
fon 32-49-71.
K-6232
KURSY samochodowe kat.
ltd, PZMot. Brzeżno tel.
55-73-40 lub 58-74-6f
ASYSTENT udzlelr kore
petycji: matematyka
fi
zyka chemia. Te’. 52-32-48.
MATEMATYKA
32-61-83

Telefon
G-385

ZGUBY

M-2 własnościowe telefon,
na Przymorzu
zamienię
ni większe. Te! 63-28-73

STOCZNIA
kn
Komuny
Paryskiej w Gdyni, unie
ważnia zagubioną przepust
ke stałą nr «0528C upraw
niającą do wejścia na teĄen stoczni,
wvs'tawiona
n® nazwisko Tadeusz Du
biel
S-kolii

SPRZEDAM
M-l Gdynm
Partyzantów Ofertv z ce
ną 632 UFT 81-T01. Sopot 1.

ZGUEIONO legitymację stu
dencką nr
H830/TM/5r na
nazwisko Marzena Fisz.

DODATKOWE d»zwl <futiyny
stalowe). . Telefon
25-32 I».
1
S-725
DOE ATKOWE drzwi (fu
tryny
stalowe).
Telefon
20-55-43. 20-58-87.
S-727
JOWISZ —
fon 3?-26-81.

serwis.

Tele
G-17182

PRZEPROWADZKI mebiowozem. Teł. 47-62 88»
CZYSZCZENIE
Tal. 4:-0l~t4.

dywanów.
G-17511

ZGUBIONO J prawo Juizdy
2ALU2JE — różne. Jfele
Kat. B wydane przez wy
lon 41-84-13.
G-17114
dział Komunikacji w Gdy- 1
ni, Stefan Herner.
S 53±4
TAPETOWÄNIFTelefon
21-74-62.
S-4ö89
OUTM Gdańsk unieważnia
skradzioną leg. służb,
nr CYKLINOWANIE, lakiero
846 wysławioną na nazw!« • wani* Tel. 21-85-64- S-4814
—
sko Jerzy MLler.
S-198
DRUGIE
drzwi
futryny,
STOCZNIA
Północna
w
taplcerk*. Tel. 41-31-1».
Gdańsku unieważnia prze
“1
pustkę
uprawniającą db
ZAKŁAD’
wejścia na teren
SlocinJ
DSZ FNSLKCJ.T
1
na . nazwisko Antoni Pra
wytępi wszelkie rohac-i
łat.
G-’fiaJ«
two Nietoksyczne zachoS
dnie preparaty. Gw«.ZGUBIONO
prawo jazdy
rancja, instytucjom rakat. B wydane przez Ubat. Tel. 51-18-9J
rząd Miasta w Sopocie na
nazwisKo Marek Majewski,
ZAKŁAD
r,am. Sopor, Wyspiańskiego
DEZYNSEKCJI
I.
G-16035
WYTĘPI
wszelkie robactwo oraz
UNIWERSYTET Gdański ugryzonie stosując
beznieważnia legitymację
ni
pieczne, bezwonne pre
liH-86 na nazwisko Wiolet
para
ty
zachodnie.
Rata Tymińska.
G-16301
inchunki gvrarancje
stytucjom rabat
TeleZGUBIONO
prawo jazdy
S-4S4
fon
51-91-53.
kat. CB nr 102497-84 wyda
ne przez UM Gdańsk
na
nazwisko Adam Konopka.
SOuIDNE
zabezpieczenia
tapi^
OBWODOWY Urząd Pocz przeciwwłamaniowe
cerskle
wyciszanie
drj4wi,
ty Gdańsk •
unieważnia
Tel.
41-63-/3,
62-90-04.
fegitymację służbową
nr
4fc na nazwisko Jerzy GajNAPRAWA pralek autotpi
diss.
G-16352 tycznych.
Teł. 41-40-87
DZIEKANAT Wyoziału Hu
CYKLINOWANIE.
Telefor
ma.iisłycznego UnłweisyteG-170.M
tu Gaanskiego unieważnia Ji-31-00,
legitymację studencką
nr
USŁUGI
remonxovo
- bu
a0022/H/3018
na
nazwisKo
konstrukcje da
Krzysztof Załuski. G-iSl-53 dowlane,
chowe
kioski, Dawilony,
DZI BK AN AT Akademii Wy adaptacja strychów podło
chowania Fizycznego
w gi, boazerie, różne scho
dy — materiały własne 1
GaansKU anuluje zaguoio43-17-62
ną legitymacię studencką powierzone. Tel.
wieczorem.
G-17580
nr 3101 na nazwisko Janina
Gogolin.
G-16133 CYKL7NOWANTE
lakiero
wanie — solid nie. Texefon
DZIEKANAT
Wydziału
32 24-01
G-17709
Humanistycznego Uniwer
sytetu
Gdańskiego
unie
CYK! ,1 NOW A NIE
lakiercważnia legitymację studen
wanle, Tel. 51-83-56,
cką nr 48960/H/2004 na na
zwisko Jarosław Cieszyń
NAPRAWA
mikrokompu
ski
G-16175
terów. Tel. 47-9'1-50.
DZIEKANAT Instytutu ODREWNIANE d’zwl harmt
krętowego PG unieważnia
nijkov'e. drugie drzwi f
zgubioną legitymację stu
futryny.
Tel. 57-05-34,
dencką iia nazwisko Mela
Sogdacz.
G-16176 CZYSZCZENIE
dywanów,
okładzin,
taplcerkł. Tel.
ZGUBIONO
legi-tymację
56-67-84.
G-14752
nauczycielską nr 167
wy
daną przez WOiW wGflań- CYKLINOWANIE. lakiero
sku. Elżbieta Kozak, Szk.
wanie. Tel. 57-26-19._______
Podst. nr 46
S-197
CYKLINOWANIE
wszeb
ZGUBIONO
prawo Jazdy kzen poclóg. Tel. 29-03-23
nr 92981/82 kat. B wydane
Telefon
przez Urząd Miasta Gdańsu. TELEWIZYJNE.
na nazwisKo Mirosław Cl- 56-30-01.
C-15934
cho^aazKi zam. Gdańsk uL
ŻALUZJE — różne.
Tele
Chałubińskiego 17-39.
fon 41-84-13.
G-17112
DZIEKANAT Wydziału Bu
TV kolor — pogotowie. —
downictwu Lądowego Poli
G-17448
techniki Gdańskiej unlewat Tel, 41-40-01
nia zgubioną
legitymację
TOWISZ
—
napiawa.
Tele
studencką wystawioną ns
fon 57-8Ö-47
G 1655 /
nazwisKo Krzysztof Golin*ki.
G-16285s
RZEPROWADZKI
, (cały
MORSKI
Urząd w Gdym kraj). Tel. 56-62-70 G-139x8
unieważnia
zaświadczenie
UKŁADANIE
i sprzedaż
uprawniające do obsługi uparkietu,
Tel.
6-73-90,
rządzeń
dźwigowych
ni
G-15336
95738 na nazvlako
Kazi 51-/3-59
mierz Pańczyk.
G-16101
WITRAŻE nowe 1 remon
ty. Pracownia. Tel. 41-39-46.

J-pokojow* 62 m kw. II p.
Gdańsk-Chełm,
sprzedam
Oferty C-1637* Biuro Ogło
szeń Gdańsk 90-9*4

BEZDZIETNI
poszukują
kawalerii. Możliwość
ko
repetycji matematyka fi
zyka.
pływanie.
Telefon
U-90-49
G-1608“

ZA opiekę aam pokoik 1
używalnością kucnn* i ła
zienki bezd. etnym. Ofertj
G-16317
Biuro
Ogłoszeń
Gaańsk 80-958.

