Pokerowe zegmiia w „grupie śmierci"

Mistrzowie świata'
OSWIADCZENII
KINNOCKA
W przypadku- aojścic
do władzy, rzqa opozycyj
npj obecnie partii laoourzystowskiej będz.e się
domagać, aby Stany Zje
dnoczone wycofały broń
nuklearną ze wszystkich
a.neryKańskich baz woj
skowych w Wielkiej Bry
tanii — oświadczył przywóaca Partii Pracy.
SOCJALIŚCI FRANCUSCY
PROTESTUJĄ
Opczycja
socjalistycz
na wu Francji odwołała
się we wtorek ao
rady
konstytucyjnej
przeciwko
pakietowi posunięć gospo
dorczych
ogłoszonycn
pizez rzqd premiera Jacq
uesa Chiraca.
Socjaliści
kwestionują zgodność
z
konstytucją V Republiki
przyjętej ustawy,
która
przyznaje rządowi upraw
nienia do wydawania de
kretów w celu prywatyza
cji 65 znacjonalizowanych
przedsiębiorstw,
likwida
cji kontroli ' cen
oraz
zmiany ustawodawstwa w
azieazinie socjalnej.
NAjWIi-KSZA
PRZESYŁKA HEROINY
Policja ho'enderska po
informowała w środę
o
przechwyceniu na lotnis
ku w Rotterdamie
naj
większej dotychczas wy
krytej w Euiopie przesył
ki heroiny o wartości ryn
kowej
w USA co naj
mniej 30 min doiaruw.
„OSZCZĘDNOŚCI''
Z EUTANAZJI
Akcja eutanazji w okre
sie nazizmu,
w wyniku
której
zamordowano
70 273 osoby, miało nc
celu zaoszczędzenie 835
milionów marek Rzeszy
Wynika ło ze statystycz
nego bilansu akcji oaczytanego w śroaę
przed
sądem
przysięgłycn we
Frankfurcie
nad Menem
w trzecim procesie doty
czącym eutanazji. Przed
sądem odpowiadają le
karze, którym akt oskar
żenia zarzuca udzielenie
pomocy do zamordowa
nia tysięcy umysłowo cho
rych.
NIEWIDZIALNY
SAMOLOT
Minister obrony
USA,
Caspar Weinberger nieo
czekiwanie ujawnił publi
cznie koszty nowego pro
grama zbrojeniowego, po
legającego na wyposaże
niu lotnictwa amerykań
skiego w
najnowocześ
niejszy bombow!ec „Stealtn", niewiazialny dla ra
darów nieprzyjacielskich.
Te nrewidzialność zapew
nia maszynie pokrycie ka
dł uba
specjalną farbą,
pochłaniającą fale elek
tromagnetyczne.
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Konferencja w ośrodku prasowym
radzieckiego MSZ
'

Porozumienia SALT
“to bezpieczeństwo
^

&

Zakomunikowanie
przez
prezydenta Ronalda Reaga
na, że USA w
przyszłość
nie bęaą przestrzegały tym
czasowego porozumienia i układu SALT II o ogranicze
niu strategicznych broni nfensywnych oznacza, ie obecne władze amerykańska
zmierzają w kierunku jeanostrennego
" wypowiedzenia
zobowiązań wynikających z
ważnych "
międzynarodo
wych
dokumentów praw
nych, które Związek Radziec
ki i Stany Zjednoczone prze
strzegały na zasadzie wza
jemności. Oświadczenie
tej
treści
złożył wiceministei
spraw zagranicznych ZSRR,
Aieksandt Biessmłertnych na
konferencji prasowej zorgani
zawanej w środę w ośroaku
prasowym MSZ.
Stanom Zjeanoczenym —
DodKreślił
wiceminister —
nie uda sie uzyskać prze
wagi wojskowej.

Gdańsk, 1986 — 06 — 05 — czwartek

Z. Messer przyjął

O. Dojnowa
i H. Soelle

Wczorajsze mecze zafcoń
czyły pierwsza fazę turnie
ju. Wszystkie drużyny nu
ją za sobą po jednym spot
kaniu. Teraz trenerzy przy
stąpią do pierwszych ana ■
liz nie tylko
występów
Pl ISSN 0137—9062
Cena 8 zł
swoich piłkarzy, ale takie
Nr Indeksu 35002
formy i umiejętności na
stępnych rywali. Zapewne
sporo pracy mieć b^dą taje
że służby medyczne
poszczegółnycn ekip. Dotych
czasowy przebieg Mundialu
wskazuje, że walka o kat
dy punkt, o każdą bram
I
| tł '
f
kę, jest bardzo twarda i
niektórzy zdrowotnie „wy
siadają".
- -t
Podczas meczu z Maro
kiem kontuzji uległ ’ Da
riusz Kubicki. Jak oświać
czył na-sz lekarz — dr Ta
produkcji między PRL a NRD -technicznego obu Krajów, deusz MoszKowicz - piłkarz
do 2000 (
osiągniętego • poziomu roz Leg’i ma stłuczony staw
Najważniejszą ' płaszczyz woju wzajemnych stosun kolanowy z..krwiakiem. Z
ną współdziałania gospodar ków gospoda i czych i na zajęć treningowych iosis.1
czego z NRD pozostanie wy ukowe-lecnmcznych,
o- wyłączony na dziesięć dni
Przy okzji warto zapoz
miana maszyn i urządzeń W . raz - warunków niezbęd
latach _ 198o—90 dwustronne nych ala przejścia do no nać się z danymi podany
obroty osiągnąć mają
11,1 wego, wyższego jakościo mi przęz dr. Moszkowicza.
mld rubli. Z tejj sumy 2/3 wo etanu współpracy j wy dotyczącymi wysiłku wło
przypadać pędzie na wym a- konywania zadań w dzie żonego w pojedynek z Ma
nę dóbt inwestycyjnych. Ce dzinie zwiększenia spene- rokiem Otóż podczas tegc
lem obu krajów jest dosko oznej wyaajności pracy, meczu nasi piłkarze straci
kilogramów, * I
nalenie istniejących już kon intensyfikacji
gospoda^ ,li - nieco
kg,
strukcji oraz wprowaazenie ki i podnoszenia stopy ży tak* Wójcicki — 2,7
do produkcji nowych.
ciowej ludności, obu kra Ostrowski — 2,7 kg, Maty
jów.
i öjS — 4 kg Bunco i — 2,5
kg,1 Komornicki — 2.3 kg
Od 2 do 4 bm. przeby
Smolarek — 3 kg, Dzieka
wała w Polsce delegacja
specjalistów Ludowej Re
pu Pliki Bułgaili pod prze
wodnictwem członka Biu
ra ; Politycznego KC BPK
wicepremiera
pizewodniczęcego Rady Gospodar
czej przy Radzie Minist
rów LRlts Ognian» Dojno
wa.

je i w momencie gdy dochouzi do piłki. „Znam to
z Hiszpanii i częściowo z
włoskich boisk ’— powie
dział Diego.'— Możr.a się
przyzwyczaić Dopók nie
złamią mi nogi będę wal
czył".

Współpraca gospodarcza Polski z NR£,
Bułgarią i Czechosłowacją
,

Wspólna troska o

4 br. prezes Rady Mini
strów
Zbigniew
Messner
przyjął członka Biura Polity
cznego KC BPK, przewodni
czącego Rady Gospodarczej
4 bm. odbyło się w War
przy Radzie Ministrów, wice
premiera Luaowej Republ ki szawie spotkanie współprze
Komitetu
Bułgarii Ogniana Dojnowa. wodniczących
Omówiono problemy współ Współpracy Gospodarczej i
Naukowo-Technicznej
mię
konłynentalnych rakietuch bo pracy między obu krajami.
dzy Polską a NRD wicepre
listycznych naziemnego ba
miera Władysława Gwiazdy i
zowania, jak i w rakietach
przewodniczącego
4 bm. prezes Rady Min - zastępcy
łodzi podwodnych — stwier
Rady Ministrów '< NRD Horsta
strów
przyjął
zastępcę
prze
dził S. Achromlejew.
wodniczącego
Rady Min'- Soelle. Zgodnie z ustaleń aJeśli Stany
Zjednoczone strów NRD Horsta Snelle. O - mi przyjętymi podczas ub:3zaczną rozbudowywać swo mówiono problemy wzajem giorocznego spotkania Woj
ją broń strategiczną,
prze nej współpracy. W rozmowie ciecha Jaruzelskiego i Ericha
podpisali
oni
kraczając limity ustalone w uczestniczył
wicepremiei Honeckera
SALT I i SAl T . li, Związek Wtaaysław Gwiazda oraz am „Wspólny harmonogram re
Raaziecki oapowie
wystar basaaor NRD
Horst Neu alizacji programu 1 wielolet
niego rozwoju współpracy w
czająco skutecznymi posumę bauer.
dziedzin!« nauki, tecnniki
i
ciami.
(PAP)

Delegaci na 1 Zjazd PZPR
wśród gdańskich harcerzy

,

Czy Maradona, bęazie w
pełni sił podczas dzisiejsze
go meczu ‘ Argentyny
z
Włocharrr? Lekarze twier.
tdzą,_że Diego wybiegnie w
pełni ' sił i zaprezentuje!
swą wielką klasę w rywa
’Uiacji z kolegami z ligi.
i Właśnie mecz
mistrzów
świata z 1978 roku i mistrzów cztery lata później — Wiocnów wywołuje w Meksyku sporo pmo-

Omówiono stan współ
żq. W efekcie szkoła prze pracy i określone kierun
staje
być
dla
dzieci
drugim
W ramach ogłoszonej przez redakcję „Sztandaru
ki dalszego rozwoju spe
domem. Uważam, ż« partia cjalistycznej
Młodych" akcji „Dyskutujesz — decydujesz" z mło
Wraz z wycofaniem
się
- integracji
powinna pomóc w określeniu
dzieżą zrzeszoną w ZHP spotkali się wczoraj delegaci
Stanów Zjednoczonych z po
w
dziedzinach
górnictwa,
warunków, jaKie muszą speł energetyki, pi zemysłu
gdańskiej organizacji partyjnej na X Zjazd PZPR: za
rozumień SALT I i SALT łl
che
niać
potencjalni
kandvdaci
na
stępca
członka
Biura
Politycznego,
I
sekretarz
KW
wygasną ograniczenia stratę
micznego oraz hutnictwa i
stanowiska.
JaKże
czę
takie
PZPR
w
Gdańsku
—
STAN.SSAW
BEJGER,
wojewodo
gicznej broni ofensywnej —
przemysłu
maszynowego.
sto bowiem ich nieprawidło
gdański — MIECZYSŁAW CYGAN, I sekretarz KZ PZPR
oświadczył szef sztabu ge
we
postępowanie
przynosi
V,
WUSW
—
LUCJAN
MĄCZKA,
redaktor
naczelny
neralnego
sił
zbrojnych
Omawiane problemy zo
szkody nie do oambienia,
„Dziennika Bułtyckiego" — ANDRZEJ PIERSClŃSKl, ak
stały ujęte w protokole
ZSRk, pierwszy wicemirvste'
Marek Jeszke z Gdańskiej podpisanym przez wice
tor Teatru „Wybrzeże" — JaN SIERADZiNSKl, I sekre
obrony ” ZSRR,
marszałek
Chmqgwf ZHP zwrócił uwa premiera Zbigniewa Szatarz KZ PZPR w PLO w Gdyni — JERZY WiELINSKI
Siergiej Achronvejew.
gę nu niepokojące, aczkol łajdę i Ogniana Dojnowa.
oraz delegatka gdańskich harcerzy — zastępca komem
W pierwszej kolejności wy
wiek marginalne, zjawisko
canto Hufca ZHP Gaansk-Portowa — hm PL HENRYKA
•
•
•
gasną ogianiczenia dotyczą
wykorzystywania przez nie
BEDNARSKA,
ce zwiększenia liczby mięWieloletni
program
i roz
których księży emblematów
dzykontynentałnycn rakiet ba
woju współpracy gospodar
i
mundurów
harcerskich,
do
Mecz RFN z Urugwajem zgodnie z przypuszczeniami, był niezwykle intere
listycznych, co przewidywa
czej i i naukowo-technicz
Wśród zaproszonych gości iq się no co dzień. Gros z
ło tymczasowe porozumienie ooecny był takie sekretarz nlcn dotyczyło najbliższej im celów niezgodnych z ich prze nej między PRL a CSRS
sujący i stał na wysokim poziomic. Piłkarze obu drużyn grali z impetem, ale
SALT I. Nasteome wygasną KW PZPR
d0 2000 r. opracowano z
w Gdańsku — sfery — oświaty. Pytano m. znaczeniem.
również ostro. Dochodziło do wielu groźnych starć.
■
’
ograniczeni co do zwięk izyaor Sobczak oraz zastęp in. o zasaanośc wprowadza
uwzględnieniem potencjału
szania liczby łodr> podwod ca naczeln.ka ZHP — hm PL nych cd nowego roku szkol • 1 Dokoócceale aB etr. 2 gospodarczego 1 na u ko woLa zdjęciu: Jorge J3 Siiva (po prawej) z Urugwaju w akcji.
nych z rakietami balistyczny Krzysztof Piotrowicz.
rego zmian w programach
mi. Stracą moc obowiązują
szkolnych, o praktyczne mo
nowski (55 min. gry) — 'cj.. Nie mniej
wielkich
Ne spotkaniu
poruszano żliwości zaspokojenia „głodu"
cą wszystkie ograniczenia w
1,3 kg, Urban (35 min,) — i wrażeń należy Oczekiwać
sprawie łiczby głowic bojo wiele problemów, z Którymi ra podręczniki, dyskutowano
1 kg
(chociaż " złośliwi ,w
drugim
pojedynku
wych,
zarówno w męazy- dziewczęta i chłopcy styka- o działalności
samorządu
twierdzą iż powinien wię czwartkowym meksykań
szkoinego. — Czy wychowa
cej. ponieważ biegał wzdłuż skiego Mundialu. Francja
me w szkon, — pytał har
linii — przygotowując się — ZSRR To spotkanie od
cerz — Leszek Dawidowski
do wyjścia na boisko — powiedzieć ’ powinno na
z Hufca ZHP w Tczewi« —
więce* niż pozostali nasi wiele pytań, Czy piłkarze
powinno ograniczać się tyl
piłkarze), Bomek — 2,5 kg radzieccy znów będą miel.
ko do zajęć lekcyjnych, dc
i Majewski — 2,7 kg
..dzień konia”, jak napisa
rygorystycznego egzekwowa
Kontuzje nie omijają ła jedna z gazet sporto
nia obowiązków, a pomijania
najlepszych piłkarzy.' Die wych? Czy Francuzi otrząś
naszych uczniowskich praw?
go
'Maradona
odczuł ną się po nieudanym wy
Katarzyna Papke z Hufce
mocno ostre faule obroń stępie z Kanadą?
ZHP w Pucku stwierdziła, że
Te pytania stawia także
ców Korei Południowej,
powinno się większą wagę
Kulesza,
którzy nie oszczędzali „bo trener Ryszard
przywiązywać ao sposobu
Oblicza się, ie w Polsce większość całego ruchu te centre usług, zależeć bę skiego Diego”. Tak więc którego komentarz z wyda
przyjmowania nowych człon
można
turystycznego w lipcu I sierpniu, skoncentruje się na dzie jednak w dużym stop Argentyńczyk jest na ra rżeń w Meksyku
ków do organizacji młodzie
Wybrzeżu. W tym roku, na gdańskich plażach,
po niu od działalności poszcze zie faulowany podobnie przeczytać — jak* zwykle
żowych. Jej ^daniem, tylko
i
lach biwakowych, kemnmgach I w ośrodkach wczaso gólnych
organizatorów let jak ■ w Hiszpanii, a więc — na str 2.
świadomy
wybór
może
(J. TEM.)
wych, wypoczywać będzie około 5 600 tys. osób. Ta niego wypoczynku, od aktu kiedy . biegnie, gdy diyblu
wzmocnić ich autorytet i si
ki« rozmiary akcji letniej, nakfaaają na jej organiza alności i różnorodności prze
fWi I
yÜ11«
łę.
torów określone obowiązki, nie tylko w zakresie przy kazywanych przez nich pro
Wiele uwagi obecnł na
gotowania bazy lokalowej, ale również zorganizowa pozycji.
spotkaniu
instruktorzy ZHP
nia sprawnego systemu informacji turystycznej.
poświęcili sprawie odpowied
— Tymczasem
—•
lak
niego doboru kadr na sta
Z chwilą oficjalnego otwur centra informacji turystycz
nowiska. —- Coraz częściej cia sezonu, w obrębie całe nej, wyposażone w liczne fol twierdzi dyrektor ĆIT w Gdan
zdarza się — powiedziała in go województwa
w mow To dery i wydawnictwa krajo sku — I eon Piecha — nie
struktorka — Maria Prełow- swoją działalność 60 stałych znawcze. Nie zabraknie więc wszyscy ci organizatorzy są
Wielokrotnie informowa- stronnictw .
politycznych,
*Ka z Hufca ZHP w Gdyni punKtow informacji turystycz katalogów, serwisów, biule zainteresowani reklamą, zwłu
liśmy o wadze i znaczę- ale także spora liczba bez
— że na dyrektorów szkół nej, zlokalizowanych w ba tynów informacyjnych o za
szcza
w sytuacji,
kiedy mu opracowanego niedaw- partyjnych kierowani są ludzie nie po zach
noclegowych, recep sięgu nie tylko
wojewódz
IV *—
trakcie spotkania pod
TIT
miejsc
noclegowych
jest
ma no projektu kompleksowe
siadający specjalnych predy cjach hotelowych,
biurach
go programu rozwoju wo kreśl ano wielokrotnie, . iż
spozycji da pracy z młodzie turystycznych i schroniskach kim. i ale 1 ogólnopolskim.
jewódżtwa gdańskiego dc program uwzględnia szereg
młodzieżowych. Przy kempin Jakość świadczonych ■ przez • Dnbouczenle ra str. 2 roku 2-tysięcznego.
najważniejszych zagaanień
PRZEMYSŁAW KIFROtfCZYK x Gdyni zdał właś
gach I polach namiotowych
w
czasie
Wczoraj z autorami lego podnoszorych
nie maturę (w M LO im, Wacława Sierpińskiego w
uruchomione zostały dodat
dokumentu, który
znany kampanii wyborczych: i do
Gdyni). Chociaż jeszcze nawet nie zaczęły »ie egza
kowe miejsca, gdzie turysta
jest pod nazwą „Gdańsk- rad narodowych i Sejmu.
miny wstępne na wyższe uczelnie — Przemek ma już
oędzle mógł zasięgnąć pod
-2000”
spotkał się zastępca Zastanawiano się też nad
indeks w kieszeni (bedzie studiował prawo na l nistawowych wiadomości o lo
członka
Biura Polityczne stworzeniem ■ skutecznych
mczyli
i
zabraU
głos
w
dy
W
Sali
Herbowej
Urzędu
wersytecie Gdańskimi. Stał0 się to możliwe dzięki
kałach
gastronomicznych,
go
KC,
I
sekretarz
KW mechanizmów gwarantują
skusji
m.
in.
—
sekretarz
Wojewódzk’€go w Gdańsku
sukcesom, jakie odniósł w Olimpiadzie o Polsce
połączeniach
komunikacyj
cych realizację założeń i
PZPR
w
Gdańsku
Stani
KW
PZPR
—
Mieczysław
i Swiecie Współczesnym (jako uczeń III klasy był
odbyła się wojewódzka na
nych, wolnych noclegach. W
sław ßejger. Uczestniczyli dyrektyw tego programu.
jednym z laureatów, a w br- zwyciężył). Jak każdy
rada podsumowująca dysku ( hahowski oraz przewodni Tró-miescie — w Gdańsku i
now,
w nim m. in. sekretarz
Sportu i Gdyni przez całe
młody człowiek żyje nie tylk* szkołą. Uprawia sport,
sje środowiskowe w klu- czący Komisji
lato, w
KW Leon Brancewicz, wo
turystykę, interesuj? sie samochodami. Uczy się Ję
bnch organizacjach i związ Turystyki WRN — Raj przedłużonych godzinach pro
jewoda gdański gen. bryg.
zyków obcych izna angielski, rosyjski i hiszpański),
kach sportowych nt. wyeho mund Rybiński.
cy, funkcjonować będą dwa
Mieczysł&w Cygan oraz
a dzięki ojcu, który pływa na statkach PLO, zwiedzi*
wawczych. funkcji kultury
przewodniczący
zespołu
Po referacie programo
Amerykę Płd,, był w Danii. Holandii, RFN. Tegorocz
fizycznej f sDortu w syste
autorskiego „Gdańsk-2000”
wym dyrektora Wydziału
mie edukacji młodzieży.
ne wakacje spędzi na OHP w NRD oraz na turystycz
prof, dr hab. Mieczysław’
Kultury Fizycznej, Sportu
nej wędrówce po wschodniej części Kraju.
(Jk) ,
Posiedzeniu
przewodni i Turystyki UW — Józefa
Kochanowski.
Austriacy Hans Krankl i
czył wicewojewoda gdański Łacmańskiego
Na zdjęciu: Przemysław Kierończyk przy lekturze
I sekretarz KW ■t’ZPR
rozpoczęła
— Jerzy Schwarz, a uczest- się dyskusja, podczas któ-'
„Polityki”.
CAF — S. Kraszewski
Stanislaw Bejger serdecz Hubert Prochaska byli nie
nie podziękował autorom gdyś doskonałymi, pdkarza
rej poruszono wiele próbie
Oo pewnego czasu w Pł
dokumentu w imieniu woj. mi występowali w repre
mów nurtujących działaczy,
kraju.
Obecnie
miastach
instancji partyjnej za wie zentacji
trenerów i zawodników, ryżu ; i . innych
lomiesięczną społeczną pra Krarkl jest modelem, zaś
jak np. odpowiedzialność Francji pojawiły się wiel
cę. Program
ten
został Prochaska reklamuje kos
szkoleniowców i działaczy kie plakaty reklamowe za
chęcające
dc
kupowania
przyjęty
przez
plenum
KW metyki w telewizji.
za osobowość sportowców,
I oto ostatnio odkryli odżinsów „Jezus”. Tegc*-ro
PZPR
jes
lenią
zostanie
szowinizm kibiców i ludzi dzaju reklama może bu
ni u siebie talent do śpie
przedłożony
Wojewódzkiej
związanych
ze , sportem dzić zastrzeżenia. Co wię
wu. Nagrali Po płycie, któ
Rsdz’e Narodowej.
śróaziemnomors- szkodliwie wpływającym na cej plaKaty
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Spotkanie władz wojewódzkich
z autorami programu „Gdańsk -

Sport a wychowanie młodzieży
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Wśród gdańskich harcerzy
# Di.kończenie ze *it. 1
W dyskusji nie zabrakło
również aktualnego o tej po
rze tematu przygotowań organizacji młodzieżowych do
akcji letniej. Najwięcej kontrowersji wzbudziła wśród
harcerzy zasada podziału łun
duszu socjalnego w zakłaoach pracy. — Jak to się

Interesująca nowość
„Książki ■ Wiedzy”
Staraniem „Książki
Wiedzy” ukazała się ob
szerna praca Edwarda Ja
reckiego „Stocznia Gdań
ska im. Lenins/', Przedmio
ttsm rozwaiań jest w niej
zinstytucjonalizowane
ży
cie
społeczno-polityczne
stoczni w latatóh
1945—
—1984. Celem piacy jes*
prezentacja wyników ba
dań nad mechanizmami
i procesami zachodzący
mi w przedsiębiorstwie,
czynnkami
decydujący
mi o jego odhudi »wie, uruchomieniu
produkcji,
modernizacji oraz rozbu
dowie. Autor stara się ukazać tło i istotę narasta
jących sprzeczności, prze
bieg i ocenę występują
cych kryrysów, a także okoliczrośr i wysiłki pro
wadzące do ustabilizowa
nia życia gospodarczego,
społecznego i politycznego
w przedsiębiorstwie. Pu
blikacja wskazuje na to,
że występujące zjawiska
i zachodzące w stoczni pro
cesy były odbiciem podob
nych procesów i zjawisk
nachodzących — może tyl
ko w mniej ostrej formie
— w całym kraju.
Podstawa do napisania
tej pracy stanowiły m. in.
dokumenty znajdujące się
w archiwach Gdańska i
Warszawy, dokumenty par
tyjne, państwowe, związ
kowe, fachowa literatura
naukowa, prasa codzien
na.

Ćwiczenia OC
,,Żuławy-86’
35 rocznicę powstania Obrony Cywilnej i X Tljazdu
partii społeczeństwo ziemi
elbląskiej postanowiło ucz
cić pracą na rzecz gospo
darki narodowej. Poinformo
wano o tym dziennikarzy
na wczorajszej konferencji
prasowej, zorganizowanej z
udziałem sekretarza KW
PZPR Władysława Mańku
ta. 23 i 2 4 maja bi. forma
cje OC i osoby prywatne
w Braniewie i Kwidzynie
oraz w 9 ośrodkach miej
sko-gminnych i 10 gminach
brały udział w realizacji
konkretnych zadań m. in.
w rolnictwie i na drogach.
Lekarze medvcyny i leka
rze weterynarii zorganizo
wali w wielu wsiach „bia
łe” i „zielone” soboty.
W sobotę 7 bm. — jak
poinformował szef Woje
wódzkiego Inspektoratu OC
w Elbiągu, płk Michał Leszner — odbędzie się drugi
etap ćwiczeń OC pod kryp
tonimem ..Żuławy 86”. We
źmie w nich udział ok.
9 tysięcy osób.
Reali
zowane będą prace
przy
odmulaniu rowów meliora
cyjnych i drogowych, napra
wianiu przepustów i mo
stów, budowie i remontach
dróg. W kilku wsiach uru
chomione zostaną ogólnodo
stępne punkty lekarskie i
weterynaryjne.
W niedzielę, 8 hm. o go
dzinie 11, w Teatrze Drama
tycznym w Elblągu, odbę
dzie się centralna akademia
z udziałem przedstawicieli
władz i społeczeństwa, któ
ra zakończj trwające w
kraju obchody 35-Iecia Obrony Cywilnej,
(cyt))

Norwegia
Gdzie diabeł (spod łiordów) nie może, tam pośle...
Ano właśnie w Norwegii przy
słowie to można odnieść do
obecnej polityki pani premier
Gro Harlem Brundtland i jej
współpracowniczek w rządzie
socjaldemokratycznym.
Panie nie mają łatwego za
dama. Gdy obejmowały ster
władzy, Norwegia borykała
się (i długo taki stan mnie
petrwać) z niezliczonymi kłopotami gospoaarczymi. Pani
Brundtland ogłosiła niema!

azieja — zastanawiała się łn
struktorka — Beata Zamiara
z Hufca ZHP Wrzeszcz-Oliwa
— że na organizowane przez
siebie kolonie wypoczynkowe, zakłady pracy dają rodżinom więitszą dotację niż
wtedy, gdy dzieci ich pracowrików jadą np. na obozy harcerskie. Dochodzi więc
do takich sytuacji, że na
proponowane przez ZHP for
my wypoczynku (o wiele łań
sze od KOionii) nie ma chętnych. Rodziców nie stać bo
wiem na zapłacenie 16 tys
zł za jedno skierowanie. Tym
sposobem spora grupa zuchów i harcerzy, nie może
skorzystać z prooozycji har
cerskiego lała.
W dyskusji przedzjazdowej, nie pominięto również
problemu
upowszechniania
różnych form kultury na wsi.
— Chcie ibyśmy — stwierdzi
ter komendantka Hufca ZHP
w Stężycy, Irena Zlomkowska — aby nasi delegaci nie
zapomnieli o młodzieży wiej
skiej, która mą o wiele tru
dniejszy dostęp do placówek
kulturalnych, co sprawia, że
wchodzi w życie mało obytaniedoświadczona, pozbawio
na pewnych doznań estetycz
nych, Liczymy wszyscy na

to, ł« coś u> w tej Jztedzirte zmieni.
Delegaci odpowiadali na
pytania młodzieży, wyjaśnia
li wątpliwości, podpowiadali
rozwiązania. M. in. Stanisław
Bejger podkreślił ogromną ro
lę 'odziny w kształtowaniu
osobowości młodego człowie
ka, utrzymaniu ciągłości co
łego procesu wychowawcze
go Zachęcoł wychowawców
do propagowania i rozwijania różnych form pracy po
zalekcyjnej. Aktor —- Jan
Sleradzińskl, zabierając głos
w dyskusji na temat upowszechniania łeatru na wsi,
zaproponował nauczycielom
wiejskim korzystanie z usług
funkcjonującego od lat w
Gdańsku — Centrum EduKa
c}! Teatralnej Dzieci i Młodzieży. Mieczysław Cyąan za
ptwnif, że sprawv dofinansowania harcerskiej akcji let
niej przez zakłady Drący bę
tematem
najbiiższean
dą
spotkania Rady Przyjaciół
Harcerstwa
Poruszane na spotkaniu
problemy, zostały dokładnie
przez de'eaatńw zanotowane
i posłużą im jako temat do
dyskusji na szerszym forum
zjazdowym.
W)

Koncepcja zniesienia kartek na mięso

Jaki handel latem?
Polityka rynkowa teręnowych ogniw aaministra
cji państwowej była 4 bm.
tematem narady wicewoje
wodow i dyrektorów wy
działów handlu urzędów
wojewódzkich.
Zbliża się ok’-es prac po
lowych i wyjazdów urlopo
wych. Stąd postulat dos
tosowania godzin otwar
cia sklepów do potrzeb tu
rystów
i urlopowiczów,
rozszerzenia sieci małej
gastronomii i optymalne
go
rozplanowania
urlo
pów oraz remontów. Wyłą
czone ze sprzedaży placów
ki nie mogą stanowić wie
cej niż 7 proc. sieci. W III
kwartale nie osłabnie na
cisk pieniądza na rynek
Spodziewać się można na
dal korzystnych tenden
cji w skupie żywca. Jest
szansa lepszego zaopatrze
nia gastronomii i rozsze
rzenia
eksperymentalnej
sprzedaży mięsa na targo
wiskach na całv kraj. Pro
wadzone są także wstępne
prace nad koncepcją znie
słenla reglamentacji.
Jednym z najnowszych
•problemów jest kwestia
dostaw węgla Na rynek
traii dodatkowo w tym ro
ku 1 min ton. Nieco le
piej pmeastawiają sie pro
gnozy zaopatrzenia w ce
ment. Cementownie dosta
ły już dodatkowy przy
dział wf da. Svtuacia zmir
sza jednak do włączenia
tego artykułu na liste to
warów centralnie sterowa
nvch. Generalnie rysuje
sie natomiast możliwość
dalszego ograniczenia tej
My obejmującej obecnie
54 artykuły. Decyzje za
radną w na (bliższym cza
sie
Począwszy od 1Q8 J r. ma
obowiązywać zasada,
ii
o*ła produkcja drobnej wy

Działacze pokbjowi
z Węgier
No
zaproszenie
Woje
wódzkiego Komitetu Pokoju,
w Gdańsku
przebywa r.o
Wybrzeżu
grupa studyjna
Węgierskiego Komitetu Po
koju. Dzisiaj goście węgier
scy spotkają się z aktywem
społec zno-politycznym
Sto
czni Gaańskiej
im. Lenina,
zwiedzą stocznię oraz Stare
Miasto w Gdańsku.
Grupę
przyjmuje
przewodniczący
Wojewódzkiego Komitetu Po
koju, prof- dr hob. Zbigniew
PaplińsKi.
czny —■ ma obowiązywać od
tego miesiąca. Po raz pierw
szy od sześciu lat zaciągnięta zostanie pożyczka za granicą
Jednak giówny nurt batalii
o uzdrowienie gospodarki skie
rowany jest na ropę i gar
Spadek cen ropy naftowej w
ostatnim czasie spowodował
znaczne stfaty w gospodarce
norweskiej, co pociągnęło za
sobą upedek poprzedniego
rzqdu Kaare Willocha. pani
Brundtland niewątpliwie o tym
pamięta i z tematu ropa uczyniła pierwszorzędne zagad
nienie. Jeszcze poważniejszym
problemem była eksportowo-

twórczości uzyskana w da
nym województwie pozostaje do jego dyspozycji.
|__________ __ |_________ _ _

nie gazu, który musiał być
przy eksploatacji ropy nafto
wej z powrotem wtłaczany
do złoza(l).
Aby problem ten rozwikłać
Norwegii potrzebna była po
moc. a raczej wsparcie, ze
strony Wielkiej Brytanii, trzy
krotnie poważniejszego partne
ra w wydobyciu ropy. Cho
dziło o „rozsądny dialog" z
Organizacją Państw Eksporte
rów Ropy Naftowej (OPEC) w
celu stabilizacji światowego
rynku naftowego i umocnienia
cen ropy. Zabiegi te nie dały
na razie owoców: „żelazna
dama" z Londynu nieczuła
jest na kłopoty innych...
Ale oto z Oslo nadeszła 2
bm. wiadomość o zawarciu
transakcji stulecia* norweski

Czy musimy sami sobie

Łamanie
biurokracji

komplikować proste sprawy?

i papierkomanii
Agencja TASS podała, że
kontrolując realizację wrze
śniejszych decyzji, w Korni
tecie Centralnym
KPZR
przedyskutowano Informa
cję Centralnego Urzędu Sta
tystyeznego ZSRR na te
mat przebiegu prac przy
ograniczaniu sprawozdaw
czości statystycznej.
Stwierdzono, że w skali
całej gespodarki sprawoz
dawczość
zmniejszyła się
mniej więcej dwukrotnie.
Komitet Centralny KPZR
podkreślił, że pomimo pew
nego postępu,
nie udało
się do końca wykorzenić
praktyki zbierania danych,
nie przewidzianych w sta
tystyce państwowej. Zaak
centowano, iż działania te
rodzą papierkomanię i biu
rokratyczne metody admini
strowania, namują rozwój
samodzielności
przedsię
biorstw i zespołów pracow
niczych, utrudniają wdra
żanie ekonomicznych me
tod gospodarowania, odry
wają pracowników od roz
wiązywania
konkretnych
zadań związanych z rozwi
janiem produkcji i popra
wa jej efektywności.
Wprowadzono kategorycz
ny zakaz zwracania sie do
iednostek gospodarczych o
dane statystyczne przewi
dziane w sprawozdawczości
państwowej.

rysfyki PZMoL Wolne miejsc są np. na 5-amowej wy
cieczce ao Buaapesztu (7—
11 sierpnia br.) połączonej z
ogląaaniem zawodów samochodowych Formuły I. Sq też
możliwości spędzenia wypoczynku w innych
miejscawcściach
węgierskich.
Za
pośrednictwem PZMot można się wybrać na wycieczk
do Jugosławii, Włoch,
Grecji. W sumie na ten
rok
PZMot.
przygotował ofertę

•

Dokończenie ze str. 1

ło, a ruch turystyczny
nie
maleje. Ostatnio jednak, mimo wszystko, zaczynają sę
pojawiać symptomy, świadczące 3 kłopotach ze znalezieniem klienta. Zmusi to w
końcu przeasiebiorstwa i biu
ra turystyczne, ao reklamowama własnycn form wypoczynKU. Wówczas do
^unktów informacji
turystycznej
zacznu wreszcie
naif^au
oterty. Dzisiaj jednak ciągle
jeszcze pracownicy CIT
w
Gdańsku i Gdy
-ami muszq się o nie starać.
Drugą sprawą, która
ogranicza zakres I szyDkość
przekazywania informacji są
warunki
lokalowe niektó
rych punktów oraz minimal ■
ny stopień ich wyposażenie
w nowoczesną
aparaturę,
np. komputerową. Czy jednak warto aż tak daleko wy
biegać myślą naprzód.- skoro Centrum informacji Tu
rystycznej
w Gdańsku ma
tylko jeaen numer telefo
nu (?!).

Funkcjonariusz«
MO
z*
Szczecina
zatrzymali trzech
pracowników Fabryki Narzędzi w Pabianicach poarózują
cych służ nowo do Kołobrzegu,
gdzle w zakładowym ośrodku
wypoczynkowym, mieli wyko
nać zlecona prace
remonto-

wo-naprawcze
Wszyscy bjll
nietrzeźwi, wszczynali w poclą
gu awantury, niszczyli wyposażenie wagonu. Wandale prze
wiezieni zostali do izby wytrzeżwień — następnie w tryble przyspieszonym odpowiada
li pi zed szczecińskim
sądem
rejonowym. Sąd skazał Rom <
na J., br«ci Jana i Lesika R.
na kary pc 1 roku pozbawię
nla wolności z zawieszeniem
wykonania kary przez 2 lata
i do 70 tys. zł gi^ywny oraz po
30 tys zł tzw. nawiązki na
rzecz PKP oraz Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci.
Sąd zarządził ponadto opu
blikowanie treści wyroku w
zakładzie pracy oskarżonych.

gaz ziemny ze złoża Troll na
Morzu
Północnym bęazie
sprzedawany do Be'gii, Holan
aii, Francji i RFN (za sumę
500 mld koron). Choć dosta
wy
rozpoczną sie dopiero
P°d koniec stulecia, ecz zcin
westowarre w złoża 40—50
(PAP)
koron oznacza zamówien J dla przemysłu i prace dla
ludzi (czytaj: bezrobotnych),
A tak na marginesie: na
początku maja br. w „pańW miejscowości Dębogórze
stwie kinowego dobrobytu" Jeżącej miedzy Gdynią 1 Wej
herowem, od dwóch lat wzno
ujawniona niezwykłą aferę, szona Jest biologiczna oczy
Oto b. minister centroprawi- szczalnia ścieków, największa
cy Astrid Gjerster od 1981 r. tego typu inwestycja na Wy
brzeżu gdańskim. Rozpościera
fałszowała rachunki za taksów się
się ona na powierzchni 33
ki i autobusy na sumę 32 tys. ha, a jej docelowa moc przero

O czystość zatoki

bowa wyniesie
250
tys. m.
sześć, ścieków na dobę. Jej
głównym zadaniem, dopiero
JednaK po 2000 roku, będzie oczyszczanie ścieków pochodzą
cych z miejscowości zlokalizo
wanych nad Zatoką Pucką, co
tym samym istotnie wpłynie
na poprawę czystości wód tego
atraKcyjnego turystycznie a~
kwenu.
Wydatki na tą niezmiernie
potrzebną wschodrlemu Wy
brzeżu inwrstycję — w wyso
kości 4 mld zł — ujęto w Cen
tralnym Pl«n.e Rocznym

koron, by utrzymać ciężko
chorego męża, inwalidę nor
weskiego ruchu oporu. Może
jest to wybieg, ale faktem
jest, iż w „cieniu ropy" na
miejsca w szpitalach czeka 40
tysięcy osób, a zanieczyszczę
nie środowiska, a tym samym
zagrożenie dla zdrowia jest
katastrofalne:
np.
rzeka
Glomma zaliczana jest do
rynsztoków Europy, a wiele
Z przyczyn technicznych
zakłaaów przemysłowych le doszło do błędu we wczo
żących nad nią nie mc, w o- rajszej informacji zat. „Per
góle urządzeń oczyszczają spektywy rybołówstwa da
cych.
lekomorskiego”. Zakończe
Gabinet pani Brundtland nie pierwszego zdania po
czeka wicie pracy. Sama ro winno brzmieć. ...z uwzględ
pa i gaz nie załutwią na nieniem szczególnie sytuacji
brzmiałych prohlemów...
tego zasłużonego armatora
oraz „Transoceanu". Prze
WOJCIECH CZULIŃSKI
praszamy.