PRACA

PRACUJĄCA z dzieckiem1 KOBIETY w ogrodniciwie
poszukuje pokoju lub ml*
atruanię
Chwaszczyno
szkania na terenie Gdyni.
Czarne Biota 12,
dojazd
Teł. z4-0i 85 po li
*u*. nr 169.
G-16279

ŁAM1ENIĘ mleszł arae wta
snoścdowe »-pokojowe kom
fort % Telefonem w cen
trum Elbląga na mniejsze
w Trójnuiesci». Tel. 206-13
Elolag
G-16239

BIAŁYSTOK,
spćgdi eJCżfe
2 pokoje, komfort,
przed
zas edlens.>em zamienię
na
podobne Trójmiasto. Teiefor 31-10-5(1
-o 17,

MIESZKANIE
kwaterun
kowe z-pokojowe,
kuch
nia, łazienki.,
ponaa
ee
rn kw., do!ny Sopot zamle
rię na 3- lub 2-pokoJowe
Komfortowe własnościowe
lub kupię. Tei. 51-18-28. -

ZATRUDNIĘ emeryta
w
gospodarstwie rolnym. Ad
res Niedamowo 55 83-423
»Vielk!
KIłncz. Benedvkt
Ossowski.
S-5141

OKAZJA! Elbląg, j-poko1* telefon,
zan.^enle na
równorzędne Gdańsk. Of er
ty G-i6i4fö Biuro Ogłoszeń
Gdańsk 8n-9W

OLIWA, kwa tetunłfbwe 2-po
kojowe 42 m kw., c.o
ga*. zamifcrve na większe,
ohęoiie Oliwa Oferty 5245
UPT 81-331 Gdyraa 1.

BYDGCJSZCZ centrum —
mieszkanie kwaterunkowe
3 pokoje, stare budownic
two (pieca) 94 m kw., za
mienię
aa 2 pokoje
w
Trójm.eścle, Tel, 25-45-77 po
godz. i7.
S-4986

M-2 »połdzielcw
Gdańsk
zamieni® na większe. Oferty; 177S2,
Blu.o Ogło
szeń, 89 958 Gdańsk

PANIENKA poszrukUję jk.
*com w Giieńsku, Wisdo
moac Zakład
Krawiecka.
Gdańsk, ttL Biskupia V

PIELĘGNIARKA t mężem
1 *lza ectc.iem szuka mdeszka*nia za
opiekę.
Teł
57- 87-8«,

d-i i M-3 zamienię
na
dom. Teł W-57-9S. od U.

KOBIETŁ' zatrudni ogrodr let wo. Orunia, Zawielska
ZT.
G-’6090

ELBLĄG, 2 pokoje kuch
nia zamieni*
w
Trój•nleście na mniejsze. TeL
22- 28-91 graeernościowy

4-pokojowe * wygodiamc i
piętro, telefon
<>gt odek
Gdańsk-Cnelm
zamienię
na mieszkante w Sopocie 1
telefonem, duży metraż. Oferty G-16273 Biuro Ogł<>szek, GOaiisk 80 «5fc

SOPOT, własnościowe
ipukojowe 69 m kw.. telef<x>. garaż, zamienię ma do
rnek w rejonie Gdańsk Oso
ws — Chwaszczyno. Ofer
ty «2« UPT 81-70i. Sopot 1.

WARSZAWA centrum, dwa
pokoje, telefon
zamienię
na podobne Gdynis,
Tel.
24-32-92, po 17.
■'

7 pokoje ku-nnia własno
ściowe zamienię na cha
tę wiejską 1 0,5 ha dobtej
i'eti. lub kupie, oferty
5227 UPT 81-301 Gdyni.- I.

CIECHOCINEK własnosebo
we 50 m kw. zamr-emę na
c odob ne Trójmiasto, Ófer
ty G-16247 Biuro
Ogłocteń, Gdańsk 8< -»58.

M-S własnościowa, I pn-'
tro zamienię na Więkisz»
mekoniecznls
własnościo
we. Oferty G-1618C
Biuro
Ogłoszeń Gdańsk 99 J6t

PŁOCK M-3 50 m kw. ża SPÓŁDZIELCZE M-4 Surn. eniię
na
mieszkań“ e chanir (; — zamienię na ao
Trójmiasto, woj. gdańskie - mt-k lub pól domku. Te!.
G 1T044
lub elbląskie Tel, 57-84 54, 41-0i-02 (9 -22),

W ARSZAWA
3-pukojOWC
własnościowe zamienię na
podobne w Gdyni. Oferty:
a&98 UPT 81-30J Gdynia 1

LOKALE

M-4 Przymorze
Tel. 53-13-87.

ZAMIENIĘ M-J nu Przymo
i'£U
na więkstw.
'reł
56-38-16.

,
>
\
iJ

KUPIĘ

SU BIT, chemosil.
51-28-04.

POMIESZCZENIE 389
o»
k w. wydkierżawlę
RedaWejhercwaka 43.

dvwanöw.
G-15O30

SOLIDNE
zabezpieczenia
przeciwwłamaniowe,
tapirerskie 1 wyciszanie drzwi
Tel. 57-49-36
G-16975
NAPRAWA, Instalacje an
ten Tel. 56-21-34
G-1716?
INSTALACJE sanitarne, ogrzewanie 1 gazu. Telefon
57-86-30,
G-16759
TELEWIZYJNE.
5 -26-29

Telefon
G-17626

UKŁADANIE
cyklinowanie parkietu esesek -mo
zaiki (własne, powierzone).
Tel. 51-26-04.
S-710
DEZYNSEKCJA
nietoksyczbezwonna.
ne preparat zachodni.
gwarancja
Rachunki.
mstytucjom rabat, lei
G-17C*3
53-13-05
NAPRAWA
pra’.ek auto
matycznych — o ogramaio
ry. Tel 20-48-29
S 5652

CZYSZCZENIE
dywanów,
tapicerki. Rachunki
Tele
fon 20-96-28 godz. 9—ig,
CZYSZCZENIE
dywancu
tapicerki.
Teł
' 31-81-59
G-ioóio
31-02-03
ALAPMY fotokomórki
—
Tel. 22 15-02.
S-5264
HYDRAULICZNE
wod.-kan.
c o. i gaz. Teleion
41-17-/0.
G-16376
TELEWIZYJNE
31-01-85,, 11-50-71.

Telefon
G-i6i56

ANTENY
31-55-55

Telefon G-15417

RXV»

7 ARTAK w Piaśmcy,
—
Szybko
solidnie
Telefon
71-i4r99.
S-5212
UKŁADANIE boazerii, Tel.
51-59-4(1
S-518
TAPETOWANIE,, rnalowa
me. Tel. 32-85-22
G-16268

KOZMi.
POSZUKUJĘ garażu, chęt
nie na Wuommie, 4 Texefon 24-11-95S-527i
WARSZTAT m. każdą dzja
łaiiłOśc zarmeni^ na samo
chód osobowy lub ciężaro
wy Diese.1,
wydzierżawię’
Lub sprzedam. Tei, 51-5u-6c.
OLIWU zaginął kot biały
z siwym gizoietem i ciem
nym ogonem Za wskaza
nie miejsca pobytu nagro
da. Tei. 57-13-58
G-16318
POSZUKUJĘ
Odbiorców
wyrobów z bursztynu (no
wo otwarty zakład) adres
domowy
—
Krzysztof
Smorkowski Gdańsk-Przeróbka ul Sienna 21 m. 5
NOWO otwarta
wypoży
czalni? sukien ślubnych. —
Gdańsk, Piwna 67-68 m
(wejście od Św. Ducha; —
czyn»a 10—18.
G-16914
NOWC oiwarty sklep bu
dowlany Gdynia, Witomióska 17Ä (droga dojazdttwa
na cmentarz) oferuje bo
azerię listwy przypodłogo
we, kątowe,
ćwierćwałki,
terakotę, kafelki.
S-36S8
SKLEP budowlany Gdansk-Lipce, Jedności Robotni
czej 375, czynny lo—18, po
ieca parkiet, aeski poaio
gowe,
terakotę,
glazurę
wanny
ooazerię, „ farby
grzejniki
żeliwne G-16363
POWRACAJĄCY z zagra
nicy kupi lub wynajmie ga
raż na Witomlnie (okolice
radiostacji). Ofertv: , 5429
UPT 81-301 Gdym a 1.
BT
Balt-Tur” Sopot
ul
Dzierżyńskiego 12. teiefon
51-14-^> oferuje wczasy ro
dzinne w lipcu i sierpniu
w pensjonatach w Zakopr
ntm. Szczyrku, Karptezu
Szklarskiej
Porębie otiz
nad Jeziorami Gorle 1 Tl
K-5894
, rawa.
WYNAJEM
MAGNETOWIDÓW!
Poieca
pośrednictwo:]
SP .,Pro-Omnia
tel.
32-83-59 i 31-99-55 (1
— 17).
a
G-16813J