Sprostowanie

Godzina
z trenerem

Pokerowa zagrywka

Benzynowy nalimatias
W poniediüalek wieczotem, słuchający dzielnika
telewizyjnego
dowiedzieli
się, że posiadacze pojaz
dów będą mieli możność
nabycia — począwszy od
3 do 30 czerw ca br. —
dodatkowego
przydziału
etyliny 10—76 (tzw. „nie
bieskiej”). We wtorek, tj.
3 bm. ukazała się na teń
temat informacja PAP w
prasie w tym także w na
szej gazecie pt. „Dodatko
wy przydział „niebieskiej”
benzyny”. Stwierdza ona,
że do dodatkowego zaku
pu
uprawniają
odcinki
ka~ty benzynowej oznaczo
ne
napisem
„dodatek-maj”.
Informacja ta niewątpli
wie korzystna dla posiada
czy
pojazdów benzyno
wych. wprowadziła jednak
pewne zamieszanie. W re
dakcji rozdzwoniły się te
lefony. Czytelnicy „psioczy
li” na... dobroczyńcę (z
treści komunikatu nie wy
niko bowiem, kio wydał
taką dywozycję, mając do
niego pretensję, iż przy
znany w czerwcu przy
dział przvpisal on do od
cinka „dodatek — maj”.
Okazuje się, że riektórzy
wykorzystali już przedział
na ten miesiąc i mają od
cinki
dodatkowe wydęte

dla 40 tys. zmotoryzowanych
turystów
zamierzających
wypoczywać zc granicą,
Przed wyjazdem samocho
dem za granicę — przypom
na rw ązek — warto zcopatrzyć się w międzynarr do
we prawo ja^dy oraz w ksią
zeczkę
M.ędzynaroa owej
Pomocy Samccncdcwej. la
ostatnia umożliwia płaceń e
czekami za naprawę samochodu w innych państwach.
(°AP)

Atrakcyjne oferty

Wandale w pociągu

Kulejący dobrobyt
„pospolite ruszenie” w celu
ratowania mocno podupadłej
kondycji królestwa. Postawie
nie gospodarki na nogi uzna
ła za narodowe zadanie.
Najpierw zdewaluowano ko
ronę o I2 proc., co zmniej
szyło. niestety, konsumpcję
przez podrożenie wszystkich
towarów importowanych, prze
de wszystkim samochodów i
dóbr trwałego użytku. Ograni
czema następują też w kon
sumpcji
indywidualnej, ale
dotykać one rr.ają w najwięk
szym stopniu dobrze zarabia
jących obywateli.
Pani premier zarmerza rów
nież przeprowadzić reformę
systemu podatkowego (pod
wyżka), a program oszczędno
ściowy — niezwykle drasty-

ZSRR

Jeśli chcesz ogiąriać Formułę I
zwiedzić Jugosławii Włochy, Grecję... |
W tym roku można nabywać za złotówki vouchery
na paliwo dla zmotoryzowanych
turystów
jadących
przez Rumunię, Niestety, me
gq z tego skorzystać tylko
właśc ciele pojazdów wybierający się nimi na wypoczynek organizowany w Bułgarii przez polskie biura po
dróży. Voucnery, na 40 li
trów paliwa wydawane
są
nie wcześniej niż na 21 dni
przed datą rozpoczęcia po
dróży. Ceny za rumuńskie oa
liwo są słone. Za 1 litr ben
rypy płaci się 342 zf
W gorszej sytuacji są in
dywiduami turyści zmotoryzo
wani jdający się przez Ru
munię
no. do Bułgarii, a
także uczestnicy wycieczek
prowadzących
dalej niż do
Burgarii,
organizowanych
przez biura podróży Ola osób tych warunkiem orzejeRumunię jest
chania przez
posiadanie co najmniej 34
dolarów w przypadku samo
chodu napędzanego benzy
ną oraz 28 dolarów, jeśli jest
to pojazd z silnikiem na olej napędowy dewizy muszą
Dochodzić z konta.
W biurach turystycznych
można zaopatrzyć się za zło
tówki także w talony upo
ważniające do nabycia pa
liwa w Bułgarii, CSRS I w
NRD. Talony te sprzedawa
ne m. in. turystom indywidu
alnym, a po przeastawiemu
paszportu, dowoau rejestra
cyjnego pojazdu oraz ksią
żeczki walutowej. Dodatko
wym waPinkiem
uzyskać a
taionów NRD iesł zuwarc.e
uoezpieczenia z „Wartą".
Posiadacze
samochodów,
którzy mają zamiar jeszcze
wyjechać na wypoczynek zc
granicę, mają możność sko
rzystania z oferty biura tu-
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A oic kilka aktualrych in
formacji, które uzyskaliśmy
w gdansKim CIT.
Wiele interesujących
imprez przygotowały na tense
zon
przedsiębiorstwa turystyczne.
Z myślą o turystach I wczasowiczach zaplanowano
m. in. atrakcyjne
wycieczki, rejsy -datkami ora]
programy zwiedzania
Trójmiasl<1
słoczn| | porlu.
.
Blura turystyczne przygotowały dla mieszkańców woj.
gdańskiego ok. 20 tys. miejsc
wycieczkowych
do krajów
soc joli stycznych.
Proponują
m. in. zwiedzanie
Grecji,
Ma’ty, Jugosławii czy Wioch.
Dia tych, którzy r urlopu
chcą skorzystać w czerwcu
są jeszcze wolne miejsca na
wczasach w Wielu, Gowidün
ku, Jastarni, Kłącznie k. Bytowa, Ostrowie Pieckowskim,
Krynicy Morskiej, Przebrnie,
Ustce, Niechorzu ł Szklorskiej Porębie. Z propozycji
cze-wcowegc
wypoczynku
mogą
skorzystać rówr.aż
matki z małvm! dziećmi, na
kłóre czeka kilka niedroąich
i atrakcyjnych ofert wczaso
wych.
G. PIETRZAK

(przy okazji) przez praco
wników stacji CPN, intii
znów sann je wyrzucili,
bo przecież... maj już się
skończył.
Jeden z czytelników (na
zwisko i adres znane re
dakcji) szczegółowo opisał
przypaaek,
który
miał
miejsce podczas tankowa
nia benzyny 2 bm. ok.
godz. 14.
Pracownik stacji ’ CPN
w Gdyni odcinek dodatko
wy za óaaj wyciął razem
z innymi kuponami. Po
nieważ ów czytelnik do
wiedział się o dodatko
wym przydziale w dniu 3
bm., jeszcze tego samego
dnia interweniował u kie
rownika stacji i domagał
się, aby odszukano jego od
cinki (na odwrocie jest
przecież zapisany numer
re jestracyjny pojazau). W
ten sposób chciał odzys
kać utracony kupon doaat
kowy
jednakże kierow
nik stacji tłumaczył się,
że tych odcinków nie ma
u siebie, bo... teraz jest
mna zmiana (a rozlicze
nia prowadzi się zmiana
mi), więc musi przyjść
wówczas jak bedzie pra
cownik który sprzedał mu
benzynę.
Rozgoryczony
czytelnik sugerował,
że
wycięto mu ten odcinek
świadomie...
W 6umie głosy czytel
ników sprowadzały się do
stwierdzenia,
że
znów
wprowadzono w życie bałaganiarską decyzję,
bo
skoro na karcie benzyno
wej jest odcinek „dodatek
— czerwiec”, to jaki sens
miało przyznawanie do
datkowej ilości na odcinek
miesiąca, który już minął?
Trudno odmówić racji ta
kiemu rozumowaniu. W
istocie postawiono spra
wę na głowie. Tego rodzą
ju nieprzemyślane decy
zje powodują tylko zanme
szanie i rozgoryczenie, a
w konsekwencji ułatwiaia
kombinacje. Karty benzy
nowe rozliczane sa wpra
wdzie kwartalnie, ale czy
tak trudno było dodatko
wy przydział przyznać na
odcinek bieżącego miesią
ca? Że też zawsze musimy
sprawy proste sami sonie
komplikować,
jakbvśmv
na co dzień mało mieli in
nych kłopotów.

Wyróżnienie
gdańskiego bibMoę?
W SaF K!nowej
Zamku
Królewskiego w Warszawie
odbyła się 4 bm. uroczy
stość wręczenia nagród irn
Heleny Radlińskiej* przyzna
wanych co dwa lata za wy
bitne
zasługi w dziedzinie
bibliotekoznawstwa i biblio
tekarstwa. Dotychczas
na
grodę tę otrzymało 33 bibPotełccrzy
oraz pracowników
naukowo-badawczych i dyda
ktyeznyeh zw.ązanych z bipliotekami. Nagroda
roku
1986 ma charakter specjal
ny, wręczana byfa bowiem
w 40 rocznicę wydania de
kretu o bibliotekach i op;ece nad zbiorami biblioteczny
mi, najwyb.tmejszym przed
stawicielom
bibliotekarstwa
polskiego, w tym seniorom
uczestniczącym przed wielu
laty w organizowaniu i two
rzeniu sieci b.bliotecznej.
Nagrodę I stopnia otrzy
mał
m. in. prot
Karol
GromDlowskl, kierownik Za
kładu Nauki a Książce Uni
wersytetu Gaańskiego, wy
bitny biblioiog i dydaktyk.

supGfeksfifesoa/ß
WOL.NO
scojąctgo
po
mieszczenia o powierzchni
60 m kw z siłą — poszu
kuję Tel. 32 10- *. G-18528

TELEWIZOR
Elektroniki
—
kolor,
przenośny —
■prxedam. Teł. 52-45-97.
G-18551

DZIAŁKĘ budowlaną 520
m kw., Gdań*V ul. Zako
sy — sprzedam Oferty z
ceną; 1854/, Biuro Ogło
szeń, Hl-958 Gdańsk.

PIANINO Całtsia — sprze
dam. Chełm, Łużycka 12/LG-18554

ZUKA — sprzedam- Gdańsk
-Orunia, Kol. Za“ame 12
G-18541
VOL.VO 142 —
Teł 58- 70-98

sprzedam.
G-1854*

SYRENĘ 105Ł, j 97» — aprz*
dam Gdańsk-Wrzeszcz, ul
Hoene-Wrońskiego 10/2 po
1«.
0-185*5
Z powodu wyjazdu sprze
dam Syrenę Bosto 1980 r.
z częściami zamiennymi
Andrzej Ltskowski, Maiboi k, tel. 38-77.
G-H8275
NADWOZIE Fiata kombi
— sprzedam. Tel. 57-02-77.
G-18549
SIL.NIK Fiata 12f j>, tamo
— sprzedam. Tel. 2 19-30.
G-18574
NEPTUNA — kolor 501A —
sprzedam. TeL 57-28-08 po
14.
G-1854'
BASSETA — sukę z rodo
wodem — sprzedam. Tel.
43-23-68 (15- -70).
G-1854'»
GRY elektroniczne — sprze
dam. Wrzeszcz. Hoene-Wrof
Sklego 20/2 co Id. G-18546
RTTBIN 202C — sorzedam
Tel. 41-86-00.
G-185M

Żółte kartki: Victor Diogo i
Dan el Saraiegut (ooaj z Uru
gwaju),
Pierwsza porowa meczu po
twierdziła p.zedmuncUalowe opinie, że grupa ,,E’ jest naj
silniejsza i najbaidziej wyrów
nana. Piłkarze RFN i Uru
gwaju, nareżący do ścisłego
grona faworytów, zaprezento
wali wysokie umiejętności i
świetne przygotowanie.
Częściej na polu karnym ry
wali
przebywali
zawodnicy
Franza Beckenbauera, co by
ło główne efektem szybkie
go i dość
mespodziewunr go
prowadzenia
Urugwajczyków.
V»' 5 min. w niegroźnej sytua
cji w środku boiska Berthoid
podał do tyłu, Zrobił to je
dnak
bardzo
niedokładnie,
skrzydłowy Aizamendi pooicgl
z piłką sam na sam z Sen iima cherem, minął go i pewnie
strzelił pod poprzeczkę.
Stało się 1asne, że drużyn*.
RB’N ruszy ao jeszcze bardziej
zdecydowanych ataków. Tak
też się stało. Do wyrównania
jednak nie doszło, choc wicern.strzowie świa a mieli ku
temu wiele okazji. Najlepszą
z nich zmarnował w 12 min

CHARTY afgańskle. czarne
bardzo tanio — sprzedam.
TeL 51-71 -88
G-18558
DOBERM \NY rodowodową
po championach — sprze
dam, Tel. 32-05-80, G-18559
OBRAZ Mokwy
Tel. 51-14-99.

— kuplę.
G-18549

KOJEC, krzesełko, siodeł
ko dziecięce — kuplę. Tel.
41-36-07.
G-18550
BARAKOWÓZ — kuplę. Te
lefom 57-45-75.
0-10552
SAMOTNA
poszukuje ka
walerki lub pokoju. Tel.
20-39-25.
G-18430
M-3 Zaspa III piętro, te
lefon - sprzedam Oierty:
18432, Biuro Ogtoezen. »0958 Gdańsk
SZATNIARZA-portlera
—
zatruonlę.
„Amazonka”,
Go.-Oliwa,
Krzywoustego,
tel. . 52-22- .J
G-1148.L
MĘŻCZYZNĘ
w
ogroflnictwle na l miesiąc — za
trudnię, dobrze Dłatne. Tu
< nom koło Chwaszczyna
Wróblewski.
G-18513
FIRMA „Marżal” w Gdań
sku zatrudni dozorcę i pra
cowników
TeL
51 -58-35,
51-28-03 (9—15).
G-13420
ZLECĘ wykonanie kijków,
buk, brzoza. 400xi4 — 8000
szt. Tel. 710-890 (17—20).

Voeiler, przegrywając pojedy
nek sam na san. z bramka
rzem Alvezem. Bardzo akty
wny był Briegel, z dalszej od
legiośc. groźnie strzelali Ber
thoid, Allots oraz Magath. Duł
się Jednak; zauważyć bra* w
zespoie RFN bramkostrzelnego
Karla-Helnza
Rummenigge,
który zajął miejsce na ławce
dla rezerwowych.
Zaangażowanie włękrfzośej za
wodników RFN w poczynania
ofensywne stwarzało jednak
znaczne luki w obronie, co z
kolei sprzyjało
wyprowadza
niu przez Urugwaj szybkich
kontr. W IT min. Alzamendi
był bliski podwyższenia wy
niku.
Po Drzerwie nadal trwał na
pór drużyny RFN, a Urugwaj
czyc\ ograniczali się do kontr
ataków Wreszcie trener Be
ckenbauer zdecydował się na
wprowadzenie do gry Karla-Heinza Rummenigge. Gra na
bra}a Jeszcze większego poiotu. Na pięć minut przeć koń
cem padło wreszcie wyrówna
nie.
Po
Jednym z ataków
Claus AHofr pokonał wresz
cie wspaniale interweniujące
go w tym spotkaniu Fernan
do Alveza.
(J. TEM.)

1:0 Paragwaju
W pojedynku grupy B- dru
żyna Paragwaju pokonała Irak 1:0 (1:0), a bramkę zdobył
w 3S min. Juko Cesar Rome

ro.

Drużyny rozpoczęły pojedy
nek z dużym animuszem, o.d
pierwszych minut uwidoczni
a się lekka przewaga lepiej
zorganizowanej 1 mądrzej gra
jąctj ekipy Paragwaju. Pierw
szą okazję do zdobycia biamki mieli jednak gracze ’ra
ku. Po główce Natteka Has ii
ma Canete wybił piłkę z li
nii bramkowej. W 21 miru znaj
dujący się sam na san. z
bramkarzem Paragwajczyk Men
doza strzelił nad poprzeczkę
Rozstrzygnięcie padło w 30
min. po strzale kaplta-.ia dru
żyny - Romero. Wynik utrzy
mywał się do końca spotkania
pomimo wielu ataków z obu
stron,
(TEM.)

Strzelcy bramek
Dwie bramki — Valdano (Ar
gentyna), Jaremczuk (ZSRR).
Jedna bramka — Altobelll
(Włochy), Slrakow tBułgana),
Socrates iBrazylla), Papin (Frań
cja). Ruggert (Aigentyna), Jakowłenko (ZSRR),
Alelnikow
(ZSRR). Bielanow (ZSRR), Rodinow
(ZSRR),
Char.g-Sun
Park (Korea Płd.). Whiteside
(Irlandia Płn.), Quirarte (Me
ksyk), Sanchez (Meksvk), Vandenbergh (Belgian Zidane tA>giei la). Carlos Manuel (Portu
galia). Allots (RFN) Alzamandi (Urugwaj) Romero (Para
gwaj).

Trener Ryszard Kulesza
specjalnie dia „DB

Nie narzekajmy
na wysoką trawę...

Ot.

OGŁOSZENIA

SKODĘ 1201.. 1981 — sprza
dam Tczew, Wyspiańskiego
16A. po 18
G-18501

Franza Beckenbauera
W pierwszym. mcczu grupy
„E”, zwanej przez tachowcow
„grupą śmierci", w Q^ereiaro
RFN zremisowała z IKUGWA
JEM 1:1 (0:1). Bramki iń.oo: li: dla RFN - Claus Allots
tw 85 min.), dla Urugwaju —
Antonio Ałzamendi w 5 min.)
min.).

Piechniczkiem
W „Bahia Eseondina” odbyt*
się kolejna konferencja ira*owa Wzięli w niej udział ^lscy dziennikarze choć me bra
kowało także zagranicznych. W
roli głównej wy «tąpł* trener
AnToni Piechnłrzek.
„Wynik spotkania x Mf."oki£m traktuję Jako porażkę,
oglądałem w nocy po raz ko
lejny przebieg m<*czu 1 nie
zmieniłem zdania.
Jakie *ą
wlec przyczyny tego mało ko
rzystnego dla nas wyniku? Po
pierwsi,« — nie udało i.lę wyłączvć z gry piłkarzy linii śród
kowej drużyny marokańskiej.
On*
natomiast
»mu sil t
na
szych zawodników do biega
nia Piłka-ze marokańscy po
nadto byli szybsi. My 60 pro
cent sił traciliśmy na wywal
czenie piłki, stad brakowało
Ich na atak.
Treningi wykazywały, te za
wodnicy są naładowani ener
gia. Nawet trzeba bvło ich po
wstrzymywać. W meczu było
zaś odwrotnie. Murawa była
jak gabka, przy poruszaniu się
na boisku wyczerpywała wie
le sił. Smolarek powiedział, że
z płyty boiska unosiło się cie
pło, jakby była podgrzewana,
Rozgrzewka
przed
mecze nr,
wykazała, że ciężko
będzie
grać na takiej murawie. O po
wodzeniu miał więc decydować
charakter piłkarzy. Niektórzy
jednak nie mogli się przeła
mać.
— Z remisu z Marokiem nie
robimy tragedii, choć zmniej
sza on nasze szanse, narzuca
Inne rozwiązania. W składzie
potrzebne sa korekty. Inny pro
olem • Boniek w ataku czy w po
mocy? Potrzeby reprezentacji
wymagają, by grał w ataku.
Przykładem mecz z Marokiem,
Gdy Boniek wystąpił w napa
dzie, nasza drużyna wypraco
wała sobie cztery dogodne sy
tuacje strzeleckie — niestety
— nie wykorzystane. Musimy
decydować się na takie rozwlą
zanie. Nie mamy w drużynie
środkowego napastnika, który
na tej pozycji ?astąpiłby Bońka. Zgutczyński, Fur tok — to
Jeszcze nie to.
Ocena zawodników? Komorni
ckl Matysik szarpali” grę. nie
można do nich mleć zastrze
żeń. Boniek — włożył do gry
wiele zdrowia 1 serca, mobilizo
wał zespół. Obserwował rywa
li. szukał ich słabych stron. On
me Jest zawodnikiem który
.gra” pizez 90 min., musi cza
sem odpocząć. Buncol był 31*
razy przy puce, miał 18 podań
niecelnych. To djzy procent,
stać go na lepszą i inną grę.
Dzlekanowskl był osiem raz"
przy piłce, stracił sześć. Jego
piłkarską przyszłość widzę
w
drugiej Unii. mus1 Uę jednak
wykazać piłkars*
-uarakterem. Jeśli zagra *
w tvm
mundlaiu, a nr
zagra —
to tylko w linii w
;cy.

Ze
zdziwieniem słu
chałem słów sprawoidaw
cy z meczu Portugalia —
Anglia, który wybrzydzał
na poziom tego spotka
nia. Fakt, że w tym po
jedynku
były momenty
ślamazarnej gry, ale w
sumie było ło interesują
ce widowisko.
Anglicy
grali prosto, łatwo docho
dzili do piłki, jednak —>
co wywołać mogło zdzi
wienie — nie walczyli z
determinacją na
polu
karnym
rywala. Liczył*
być może, że lada mo
ment padnie bramka. Za
stali „skontrowani" przez
piłkarzy Portugalii,
któ ■
rzy — jak podkreślił sam
trener Jose Torres — nie
liczyli
na
wygrame
Chcieli
zremisować. Po
dwudziestu latach
udał
się więc Portugalczykom
rewanż
za porażkę w
półfinale mistrzostw świa
ta w Anglii 1.2. A przy
pomnieć warto, ii wystę
powa/ wówczas wspania
ły piłkarz, jakim był Eu
sebio.
Co
zadecydowało o
sukcesie
Portugalczy
ków?
Chyba
taktyka,
Dzięki
urozmaiconej
grze drugie! Ti rui połrari
li oni neutralizować ak
cje Anglików. Ale rezul
tat tego meczu bardzo
skomplikował sytuccję w
grupie i — nie ma cc
ukrywać — naize szanse
no przejście do dalszych
rozgrywek. Musimy
wy
grać co najmniej z jed

nym ’ywalem.
A*e czy
trzy punkty dadza nam
awans? Jedno jest pe
wne, łatał.ly występ pize
ciwko drużynie Maroka
może nam
oabić
sę
czkawką. Obym się my
lił!
Nie wiem czy czytelni
cy „D.B" zgadza się ze
mną, ale coraz bardziej
irytują mnie narzekania
niektórych
sprawozdaw
ców na temeoraturę pa
nującą w Meksyku,
na
wilgotność, na wysokości,
no trawę (zbyt wysoką
czy niską?) oraz na kilka
innych tzw. przyczyn obiektywnych, które powo
dują, że podobno grać
jest trudniej. Przecież o
tym, że mistrzostwa roz
grywane będą w Meksy
ku wiedziano już kilka
lat. Jaka jest w tym kra
ju
temperatura I jakie
czekają tam
niedogoarości wiedziano również.
Po cóż wfęc na tych ele
mentach skupiać uwagę.
Trzeba mówić o grze pif
korzy, o stylu, o techni
ce, taktyce itp. Słuchając
polskich
komentatorów
dochodzę chwilami do
wniosku, że piłka nożna
jest dodatkiem do wszy
stkich przeciwności
lo
su, z którymi spotkali
s/e w Meksyku. Ale
to
fok na marginesie,
Pierwszy występ gospo
darzy — piłkarzy Meks/ku
wmójf sporo żywiołowość/
w grze, ale tylko przez
45 min. Uważam, że Bel

Sportowe remanenty
GDAŃSKA ki asa
OKRĘGOMA
Drużyny gdańskiej piłkar
skiej klasy okręgowej rozegra
ły 22 1 23 kolejkę. Wynikł: Sto
czniowiec 11 Gdańsk — I.ech.a
II Gdańsk 2:2 (1:0). Arka II
Gdvnla — Orkan Gdynia 2 1
(1:0), LZS Rusorln — MOSiR
Gdańsk 0:3 (0:0), Unia Tczew
— Wisła II Tczew 1:8 (0:0),
Gryf Welherowo — Zatoka
Puck 0.2 (0:2), Gedania Gdańsk
— Bałtyk II Gdynia 2:2 (2-0).
Wierzyca Starogard — LZS
Czarnylas 3 ;0 (2:0). Wierzyca
— Stoczniowiec IX 2:i (0:1), LZS
Czainylas — Gedania 1:1 (1:0).
Bałtyk II — Gryf 6:1 (2:0), Za
toka — Unia MO (1:0), Wisła II
— LZS Rusocin 2:0 (1:0) MOSIR
Gdańsk — Arka II 3:0 (0:0),
Orkan — Lechla II 1:3 (0:3).
W tabfli uwzględniono zwerv
flkowane
walkowerem
0:3
przez WGiE GOZPN trzy me
cze Lechll II z Czarnymlasem,
Unia 1 Gryfem za grę nieu
prawnionego zawodnika Alek
sandra Cybulskiego, który ro
zegrał 20 meczów w I lidze i
zgodnie
z
regulaminem nie
mógł grać w k'asie okręgowej
1. Monm
68- 10
38:8
2. VJ ierzvea
31:15 53—32
S. Arka II
30:18 55—20
4. Gedania
28:18 39—25
5. Bałtyk 11
26:20 33—27
6. Orkan
23:23 29—27
7. Unia
22:24 25—35
8. Czarnylaa
20:26 39--50
9. Wisła II
20:26 29--40
10. SI ocznlowlec II 18:28 28- -30

17:29 31—54
li. Lechia II
17:29 23—.6
12, Zatoka
16:30 26—51
13, Gryf
14:32 23- -42
14, Rusodn
Klasa „A”; grupa I
LZS
Łebcz — Cartusla Kartuzy 0:2,
LZS Mrzezino — LZS Osowa
2:1, MKS Rumia — IZS Sie
rakowice 0:0, LZS Choczewo
— Nauta Gdynia 0:0, MHKS 11
Gdańsk — LZS Brzyno 5:0
LZS Starzyno — LZS Cnłapowo 3 2. Grupa II: LZS,Kaliska
— LZS Pelpiin 0:2, LZS Sub
kowy -- K srubia Kościerzyna
11, Wda Cz. Woda — PKS
Starogard 1:0, LZS Pszczółki —
LZS Rotmanka 4:4, LZS Rywałd — Wierzypa II Staro
gard 3 1 Mewa Gniew — L7S
Zblewo 3:2
(W. Br.)
MFCZ BOKSERSKI II LIGI

T czerwca br. o godz. 16 w
sali sportowej w Tczewie odbęazle się mecz bokserski o
mistrzostwo II ligi pomiędzy
OKS
Wybrzeże i Błękitnymi
Kielce.
„GRAND PRIX”

DLA TKKF „ZAMECH”
W Elblągu odbył się finał wo
Jewódzki
turnieju
.Grand
Prix” w piłce siatkowej. Zwy
cięzcą turnieju został TKKF
Zamech Elbląg, Drugie miej
sce przypadło w udziale TKKF
Sie'anki Elbląg.
a
trzecie
zajęła Celuloza Kwidzyn.
L.T.

gowie grali zbyt ostro, a
także zbyt wolno. Wpra
wdzie rozkręcali s ę z mi
nuty na minutę, ale
w
sumie rozczarowałf. Chy
ba nie tylko mnie. Me
ksykanie
będą groźni,
bardzo groźni.
Złapali
wiatr w żagle /...
Dzisiaj czeka nas spo
ro emocji. Czwartek po
winien być jednym z cie
kawszych dni mundialowych. Najpierw Argenty
na kontra Włochy.
Mi
strzowie świata
odkrył!
karty w występach prze
ciwko słabszym rywalom.
Lepiej wyDadli Arqentvń
czycy, którzy pokonali Ka
reę, a „sąuadra azzura”
zaledwie zremisowała z
Bułgarami. Dzisiaj będą
musieli sięgnąć po naj
wyższe umie ęfności. Jak
wypadnie
Maradona?
Czy strzeli pierwszą bram
kę w Meksyku? Czy za
gra Rossi?
Nie mniej emocji pow’nien dostarczyć
poleaynek Francja — ZSRR.
Jaka będzie odpowiedź
„t'icolores" no 6:0 Ro
sjan z Węgrami? Czy sła
bsza postawa Platiniego
i jego kolegów była tyl
ko jednorazowa? Czy sła
wna druga linin Francu
zów pa prostu już nie ist
neie, „rozsypała się" w
pv/? Mistrzostwa zaczy
nają być coraz ciekaw
sze, a przecież to dopie
ro pięć dni.

Dziś no Mundialu
Dzisiaj w Meksyku ko
lejny dzień mistrzostw. W
grupie ..A” rozegrane zo
staną dwa mecze: Wiochy
— Argentyna (sędziuje Jan
Kelzer z Holandii) oraz
Bułgaria — Korea Płd. (ar
biter — Fallaj al Shanar
z Arabii Saudyjskiej). W
grupie ..C" Francja grać
będzie z ZSRR a sędzio
wać — Romualdo A rppi
Fllho z Brazylii.
Telewizja transmisje roz
pocznie o godz 19.55 me
czem Włochy — Argenty
na lub Francja — ZSRR.
a o godz. 23.30 — II poło
wa meczu Bułgaria — Ko
rea Płd. 1 spotkanie Fiancja — ZSRR lub Włochy
— Argentyna
Polskie Radio Studio Mim
dialowe nada o godz. 6.30.
następnie o godz, 13.25 wia
domości mundialowe 1
o
godz. 19.45 Studio Mundial
l mecze Włochy — Argen
tyna oraz Francja — ZSRR.
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DZIENNIK

BAtTYCK!

Dla ratowania zdrowia

ßsuiMe
roiowo
DZIAC.KI LEŚNIE
MAJĄ SZANSĘ

„Społem’' przed sezonem Cc.gdzk,kiedyż

Cordaien i inne nowe specyfiki

ze starogardzkiej ,,Polfy”
Rada Państwa PRL przyznała załodze Zakła

Mieszkańcy
z rejonu
Komitetu
Osiedlowego
„Dziatki Leine” w Gdyni mają szansę pretendo
wać do
tytułu najlep
szych gospodarzy. Okazję
tę stwarza im KO nr 4
ogłaszając
dzielnicowy
konkurs na nujstutann ej
utrzymane budynki wielo
rodzinne 1 ich otoczenie,
oraz
na najtaamej ukwiecony balkon. D»a zwy
cięzcow przygotowano ria
grody pieniężne i rzeczo
we. Do udziału zaprasza
się spółdzielnie mieszka
niowe, RuM i indywidua!
nych lokatorów jak rów
nież gospodarzy aomów
oraz dozorcow. Zgłosze
nia przyjmuje się we wtór
ki i piątki od godz. 18—
19 w siedzibie KO nr 4
przy ul.
Warszawskiej
67a. Konkurs zorgamzowa
no z myślą o nadcnodzq
eyrp X Zjeździ* PZPR oraz o bu-Ieciu
nadania
Gdyni praw miejskich.
Jar.
RECYTUJĄ MŁODZI
NAUCZYCIELE
Rozstrzygnięte
zostały
euminacje
wojewódzkie
konkursu
żywego słowa
dla młodzieży studiów no
uczycielskich pod hasłem
„W
PRACY SZKOLNO-WYCHOWAWCZEJ POPU
LARYZUJEMY I KSZTAŁ
TUJEMY PIĘKNO MOWY
OJCZYSTEJ"
Organ.zatorami konkursu były Za
rząd Główny TKKś oraz
Ministerstwo
Oświaty i
Wvchowama.
Województwo gdańskie
reprezentować będzie na
przeglądzie
centralnym
w
W'arszawie
Dorota
KARSZNIA, uczennica Stu
dium Nauczycielskiego w
Gdyni, która przedstawiła
wiersze L. Staffa i K. ł.
Gałczyńskiego.
I BAŁTYCKI FESTIWAL
PIOSENKI MORSKIEJ
I Bałtycki Festiwal Pio
Senki Morskiej — Gdynia
'86
organizowany
ata
uświetnienia
obenedów
Dni Morza oaoędzie się
w druach 2t>—28 czerw
ca. Gtowni organizatorzy
— Komenaa Hufca ZHP
im, Bohaterów Gdyni, Wy
aział Kultury i Sztuki UM
w Gdyni oraz Zesooł Wy
chowania Morskiego Wyż
szej Szkoły Morskiej zapo
wiadają dwa główne kon
kursy — interpretacji pio
senk; morsk.ej
(w tym
szant) i piosenki autors
kiej, a ponadto wystawy
malarstwa, fotografii, gra
tiki i różnorodnego zbieI ractwa morskiego, aukcje
i kiermasze sprzętu zeglar
smego. koncerty orkiestr
dętych i występy zespo
łów kaszuoskich, regaty
żegiarskie i pokazy spraw
ności marynarzy. Co tej
pory udział
w przeglą
dach konkursowych zapo
wieoziało ckoło 100 wyko
nawcow z całego kroju.
Bilety i karnety
można
jeszcze naoywać w klu*bie
stuaenckim
WSM
„Bukszpryt” i kas.e Te
atru Muzycznego.
(v)

dów Farmaceutycznych „Polfa" Order Sztan

daru Pracy U klasy w uznaniu je] szczególne
go wkładu w rozwój przemysłu farmaceutycz
nego oraz za osiągnięcia w działalności na
rzecz ochrony zdrowia. Dzisiaj nastąpi uro
czysto^ dekoracji załogi nadanym je] orde
rem,
Zaczęło się
od maiego
zakładu, który w 1935 ro
ku zatrudniał 40 luazi. W
zaadaptowanych pomiesz
czeniach po byłej fabryce
maszyn rolniczych, zajmo
wano się wówczas jedynie
koni ekejouowaniem
gotowych leków. Fotem przyszła wojna, zniszczenia się
gały 70 proc. wszystkich
obiektów. W lw45 roku za
decydowano o ich odbudo
wie Stopniowo powstawa
ły bale produkcyjne, insta
lowano »komplikowaną aparaturę chemiczną
Tak w oardzo uproszczo
nym skiócie można przed
stawić
historie narodzin,
obecnie największych
w
Starogardzie Gdańskim —
Zakładów
Farmaceutycz
nych „Polfa” Dzisiaj, pro
dukują one na rynek 80
podstawowych asortymen
tów leków, głownie z gru
py środków
przeciwbólo
wych,
pi zeciwgrypowych.
leków
psychotropowych,
przedzawałowych, stosowa
nych w chorobie wieńco
wej, sulfamidów i rentgenodiagnostyków oraz prze
ciw cukrzycy. Wiele z nich,
szczególnie z tej ostatniej
grupy, powstaje w oparem
o własną technologię. Nc
terenie
zakładu, od lat
funkcjonuje placówka labo
ratoryjna o charakterze na
uk owo-badawczym
SZF „Polfa” są najwięk
szym w kraju producentem
środkow farmaceutycznych,
tworzonych w oparciu o
własną syntezę chemiczną.
Zakład, Który zatrudnia
obecnie ponad 3 tys pra
cowników. ma wielu kra
jowych i zagranicznych ko
operantów' Ze starogardz
ka . Polfą"
współpracują
zakłady w Tarnowie, Byd
goszczy, Włocławku, Kłodz
ku, Rokicie.
Bolesławcu
Aleksandrowie. Janikowie i
Brzegu Dolnym Efekty tej
współpracy znajdują od
bicie
w szerokiej gamie
produkowanych lekow.
Wiele surowców sprowa
dzanych jest z zagranicy.
Ponieważ Kupuje się je za
dewizy, a tych — jak wia
domo — nigdy za dużo nie

ma, pracownicy zakiaau w
ramach jego modernizacji
i rozbudowy, planują uru
chomienie nowych oddzia
łów ao produkcji półpro
duktów o znaczeniu anty
importowym. W ub.r. np.
rozpoczęto już wytwarza
nie, sprowadzanego dotąd

Załoga,

trzeba

Turniej
gdyńskich
uezruów, który toczy się od
lutego Dr.
pod
hasiem
miasto,
„Gdynia
moje
ruchu
historia i tradycje
robotniczego
1520--1&48”
wkracza w decyaująeą fa
zę. W tym tygodniu zakon
czyi się przedostatni kon
kurs turnieju, który miał
wyłonić najlepsze gazetki
kromki i albumy mówiące
o narodzinach i tradycji
gdyńskiego proletariatu.
Jury przyznało nagrody :
za najlepszy album — wy

K

Fot, M. Zarzecki

zmiany.

... w barze „Szkwał"
Nowym Porcie panują dziwne zwyczaje. Piwo przelewa
się z butelek do kufli, po to,
by kaucja za kufel przekra
czała wielokrotnie kaucję za
butelkę. Dość powiedzieć, te
ggy mo sję chęć na „jeano
piwko”, trzeba zapłacić eks
tra 100 zr, które otrzymuje
się z powrotem po oddaniu
kufla. Cc na to PSS „Spo
łem”, pod którego szyldem
pracuje ów bar?
*
•
*
.. pora posprzątać ruchome schody w tunelu no Dwór
cu
Głównym w Gdcńsku.
Jak nas informują czytelnicy, razi ni© tylko wyłączenie
ruchomych kiedyś schodów
w i iaK ruchliwym
punkcie
miasta, aie również ich stan.

konany
przez
uczniów
•
*
•
Szkoły Podstawowej nr 2
oraz za najładniejszą j naj
... kłopoty z dostawą wody
ciekawszą kronikę, którą przy ul. Stryjewskiego 9 w
wykonali ucznowie SP nr Gdańsku oraz Na Piaskach ö
8. Natomiast w kategoni w Gdańsku, powinny
sę
gazetek ściennych nie przy skończyć. Pod pierwszym aznano I miejsca.
Drugie dresem notorycznie brakuje
zajęta SP nr 7.
zimne; woay, ood drugim —
Rozstrzygnięcie ostatnie ciepłej. Sytuację tę polecago konkursu i całego tur my uwadze PGM w Nowym
nieju, ktorego jednym z Porcie (ROM nr 8 przy ul.
oganizatorów
jest nasza Stryjewskiego) oraz
ROM
redakcja, odbędzie s.ę 11 przy ul. Czopowej,
bm. w gdyńskim Pałacu
Młodzieży.

Kiermasz książki. Najwięk
sze zainteresowanie wzbu
dził mecz siatkówki rozgry
wany pomiędzy nauczyeielam_ i uczniami kias star
szych, który zaKończył się...
remisem, gdyż ciało peaagogiczne
nie wytrzymato
tej próby kondycyjnie.
W tym samym dniu Ra
da Gminna LZS zorgani
zowała biegi przełajowe, w
których wzięło udział ponad 150 miodych sportowców.
.
L.T.

fl tym warta widzieć
DZISIAJ ZAPRASZAJĄ NAS:
• Na recital Krystyny Jure
ckiej — skrzypce i Jadw‘gi
Lewczuk — fortepian o godz.
: 8 do sali kameralnej przy ul.
Czyżewskiego 12 w Sorocie
• Dom Kultury na Moienie
ui Z. Nałkowskiej 3 w godz.
od 17 do 1» na projekcję wi
deo — koncert rockowy Henear i Jego goście. Godz. 18 —
występy zespołu „Powroty”.
Sarenka — występy teatrzyku
Miniatura-bajka „Tropiciele”.
• Na odczyt dr. ir.ż. Wikto
ra Ollngera pt. Harmonogramo
wanie wspomagane komputero
W<f w sali 119 Instytutu Okręto
wego PG o godz. 11.15.
W KMPiK w Elblągu ul. 1
M&ja 37 o godz. 17 aa popo
łudnie z piosenką^ Piotra Ba
kala.

pracuje na

czas juz oczyścic staw
przy hotelu „Posejdon”
w
Oliwie. Obok brudnego zb ór
nika woanego (z którego nie
dawno wypompowano wc
dę) przecnodzi wielu
spa
cerowiczów, których oczom
ukazuje się bagno
Taplają
S'p w nim między śmieciami
łabędzie i kaczki. Ich los

Udane imprezy nie tylko dla dzieci
ILKA udanych im wa. któremu przypadła w
prez dla dzieci i mło uaziale nagroda ufundowa
dzieży odbyło się os na przez dyrektora GOK
w Zukowie. Trzec.e miej
tatnio w Żukowie. Miejseo
wy GOK gościł uczestni sce zdobył zespół .Lira z
ków Rejonowego Konkur SP w Zukowie
su Poezji i Prozy KaszubZ oKazji Dni Sportu w
sKiej. Wzięło w nim udział SP w Zukowie odbyły się
ponad 20 uczniów ze szkó! imprezy sportowe i rekiepodstawowych gminy Zu- acyjne, zabawy i gry dla
kowo. Zwycięzcami wstali: najmłodszej grupji wieko
Dorota Mach z Żukowa, wej. a dyskotekę
urozGrzegorz Zielke
z Leźna maicił pokaz mody aziecię
praż Katarzyna Kobiela ze cej oraz korowód przebierańców. Dużym powodzeSkrzeszewa.
Inspektor oświaty i wy
arem cieszył się również
chowania w Żukowie wraz
z żukowskim GOK byli or
ganizatoiami
Gminnego
Przeglądu Szkolnych Zespo
łów Artystycznych. Licznie
zgromadzonej dziecięcej wi
downi zaprezentowało się
9 zespołów szkół podsta
wowych z Żukowa. Leźna.
Przyjaźni, Chwaszczyna i
Skrzeszewa.
Największą
liczbę punkiów uzyskał żu
kowski chór
kierowany
przez Witolda
TrederaDrugię miejsce zaiął zesrół
dramatvezny ze Skraesze-

z Beigu Piracetama oraz produkcyjne, Tylko w ud.
poszukiwanego już ieku na r. sprzedano leki na ogól
ną wartość 10 mld zł.
sercowego, Cordafenu.
Ponieważ w aptekach cią
Przez ostatnie lata, za głe jeszcze brakuje wielu
kład osiąga wysoką dyna środków farmaceutycznych,
mikę przyrostu produkcji. „Polfa” po wykonaniu wiel
co umożliwia wykorzysta- kości określonych progranie części środków na jego mera operacyjnym, podej
modernizacje. Instaluje się muje sie dodatkowej pro
więc automatyczne linie do dukcji na rynek. Wartość
końcowej
obróbki leków, zrealizowanych w ten spo
wprzega w proces sterowna sób w ub.r. zleceń sięga
nia produkcją — kompute 0,5 mld zł. W praktyce ory. W laboratorium trwa znacza to zwiększony wy
ją badama nad nowymi le siłek załogi, która aby za
kam. psychotropowymi o- spokoić
rosnące potrzeoy
raz nasercowymt. Równole rynku, często pracuje na
gle. w 100 proc. załoga re cztery zmiany.
lgp>
alizuje
planowe zadania

zdaniem 1 naszych czytelni
ków — jest w tej sytuacji
niepewny. A co nc to gospo
darze tego terenu’

Naurodzono najładniejsze
albumy, kroniki, gazetki

Najbardziej oklaskiwany przez dziecięcą widownię był
zespół dramatyczny ze Szko ły Podstawowej w Skrzeszewie.
Fok Mirosław Rubin

3 El M

osób, które wczoraj w godzi
nach po południ owych,
wy
stając w długiej kolejce do
kasy w Oddziale Obsługi Pt
drozniczej „OrDisu” w Gaań
sku, pł. Gorkiego, nie mogły
uzyskać żadnej
informacji,
czy stanie w tej kolejce ma
sens; ani kasjerka, ani kierowniczka placówki — wed
ług słów naszych czytelni
ków — nie udzieliły im ocze
krwanej informacji. A chcie
li oni wiedzieć,
czy „starczy" d'a nich biletów do wa
gonów z miejscami do leże
nia. Nie dowiedzieli się!

towar złej jakości powi
nien być niezwłocznie wymieniony na dobry, bądź też
należy zwrócić zań pieniądze. Pan Józef K. z Oliwy
nabył w „Peweksie" tytoń
fajkowy „Amphora", za 2,50
doi., ale okazał się on prze
terminowany,
Pertraktacje
w sprawie wymiany towaru
trwają już kilka miesięcy. In
terweniował PIH — sprawa
znana jest pod nr V-05-01
—46-/I1-6-86 Ostatnio dyrektor „Peweksu" zaproponował
wypłatę owych 2,5 doi. (choć
obecnie taki tytoń kosztuje
już... 3,9(V doi ), albo też dalsze czekanie przez klienta
na dostawę tytoniu pełnowartościowego.
Uważamy,
że lakie traktowanie klienta
jest zaprzeczeniem dobrych
obyczajów
handlowycn, , a
także niezgodne z przepisa
mi o szybkim 1 rzeczowym
załatwieniu reklamacji. (Naz
wisko i adres klienta znane
redakcji).

i ... wciąż aktualno j^st spra
wa, o której pisaliśmy wczo
<bk)
raj zamieszczając krytyczne
uwagi na temat organizacji
Telefoniczne
sygnały do
pracy w kasach komunikacyj tej rubryki redaktor dyżurny
nych gdańskiego
„Orbisu”. przyjmuje
w poniedziałki,
Przekonały nas o tym dwa wtorki, śroay ! piątki, w go
telefony od zdenerwowanych dzinach od 10 do 13.