mmmmmn m

MEBLE kuchenne i mło
izieżowe
oferuje
sklep
Żabianka Gospodv 7,

MASZYNY sto arskie przyj
mę w dz.erżawę. Tczew
UKŁADANIE boazerii. Tel. f tel. 70-34 (10—18)
G 17582
56-53-61.
S 5524
_______________ >.
.
1 POSZUKUJĘ domku letni
CYKLINOWANIE. Telefon
skowego na okres lipiec —
sierpień Tel 23-C8-75
23-65 L9.
G-17355

DZtENNIK

BAITVGKi

Czas wielkiego futbolu
Tradycji stuło się zadość!

Włochy-Bułgaria 1:1
W Inauguracyjnym
meczu Mexico W“
rozegranym na
stadionie „Azteea”,
reprezentacja WŁOCH zremisowała z
BUŁGARIĄ lU (1:0). Prov/adzenie dia Kalii uzyskał, w 44
min. Alessandro Aitobelii, a wyrównał w 86 min. Nasko Sirakow.
'
"
i

Bruna Conti inauguracyjnego meczu nie może zali•#*«. do udanych. P« prostu zawiódł trenera i kibiFot. Archiwum

Przy okazji strzelenia ,bram-. kań, tak i to
na
*tadion;e
ki pizez Aitobelliego warto Azteea
zakończyło
się
po
przypomnieć, że decy dującego, działem punktów'. Mniej zado
ostatniego gola w Mundialu ’82 woleni z tego są piłkarze wło
zdobył w pamiętnym
finale scy, co wynikało nie tylko z
Włochy — RFN., właśnie A lto- roli faworyia, jaką im wyzna
belli, pokonując strzałem z le czono, alt także przebiegu dru
wej nogi Haralda Sehfimache- giej połowy spotkania. Mistrzo
ra. Aitobelii strzelił pitrwszą wie świata mający w zapasie
bramkę mistrzostw świata ’86 jednego gola imponowali spo
noga pra-wą, co powinni zano kojem, rozwagą, a także roz
tować wszyscy lubiący statysty machem
akcji
ofensywnych.
ki.
Gdr by
wykorzystali
tylko
część z nich, wypracowanych
WŁOCHY Galii — Bergom!, nierzadko po bardzo widowi
Vierwochcd, Scirea, de Napoli skowych kombinacjach, nie do
— Conti (od 66 min. Vialli), di' szłoby chyba do niespodziewa
Genaaro, Bagni
Cabrini
— nego podziału punktów.
Galderisi, Aitobelii
A oto miiil-wywlad x trene
BcłcARIA:
Michaiłów
— rem Łnzo Bearzotem:
Sirakow, Arabów,
Dimitrow,
— Remis 1:1 z Bułgarią • nie
Markow — Zdrawkow. Sadków, był sukcesem obrońcy tytułu
Iskrenow (od 6$ min, Kosta— Jestem rozczarowany. Mie
dinow), Mładcnow — Gospodinow (od 73 min. Żelazkow), liśmy zwycięstwo w ręku.
Getow.
— Czy Bułgarzy byli silniejsi,
niż pan sądził?
Sędzia spotkania — Filc Fre— Wiedziałem, ie to mocna,
driksson ze Szwecji ukaiał żół
tymi kartkami trzech piłkarze : twarda drużyna. Pokazała to w
Giuseppe Bergomiegc i Anto eliminacjach mistrzostw, a po
nio Cabrinlego z Włoch o7'az tem w meczach kontrolnych.
Aleksandra Markowa z Bułga Dzięki temu widzowie obejrze
li
lekawy mecz. Straciliśmy
rii.
Jak
większość
inaugurują punkt, ale pierwsze miejsce w
Srupie
Jest nada1 w naszym
cych turnieje finałowe spotzasięgu.
— Czy Włochy obronią tytuł?

Hiszpania«Brazylia 0:1
W tfHfcrftw
fentk*yk8ń>kich misttiodirw
świata, na
btadionta .Taliach w Guadalajara spotkały się drużyny gru
by „D" Brazylia i Hiszpania. Po meczu tylko chwilami sto
jąeyi» 1U wysokim poziomie, godnym faworytów nie tylko
giuvy ,,D”, alt całych mistrzostw,
zwyciężyli
piłkarze
Brazylii l:*! (0:0). Strzelcem bramki został w 63 min Socra
tes po uderzeniu głową.
BRAZYLIA: Galo — Eaaon,
Julio Cesar, Edinho, Branco
■— Junior (od 80 min. Falcao),
Elzo, Aiemao, Socrates — Ca•agrand* (oa 70 min. Mueller),
Careca.
HISZPANIA: Zubizarreta —
Jtenonee,
Camacho,
Maceda,
Ootcoeche* — Michel, Munoz,
Eranełsco (od W min. Senor),
Julio Alberto <— Butiageno,
Selinas,
Spotkania prowadził sędzia
australijsk* Christopher Barabridge, który
pokazał żółte
kartki piłkarzowi Brazylii —
Branco
i
Hiszpanowi Julio
Aloerto.
Zaczęło ną obiecująco dla
■ympatyiców „Ciaannhoe”. Bra
sylljezycy
ruszyli
s
wiel
kim
impetem,
zepchnęli
rywali
do
głębokiej
ae.entywy. Jedn»k im ałużej
trweł me ca tym było gorzej.

Zamiast spodziewanych szyb
kich płynnych akcji, sytuacji
podbramkowych, jak również
goił, było dużo biegania, in
dywidualnych
popisow
oraz
przerw w grze
«powodowa
nych ostrymi starciami.
Brazylljczycy mieli przew«gę w drugiej linii, ale im bil
lej pola karntgo rywali, ich
podania na niewielkiej przestizeni były ir Mo precyzyjne.
Rzuty
wolne
wykonywane
przez Julio Cesa.a 1 Sokrate
sa mijały bramkę, bądź stawnłv się łupem pewnie in
terweniującego Zubizarrety.
Hiszpanie doskonale zorganl
suwani w defensywie rzadko
decydowali się na pójście do
przouu. Liczyli wyłącznie na
suktei
w
kontratakach,
w
których
brali
udział
tylko
dwaj gracza — Butrageno 1
SaTŁnaa.