Gdyńska PSS .Społem”
zapow Lada, że gdyby tegoroezne lato okazałe się upalne nie powinno zabrak
nąć wód gazowanych, so
ków pitnych I innych na
pojów chłodzących. Rozu
miemy, że nie powinno,
gdyż zgromadzono odpowj ęande zapasy. O zaopat rżeniu w* unie pud stawowe aitykju y pisze sie z
większą uozą
pewności;
handel zgromadził juz zapasy wybranych artyku ■
łow żywnościowych i nieżywnościowych według za
planowanych potrzeb. Wy
typowane zakłaay gastro
nomiczne rozpoczęły juz
świadczenie
dodatkowych
usług na rzecz konsumen
tów: sprzedaż posiłków na
wynos z 10-procentową bo
milka tą (16 placówek), utrzymanie
j
t j .. w
* ciągłej sprze
,..
y 1-daniowego posiłku,
którą
zapewnią
lokale
„Roxana”,'
„Arkadia”,
„Wrzos”
„Cafć Bałtyk”,
i „KarŁezek”. Stałą obsłu
gę wycieczkową prowadzić
będą „Bursztyn”, „Bałty
cka”, „Sim”, „Dietetycz
na”, „Zioty Róg’ .
Gdyńska „Społem” zad
bała również o estetykę
wystaw sklepowych
na
nadchodzące lato, ogłasza
jąc komairs krajowy na
najlepszą dekorację okna
wystawowego
związaną
tematycznie z obchodami
60-iecia miasta i Dni Mo
rza W konkursie udział
potwierdzili dekoratorzy z
7 spółdzielni w kraju m.
m. z Warrzawy, Łodzi. Po
znania i -KieiC. Gdyńscy
społemuwcy włączą
się
też czyim,« do obsługi let
nich festynów rekreacyj
nych. Uruchomione zosta
ną kiermasze z napojami,
ciastami i owocami oraz
ruchome stoiska gastro
nomiczne, a także sprze
daż z termosów gorących
parówek, krupnioków
i
grochówki
W Sopocie, gdzie latem
więcej przyjezdnych niż
tubylców,
gasi romomia
zdawać będzie swój trud
ny egzamin. Tu także zro
biono wiele w ramach se
zonowych
przygotowań.
Kosztem kilkunastu milio
nów złotych wyremonto
wano i zmodernizowano
kilka placówek. Lśni więc
czystością
odremontowa
ny mleczny „Bar Zdrojo
wy”.
Modernizacji i re
montów doczekały się in
ne zakłady: „Pod Strze
chą”, „Literacka”, „Bałty
cka” i pijalnia piwa. Dla
klientów nie mniej waż-

nym jest fakt. że poza estetyką wzbogaci się także w tym sezonie letnim
gastronomiezne
menu.
Przydziałami objęto bo
wiem woiowine z kością.
Jeśli nawet tegoroczne
lato me będzie upakie,
handel z gastronomią i
tak przezywać będą gorące dni. Wszak bez turystów borykają sie na co
dzień z problemem zam*»
kniętych sklepów, deficyte-m wielu towarów, brakami kadr.
— Czy nia.suwy napływ
gości nie obniży radykal
nie poziomu zaopatrzenia
mieszkańców osriedli? —
tak najkrócej można stre
ścić obawy przedstawicie
li korrutetów osiedlowych
zgromaazonych ostatnio w
gaansk^m Urzędzie
MiejguauaiLim
u±
J.VJ.J.C
JSiCim_ Np. powszechnie uz
nawane
za turystyczne
butle gazowe to także
przeomiot poszukiwań tu
bylców Jeśli zaś chodzi <
turystów to hanoel zapc
wiadając większe dostawy
butli, powinien też parnię
tać o palnikach, a tych
jest jeszcze mniej niż aar
mych butli.
Sezor to pojęcie wieloz
uaczne i na przykład dla
mieszkańców *
Kokoszek
Karczemek czy Zaborni
łączy się bardziej ze sło
wem żniwa niż turystyka
Toteż przedstawiciele ko
mitetów
osiedlowych
tych rejonów upominali
się o stosowne zaopatrze
nie dla swych mieszkań
ców. Pod adresem inicja
tora spotkania — Wydzia
łu Handlu UM w Gdań
sku padło wiele wniosków
i krytycznych uwag. Słu
sznie więc uznano, że pier
ws7,a dyskusja w takim
gronie nie Dędzie ostatnią
ał

Poselskie
spotkanie
Wojewódzki Zespół Poseł
ski w Elblągu informuje
mieszkańców iż w czerwcu
br. odbędą się kolejne spot
kania posłów ziemi elblą
skiej. I tak 6 czerwca
godz. 14 w Gminnym Ośrod
ku Kultury w Lelkowie, 9
czerwca o godz 20 w Do
mu Strażaka w Mikołaj
kach Pomorskich.

(Łp)

Ucząc dostarczają rozrywki

Bilans roku w LOK
Jest to organizacja i liczna i prężna. W woj gdań
skim zrzesza ponad 60 tys. członków. Działają w
klubach ipecjalisiyc zny.cń i kołach szkolnych. Są
płetwonurkami, żeglarza mi, modelarzami, zdobywa
ją prawa jazdy i uprawnienia instruktorskie. O
kim mowa, oczywiście o Lidze Obrony Kraju, któ
ra wczoraj podsumowała efekty dotychczasowej
działalności.
Mówił na ten
temat
przedstawiający referat se
kretarz ZW LOK płk Mie
czysław Janowiak, wnie
śli też swój udział w deba
tę inni dyskutanci. Ze
spraw istotnych: zanotowa
no dobre rezultaty w szkoleniach
specjalistycznych
dobrze też wypadła praca
LOK
wśród
młodzieży
szkolnej. We współzawod
nictwie w skali kraju gdań
ski LOK uplasował się do
piero na ósmej pozycji, ale
wśród ośrodków szkolenia
kierowców placówka
w
Gdyni, kierowana przez Sta
nia lawa Wróblewskiego, już
po raz czwarty okazała się
najlepsza w Polsce

Mówiono też o brakach
Zwłaszcza niedostatek sa
mochodów ogranicza możli
wości szkoleniowe LOK
me najlepszy jest f także
stan techniczny niektórych
budynków, które pilnie wy
magają remontów, kłopoty
sprzętowe dotknęły również
żeglarzy.
Podczas obrad plenum
Z W LOK. które prowaaził
wiceprezes Zygfryd Mielewczyk. aktywistom organi
zacji wręczono medale „Za
zasługi dla LOK”. Złoty
mi uhonorowano: Mariana
Chłopickiego,
Franciszka
Spiałka i Leona Brylowskie
go.

<f)

Na tropie marnotrawstwa

Rzecz o szkle butelkowym i okiennym
i

CO ZROBIĆ
„BARYtECZKAMl *?

butelki, flaszki, flakony..
Wiele pisze się i słyszy na
temat
skupu
opakowań
szklanych. Jeszcze nie
tak
dawno narzekano,
że za
mato jest punktów prowa
dzących taką działalność I
aiby odćać puste flaszki, w
kolejkach trzeba czekać niewaz nawet przez kilka
go
dzin
Wieie się zmieniło. Obec
nie prawie w każdym więk
szym sklepie funkcjonuje soe
cjalne okienko, gdzie w wy
znaczonych godzinach
mo
żno sprzedać puste butelki.
Niemniej
nie
wszy
stko działa tak, jak powin
na. Naiwięcej uwag o nieu
dolności tego typu punktów
mieli do tej pory
przede
wszystkim klienci. Ostatnio
również I kierownicy placó
wek handlowych skarżq się
na napotykane
trudności.
Niedawno otrzymaliśmy
sygnał kierowirka PSOS nr 18
we Wrzeszczu przy ul. Rejmonta 12. Ludzie
mają do
niego pretensje, że odma
wia przyjmowania
butelek,
jest jednak do tego zmu
szony, ponieważ nie dyspo
nuje kontenerami i nie ma

w co ich pakować. Podobne
sygnały otrzymaliśmy z
in
nych sklepów Trójmiasta■.
Kierownik działu opako
wań PSS „Społem” w Odan
sk§ — RYSZARD MUSIELAK
poinformował nas, że gene
ralnie brakuje kontenerów
do butelek po piwie 0,33 I.
Ostatnio są również ogrom
ne trudności ze skrzynkami
do Dutelek od wódki. Tłu
maczył, że braki te wynika
ją ze zmniejszenia przydzia
łu etylenu
przeznaczonego
do produkcji tronspoderów.
Kierownictwo
gdańsKiego
oddziału PSS rob’ co może.
Ostatnio nawet
specjalnie
ze starogardzkiego „Poimosu” sprowadzono dużą par
tlę plastykowych pojemni
ków, lecz pokrviy one tylko
bieżące potrzeby. Vżraz z bu
telkomi opakowania wróciły
do fabryki.
' 1
W rr.iarę możliwości pra
cownicy PSOS radzą sob:e
jeszcze z butelkanv do wód
ce, sokach, wodzie mineral
nej i oranżadzie. Największy
problem sprawiają „baryłęczk>'' (0,33 I) po piwie.
Skontaktowaliśmy
się z
gdańskim browarem. W dzia
le zaopatrzenia dowiedzie
liśmy się, że nasi piwowarzy
przechodzą na produkcję pi
i wa w butelkach półlitrowych

i w tej cnwni tylko takie o*
oakowania zamawiają z huty. Pojemniki na „baryłeczki" zostały | jui skasowane,
fuó odesłane do innych wo
jewództw. '
Wszystko wskezuję na to,
że butelek 0,33 I nikt nie ku
pi. Przestały być potrzebne,
chać za-pewne ktoś przedsię
biorczy mógłby je z pow>'
dzeniem wykorzystać do in
nych
pożytecznych celów.
Czyżbyśmy byli świadkami ko
lejnego przykładu marnotra
Co na to Wydział
wstwa?
Handlu Urządu Mieiskiego
w Gdańsku?

NAJŁATWIEJ WYBIĆ
O budowlanych,
zwłasz
cza w ostatnich lotach, na
pisano już wiele krytycznych
słów. Dorzućmy i tym razem
kamyczek, do tego zabataganionego ogródka.
Niedawno
przeDtowadzano remont pomieszczeń
poczty przy ul. Łowczyrskieąo w Nowym Porcie i nie
wątpliwie nc plus należy za
liczyć to, iż trwał on tylko
kilka tygodni oraz że przez
cały ten ‘ czas
zapewniono
obsługę interesantów.
Okolicznych
mieszkań
ców zbulwersował jednakże
łakt oczywistego marnotraw-

stwa. Otóż pod koniec prac
remontowvch robotnicy wvbijali młotkami... całe, do
bre szyby okienne. Były one
wprawdzie zabrudzone nie
co torbą, ale tę można by
ło albo zmyć, np. rozpusz
czalnikiem, a!do zeskrobać.
Natomiast tłuczenie dużych
i całych
szyb
okiennych,
zwłaszcza przy obecnych bra
koch
materia/owo-surowcovych, jest jaskrawym przy
kładem bezmyślności i roz
rzutności zarazem — oerywiście z państwowej k’esze*/, ho z tej przecież poku
to koszty
wstawiania no
wych.
Ciekawe, kto wpadł na tak
„genialny" pomysł?
Ot.

Zgubił klarnet

GDANSK, operji ł Filharmo
ma Bałtycka, Baron cygański,
g. '9
„Wybrzeże”.
Białj . Łabędź,

g U

„Miniatura”, Przygody Tom
cia Paluszka, g. 1C, 12 (Gmin
ny Ośrodek Kultury — Bo_e
Pole): Kiedy -ozkwitnie mar
gerytaa, g. 10.30 (Szkoła — Ró
żyny); g. 1P (Gminny Ośrodek
Ku.tury — Somonino)
SOPOT, Kameralny. Uciekła
mi przepióreczka, g. 17
GDYNIA, Dramatyczny, Te
atr Pana Dropsa, g. u
Muzyczny, Trzecie imię, g.
18 (scena kameralna): Drugi.«
wejście smoka,
g. 19 (duża
scena)
ELBt ĄG,
Dramatyczny,
Ciemny grylaż, g. 17

[

]

GDANSK, Leningrad,
Sko
rumpować
£r., od IS 1, g.
10, 12, 14. 16, 18
Helikon,
Pod
wulkanem,
USA, od 18 1„ g. 17, 19 (sean
se zamknięte)
Kameralne, Poszukiwacze ze
ginionej arki, USA od 12 L,
g. 15.4Ł, 18
Gedania, Zaproszenie, poi.,
Od 15 1., g 16, 18.15
Watra — Dom Harcerza, Su
perman III, USA, od 12 L, g.
16; Medium, poi., od 18 L, g.
18.15
ORUNIA, Kosmos, Imperium
kontrat-kuje, USA, od 12 L.
g. 15.45; Nieoczekiwana zmlrna
miejsc, USA, od 15 1., g. 18, 20
NOW* PORT. 1 Mi Ja, ^uat
czarownic, węg.-USA
g. 16;
Miłość, tzmaraga,
krokodyl,
USA, od L 15, g. 18, 20
WRZESZCZ,
Bajka,
Gry
wojenne, USA, od 12 i., g. 10,
12.30, 15, .7.30, 20
Znicz, 1941 USA. od 15 1.,
g. 16; Gliniarz z Beverly Hills.
USA. od 18 1.. 18, 20
Zawisza, Sprzedawca kapelu
82 y, fr.. od 18 L, g. 17, 19.15
OLIWA, Delfin,
Głupcy z
kosmosu, ang„ od 12 1., g, lfr
18
SOPOT, Bałtyk,
Superman
m. USA .Od 12 L, 10. 12.30;
Zagadka nieśmiertelności, ang.,
od 18 1., g. 16, 18
Polonia. Skorumpowani fr.
OC* 1-5 1.. g. 15 30, 17.45, 2Ć.
GDYNIA, Warszawa. Skorum
powani. fr , od 15 1„ g. 10. 12.30
15, 17.15, 19.30
Atlantic Karatecy z kanio
nu Żółtej Rzeki, chlń., od 15
1.. g 15. (17, 19 30 — seanse
zamknięte)
G oplana. Miłość . szmaragd
krokodvi USA od 15 1. g. 15
17. 19
OBŁUZE, Marynarz, Straszy
dła, poi., g 15.30; Keratecy i
kanionu 2ółtej Rzeki, chlń.,
od 15 1.. g. 17, 19
GRARÓWEK, Fala, Kerat«
po polsku, poi., od 18 1., g,
16.30, 18.30
ORŁOWO, Neptun, Bez koń
ca, poi., od 18 1., g 16, 18
w woj. gdańskim
GNIEW’, Pionier, Smażalnia
story, poi., oa 15 1.; Wyprą
wa po złoto, radź., od 12 1. ;
JASTAiłNi A Żeglarz Hallo
taxi, jug., od 18 1.; Tato nie
bój się dentysty, poi.
kartuzi. Kaszub, Karate
cy z kanionu Żółtej Rzeki,
chiń., od 15 1.
i
KOŚCIERZYNA
Rusałka
Saint Jack, USA, od 1? 1. *
PKI.PLIN. łVi rzyca, I ty zo
staniesz Indianinem, poi.; Kochanica Francuza,
ana., od
15 1. '
PRUSZCZ, Krakus, Głupcy
z kosmosu, ang., od 12 1., g.
16.30, 18.30
Ikar, Biały ^otos. chlń., od
15 L, g 17, 19.30
>
PUCK, Mewa. Mokry szmal,
pok, od 18 h
REDA, Zacisze, Sprzedawca
kapeluszv, fr„ od 18 L
STARO«, ARD, Sokół, Grey^
stoke: Legenda Tarzana wład
cy małp. ang., od 12 1.
Sputnik, Ballada o Naraya
mie, jap,, od 18 1.; Robinson
Kruzoe marynarz
z Yorku,
czfcch.-RFN
w
TCZEW, Wisła.
Esklmosce
Jest zimno. węg„ od 18 1.; Na
rzeczona księcia z Krainy So
11, czecn.
WEJHEROWO. Świt, Kaska
der z przypaaKu, USA, od 18
1.; Dziewczyna i chłopak, poi.
WŁADYSŁAWOWO. Albatros
Christine, USA, od 18 1.; Wy
spa złoczyńców, poi,
w woj. elbląskim
ELBI ;\G Syrena, SKorumpowaru, fr., od 15 1. g. 10. 18 20
Swiaiowit. Żandarm w No
wym Jorku, fr., g. 16
KWIDZYN, Tęcza, Balka o
carze Sałtanie, radź.; Gliniarz
z Beverlv Hills, USA, od’ 181.
.MAI BORK, Capitol, Głupcy
z kosmosu, ang., od 12 1.
Klubowe; Alabama, poi., od
18 L. g 17, 19
i
NOWY DWÓR, Żuławy, Zem
sta po latach, kanad , >d 15
1.; Podrożę Pana Kleitsa, pot.
PRABUTY,
Mazowsze, Och
Karol, poi., od 15 1.
Relaks, Kaskader z przypad
ku, USA, od 18 1.

«H-Pttdi 1
Gdańsk — apteka przy ul
Stajennej 3, Gdańsk-Wrzeszcz
przy ul. Grunwaldzkiej 30-32,
Gdänsk-Zaspa przy ul Pilotów
8, Gdańsk-Przyrnorze przy ul
Lumumby 3* Sopot przy ul
Boh. Monte Cassino 21. Gdynia
przy ał. Zwycięstwa 1 i przv
ul. Świętojańskiej 70

I Sipiłale 1

Whffgainai' uw nucwFEmwwaMM
OSTRE DYŻURY PE*N!Ą:
Oddział Chirurgiczny Szpitala
Marynarki Wojennej w Gd.-Oli

wie, ul. Pola ud nr 11T. Od
dział • Chorób Wewnętrznych
ZOZ Üla Szkół Wyis*ych W
Gd.-Wrzeszczu, al Zwycięstwa
r»r 30 i Klinika Chorób wczu
AM w Gdańsku, ul, Oęblnki
nr 7.
POGOTOWIE RATUNKOWI
— czynn® całą doba — budy
nek Szpitale im. Kopernika ^
Gaańsku, ul. Świerczewskiego
nr 1-6 (wejście nr i)
«
— wypadki, nagłe zachoro
wania i przewozy chorych, tei.
32-2Ł-2S 32-36-14 i 32-39-24
Laryngolog przyjmuje v dni
powszednie w g. 20—7.30 w
soboty robocze w g. 17.30—7
v wolne soboty, niedziela I
święta — całą dobt
Gdańsk-Zaspa,
ul.
30-lecir
PPL 50 — czynne całą dobę
tel 939

oiicer^/W Wojewódzkiego Uczą
d„ Spraw Wewnętrznych w
CdańsI u, telefon 5 i-19-40 lub
37-03-33 (całą aobe)
POM KAP2
Q.6» NAUKI r KÜttU-j

*)» ”
3rcBÄKSKÜ
liłtk d. DhuB
KLUB
PILOTOW-TLUMACZY BIUR PODROŻY „KA
LINKA” 1 .ORBIS”
(setej*
rosyjska). Odczyt na temat:
Współczesne problemy polity
ki zagranicznej KPZR i pań
siwa radzieckiego”, g. U.
Wystawa rysunków dzieci z
Gdańska 1 Leningradu, czy n*
w g 9—H

Rynaćka prognoza pogooy w
pr. I: 0.58, £.28, 13.00, oL. 2z.lA>
PROGRAM LOKALNY
6.05 — Poranne takty, 6.3i
— Studio Bałtyk, 7.55 - Radlorekiama, 13 05 — Piosenki
w stylu country, 17.25 — No
wa płyta zesyoiu
Heart —
aud. Zbigniewa Braca, 17.30 —
Przegląd aktualności Wybrze
ża, 17.*i0 — Powrót do trądy
cji — felieton Kazimie-za Ka
dovicza, 17.45 — Aktualności
BART — mag. muz. Mariusza
Rosińskiego, 18.05 — „Nad Je
ziorem” — wiersze E. Bor
kowskiej. Ib.25 — Omówienia
programu.