Jedyną akcją w I połowie,
która mogła zmienić rezultat
popisał się w 38 min. Elzo,
ale Jego mocny strzał z oko
ło 2S metrów ooronił w ła
duj m stylu bramkarz hiszpań
ski.
Bo zmianie stron obraz gry
uległ radykalnej zmianie. Do
ataku ruszyli również Hiszpa
nie. Rozluźnili szyki obronne
i kosztowało ich to utratę
bramki. Najpierw jednak sę
dziowie, a zwłaszcza liniowy
— Amerykanin z żółtą chorą
giewką, popełnili błąd. Piłka
po potężnym strzale w wyko
naniu Michela udeizyła w po
przeczkę i cał,rr
obwodem
minęła linię br.mkową. Nie
stety,
sędzi* nie uznał tej
prawidłowo zdobytej biamki
W rewanżu
Brazylljczycy
przeprowadzili kopię tej akcji
i po strzale Ce**r piłka uderzyła w poprzeczkę, odbita
się od ziemi, a nadbiegający
Socrates strzałem głową do
pełnił lormainoscl. 1:0 ala Bra
zylljczyków utrzymało się do
.iońca pojedynku, pomimo kil
ku Jeszcze sytuacji do zmian
rezuhatu z oou stron.
(J. TEM.)

Trener Ryszard Kulesza
specjalnie dla „DB1

Biali-czerwoni
powinni wygrać
Mamy więc za sobą pier telev^Tormil, by oglądał
wsrą ndsł-oną piłkarskich mecz Brazylia — Hiszpa
mistrzostw iwlato w Mek nia. W grupie ,.D" te dwa
tyku. tyfatl w inaugura zespoły bęaą sie tylko li
cyjnym meczu — ni o no czyć Trzeba spodziewać
łełątym do włełkich wy. sią dobrego fuibolu. Je
darzeń piłkarskich «— by żeli została stworzona a o
li lepsi od Bułgarów nie skonała aimo'sfera przez
mal we wszystkich e lernen liderów drużyny Brazylii
t&ch gry. Zgrzeszyli Jed- — Zico, Socrates o I Ćenok nadmiarem pewnośći reza zapanuj« w zespole
tfeblt i zostali srodze „canarinhos", io mogą być
akai ceni
głównymi
kandydatami
Pi u-zysk on fu prowadzę da... „złota".
nla. tui przed przerwą, w
Drugi niedzielny mecz
drugiej oofawie w wyni pomiędzy Francją I Kana
ku wejść ofensywnych dą ma tytko jednego fa
Sdrel,
Whsi stworzyli woryta, Jeiełi zespól Mi
dwie niezwykle groźne sy chela PlaVniego pozwolił
iuiacje. Dwójkowa akcjo by sobie chociażby na re
Ga>der!sl — Sc/re'a rakoń
mis, byiaby to ogromna
ożyła srą prseqromem po Sensacja Mundialu.
Jodyn ku „sam na sam!' z
W orfo n atom i os t klik a
Michajhwem, a w kilka słów poświęcić pon!edzioł
minut
później
Cabrini kowemu meczowi Polska
ttrieiił minimalnie głową — Maroko. Płynące wia
ponad poprzeczką, po „fil domości z obozu białomowej" akcji di Gen noro czerwonych napawają op
I „główce" Ałt-obellego.
tymizmem. Panuje dosko
*:agną jednak przypo i lała atmosfera, warunki
mnieć, te od stworzenia są iwieine, zdrowie dopl
sytuacji do jej wykorzy suie, Czego więc oczeki
stania Jest daleka dzoga. waćf Tytko zwycięstwa.
Przecież zawsze ostatnią
Znam dobrze drużyną
prze szkodą starowi bram marokańską I w'erzę, ze
karz, o Michaiłów brani/ Polacy powinni sooie z
tego dnia intuicyjnie. Za nia poradzić, o Ile nie za
łują, ie mój ulubieniec — grają tak źfe jak w me
Bnmo Conti zaprezento czu z Danię. Czy mógł
wał słabiutką formą i pa bym pokusić sią o praw
przegraniu sześciu poje dopodobny skład zespołu
dynków sam na sam z po
Maroka? Czynię to nie
mocnikaiif słusznie został chętnie gdyż zawsze jest
posadzony ner ławie
to ryzykowna, podobnie
Ze wzglądu na coraz jak przedstawienie koncep
więcej atrakcyjnych 'wyda cjl gry, gdybym to był na
rzeó no boiskach w Mek miejscu trenera Piechnicz
tyku proponują omawiakc
nie szans drużyn przy oSkoro Jednak podjąłem
kozjf rozgrywania meczów. tlą rozmowy z czytelnika
Im chwfją siądziemy przed mi „Dziennika Bałtyckie

go", to spróbują Najpre
wdopodobnie/ tsener Jo
se Faria wystawi nastąpi
jqcy skład' w bramce Ża
ki, od p-awej — Khalifa,
libera — El Biyaz, stooer
— Bouyahiaoid, z lewej
— Lands, w pomocy od
prawej: Haoaooui, Doi
my, Timovml I czwarty
Khalrf łub Merry Mustapha, a w ataku — AzU
Bouderbala i Krlmau.
Marokańczycy zapewne
rozpoczną mecz ostroż
nie, cofną sią na własne
przedpole, ale nie będzie
to obrona za wszelką ce
ną Spróbują kontratako
wać. Trener faria me sto
suje raczej ^p/ostra" dla
najlepszych
z uwodni*, ó w
aruzyny przeciwnej. Dla re
gu Baniek będzie mogl
poruszać sią swoboanic,
Gdyoy jednak Faria znre
nil zdanie, ło do tej roli
wyznaczy Hciną lub Khal
rl.
Jak poprowadziłbym Po
laków? Trzeba od pierw
szych minut próbować wcią
gać Marokańczyków na
poiską stroną oźety roz/u
żnili izyki ł skorzystać z
naszego atutu — kontr
ataku. Pozycyjny atak nut
przyniesie rcciej efektów.
Warto również „zaopieko
wać" sią Timoumim. Da
tego celu wyznaczYłbym
Marysiko,
Kto wygrał üczywlic'e
kibicują Mafo-czerwonvm,
chociaż bardzo sympatycz
nie wspominam pobyt w
Maroku. Poiacy powinni
wygraćI Natomiast zespół
maokański niech raczej
wygra z Anglią i Portuga
łią.
Notował (J. TEM.)

— Kto to wie...
— Kiedy zobaczymy na boi
sku Paoio Rossiego?
— Trudno powiedzieć.
niej jest długi...

Tur

W komentarzach fachowców,
wypowiedziach trenerów 1 pił
karzy podkreśla się, te Włosi

Jose Forio

stawia na Anglię
Poniedziałkowym
meczem
Polska — Maroko w Monterrey
rozpocznie *Lę rywilizacja w
grupie „F”. Zdaniem więkeso
ącl komentatorów faworytem
jest drużyna Antoniego JPteeL
niczka co nie inj czy, że zac
h.kasuj« na pewno owa pvt
Tego * a me go „dania )*at rów
nteż trener zespołu marokań
sklego Jose Faria,
„Zdaję sobie sprawą, że wy
żej notowani na Śwteoit są
Polacy — powiedział
Faria
na dzień przed rozpoczęciem
spotkania. — Dążyć więc bę
dą do zwyciąstwra, nas zadowo
5i Jut remis. Różnica ta Jest
dość istotna, dająca nam lei
ką przewagą
psychologiczną.
Za Polakami p-ieinseń* więk

l Bułgarzy rywalizowali nie tyl
ko i;e sob^, ale także z dużą
wysokością oraz... wysoką tra
wą na boisku. — „Czuliśmy
się momentami jak na lodowi
sku, a nie czuliśmy pod noga
mi boiska” — powiedział An
tonio Cabrini
Na śliskość murawy skarżyli
się też moi zawodnicy — stwier
dził trener Bułgarów Iwan Wu
Cfw. — Kilku z nich zmieniło
buty, ale 1 to nie pomogło.