PROGRAM
•i
I i
K
8.16 — Film dla 2 imiałiy
„Telefon 110” — „Nad je
ziorem” — fiim kryminal
ny TV NRD
9.35 — Domowe przedszkole
1C.00 — PT — wiadomości
10.10 — Studio Mundial —
— Powtórzenie z poprzed
niego dnia
16.25 — Program dnia — DT
— wiadomości
16.30 — „O mnie, o tobie, o
nas”
16.55 — „Był sobie kosmos”
(8) — franc, film animo
wany
17.26 — DT — wiadomości
17 30 — „Rzemieśin cy”
i7.40 — „Patro'"
18 00 — „Sonda" — „Brzyd
ka piarna*'
18.30 — Klub międzynarodo
wy
19.00 — „Fred, postrach ko
tów"
,
19.10 — „Dorn rodzinny" —
wspomnienia Wojciecha £u
' krowskiego
19.30 — . Dziennń ‘ telewizyj
ny
19.55 — Meksyk '86 — trans
misja meczu: Włochy —
Argentyna lub Francja •—
ZSRR
ok. 21.50 — CT — komenta
rze
22.05 — „Telefon 110" —
„Nad jeziorem” —- film TV
NRD ,
i
23.25 — DT — wiadomości
23.30 — Meksyk '86 — mecz:
Włochy — Argentyna lub
Francja — ZSRR z godz.
20.00; skrót 1 połowy meJczu: Bułgaria — Korea Płd.
i bezpośrednia tiansmisjc 2
połowy meczu Bułgaria —
Koren Płd
PROGRAM II
15.55 — Program dnia
16.00 — Jeżyk francuski (20)
16.30 — Studio Mundial —
Dowtórzenie z peprzedn ego ania
18.30 — PANORAMA
19.00 — „Wiem wszystko” —
, teleturniej
19.30 — Dziennik telewizyj■ ny
,
19.55 — „Ekspres reporte
rów''
20.10 — „Złoty wiek” (1) —
franc, serial
,
21.10 — „Variete, variete”
21 4Q — „Uwoqa, dokumeni"
— „Sedlak" — film dok.
22.20 — Wieczorne wiado
mości
22 -30 — Język francuski (29)

Koncerty w Malborku i
[

CZWARTKOWA
WIECZÓR MUZYCZNA
W MUZEUM ZAMKOWYM

Najbliższy Czwartkowy Wie
czór
Muzyczny w Malborku
poiączony będzie z uroczystym
rozstrzygnięciem Wojewódzkie
go Konkursu Malarskiego. 5
bm. o godz. 18 w saH koncer
towej Muzeum Zamkowego roz
pocznie się recital fortepiano
wy Jarosława Drzewieckiego.
W programie utwory J.S. Ba
cha, F. Cnopina i in. Po kon
cercie — podsumowanie kon
kursu plastycznego pt. „Por
tret malborski”.
Trzy pierwsze nagrody w
konkursie jury przyznało: Ta
deuszowi Gackiemu z Branie
wa Annie Mazgaj z Ma’borka
i Kazimierzowi Wesołowskiemu
z Ma’borka. Wszystkie nadesła
ne na konkurs prace wyekspo
nowane sa obecnie w witry
nach skienowych przy ul. Ko
ściuszki w Malborku.
(k) •

Redakcję naszą odwiedził mło
dy człowiek, student maz\visko 1 adres znany red.) z górą
cą prośbą o pornoe. W’ ubie
gły piątek przyjechał do Elblą
ga do swoich rodziców i w po
śpiechu zostawił na dworcu
PKP klarnet. Instrument ten
nie był jego własnością, stąd W GDAŃSKIEJ FILHARMONII
jeszcze większe zmartwienie.
Za
naszym
pośrednictwem
Dwa utwory kompozytorów
zwraca się ao znalazcy, który Dolskich: oparte na fo’kiorze
zapewne nie wie komu oddać Rz 'szowszczyzny . Mała Suita”
zgubę o kontakt telefoniczny Wito’da Lutosławskiego
oraz
nr 243-61.
niezwvk’e ponu'arn” tak wśród
(kp)
skrzypków jak i melomanów

Koncert skrzypcowy A-dur op
8 Mieczysława Karłowicza usły
szymy w najb.iższych koncer
tach Fiihaimonii Bałtyckiej —
w
piątek 6 czerwca o godz.
19.00 oraz w sobotę 7 czerwca
na pc;anku » symfonicznym o
goaz. 11.00. Uzupełni p. ogram
podtrzymująca
romantyczny
charakter całego koncertu, II
Suita z ba etu „Romeo i Ju
da” S. Prokofiewa Orkiestrę
poprowadzi dyrektor artysty
czny Fi harmonii Częstochow
skiej ZYGMUNT HASSA zaś
solistką będzie członkini pol
skiej ekipy na tegoroczny kon
kurs im.
H Wieniawskiego
młoda skrzypaczka, studentka
bydgoskiej Akademii Muzycz
nej, (DOROTA SIUDA.
SŁOWACKA' OPKI 'STRA
KAMERALNA
BOHDANA WARC HALA
Słowacka Orkiest ę Symfoni
czną usłyszymy na koncercie
w Gdańsku
we wtorek 10
cze-wca o godz. 19. Poprowa
dzi ja jej załcżrcie! i szef arty
styczny BOHDAN W MICH AL,
który wystąpi iakże Jako so'i'■ta. W p ogramie m. in, ' 1
Symfonia „'Mannheimska” j, V.
Stamica.
Concerto
grosso
a-mo’I na 2 skrzypiec i orkie
strę A. Viva'di^Po o az Simple
Symphony B. Brittena.

DZIENNIK
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Ochrony środowiska

(Rozmowa z mgr. inż. Ireneuszem Parańskim, szefem produkcii
w Gdańskich Zakładach Elektronicznych „Unimor")

Pamiętajcie o onrotiach
czerwca społeczność
świata obchodzi pro
klamowany
przez
ONZ Światowy Dzień Ci
chł ony Środowiska. Będzie
to kolejna okazja do zasta
nowienia się nad problema
mi które coraz częściej spę
dzają nam sen z oczu. Od
tego bowiem, jak zdołamy
je rozwiązać zależy nasze
przyszłe żveie. Nasze być
albo me być.

rem cywilizacji. Przy czym
bezsensowne są tłumacze
nia, że w jednych krajach
jest lepiej, w innycn go
rzej. Zanieczyszczenia nie
uznają granic, przemiesz
czają się na dalekie niekie
dy odległości. Walka z ni
mi jest więc inteiesem nie
tylko
poszczególnych
państw. Jest obowiązkiem
całej światowej społecznoś
ci.

Coraz więcej naukowców
podpisuje się pod apokahptycznymi wi zjam? przy
szłości Światu grozi wiel
ka katastrofa ekologiczna
Jeśli nie uda się powstrzy
mać procesu niszczenia śro
dowiska, istnieje - możli
wość tragedii całej świato
wej społeczności. Degrada
cja bowiem postępuję na
dal- i mimo spektakular
nych osiągnięć (jak oczy
szczenie Tamizy) powie
trze, wody, gleba, fauna i
flora są coraz bardziej za
trute. Odpowiedzialność za
ten stan ponosi cała cywi
lizacja, bardziej lud mniej
świadomie szykując sobie
tragiczny los.
— Czy musimy mieć do
wody. katastrofy,
zanim
przystąpimy do działania?
— zapytał kilka lat temu
szwedzki naukowiec Goran
Lufroth. — Gdy będziemy
mieć dowody — może już
być za późno. Na tych błę
dach
niczego juz się nie
nauczymy. Jeśli zniszczy
my naszą
planetę, jako
miejsc*? życia dla ludzi, nic
już nie przywróci jej pier
wotnych jwalorów.

Właśnie na tę stronę prq
blemu zwróciła uwagę Or
ganizacja Narodów Zjedno
czunych, proklamując lł
lat temu Światowy Dzień
Ochrony Środowiska. Za
mierzano uczulić organiza
cje międzynarodowe, rzą
dy wszystkich krajów na
podstawowy problem, ja
kim jest zapewnienie lu
dziom niezbędnych warun
ków życia. Dla harmonij
nego istnienia świata ko
nieczna jest bowiem pow
szechna mobilizacja nie tyl
ko dla rozwoju cywilizacji
materialnej, również dla
wody, powietrza, przyrody.
„Pamiętajcie o ogrodach’“
śpiewał kiedyś Jan Piet
rzak. I, -jest to do dziś naj
lepsza dedvkacia na świa
towy Dzień Ochrony Śro
dowiska.
BOŻENA WAWRZEWSKA

Nie ma rzecz jasna wą
tpliwości. że miasta będą
nadal rosły, przemysł bę
dzie się rozwijał, a linie ko
munikacyjne będą pokry
wały Ziemię coraz gęstszą
siatką.
Ale
obok tych
oznak rozwoju cywilizacji
musi znaleźć się miejsce
dla przyrody, musi się zna
leźć kompromis pomiędzy
potrzebami materialnymi a
potrzebami przyrody. Po
winna być wypracowana
rozumna zasada współist
nienia człowieka i natury.
A na razie jednak kom
promisu nie - ma. Przyroda
wciąż przegrywa z na po

Dorota Wrońska ustawia

— Czego najbardziej bra . odbioru programów nada
wanych w systemach PALtem radiowo-telewizyjnym kuje do prowadzenia nor- -SECAM.
Wykorzystując
podzespoły ,,Neptuna 505”
jakoś nie widać waszych te malnej produkcji?
wytwarzamy lakże monitor
Iewizorów. Do niedawna ‘ — Naioardziej kinesko- kolorowy przeznaczony do
współpracy z urządzeniami
stały tam jeszcze dyżurne pów czarno-białych, koloro komputerowymi lub magne
wych, przewodów, drutu
towidami.
— ze względu na cenę — nawojowego, tworzyw sztu
— Porozmawiajmy więc
cznycli trudno palnych, ale
odbiorniki telewizji koloro- też wielu, wielu innych ele o nowościach rynkowych.
mmtów wchodzących w
wej. teraz polki sa puste. skład odbiornika telewizyj— W 1986 roku rozpoczę
liśmy produkcję 26-caioweCzy przypadkiem. nie za- nego.
go odbiornika telewizji ko
lorowej „Neptun 705”, wy
przestaliście produkcji?
posażonego w kineskop, któ
do pracy?
ry w drodze wymiany o— W 1985 roku dostarczy
— Nie. Nasza załoga jest trzymujemy z Czechosłowa
liśmy do. sklepów 311 tys. stabilna. Corocznie zasilają cji. Odbiornik, może współ
sztuk odbiorników telewi szeregi pracowników ,Dni- pracować bezpośrednio m.
szkoły in. z komputerem i magne
zyjnych. W br. planujemy moru” absoiwenci
towidem. W konstrukcji
przyzakładowej
Otwieramy
wykonać 380 tys. telęwizoNeptuna 705” zastosowano
zakłady poza Trójmiastem
rów. w tej liczbie 80 tys. Na swoje potrzeby zaadap energooszczędne
rozwiąza
do odbioru programów w towaliśmy tzw. wstrzymana nia ukłaciowe, co zapewnia
kolorze. Będzie to najwięk inwestycję — fabrykę do małj7 pobór mocy oraz du
żą niezawodność i nieznuen
szy poziom produkcji w hi mów w Tczewie. Od miesią ność parametrów przekazy
ca trwa tam produkcja pod
storii zakładu.
wanego obrazu i dźwięku.
zespołowy
Tegoroczną nowością pro
— ... jeśli plan zostanie
— Jakie tejęw izory aktu dukcyjną jest też „Neptun
wykonany.
557”. Jest to 22-calowy od
alnie produkujecie?
biornik telewizji kolorowej
— 12-calowe
przenośne wyposażony w układ auto
— Nie będę ukrywał, że
mamy trudności z utrzyma odbiorniki telewizyjne „Ne
przełączania
niem ciągłości produkcji ptun 150”; 20-calowe „Ne matycznego
Telewizorów jest za mało, ptun 471” i 24-calowe „Ne rodzaju pracy z funkcji od
co wynika iownież z tna- ptun 671”. Z telewizorów biornika telewizyjnego na
produkujemy monitor oraz w układ au
dności naszych koopeian- kolorowych
tów. Ponadto był zwiększo „Neptuny 505”. Część z
ny popyt przed Mundialem. nich przystosowana jest do tomatycznej zamiany syste
mów SECAM i PAL. W br.
pojawi się na rynku 10 tys.
sztuk „Neptunów 557”.
W tym roku pragniemy
również uruchomić produk
cję 22-calowego, zdalnie ste
rowanego telewuzora koloro
wego oznaczonego symbo
lem „N-546” Siedząc wygo
dnie w fotelu możemy regu
lować za pomocą małego
nadajnika silę głosu, jaskra
wość,
nasycenie
koloru,
zmieniać programy. W każ
dej chwili możemy wyłą
czyć i ponownie włączyć
odbiornik nie ruszając się
z miejsca. Będzie tu tele
wizor w wersji SECAM-PAL, wyposażony dodat
kowo w tzw. dwustandardo
wą fonię, co umożliwi
współpracę ze wszystkimi
rodzajami megnetowidów.
Już w grudniu br. pierwsze
tego typu telewizory znaj
dą się w sklepach firmo
wych „Unimoru” na tere
parametry odbiornika Neptun 150 C.
Fot. M Zarzecki
nie kraju.
— W sklepach ze sprzę-

spółka Wodna
KLUKOWO-FIROGA w Gdańsku

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
Akaderrm Medycznej

w GJuńsku, ul. Karola Marksa 107
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONV
NA WYKONANIE:

• elewacji w budynku administracyj
nym PSK nr 1, ul, Smoluthowskiego
nr 34.
W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa
państwowe, spółdzielcze i osoby fizyczne
Otwarcie ofert nastąpi dni? 19 czerwca 1986 r. o
godzinie 12.no w biurze zakładu.
Kosztorysy ślepe można odebrać w Dziale Technlczym zakładu
Zastrzegamy sobie prawo dowolnego wyboru ofe
renta oraz unieważnienie przetargu bez podania
piwczyny.
Informacje w powyższej sprawie można uzvskać
oi ?z składać oferty w siedzibie zakładu w Dziale
Technicznym — telefon 41-80 11. wew. 291 w godz,
8.00—14.00.
K-6493

URZĄD GMINY
w Sztutowie
ZATRUDNI
D ) 1/S WRZESNia iirsfl n.

• dwie osoby do obsługi szaletów na
terenie Krynicy Morskiei.
Zapewnia sie pomieszczenie mieszkalne.
Warunki płacy do uzgodnienia w tutejszym urzę
dzie.
Należy kontaktować sie — flel. 414 Sztutowo
K-6468

SPÓŁDZIELNIA PRACY
RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO
JEDNOŚĆ RYBACKA"
w Gdańsku, ul. Sienna Grobla 16
ZATRUDNI ZARAZ
ze skierowaniem z W> działu Zatrudnienia UM w
Gdańsku

— kierownika sekcji finansowej
ze znajomością Księgowości ogólnej i finan
sowej,

—
—
—
—

hydraulika,
telefonistkę,
elektromonterów,
maszynistów chłodniczych

°r?iif&DZ!E HODOWLI ZWIERZĄ*
FUTERKOWYCH
w Zdradzie koło Pucka
— chłodnika-elektryka w wymiarze 1/2 e*
tatu

zarejestrowana w Księdze Woanej UW pod

p, 87

JEST POSTAWIONA
• w stan likwidacji
uchwała
walnego zebrania, z dnia 15. 05.
1986 roku.
Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytel
ność1 w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia
pod adresem: Ob. Jan Hirsz, i;l. Słowackiego nr
193. 80-298 Gdansk,
G-18061

Stocznia „Wisła”
w Gdar^t^p^frzelom 1
następufącycn pracowniKow:

— z-cę kierowniku wydziału wyposażenio
wego ds. elektrycznych
— st. mistrza ds. elektrycznych na budo
wanych statkach
— budowniczego statku
— sam.
inspektora ds. zaopatrzenia
Płace wg nowvch zasad wynagradzania. Stocz
nia wypłaca również nagrody z tyt. wysokiego
udziału produkcji eksportowej o: az nos;ada per
spektywiczny program budownictwa mieszkaniowe
go.
Dowóz pracowników z Sopotu oraz dzielnic Przy
morze. oliwa Brzeźno, Chełm, Orunia i Morena.
Zgłoszenia przyjmuje 1 Informacji udziela Dział
O^übowv i Szkolenia Zaw. stoczni, tel. 31-4Ł-71 w.
321.
Dojazd autobusem linii 111 (przystanek końcowyy
K-5009

PJ>. .MODA POLSKA"
w Warszawce

ZATRUDNI:
• kierownika i z-cę kierownika Salonu
Sprzedaży „Adam-Ewa” w Gdańsku
przy ul. Heweliusza 13-17.
Wymagane wykształcenie średnie handlowe lub
ekonomiczne, 8-letni staż pracy w sklepie branży
przemysłowej (konfekcja, dziewiarstwo itpt. w tvm
4 lata na stanowisku kieiowniczym w operatywie.
Oferty orosimy kierować pod adresem
Warszawa, ul. Marszałkowska 91-97
Dział Spraw Osobow\ch
telefon 21-73-38 (godz. 8—15)
K- 5565

ZAKŁADY OKRĘTOWYCH URIĄDTEfl
CHIODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH
„KUMOR”
w Gdynit ul. luivdpg ł 1
OGŁASZA'A PRZETARG
NA

SPRZED AŻ

POJAZDÓW

I

AKCESORIÓW:

— Star A-29

oraz

nr rej. GDF 6MR rok budowy 1973. zużycie
65 proc., cena wywoławcza 275 000 zł,

bez skierowania s Wyozlahi Zatrudnienia;

— starszych rybaków,
— rybaków,
— kucharzy na kutrze.