A oto opinie o meczu
otwarcia mistrzostw:
Michael Hidalgo, b. tre
ner ekipy Francji: — Spo
dziewałem się h niku bezbramkowego — zgodnie z
tradycja. Zespół włoski był
wyraźnie lepszy.
Franz Beckenbauer, tre
ner RFN: — Obie drużyny
grały twardo, z wielką wo
lą zwycięstwa. Włosi prze
wyższali rywali wyszkole
niem technicznym
Bułga
rzy mogą dziękować opa
trzności, że udało lm się
wyrównać.
Hugo
Sanchez,
piłkarz
Meksyku: — To był nieo
czekiwanie bardzo ofensy
wny z obu stron mecz. Jest
zapowiedzią, że w tych mi
strzostwach nie będzie ła
twych rywali, ani łatwych
spotkań.
Cesar Luis Menottl. był r
trener Argentyny: —
To
nie było wielkie widowi
sko piłkaTSKie. Włosi czuli
się Jut zwycięzcami i dla
tego
stracili
arcywazny
punkt. Walczyć trzeba do
Końca.
(J. TEM.)

sze doświadczenie
i obycie
międzynarodowe, chyba też ie
psze przygotowanie
fizyczne
Ale z drugiej strony w mo
im zespole grać będzie pięciu
zawodników występujących w
klubach i wodowyer i dlate
go każdy
n ust się nas oba
wiać.
Fawwjrtem n*««J fctipy jest
według mnl* zespól angielski
ł dobrze, że grać będziemy z
nim dragi mecz. O naszym udziaie w dalszej
fazie mlstrzoatw, eo biorę naprawdę
pod uwagą, zadecyduje mecz
a i-ortugailą ii czerwca”...
Trener Faria powiedział też
t
nie ma tajunntc
1 może
ogłosić Już
te") z skład na
spotkanie z Poliką. Oto on:
Z a Ki
Khailfa (Hcina), Lamr-«, ki Hlyaz, Bouyahiaoui —
Doimy (Amanalah), El Hadda
out. Astm BouaerDaia Krin iu
— Tlmounu, Merry, Mustapha,

Uciążliwi 'UmgwaJczycj
fie-lgijacy dziennikarz« 1 pił
ihate Urugwaju mieszkają w
tym samym hotelu. Do kie
rownictwa
wciąż wpływają
skargi, że przez całą coc gło-i
no gra r«dlo, ktoś tańczy 1
do t rano trwają pingpongo
wa mecze. I o dziwo skarżą
cymi się wcale nie są piłka zo leci żurnaliści z Belgii,
którym Urugwajczycy nie po
swa la jt. spać

Co piszą o nas inni?
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Puchar Bałtyku
pojechał do Jugosławii
W sobotą dobiegł końc* VII miąazynaiodowy tur
niej w koszykówce kobiet o Puchar Baityku ’ W ostat
nim dniu imprezy w hali AWF w Oliwie w pierw
szym pojedynku zmierzyły sią ekipy narodowe Buł
garii i Kanady. Stawką tego spotkania było drugie
miejsce. Czwarta drużyna igrzysk
olimpijskich
z
Los Angeles, drużyna „klonowego liścia” nie dała ra
ay wicemistrzyniom Europy. Koszykarki
Bułgarii
wygrały 7&:75 (48:42).
Był to nlezwyide wyrówm.
ny i chwilami bardzo emocjo
nujący pojedynek Obie dru
żyny zaprezentowały grę na
najwyższym poziomie. Bardziej
żywiołowe 1 szybsze Bułgarki
od początku
uzyskały mini
malną przewagę, którą utrzy
mały do końcowych
minut,
mimo precyzyjnych, doskona
łych technicznie akcji Kana
dyjek. Drużyna
zza oceanu
nie -wytrzymała
kondycyjnie
trudów tego turnieju, a to
dlatego, że praktycznie grała <
W'e wszystkich meczach jedną
„piątką”, mając na ławce rt
zerwowych jeszcze tylko czte
ry koszykarki, a przecież po
zostałe
ekipy
dysponowały
dwmnastoma zawodniczkami
Najwięcej punktów uzyska
ły: dla Bułgarii — Larisa Sachova — 17. Madlena Stanewra
— 24, Eulalia Slavczeva — 14,
dla Kanady — Misty Thomas
— 25. Anna Pendergast — 19,
Andrea Blackwell — 14.
W ha’1 gdyńskiego Bałtyku
zmierzvłv
się reprezentantki
ZSRR i Węgier. W tym przy
padku zwycięstwa którejś z ekip dawaio jej czwarią loka
tę. Po zaciętym, a w’ końców
ce dramatycznym
spotkaniu
wvgraly koszykarki ZSRR 82:81
(45:53).
Dc przerwy Węgierki uzys
kalv wyraźna przeu'age i wy
daw'alo się,
iż odniosą suk

ces Jednak w drugiej części
meczu zawodniczki radzieckie
zastosowały przez kilka minut
pressing na całym Dolsku, agre
sywne krycie w obronie i odrobiły straty
W końcóww«
szala zwrycięstwa
przechylała
się raz na jedną raz na dru
gą stronę. Ostatni rzut nale
żał do zawodniczek ’ x Kraju
Rao.
Najwięcej punktów zdobyły
dla ZSRR — Elena Ksenzik —
15, Elena Paraszczenko — 14
ona z Janina Piekarska ja, Ta
tiana Zgun 1 Elena Zajat p&
11: dla Węgier — Zsuzsa Boksay — 24, Judit Szu’losk —
20 i Anna Farkas — 2
W ostatnim meczu turnieju
zmierzyły się ekipy Jugosławii
1 Polski. Rezultat lego meczu
praktycznie nie zmieniał sytu
acji w końcowym rozrachun
ku. Oczekiwano
-więc ładnej
gry, ciekawych rozwiązań tak
tycznych. Jednak różnica umlejętności pomiędzy obu dru
żynami była zbyt duża
Jugosłowianki od początku uzys
kały prowadzenie, ktö’-e sys
tematycznie powiększały wy
gryw-ajac 98:69 (51:32).
Zespól „plavich” mając w
swoich szeregach Razi.ię Muja
novic, ponad dwa metry mie
rżące koszwkarkę oraz nlewie
le mniejsza
Polonę nornik
był dla reprezentantek T’blSM
przeciwnikiem zbyt trudnym.

Zwycięstwo rugbistów Ogniwa
i wygrany mecz Lechil
W kolejnej serii spotkań o
mistrzostwo I. lig1 rugby, ns
boisku przy ul. Jtne z Kol
na w Sopocie drużyn. Ogni
wa podejmowała zespół Czar
nych Bytom i odniosła prze
konywające
zwycięstwo
36:3
(16 0).
Gdyby, wynik był co naj
mniej o dwadzieścia „oczetc”
wyższy, rywale zespołu sopoc
kiego byliny bardzo zadowo
leni,
a tak opuszczali piać
gry w pełni szcze.ścia. Słusz
ne pretensje miał trener Ed
ward Hodura do swoich pod
opiecznych za grę zbyt indy
widualną.
Do przerwy najlepsze wra
żenie
zrobił*
trzecia linia
„młyna” giając* w składzie:
Grzegorz Katała. Piotr Szwicii
tenbers, którego w II części
zastąpił Dariusz Marciniak 1
Zbigniew Piwowarski. Wyko
rzystali
oni sporo sytuacji
zdobywając w sumie 18 punk
tów. Osiem „oczek” uzyskali
Kacała i Piwowarski, a pozo
stałe punkty dla Ogniwa zda
byli: Darlu-.z Subacz. Wiesł.w
Grzyb Andrzej Iangne*-. Syl
wester Hodura 1 Ryszard Ka
miński — po 4. „Honorowe”
puntrty dla
Czarnych uzys
kał z karnego
Grzegors Ci
chocki.
Zespół Ogniwa
wystąpił w
»kładzie: obrońca — S. Hodura, atak — Tomas«
Witecki,
Robert Barneta, Maciej Ma
tuszak, Arkadiusz
Wielgosz,
łącznik aiaku — Ryszard Ki
miński, łącznik młyna — Grze
gorz Szostek, trzecia linia mły
na — Kacała, Szv. irhtenberg,
Piwowarski, druga Unia mły

na — Andrzej Stępień. And*zeJ
Purstow’ski, pierwsza linia mły
na — Andrzej
Langner, Da
riusz Ruhocz, Dariusz Podlastk (Wiesław Grzyb).
Natomia-t rugbiścl
I.echii
Gaańsk występowali +vm ra
zem na wyjezazie pokonując
w Lublinie zespół
Budowla

Przegrała zarowno
Arka, jak i Olimpia
Zapowiadając
wyjazdowe
mecze Il-Ugowe piłkarzy Arki
Gdynia i Olimpii Flbiąg -in
formowaliśmy, it trudno
bę
dzie wybrzezow^Tn zespołom
wyciągnąć” nawet remisy w
Wałbrzychu 1 Pabianicach
z
zagrożonymi spadKiem zespo
łami Zagłębia o^az Włóknia
rza. Tak też się stało.
Arka przegrała w Wałbrzy
chu z Zagłębiem 0:1 (0:0) tra
cac
bramKę
w końcówce.
Strzelcem goia, dającego Za
głębiu oba punkty był Krzy
sztof Karwowski
w 80 min.
Spotkanie obejrzało ok. bon wl
dzów.
Oliranla
Elbląg uległa
w
Pabianicach
Włókniarzowi
również 0:1 (0.0), tracąc
po
dobnie jak Arka bramkę
w
końcówce w 80 min., z tyrn,
że z rzutu ktjrnego. Strzelcem
gola był Andrzej Jacek. Mecz
obejrzało ok. 1,5 tys.
wi
dzów’.

Stnczniowiec-Mieriź 1^:6
Zawisza-Wybrzeże 16:4
przegrał problematycznie 1 do
remisu z Wijatkuwskim,
H.
Rychłowski wygrał w III star
ciu ze Skidanowem, który zo
stał
poddany, T. RychłowsKi
■wygrał 3 0 z Michalczykiem,
Nawrocki uległ u:3 Zwierzchowskiemu, Piwko w) grał w III
starciu z Witkiewiczem, który
został zdyskwalifikowany
za
nieczyste uderzenia. Cichocki i
Buczkowski
(obaj
Stocznio
wiec) : zdobyli punkty vo na
skutek braku przeciwników
W B>dgoszczy Zawisza wy
grał z GKS Wybrzeże Gdańsk
16:4. Spośród gdańszczan Klass
zdobył punkty walkowerem, a
zremisowali Frg.vzczak (z Ku
źnią) i Majka.
Wyniki pozostałych «potka ń
pierwszej grupy II ligi bokser
skiej: Błęklini Kielce — Gór
nik Knurów 13:7, Victoria Ja
worzno — Olimpia
Poznań
5:15
67—33
9:1
k Olimpia
62—38
8:2
2. Stocznii wiec
54—46
6:4
3. Błękitni
56—44
4.(
4. Górnik
4:6
5. Zawisz*
47—53
6. Victoria
40—60
4:*
7, Miedź
3:7
36—64
S. Wybrzeti
1:8
38 -62
(ko)

Przed finał rai dyskutowano
przede wszystkim o pechu Wło
chów, potem jednak ważne by
ło Już tylko to, co działo się
wczoraj na obiekcie TKKF
Przymorze, Piłkarskie Mlstrzotw*
Trójmiast*
„Mini-Mundial 86”, w którym główne tro
feum fundowała nasza redak
cja
całkowicie
zdomlnow ty
serca kibiców i ambicje piłka
rzy Tych pierwszych byłe, Jak
zwykle zresztą, sporo, cl dru
dzy, cc można oez przesady
stwierdzić, g^ail futbol, który
znamionował techniczną aojrza
łość.
Do decydującego pojedynku
stanęły
ekipy
Meksyku
i
Włoch, Pierwsi nie przegrali
w eliminacjach ani razu, dru
dzy , choć zanotowali porażkę
z Koreą Płd, wyeliminowali po
pasjonującym szybkim chwi
lami błyskotliwym z obu stron
meczu drużynę Francji, złożo
ną z graczy Gedanil l Stocznio
wca, i przesądziły cudowne
b amki Andrzeja G-ubby. Na
giełdzie opinie były podzielone,
a obu ekipom dawano równe
szanse
Był to ' mecz drużyn wyra
chowanych, zawodnicy rzadko

Ianowskl
uciekł
obrońcom
Włoch i z ostrego kąta wpa
kował piłkę do siatki: 1.0 d’a
Meksyku! Włosi nie rezygnowa
11. Gdy Jednak finezyjnego po
dania A Grubby na klasyczną,
czystą pozycję nie wykorzy
stał K, Murzyn Włosi stracili
nadzieję. Atakowali dalej, ale
bez asekuracji 1 I. Rodziewicz
sw-obodnie strzelił di* Meksy
ku drugiego gola.
Był to piękny meci z oou
stron, zwycięstwo zaś przypa
dło drużynie odrobinę dojrzal
szej w ataku. Trzecie miejsce
dla RFN. a czwarte dla iDanii
— tak pięknie grającej w eli
minacjach Puchar naszej re
dakcji z rak red. Pawła F owalskiego odetuał kpi. Meksy
ku — Janusz Rodziewicz. Wraz
z nim grali w drużynie: J.
Szypułowski, }.
Rodziewicz,
M. Raczkowski. M. Rościszewski, M. Szalczewskl. S. Jaku
bik, M. Solarski. A. Kostrze
wa, J. Golanowskl (król strzel
ców' — 22 gole). Organizatorom
z TKKF Przymorze — brawa
za wspan.ałe przygotowanie lm
prezy! Tak trzymać!

I

Puchar rfDB" dostał sto w godna

Dzisiaj (1 czerwca) Polskie
Radie rozpocznie Studio Mun
dial o godz. 6.30. O godz. 13.25
— wiadomości mundialów*. W
godz. od 33.45 do 3 <)0 — Stu
dio Mundial, w tym mtci Pol
ska — Maroko.
Telewizja Polska rozpoczyna
transmisją meczu 7-SRR — Wę
gry C godz. 19.55 O godz. 23.15
— Maroko —• Fulska i »krót
spotkania Argentyna — Korea
Południowa,
Mec« Argentyn» —
Koree
Fid. sędziuję Ranches Armtnio
(Hiszpania).
pojedynek
ZSRR — Węgry sędziuje I.uigi
Agnolin (Włochy), a mecz Ma
roko — Polska sędzi* urugwaj
ski Jose L. Martinez Baran.
Nie Jest on zbyt znany na are
nie międzynarodowej. Pozosta
wał on w cieniu swojego ;od*
ka Juana Catdellino.

podejmowali
ryzyko,
liczyła
się dokładność i wzajemna ase
kuracja. Brylujący; w obronie
Włochów' AndizeJ Czyinlewski
blokował pewnie Jacka Golanov,skiego, a z drugiej strony
przebojowego Krzysztofa Mu
rzyna powstrzymywał
skute
cznie, twi rdo gralacy Janusz
Rodziewicz — kapitan Meksy
ku. Gdyby jednak w tym frag
menele gry doskonałą sytuację
w rhorzystał właśnie
Murzyn,
który w sytuacji »„m na sam
i goalkeeperem turnieju
—
Januszem Szypułowskim strze
lił zbyt nerwowo 1 fatalnie
ch ybił...
W normalnym czasie, mimo
kliku straszliwych kotłowanin
na polach karnych obu dru
żyn, nie padła żadna bramka.
W obu zespołach wvróżniaJaco
grały bowiem linie defensy
wne. Również pierwsza cześć
dogrywki nie przyniosła rezul
tatu. Akcje V
Grubbv, A
Jakubowicza 1 K Golawskiego
z Wioch i A. Kostrzewy, J.
Golanowsklego oraz I Rodzie
wicza hyły Dłynne. ale pozba
wione elementu ryzyka i za
skoczenia. Pierwszy gol padł
w drugiej części dogrywki. Go

nych 33 i 1 (1:0).
W pozosta
łych spotkaniach
Orkan So
chaczew przegrai z Budowla
nymi ł.ćdż
0:10 (0:4), Skra
Warszawa
zwyciężyła Śląsk
Ruda Slaska 24:3 (10:0), Posna
nia Poznan uległa AZS AWF
Warszawa 6:22 (0:16).
(J TEM.)