— Star 25 dźwig Z 3T
nr re.i. GDM 678B, rok budowy 1961, zużycie
9o proc., cena wy wolawcza 25(1 000 zł,

— przyczepa D 46B

Warunki pracy 1 płacy do uzgodnienia w Dziale
Zatrudnienia i Szkoiema, tel. 31-68-31-3, wewn. 7.
K-5413

nr re.i. GDS 910D, rok bunnwy 1975. zużycie
fin proc., cena wywoławcza 80 hoo zł,

— silni* samochodowy typ $-21
nr fabryczny 700737, cena wywoławcza 3« 0O0 zł,

ZRZESZENIE PRZEDSIĘBIORSTW
TECHNICZNEJ OBSŁUGI ROLNICTWA
w Gdańsku zs. w Pruszczu Gd.
ZATRUDNI:

® dwie higienistki na koloniach letnich
od 1 lipca 1986 r.
Szczegółowych informacji udziela Buiro Zrzesze
nia, numery telefonów 82-30-73 do 82-30-76.
K-6362

ES

130 (12654) 1986 - 0ó - 03

Rysy na szklanym ekranie

Światowy Dzień

5

BAŁTYCKI

— silnik samochodowy typ S-21
nr

fabr. 241515, cena

wywoławcza

29 000

zł,

— silnik samochodowy typ S-21
nr fabr. 438630, cena wywoławcza 36 000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 czei wca 1986 r.
o godzinie jo.ifo na terenie ZOUCluK „KL1MOR”
Gdynia-Chylonia, * ul. Krzywoustego 5. zgodnie
z
z 'rządzeniem ministra komunikacji z dnia 26. II.
1982 r. M.P. nr 28, poz. 250.
Oględzin ww. pojazdów, akcesoriów dokonać
można w ZOUf'hiK ..KUMOR ' Gd-mia-Chylonia,
ui, Krzywoustego 5, Dział Transportu, w godzi
nach od 9.00 do 14.00.
Wadium w v,rysokości 10 proc. ceny wy\voławc7.ej
należy wpłacić do kasy „KLIMOFU” w Gdyni-Kedłowie, ul. Łużycka 8, do dnia 11 czerwca 1986 r.
K-6447

E2B

Ostatnia tegoroczna no
wość to następca popularne
go i poszukiwanego na ryn
ku Neptuna 150” o zupeł
nie zmienionym wystroju
zewnętrznym, wyposażony
w 6-przełącznikowy progra
mator
przystosowany do
zasilania również z akumur
latora samochodowego. Now oczesne rozwiązania kon
strukcyjne zastosowane w
W Stoczni im. Lemna.
„Neptunie 171 ’ — bo tak
się ta nowość nazywa —
gwarantuj wysoką nieza
wodność pracy i dobią ja
kość odtwarzania wizji i
dźwięku. Zastosowano rów
nież specjalne rozwiązania
pozwalające na dobry od
biór programów telewizyj
nych w najtrudniejszych
LACÓWKI
działa
warunkach turvstycznych,
jące w ramach Ze
m. in. układ ARCz (auto
społu Szkół Budow
matycznego dostrojenia od nictwa
Okrętowego
w
bioru do wybranego kana
Gdańsku kształcą wyso
łu).
kiej klasy fachowców prze
— Czy wysokie ceny wa de wszystkim dla Stoczni
Gdańskiej im Lenina, któ
ponosi duże koszty
szych wyrobów będą w bie ra
związane z jego funkcjo
żącym roku jeszcze wyż- nowaniem, ściśle współ
pracuje z mm także
az.edzinie praktycznej na
uki zaw’odu.
Zespół Szkół Budownict
— Pracujemy nad tym,
aby obniżyć ceny. chociaż wa Okrętowego, który w
by poprzez zmiany kon tym roku obchodzi 40-lestrukcyjne, mające na celu cie swTego istnienia, skła
zmniejszenie ilości monto da się z 5 sziłtół, Najwięk
wanych podzespołów, ale szą, o dużej tradycji i wy
jesteśmy tylko wielką mon sokim poziorme nauczania
townią telewizorów otrzy jest Zasadnicza Szkoła Bu
mującą elementy od blisko dowy Okrętów. Uczęszcza
60 kooperantów'.
Dlatego do niej obecnie około 500
dużą pozycję w kalkulacji uczniów. W trakcie trzy
nauki mają
oni
cenowej stanowią koszty letniej
materiałowe. Gdy one ro możliwość zdobycia jed
sną, nie może to nie mieć nego z 11 ziawodow p^ono
ty pływu na cenę produktu nowanych przez szkołę (i
przez stocznię, która ma
finalnego
tutaj głos oecydujący). Za
— Panie inżynierze, kie- wody te obejmują wszy
stkie podstawowe dla dzi
dy telewizory będą znowu siejszego przemysłu okrę
towego
specjalności,
ze
stały w sklepach i czekały szczegoinvm
uwzględnię
niem tak preferowanych
na kliemóAv?
ob^cn.e jak: monter kad
łubów,
monter
rurocią— Sądzę, ze nastąpi to gów, ślusarz czy spawacz.
Sreamo co rotcu stocz
wówczas, gdy unormuje się niowe kadry zasila około
nasz rynek wewnętrzny, a 80 proc. absolwentów z
także kiedy przestaniemy 200-osobowej (obecnie) g*-u
borykać się w naszej pro py kończącej nauKę. Jest
to barazo wysoki odsetek'
dukcji z trudnościami zao
i oby był on symptomem
patrzeniowymi.
rosnącei znów popularno
ści
zawodu
stoczniow
Rozmawiał:
ca. Przypomnijmy jednak,
KRZYSZTOF ZAK
że w początkach lat sie-

moxe naiicxyc się
b u iłowy stoików?

P

WOJEWÓDZKA DYREKCJA INWFSTYCII
Oddział Gdansk, ul, Marynarki Polskiej 96
CGŁAS7A
PRZETARO NIEOGRANICZONY

Termin wykonanie: sukcesywnie do 30. 11. 1987 r.
Dokumentacja techniczna do wglądu w WDI. O.
Gd. pokoj 606.
Do uaziału w przetargu zapraszamy przedsię
biorstwa państwowe, spółdzielcze i osoby prywat
ne.
Oferty należy skłaoać w zalakowanych koper
tach w ciągu 14 dni od daty ukazania sie niniej
szego ogłoszenia w sekretariacie, pokój 404
Zastrzega się prawo wyboru oferenta, względnie
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

K-6 tao

W zwiqzku ze zmicmq siedziby WHZR
w Gdańsku od dnia 26. 05. 1986 r. poni
żej podajemy nowy adres:
M1ĘD7YWOJFWODZKA HURTOWffiA

ZAOPATRZENIA RZEMIOSŁA
*-*<*-»

, S

rrawnyeh
80-298 Gdańsk-Bysewo ul. Przyrodników 23
teł.: 475-604, 475-605, 475-607, 475-608.
475-009
sporazieima

usod

W i

R$W

BUDOWY DOMOW

Gdansk-Kokoszki, ul. Budowlanych 31

l

ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Gdańsku

—

,,
ZAWIADAMIA

w ' osiedlu mieszkaniowym Złota Karczma,
zad. 1A 1 IB w Uoścj 6 budynków’.

•* f • •

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

NA DOGODNYCH WARUNKACH:

• elewacyjne budynków mieszkalnych

<9

demdzesiąlych ZSBu opu ta traci ostatnio na .zna
szczało
corocznie ponad czeniu,'
młodzież
coraz
350
wykwalifikowanych mniej interesuje się tą
robotników’.
Normalnym formą kształcenia. Kiedyś,
zjawiskom było funkcjo nabór pozwalał bez pronowanie 15—16 klas trze blemu otworzyć trzy, czte
cich. których teraz jest 6. ry klasy pierwsze. Obec
Odegiał tu oczywiście swo nie są trudności ze zorga
ją roię zauważalny w os nizowaniem jecmego od
tatnich latach niż demo działu. W bieżącym roku
graficzny, ale też dał o so jedyni® 23 osoby zdecydo
bie znać spade« zaintere wały się na pobieranie na
sowania pracą w stocz uki w szkole tego typu
niach.
Obecnie
duża “ Natomiast popularne, po
część, bo ponad 50 proc.; dobnie jak ŻSBO, jest
młóci zreży uczącej się w Trzyletnie Technikum dla
ZSBO pochodzi aż z 26 Pracujących. Pobiera
w
województw
ościennych n'm naukę około 500 oi to wcaie nie tych. naj sób w7 przeważającej m:e
bliższych. Można by Mę z rze pracowmików7 przemy
tego cieszyć, gdyby
nie słu okrętowego główrnie ze
późniejsze kłopoty z za Stoczni Gdańskiej. To w ef
pewnieniem
absolwen czorotve technikum umoż
tom
mieszkań
których liwiające zdobycie dyploniedostatek mocno dosk mu technika oraz matury
wiera już dzisiejszym pra jest ciągłe ba-dzo popular
cownikom stoczni.
ne. Co roku opuszcza je
Do Zespołu Szkół Budo około 200 absolwentów7
wnictwa Okrętowego nale
W
ramach
Zespołu
ży też Średnie Studium Szkół Budownictwa OkZawodowe,
przeznaczo rętow7ego działa też. od ub.
ne dla pracujących, któ roku Szkoła Przysposabia
rzy chcą podnieść swoje jąca ao Zawodu. Trafia
kwalifikacje
przez, uzu do niej młoaziez w wieku
pełnienie średniego wyksz co najmniej 15 lat która
tałcenią. Trafiają tam na i z różnych powodow nie
częściej ludzie starsi, któ zdołała ukończyć
szkoły
rzy z różnych względów podstawowej
(minimum
nie mieli możliwości wcze 6 klas). W ciągu dwóch
śniejszego zdobvcra wyk lat nauki uczniowie koń
ształcenia a obecnie oka czą szkołę podstawow7ą ozało się to np. warunkiem raz przt uczają się do za
utrzymania się na stano wodu ślusarza lub toka
wisku.
rza
Możliwości
jest
więc
Z kolei Liceum Zawodo
Prezentujemy
je
we to czteroletnia szkoła sporo.
dz.enna. która swyrr ab w’ychodząc naprzeciw tym
solwentom gwarantuje u- młodym ludz'om, którzy
zyskanie matury ora-z up sto ą jeszcze przed dyle
rawnień robotnika wykwa matem wyboru zawodu.
T Ch.
lifikowanego.
Placówka
ŁiimO—8 ■■■"■« M8LB8

GDAŃSKI KOMBINAT

ZATRUDNI

NA ROBOTY:
-

Fot, M, Zarzecki

K-6274

„PRASA KStĄZKA-^UCH"
Oddtłał w

ZATRUDNI:
® sprzedawców
na umowę agencyjna do kto«ków' Ruchu
ZLOKALIZOWANYCH PRZY NASTĘPUJĄCYCH
ULICACH M. GDYNI:
• Czołgistów i-go Maja Dworcow™, Władysława
IV, Krasickiego, Czerwonych Kosynierów’. War
szawskiej, Orłowo peron PKP, Remptowo oraz
na se on letni w 1986 r. w Żegludze skwer Koś
ciuszki.
W końcu czerw'ca będzie v olny punkt w holu
Dworca Głównego w Gdvni o bardzo wysokim
w- nagrodzeniu prowizyjnym.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia fi. 03 1986 r. zatrudnieni u nas emeiycl
i renciści mogą zarobić dowolną sumę bez zawie
szenia emerytury — renty.
Informacji udziela Sekcja Spraw Pracowniczych.
fidvnia-Witomino. ni Narcyzowa 10a w godz," od
7.00 do 15.00, tel. 24-13-32.
K-6367

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA ROLNICZEGO
ul. Westerplatte 47, 14-400 Pasłęk
OGłASZA PRZETARG
W ZAKRESIE:

• wykonania elewacji
— ORNETA — bud. mieszk. pow. elew. 3fino m kw.,
— Rł.Nlv MŁYNARY — pow. elew. 69(1 m kw.,
— MŁYNARY — bud. mieszk. pow. elew\ 1135 m
kw.. w t.j m docleplenie ścian szczj towrych 417
m kw.,
— KEJS TY — 3 bud. mieszk. pow. elew, 1620 m
kw., w tym docieplenie ścian szczytowych 660
ni kw.

ŻE NA TERENIE GDAŃSKA

— pięciu kierowców oqgnika Ursus,
— lakiernika samochodowego,
— blacharza samochodowego
wynagrodzenie według nowego systemu wyna
gradzania.
UW AG Al
— Kombinat kieruje pracowników na budowy eks
portowe,
— dysnomre miejscami w hotelu zakładowym i w
kwaterach prywatnych,
— pracownikom wzorowym przedsiębiorstwo umo
żliwia wcześniejsze otrzymanie mieszkania spół
dzielczego
Informacji udziela Dział Kadr, tel. 41-12-81, wewn.
136, 137, 113.
K-5849

ZAJCIAD USŁUG SOCJALNYCH
..SPÓŁDZIELCA"
w Gdańsłru Oliwi<>, ul. Chlopstca 44A
tel. 53-08-18
PR7YJMIE DO PRACY
W OŚRODKACH
NYCH:

WCZASOWYCH

I

KOIONIJ-

© na stale:
— szefa kuchni,
— księgową;
• na sezon:
— kucharzy,
— pokojowe,
— magazyniera,
— higienistki,

— wychowawców na obozy wędrowne,
— rewidenta.
Inform.-rji udzie'a komórka ds. pracowniczych w
godz. od 7.00 do 15.00.
K-6321

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT
IANITARNO-PORZADKOW7CH
w GdyrH, ul. Sportowo 8
OGŁASZA
PRZETARG PUBLICZNY
NA SPRZEDA?, NIŻEJ WYMIENION Y C H POJAZ
DÓW SAMOCHODOWYCH:

- Star 2B SMW-28
nr rejestrarv.in*' GDD 769B.
rok produkcji
1978, cena Wy wolawcia 383 750 zł,

TERMIN OTWARCIA OFERT:

Zastrzega się wybór oferenta względnie unie
ważnienia przetargu bez podania przyczyn.
K-6430

Naszych odbiorców przepraszamy za wynikłą
uciążliwość Kwiczana z brakiem cieplel wody.
Wcinki do miejskiej sieci ciepłowniczej na pod
stawie aktualnych warunków technicznych mogą
być dokonywane tylko w przedziale czasowym od
24 czerwca 1686 r. do 9 lipca 1986 roku.
K-6498

ZAKLADV MIĘSNE
w Gdańsku, ul. Grobla Angielska 19
ZATRUDNIĄ .NATYCHMIAST
se skierowaniem
Gdańsku:

z

Urzędu

Zatrudnienia

w

— księgowa-kasjer,
— inżyniera lub technika chłodnika na
stanowisko mistrza,
— inżyniera lub techn»ka mechanika na
stanowisko specjalisty,
— samodzielną księgowq,
— wartowników do Strasy Przemysłowej.
Bliższych informacji udziela Dział
cowniczych, tel. 31 -42-21, wew. 225.

Spraw Pra
K 47*9

URZĄD MIEJSKI
oraz Specjalistyczna Lecznica dla Zwierząt
w Wejherowie

!N FORMUJĄ

że przymusowe szczepienie psów przeciw» wfciekliźnie odbędzie się w:

O Lecznicy dla Zw.erząt w Wejherowie
przv ul. Chopina 1.
W DN. ACH:
— 9. "6. 191e r. do 12. 96. 1986 r. w godz. od 10.00
do 15.00:
_
o6 1986 r. w godz. i>d 10.00 do 17.00,
— 14. 06 1986 r. w godz. od 10.00 do 13,00,
_ Ifi’ n6. 1986 r. w godz,. od 12.00 do 18.00.
Dodatkov e szczenienia psów odboda się w dniach
27—28. 06. 1986 r. w godz. od 10 00 do 15.00.
Szczepieniu podlegają wszystkie psy w wieku
od 3 miesięcy wzwyż.
Psy należy doprowadzić do szczepienia na smy-

- Star 28 SMW 1,
nr reiest tacy iny GDG 564 A
rok produkcji
1975, cena wywoławcza 307 000 zł,

- Star 28 SM-51
n.
rejostraryjn> GDG 640 A. rok produkcji
1971, cena wywoławcza 320 000 zł,

- Skoda 706-RRTK-PS-7
ni rejestracyjny GDG 314\,
rok pronukcji
1939, cena wywoławcza 530 000 zł.
Przetarg odbędzie się 18 czerwca 1986 roku o
god-inie 10.on na terenie przedsiębiorstwa.
Wadium należy wpłacić do kasy najpóżni»j w
przeddzień przetargu.
PRSP zastrzega sobie prawo odstąpienia od prze
targu bez podania przyczyn.
K-6379

SPÓŁDZIELNIA PRACY „ABC”

W orzetargu mogą w’ziac udział przedsiębiorstwa
państwowe, spółdzielcze 1 prywatne.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale
Wykonawstwa PBRol. Pasłęk, tel. 2076-9.

— pięć dni od daty ukazania się w prasie,

• planowana przerwa remontowa w ao
stawie cieplej wody z miejskiego sy
stemu ciepłowniczego EC nastapi w
dniu 23 czerwca 1986 r. i będzie trwa
la do dnia 19 liDca 1986 r.

O długie i krótkie kolorowe słomki do

napojów chłodrgcych,
I'BMACJE: Sonot. ul. Słowackiego 2, telefon
51-81-71, godz. 8.00—45.00.
K-5826

GDANSKIE ZAKŁADY NAPRAWY
SAMOCHODÓW
w Gdvn>
Gdynia, ul. Czerv;onych Kosynierów 189
ZATVJD*HA
bez skierowania
Spraw Socjalnych:

*

Wydziału

Zatrudnienia

1

— mechaników napraw pojazdów samo
chodowych,
— blacharzy napraw pojazdów samocho
dowych,
— ślusarzy remontu masźyn i urządzeń
przemysłowych,
— hydrauMków.
Obowiązuje przy przyjęciu do praev
p-acy z ostatniego miejsca piacy oraj
bisty.
Kandydatów przy.tmuje 1 udziela
Dział Spraw Pracowniczych — pokój
iCzerwonych Kosynierów 189, tel.
256-

świadectwo
dowód oso
informacji
41. Gdynia,
20-37-01 w.
K-4854

I
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DZIENNIK

Z głębokim żalem zawiadamiamy, ta l czerwca
198t roku zmarł w wieku 81 lat

JAN POTRZEBNO
były długoletni, sumienny 1 wzorowy pracownik.
Wyrazy aerdecznego współczucia Rodzima Zmar
łego składają
pracownicy II kierownictwo
Morskiego
fortu Handlowego Gdynia.

W pierwszą boieaną
drogiego Kolegi

rocznicą

śmierci

naszego

Bronisława Ogińskiego
przyjaciele.
G-i "363

K-6694
W dniu 1 czerwca 1984 roku zmarła w wieku 83
lat n_ sza ukochana matka

JULIANA KOMP
x d. Sawicka

Pochowana zostanie w dniu 6 czerwca 1988
roku o godz. 13 na cmentarzu Komunalnym
w Sopocie.
Z crężkim «eicem pozostają
dzieci I przyjaciele.

ZOFIa PUCH
z domu Lejpui
lat 83

Msza św odprawiona zostanie 6 czerwca
1d86 r. o godz. 8.30 w kościele Gwiazda Mo
rza w Sopo-ie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz 14 na cmentarzu Komunalnym w Sopo
cie.
Córaa, wnuk z toną, prawnuk
ciele.
Proe.my o nieskladanle kondoiencjl.

Z giębokim żalem zawiadamiamy, żc w dniu
1 czerwca 1986 r. zmarł nagle nasz nieodżałowa
ny pracownik
MARIAN czajka
Ouznatzony brązową odznaką „Zasłużony Pi acownik Morza”.
Wyiazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmar
łego składają
dyrekcja, organizacja
związkowa
oraz
współpracownicy z Morskiego Portu Han
dlowego Cdańsk.

Pogrzeb Zmiirłego odbędzie się 5 czerwca
1986 r. o godz. 12.30 na cmentarzu Łostowice.
K-6073
W dniu 28.05.1986 r. zmarła nasza
sprzedawczyni

Z żalem zawlaaamiamy, że w dniu 8 czerwca
i >86 roku zmarła kochana żona, matka ł teściowa

długoletnia

kol. JANINA SAWICZ

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy że
dnia 2 czerwca 1986 r. zmarła po długich i cięż
kich cierpieniach w wieku 71 lat. człowiek głębo
kiego serca i zawsze wszystkim życzliwa

HALINA BIAŁECKA
lat 52

Msza św. żałobna oaprawiona zostanie w
dniu 6 czerwca 1986 roku o godz. !3 w koś
ciele parafialnym Maksymiliana Kolbe
w
Gd y ni-Witomimie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 14.30 na cmentarzu Wykjmiń&kim.
Pogrążeni w smutku
mąż. *jn 1 synowa.
S-5909

Pogrążeni w głębokim ża^u zawiadamiamy, że
w dniu 1 czerv'ca 1986 roku odeszła od nar na
zawsze najdroższa żona, najukochańsza matka 1
babcia

Wszystkim którzy okazali pamięć i współczucie
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze
—

ZBIGNIFWA1 BEDNARCZYKA
a w S7Czegó’noścl Przedsiębiorstwu PUM ..Port
ier vice” g Gdyni oraz
RSW Prasa-Kslażka
Ruch” PUPVK w Gdańsku, delegacjom, k(leżan
kom, kolegom przylaciołom sąsiadom 1 znajo
mym składamy serdeczne podziękowania
Rodzice, żona córka z zięciom I wnu
kiem,
______
__________
G 18585

Msza św. odprawiona zostanie 6 czerwca
1986 r. o godz 10 w kościele św. Mikołaja w
Gdyni-ChylonL
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 12 na cmentarzu Wńomińskim.
Rodzina.
S-5903

Wyrazi* głębokiego współczucia Rodzinie Zmar
łego składała
J/rekcia i współpracownicy z Woiewódzkieeo Biura Planowania Przestrzennego w
Elblągu.
_______
E 470

Pani mgr Irenie Przybylak
serdeczne
składają

domu Llpkowska
człowieka

z powodu

zgonu

koleżanki I koledzy z Katedry 1 Zakładu
Fizyki I Biofizyki Akademii Medycznej w
Gdańsku.
G-18359

MARTĘPASZKF
m

wyrazy współczucia

MATKI

Z głębokim talem żegnamy

niezwykle szlachetnego
przyjaciela.