Wspaniały ankOM*

!

polskich pilotó*

I

Wspaniałym tukc«a«rr —
zdobyciem dwóch cłótych i
jednego brązowego medalu
— zakończył alą atart poi
»kich pilotów w V sam flo
towych mistrzostwach śwl»
ta rajdowv-naw^gacyjnych,
rozegranych, w hi*»pań*k4«J
miejscowości Caiteion
d*
Piwna.
*
Mistrzami świata sioitali
Krzysztof Lenartowier i Ja
nusz Darocha, brązów* me
dale zdobyli Wacław Nycs i
Marian
Wieczorek
nato
miast trzecia nas^a załoga
broniąca tytułu wicemistrza
świata — Witold Świadek 1
Andrzej Korzeniowski, za
jęła 4 miejsce.
Drugi złoty m*dal sdoby
li Polacy w klasyfikacji M
społowej,
nokautują*
wprost swych rywali druży
ny RFN I Hiszpanii.

Rekord świata
iv skoku wawyi
Stefka Kostadinowa (Buł
garia) ustanowiła
rekord
świata w skoku wzwyż ko
biet wynikiem 2,08 m. pod
czas międzynarodowego ml
tyngu lekkoatletycznego w
stolicy Bułgarii, Poprzedni
rekord należał do jej ro
daczki Ludmiły AndonoweJ
1 wynosił 2 07 m.

Kolejna sensacja
na Roh.nd Garros
Do dużej
niespodzianki
doszło w lii rundzie mięnarodowych
mistrzostw
Francji w tenisie, rozgry
wanych na kortach Roland
Gan os.
20-letni
Andriej
Czesnokow (ZSRR) wygra_
ze Szwedem Matsern Wllan
derem 8:3, 6:3, 6 3.

Medale dla Judokftw
Przewodniczący
GKKF1T
— Bolesław Kapitan udeko
rował iu deków medalami
za wybitne osiągnięcia spor
towe. Złoty medal otrzyma
ła Beata Maksymow srebr
ny Rafał Kubacki, a brązo
we — Joanna Majdan, Ma
ria Gontowicz, Janusz Pa
wlow'SKl, Wiesław
Błach.
Waldemar Legień, Jerzy Ko
lanowskL

Porażka Carla Lewisa

Mało Interesujący był gdań
Agencji
AP w obszernym »yczna mteeaauk* rutyny z niło ski mecz bokserski o mistrzo
dwjodr Inkowym
materiale d ością. Zawodnicy doświadczę stwo II ligi między Stoczniow
przytacza fragmenty konferen nl
muszą
być
uzupełniani cem i Miedzią Legnica, wygra
cji prasowej. Jak* odbyła aię prze» młoaycb Uważam.
że ny przez gdańszczan 14:6 Nie
w Monteirey * udziałem częś Muncial to głównie Impreza chodzi o to, że goście nie wy
ci ekipy polskiej. „...Polacy dla tych drug.ch, stwarza porze sławili zawodników w wadze
są zaliczani do faworytów gru cięż okazję wykazania się ta półciężkiej i ciężkiej, lecz o
py
przywieźli do Meksy lentem. pokazania się światu. poziom pozostałych walk. Je
ku zróżnicowaną wiekiem ekl Myślą, że * tej »zansy skorzy dynie Henryk RJfcłftowski jak
przyssało
pę,
w której liderem
jest stać mogą w mona zespole na mistrza Polski
zademonstrował ivpro't wzoro
Zbigniew Boniek” — pisct a- przede
wszystkim
Daiiusz wy «posob rozwiązania walki
gencja AP Przytacza również Dziekatiowski 1 Jan Urban...”
z silnym rtdzieckim pięścia
opinię trer.ei* Autor, eg Piech
Atmosfer* w zjspole Jest
niczka i Zbigniewa Bobka o bardzo dobra. Wszyscy są świa rzem Ä. Skidanowem, walczą
cym w barwach Miedzi. Zanim
zbliżających się spotkaniach,
domf celów 1 szansy przed Ja
„WoUłbym grać w In angora ką srają” — oap*rl Z. Bontek. zabrzmiał gong wzywający obu
pieśeiarzv Jo III rundy sekun
cyjnym meczu s drużyną An
dant Miedzi poddał Skldanoglii lub Portugalii — powie
Prognaiy
„Zlbłera"
wł, który pod konie« II star
dział A Pltchnlcsek — Rvzy
cia był liczony.
k«, w pierwszym apołk*niu z
Najpopularniejsza
gazeta
co
A oto wyniki techniczne me
mak
ai.anym rywalem j«at
dzienna
Meksyku
—
.Excel
czu, ua I miejscu , pięściarze
doayć duże...”
sior’’
w
swojej
koresponden
Stoczniowca:
Szamp wygrał 2:1
O powafcnvm roaejśdu do
poniedziałków ege spo-ikania z cji s Monierrey przytacza vy z Majka (Gdańszczanin chciał
pow
cdi
Zbigniewa
Bońka,
skończyć walkę przed czasem
Marokiem mówił także Zbig
niew B nitki „...Bywa często, który w p’-zeclwienstwi« do nit bacząc na obronę. Wygiął
ż* wynik pierwszego spotka większości fachowców nie ty walkę dość wyraźnie, lecz sta
B’-azylii do tytułu ml- nowczo
za
dużo inkesował.
ni* ni* dłoydujace znaczenie puje
strzowsKiego. Nit 1 stewia też Głos przyznający zwycięstwo
dl si
lostów awansu.
Dlatego
obrońców
tego trofeum. Majce był nieporozumieniem),
przystąDlmy do niego maksy na
Moimi kandydata
M. Geślak wygrał w III star
malnie «koncentrowani, i wda AVłoehówr
mi
d„
-zołowrj
czwórki są
ciu przez rsc z Nahorskim. K.
rą w zwycięstw'©. Nie muszą
też dodawać, te wynik inau Verry, ZSRR Argentyna i Pol Gęślak przegrał 3 do remisu
tka”
—
powiedział.
z
Fławuszewsklm, Klersznik
guracji ma ogromne znaczenie
p-iychołogiCarie •” — powiedział
Bon lek
Popisjtwony o eherakterysrtvkg
»wo Jego zespołu A, Plechnice«k »twierdził:
te kia

Dziś w Meksyku
na antenie PR
\ na ekranie T V

Nasz« ztwodnlczki przy silnuj
Jak tur Mujanovlc ni# miały lad
nych szans. Niewiel« niższa oa
Majanovic — Wiesława Piutrkiewicz, znana w
Gdańfku
pod nazwiskiem Konwent, wy
glądała jak „patyczek” przy
olbrzymim „konarze”. Jak w
tej, sytuacji można było ocze
kiwać wyrównanej walki?
W tej sytuacji Polki próbo
wały rzucać z czt«rech-pięclu
metrów.
rzadko
próbując
wchodzić pod kosz, gdyż cze
kały tam na nie ailne, długie
ręce Mujanovlc Dobrze radzi
ła sobie, zwłaszcza w i poło
wie, Małgorzata
Wołujewicz,
której — lak Jak pozostałym
wchodzącym do reprezentacji
koszykarkom. — dobrze irobiła
ta „aklimatyzacja” wśród gro
na zagranicznych rywalek.
Drużyna poiska zajęła ostat
nie miejsce, ale w tym turni«
ju nie wystąpiła w najsilniej
szyrn składzie. Trenerzy rtpre
zeirtacji dokonają
przebudo
wy ekipy mai od owej i młode
zawodniczki, jak
Małgorzata
Kubiak, wspomniana Wołuje
wicz, a także Małgoizata Ur
banowska, Beata Kalinowska
i Katarzyna Kowalska dopie
ro poznają smak
dużej k*
szykówkł.
A oto ostateczna
kolejność
gdańskiego turnieju o Puchar
Bałtyku: 1. Jugosławia »
pkt., 2. Bułgarią — * piet.,
3. Kanada — 8 piet., 4. ZSRR
— 8 pkt , I. Węgiy — « pkt.,
«. Boiska — 5 pkt.
Najskuteczniejszą zawodn'cz
ką óyła Anna JaskurzyńsKa,
zdobywczyni
131 pkt., jttóra
wyprzedziła
* Jugosh/wiankę
Raziję Mujanovlc — 123 pkt.
Puchar zwyciężczyniom turnie
ju — zawodniczkom Jugosła
wii wręczył
prezydent
m
Gdańska — Kazimierz
R mkowski.
J TEM.

Sport w krain j
I na świecił

M.

%

FORMULA

Karny był, zdaniem
łódz
kich iprawozaawców bardzo
dyskusyjny.
' Zaaraiccwany
przez obrońcę Olimpii Biangę
napastnik gospodarzy feowlnskl upadł 1 sędzia wskazał na
punkt oznaczający Jedenast
kę”. Wprowadziło io zdener
wowanie w szeregi elblażan.
Gdy w’ 86 min. bardzo ostro
zaatakowany został zawodnik
Olimpii a sędzi* na tó
nie
zareagował, I onarrl Huiowski obraził arbitra słownie, z*
co otrzymał czerwoną kartkę
i Olimpia giała odtąd w dzie
* ątkę.
(ko)

W San Jose odDył
»*1
pierwszy w tym sezonie mi
tyng leiKKcatletyczny z cy
klu Grand Prix. Najwięk
szą niespodzianką zawodów
była porażka czterokrotne
go mistrza olimpijskiego z
Los Angeles Amerykanina
Carla Lewisa w biegu na
100 m. z Kanadyjczykiem
Benem Johnsonem — 10.01,
a Lewis uzyskał 16.IC »ek.

Śmierć na tore«
w Le Man*
Do tragicznego wypadku
doszło podczas 24-godzinna
go wyścigu samochodowegj
na rotze w Le Mana. Samo
chód 32-letnlego
kierowcy
austriackiego Jo Gartnera
wyleciał z toiu i stanął w
płomieniach. Gartner po
niósł śmierć na miejscu.

GZETEZiai
Szombierki — Dozamet
Nowa Sól 00,
Chrobry
Głogów — Odra Wodzisław
1:1
(1:0),
Zagłębie ‘Wał
brzych — Arka Gdynia 1:0
(0:0), Piast Gliwice — Odra
Opoie 3:1 (0:0),
Zawisza
Bydgoszcz — Gwardia War
stawi 1:3 (0:0), Sleza Wro
cław — Moio Jelcz Oława
0:2 (0:0), Radomiak — Olim
pia Toznań 0:0, Stal Sto
cznia — GKS
Jastrzębie
1:0 (1:0).

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
M
16

Włókniarz Pabianic* —
Olimpia
Elbląg 1:0
Jagiełlonia — Górnik Kou
row 3,0 (0:0), Igloopol —
Unia Tarnów 3:1 (1:0), Re
sovia — Błękitni Kielce 0:3
(0:3), Stal St. Wola — Po
lonia Bytom 0:1 (0:1), Wl■s!a Kraków — Start f,6dż
1T (1:1), Ursus — B^oń Pa
dom 1:1 (0:0), Korona K:*l
ce — Hutnik Kraków 1:*
(1:0).

■

Olimpia
Odra W'.
Zawiszą
Szombierki
ładomiak
ftlęza
Stri St.
GKS
Chrobry
Piast
Arka
Dozamet
Gwardia
Zagłębie
Mo to Jelcz
Odra O

38 16
32:22
32 22
30:24
28:26
27:27
27:27
26:28
26:28
25:29
25:29
24:30
24:30
23:21
23:31
22:32

33—17
33—21
38—27
32—27
20- -21
25—25
22—3?
27—26
22—23
23- -26
19—28
20—29
28—38
23—23
29—38
31—32 '

1.
2.
J
4.
5
6.
7
8.
9.
10.
W.
12.
13.
14.
15.
16.

Polonia
Wisła
Hutnik
JagieUonia
Górmk
Rroń
Igloopol
Resovia
Włókniarz
Olimpią • .
Stal St. W
Start
Koron*
Unią T.
Ursus
Błękitni

M:l!
36:18
31:23
3123
29:25
38:26
28:26
28:26
27:27
26:28
25:29
24.30
22:32
21:33
20:34
11:37

«—m
S6-—*J
33—11
30-23
32—i 1
2*—M
20—18
24—28
2V-14
16—84
?»- -81
28—38
18—M
27—3*
2V-33
V—38

iVa fff-ftfCTOVOTfVM
fronda piłkarskim
Słabnie lider grupy II Gwar
dia inszalin,
która doznała
kolejnej porażki i to na wła
snym stadionie Niestety, pot
knięć koszalińskiego
zespołu
nie potrafi wykorzystać -Slocz
niowiec Gdańsk, który też tra
ci pumety — tym razem prze
grał w Bydgoszczy z Polonią.
Równo dobrze g'a z wybrzeżowycli zespołów ostatnio je
dynie Wisła Tczew ale jej fi
nisz Jest już spóźniony
A olo wyniki
23 kolejki
(do końca rozgrywek pozosta
ły
Jeszcze tylko
trzy).
Wisla Vczew —
Włocławia
1:0 (0:0) Bramkę dla
Wisły
zdobył Meyer w 52 min. Skład
Wisły: Templer, Liebig. Rożyc
k’, D'szer.
Milkc
(Kolo«)
Meyer. Boruń Kwidziński, Ol
szewski. Czarnecki.
Milbrodt.
Tt/wewlanie mieli wyraźną nrze
wagę w polu, lecz zawodzili
pod względem skutecznośt i.
MRKS Gnańsk — Lubuszamn Trzcianka 0:3 (0:1). Bram
ki dla Lubuszanlna
zdobyli:
Markowski w 42 1 Całus w
65 min.

Polonia Bdf. — •toesnłw
GdańMł 3:0 (0:0). Bramki
Polonii zdobyli: Schwarz, w
i Pilarski w 84 min. Stocz
wiec miał inicjatywę w I p
wie Po przerwie gdy bydg
czanie przyspieszyli zdobył
końcówce dwie bramki.
Wyniki pozostałych spotk
< ho.inrczanka — Wda Swl«
0:0.
Wieiim
Szczecinek
Gryf Słupsk 1:3 (0:2), Ow
dia Koszalin — C.oplanla I
writ, law
0:1
(0:1),
Czn
Słupsk — Chemik
Bdg
(0 t]
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8
9
m.
H
V
17:
14

(Iw a i di*
Wisła
Stoczniowiec
Goplanie
Polonia
Wtelim
Chemik
Gr-f
Wda
T.ubusranln
Włocławia
Czarni
Cholnlczanka
MRKS

tell W 11
18:18 *8—*0
*1:1# S3—S3
*7:19 38—30
26:20 25—1«
2551 22—16
24:22 29—28
24:22 27—*2
23:?3 74 24
23:23 39—41
22:54 23—27
15:31 24—45
14-29 17—34
13:33 20—38
(ko)

I losowanie
2, 19, 23, 31, 32, 40
dodatkowa 24
II losowani*
12, 15. 19, 23, 34, 4t