!

wielkiego

Wyprowadzenie zwłok nastapi w dniu 5
czerwca 1986 roku o godz. 13.30 z kaplicy
cmentarza Witorrrnskiego.
dr Tyszkiewicz z rodziną 1 przyjaciółmi
S-59W

Z głębokim żalem powiadamiamy, te w dn j 2
czerwca 1986 roku zmarła nasza ukochana matka,
siostra, szwagierka, babka 1 prababka

Bogumile . Zbigniewowi Piątek
wyrazy serdecznego współczucia z powodu zgonu

MATKI I TEŚCIOWEJ
składają

zarząd, koleżanki i koledzy ze Spółdzielni
Kółek Rolniczych w Kleinie.
K-6634

Kol. Helenie Hebel

MARTA VaSZKE

wyrazy serdecznego współczucia z powodu »mierci

z domu llpkowska
ur. 11 stycznia 191« ». w Mizowła

M A T K t
składają

Msza św. odpr iwiocna zostanie 3 czerwca
o godz, 12 w kościele oo. Jezuitów.
Wyprowadzenie zwłok tego samego dn a o
godz. 13.30 z kaplicy cmentarza Wftomińskiego.
Pogrążeni w żałobie córka ! liczna rodzi ta.
S-59//6

dyrekcja, Raua Pracownicza zw. zawodo
we oraz koleżanki 1 koledzy z G7Cb
„Organika-Fregata” w Gdańsku-Oliwie.
K-8652
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31
mała 1986 toku zmarł

TADEUSZ BLUM5KI-RAFAŁOWSKI
Pogrążeni w głębokim talu 1 smutku zawia
damiana. że 3 czerwca 1986 r. zg sto na zawsze
pełre dobroci 1 miłości serce naldroższego męża.
ojca, teścia 1 dziadka

ALOJZEGO LOEPER
Msza św żałobna odprawiona zostanie w
piątek 6 czerwca 1988 r. o godz. 10 w koście
le św. Józefa i św. Judy Tadeusza w Rumi,
przy ul. Sabała, po czym nastąpi pogrteo na
cmentarzu Komunalnym w Rumi.
Rodzina
S-5938

Z głębokim talem zawiadamiamy, tn dnia 31.05.
T9So r zmarł nasz długoletni pracownik

HENRYK ZAMOROWSK!
Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczu
cia składają
dyrekcja, czynniki
spoiecsno-polliyrzne
oraz wb »ółpracownlcy i Gdańskich Zakła
dów
Remontowo-Montażowyeh
PL
w
Gdańsku.
K-«>89
Z głębokim ża.em zawiadamiamy 1« w dniu
39 maja 19®, roku odeszła od nas na zawsze na
sza ukochana mama, siostra, babci» 1 prababcia

ANNA GDANlEC
x domu Formell«
lat 80

Msza św. odprawiona zostanie w dniu 5
czerwca 198R roku o godz. 1130 w kościele
św Jadwigi w Nowym Porcie.
Pugrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 13 na cmentarzu w Nowym Porcie
Pogrążona w żałobie
rodzina.
G-18653

Z głębokim żalem zawadamiamy,
czerwca 1986 r. zmarł

1e

dnia

2

HIERONIM MILEWSKI
Msza św. żałobna od Drawioną zostanie dnia
5 czerwca 1986 r o godz. 8 w kościele św.
Brygidy w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz 11 na cmentarzu Łostawice.
Pogrążeni w smutku
żona i rodzina.
G-1856^

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
2.06.1986 r. zmarł

te w

dniu

FELIKS ZAWISIOWSKI
Pogrzeb odbędzie się w dniu 5.36.1986 r. o
godz 12,30 na cmentarzu Łostowice.
Pogrążona w smutku
roozlna.
Piosimy o nieskładanie kondoiencji.
G-18561
Z głębokim ża.em zawiadamiamy, że w dniu
31 maja 1986 r. zmarł po krótkiej l ciężkiej cho
robie

red. TADEUSZ BLUMSXl-RAFAlöWSKI
Msza św. żałobna odpraw,ona zostanie 6
czerwca 1986 r. o godz. 12.30 w kościele św.
Antoniego w Gdym-Wzgórze Nowotki.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 14 na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
WTiernj na zawsze pamięcią
najbliżsi.
G-l«663

nr fabryczny 218699, tok produkcji 1978, cena
wywoławcza 171 050 rJ,

— Ziguil combi, typ 1300K — osobowy
nr silnika 481571.8, i„z produkcji 1974, cena
wywoławcza 152 500 zł,

— Żuk skrzyniowy typ A-16
nr fabryczny 26tSi2, rok produkcji 1977, cena
wywoławcza 177 750 zł.
Wyżej wymienione samochody moina oglądać
w dni robocze w goozinach od 7.30 do 14.00.
Przetarg odbędzie się w świetlicy ZHW przy ul.
Kaprów 10
Przystępujący do przetargu winni dokonać wpła
ty wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoław
czej w kasie ZHW najpóźniej w dniu przetargu
do godziny 9.00.
Do przetargu mogą przestąpić jednostki gospo
darki uspołecznionej 1 osoby prywatne.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
K-6375

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w
dmu 6 czerwca 1986 roku o godz, 12.30 w
kościele św. Antoniego w Gdyni.
Pogrzeb odoędzie się tego samego dnia o
godz 14 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążona w smutku
rodzina.
G-16699
W dniu 23 maja 1986 roku zmarł po powrocie
z emigracji

WŁADYSŁAWREWIŃSKI
były kapitan Łączności Wojska Polskiego, uczest
nik walk obronnych w 1939 r odznaczony Krzy
żem Virtuti Militari, jeniec oilagu w Murnau.
Głęboko umiłował swoją ojczyznę za która prze
lewać kre w.
serce i ciało zostało złożone zgodnie z
Jego
ostatnią wolą na cmentarzu w Szczecinie o czym
w głębokim smutku :awiadamiają wszystkich ży
czliwych Jego pamięci
łona 1 syn.
G-18163

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego
Politechniki Gdańskiej

SPRM JEDNOŚĆ RYBACKA”
w Gdańsku, ul. Sienna Grobia 16

Zgodnie z wymogiem zawartym w art 29 ust. 1
i 2 ustawy z dnia ’i lłpca 1984 r. o planowaniu
przestrzennym (Dz. U. ar 35 poz. 185) podaje gią
oo publicznej wiadomości o wyłożeniu do publicz
nego wglądu projektu miejscowego szczegółowe
go planu zagospodarowania przestrzennego tere
nu zw. Orłowo-Zachodnie.

plan obejmuje obszar ograniczony:

— od strony południowej — ul. Adwokackq i strugą Kolibki
— od strony zachodniej — ul. Low.ckq i
ul. Adwokacką
— od strony wschodniej — nasypem kole
jowym linii $KM
— od strony północnej - rzeka Kaczą,
Projekt planu zostanie wyłożony do publicznego
wgiądu w Biedzibie Urzędu Miejskiego w Gdyni,
ul Czołgistów 52-54 pokój 424 w okresie od dnia
t czerwca do 24 czerwca 19«6 r.
W czasie wyłożenia planu w poniedziałki, śro
dy i piątki od godz. 10 do godz. 15 zainteresowane
jednostki gospodarki uspołecznionej i osoby fizycz
ne mogą zapoznać się z projektem planu or ar
zgłosić swoje uwagi 1 wnioski
K-66T

SYRENĘ 105 sprzedam Tsdewsz Kreft Hckown Gór
ne »7/12.
P-607

PRZYJMUJE ZAPISY CHLOPCOW
na rok szkolny »6 -87 w ZAWODZIE OBUWNIK.

SZALUPĘ pl 7.46 x 2,80.
n«wa, tel. W-u9.
P 6o.

NA SPRZEDAŻ NlZEJ WYMIENIONACH SRODKOW TRANSPORTOWYCH:

JŻYWANĄ lodówkę prałkę wirnikową, but’e tury
styczną. Tel. 52-3'. -6«
G-16446

r silnikiem SW 6S0. nr fabryczny 4388 nr sil
nika 077600232;

— naczepa chłodn-i Alka N-12
nr fabryczny 1760. o ładowności 12 000 kg, ce
na wywoławcza 599 0<>0 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 1* czerwca L986 toku
o godzinie 10.00 w świetlicy spółdzielni w Gdańsku,
ul. Sienna Grobla 16,
Środki transportowe można oglądać codziennie
w spółdzielni od gooziny 10.00 do 12.00.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wa
dium w wysokości io proc. ceny wywoławczej naj
później w przeddzień przetargu ao Kasy spółdziel
ni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn,
K-6’9*

GDAŃSKIE ZAKŁADY
REMONTOWO-MONTAŻOWE PL
w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 98

ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia
Spraw Socjalnych w następujących zawodach:

— monterów kotłów przemy sio wy cn, instu
locji c.o.,
— elektromonterów,
— murarza i pomocników murarza kotłow
przemysłowych,
— wydawcą narzęazi,
— spec. ds. zaopatrzenia,
— technika o specjalności budowlanej,
mechanicznej oraz kreślarza,
— technologa branży metalowej,
— specjalistę ds. kadr,
— specjalistę ds. organizacyjnych,
— kier. działu księgowości oraz księgo
wą.
Dla praooswnlków na stanowiskach robotniczych
zapewniamy doore zarobki w systemie dniówki
zadaniowej lub umowy o wykonanie obiektu —
zlecenia, a ponadto przywileje wynikając z karty
pracowników budownictwa.
GZRM PL posiadają uprawnienia do wykonywa
nia robót za granicą.
Dla pracowników fizycznych z terenu woj. Bdań
sklego posiadających wysokie kwalliikacje zawo
dowe i nie mających możliwości codziennego do
jazdu dc pracy zapewniamy miejsct w hotelu
lub Kwatery prywatne.
Dodatkowych Informacji udziela di.ał kadi i szko
ienia zawodowego, tel. 43-16-71 do 77, wew. 203 lub
ż*4.
K-60ća

BONY PKO. Tel. $2-34-17
G-16657
BONY

PKO. Tel. 11-81-02.

BONY

PKO,

G-mso

Tel. 57-22-83.
- G-16551

w Gdansku-Oiiwie
ZATRUDNIĄ
dastępujących pracowników:
— kierownika kadi l administracji
— referenta ds. administracji
— technologa normlstę materiałowego
— technologów
— konstruktora oprsyrzadowsnia
— księgo w .
— konstruktorów
— ślusarzy
— spawaczy

— tokarze

—
—
—
—

frezera
robotnika transportu wewnętrznego
wyclnacza acetylenowo-tlenowego
w-’taczarza

Zakład wypłaca doaatkl stetowa począwszy od
3 roku pracy, zalicza poprzednie ok: esy zrt-udnlenla, wypłaca nagrody jubileuszowe oraz nstrody z zysku.
Płace zapewniamy wg ’owego Zakładowego Sy
stemu Wynagradzania, który obowiązuje od dnia
1986.04.01.
Bliższych informacji udziela Dział Kadr. tal.
82-20-01, wew. 28.
K-4808

Dyrekcje1
Zespołu Elektrociepłowni „Wybrzeże"
w Gdańsku, ul. Wiślna nr 6-16
ZATRUDNI NATYCHMIAST
ze skierowaniem t Ws działu Zatrudnienia eraeowndkóui wykwalifikowanych ahaołwantćw askół
Aiadnlch i zawodowych w zawadach:
— mechanika
— mechanika wamoehodoweg« a umleJotaafeta tea«
wanla
— elektromeehai uka
— aiektryka
— chemik«
— automatyka erotaaów elepk* -et
— hydraulik*
— cieśli
— murarzy
m
— tokarz*
— spawaczy
— operatorów nastawni urząd rś enereetycsneci
— elektromechanika prayrzadów ł aparatury etepl-

ą*J

—
—
—
—
—
—
—
w

pracowników niewykwalifikowanych
po przeszkoleniu na stanowiskach:
wyładunkowych
odźużiarzy
maszynistów tospodarkt wodnej I cieplnej
maszynistów kotła
obchodowych urządzę: kotłowych
oHchodo.rycb urządza# cieplnych
la horan łów
nw elektrociepłowniach'.

1. EC „OłowianKa" Gdańsk, ul. Ołowianlea nr 1, teL 31*52 86
2. EC Gdańsk 2, Gdańsk, ul. Wiślna nr
616, tel. 474-264 lub 474-266
ze skierowaniem s Urzędu Miejskiego w Odafl•ku.

1. EC Gdynia 1. 2 Gdynia, ul. Energety
ków nr 1, tel. 20-70-01
2. FC Gdvnia 3, Gdynia, ul. Pucka nr
118, tel. 23-93-30
se skierowaniem t Urzędu Miejskiego w Gdy
ni.
°oza tym pracownicy Zespołu Elektrocl-płownl „WYBRZEŻE” mają możliwość podnoszenia
k walirikacti na kursach
wewnetrazakladowvch
oraz kształcenia się w Technikum Energetycznym
dia pracujących.
K-2296

— w I klasie — 2500 zł
— w W krasie — 2950 zł
— w III klasie — 3750 zł.
Uczniom przysługuje ponadto premia do 20 proc.
socjalno-bytowe Sp-ni „Westerplatte”

ocax

wyciąg

świadczenia

Szczegółowych informacji udziela spania, tel. 41-31-77 lub Se
kretariat Szkoły, tel. 41-33-58.
K-5862
SPOŁDZIEINIA KOŁEK ROLNICZYCH

w Kalekach
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

— CIĄGNIKA C 355 t lit., cena wywoławcza 4*8(59 sł,
— Wi ĄZAI.Kl WC-5, rok prod. 1975, cena wy woławcia rM 828 xł,
— SILt 7KAKNI ZACZFPIANFJ ^. 305, rok produk ;ji 1976, c»n* wywoławesa
58 49- sł,
— GLEBOGRYZARKI U-50U13, rok prod. 1975, cena wywuławcia 29 820 zł,
— PŁUGU ŁĄKOWEGO, s t. 2. rok orod. 1968. cena wywoławcza 11 220 zł,
— 'ŁUGU 3-SKIBOWEGO r,,k prod. IS83, rena «ywoławesa 14 016 zł.
— ROZSIEW ACZA NAWOZÓW, rok prod. W7S, cena wywoławcza 16 000 zł.
Przetarg odbędzie się w czternaście dni po ukazaniu się ogłoszenia o godzinie
9.U0 w SKR Kaliska.
Jeżeli pierwszy przetarg nie dojdzie do skutKu drugi przetarg odbędzie się w
tyn s mym dniu o godz. 12.00.
Wymieniony sprzęt można oglądać od dnia 9. 06, 1985 r. od godziny 9.00 do
13.00.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie SKR
najpóźniej w przeddzień przetargu.
Osoby spozŁ. gmin> Kah‘ka powinny posiadać zaświadczenie, żeposiadają
gospodarstwo rolne.
Bliższych informacji udzieli główny mechanik SKR,teł. Kaliska nr
266.

LOKALE

K-6467

POKOJU
n.ekrępującego
lub xawaierKi w dzielnicy
Jduńska — poszukuję. TeL
3/7-20-29, godz. 16—19.
MIESZKANU.
własnościo
we, 3 pokoje
z Kuchnią
;ub komfortow< stare bu
downictwo,
pół
aomkc
własnościowego w Gdyni
— kupię. Te! 26-00-4«.
S 366«

PRACA
CAŁODZIENNA opieka dla
starszej osoby, ew miesz
kania — potrzebna.
Tel.
41-47-33
G-17932
KELNER i pomoc bufetu
potrzebni Tel. 31-83-26. po
gods. l2.
«*78088

NAUKA
ASYSTENT udzie.« korept
tycji matematyka fizykn
chemia. Tel. S2-32-48.
G-1243P
KURS wakacyjny kat. B.
Tel. 32-U-3S.
K-6531

STOCZNIA REMONTOWA „RADUNIA"
Gdańsk, Na Ostrowiu 1

OGlASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów:
— iłOPaRKa-sPYCIIarka
rokprodukcji 197»,
cena wywoławcza 430 000 zł,
— SAMoCKöD IF.V nr rejestracyjny GDS J62C, cena wywoławcza 290 000 zł.
rok produkcji 1976,
— AUTOBUS ROBUR, rok produkcji 1981, nr rej. GDA 516A, cena wywoław
cza xt 100 zł,
— MULTICAR rok produkcji 1980, nr rej. GDT 0S8B, cena wywoławcza
itS 009 Zł,
-2 tetJK, rok produkcji 19TJ. nr
rej. <»DU 20413. cena wywoławcza 165 000 zł,
— EUK, rok produkcji 1967, ar
rej. GDE 128A
cena wywoławcza 195 000 zł.
— BARKAS
rok prodUKC.1l 1882, nr rei. GDE 191 V cena wywoławcza 240 000 zł.
— SARKAs*. rok produkcji 1980 nr rej, GDX OliR cena wywoławcza 210 000 zł.
— BARKAS, rok produkcji 1986. nr rej. GDX 023B, cena wywoławcza 185 000 zł,
— BARTA®
rok produkcji 1980. ur rej. GDX 024B Cena wywoławcza 210 000 zł
— PRZYCZEPA 0-77 JEDNOOSIOWA, rok produkcji 1978, cens wwoławcza
lSfloo zł,
— PRŁYCZEi-A SNPA 20-TOnOWa, rok produkcji im, cena wywoławcza
120 904 zł.
Pizetarg Or* pędzie się 14 dni oa daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, ti
19 czerwca 198« r. o godzinie 9 no w Dziale Transportu Stoczni Remontowej rł.
dunia”.
Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wvsokości 10 proc.
ceny wywoławczej w. ‘kasie stoczni najpóźniej l dzień przed przystąpieniem do
przetargu.
W
pojazdy można oglądać nr dzień przed przetargiem na terenie stoczni.
Siocznia Radunia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez po
dania przyczyny.

USŁUGI
TELE WIZ YJNF-

CZYSZCZENIE
Tel. 81-10-64

K-6334
Tel.
G-1631?

33-07-09.

Sopocki# Zakłady Przemysłu Maszynowego

Warunkiem przyjęcia jest:
— wiek 14--17 lat
— świadectwo ukończenia I klasy szkoły podstawowej lub
ocen za 1 półrocze.

na sprzedaż:

KUPIĘ

ł

z uprawnieniami elektrycznymi 1 gazowymi
oraz w osłonie €02

lata.

Po ukończeni« nauki sp-nia gwarantuje miejsca pracy w zakładach
usługowych prowadzonych w Trojmieście oraz na terenie wojewódz
twa gdańskiego.
Młodzieży zanrejscowej zapewnia się zakwaterowanie w internacie
szkoły.

OPONY 195 x 14. Morena
Warnenska I D/3.

CHRONOMETR (części), se
ksLmi, ►eodolit,
kompas
Tel. 32-32-91.
G-ioiłę

— ślusarzy,
— tokarzy,
— spawaczy

Okres nauki trwa 3

KOMPUTER Atari 800 XL
z
magnetofonem
firmo
wym. Te!. $3-16-58

rfASZYNKI do produkcji
rurek
vlosklch.
Tczew
tel 24-36,
P-594

ZATRUDNIĄ NATYCHMIAST
PRACOWNIKÓW

W programie praktycznej nauki Tawoau możliwość zdobycia kwalifi
kacji w wykonywaniu usług w zakresie naprawy obuwia, wykonywa
nia oouwia na miarę, cholewkarstwa, usług ortopedycznych. Ponaato w
ramach praktycznej nauki zawodu 3p-nia umożliwia rozszerzenie kwa
lifikacji w zawodach występujących w program e działalności usługo
wej sp-ni tzn. w usługach kaletniczych, rymarskich i tapicerskich.

Ucznbwie otrzymują wynagrodzenie:

RZYCZEPĘ
kemnir.gową
N-’26p. Tel. i3-G3-22

PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ
NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
O mgr. in i. LESŁAWA RODZIEWICZA

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GDYNI
o wyłożeniu do publicznego wglqdu
projektu miejscowego planu szczegóło
wego zagospodarowania przestrzennego
w Gdyni-Orłowie z w. Ołowo-Zachodnie

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH CZSP
Im. mjr. H. Sucharskiego w Gdańsku-V» rzetzezd. ul. Dzierżyńskiego 1
oraz Skórzana Spółdziolnia Pracy im. Obr \Veó«*rpiatie w Gdans^u-Wrzószczu, ul. Słowackiego li

MOTORYZACYJNE

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

zapraszają na

pod tytułem
„Optymalizacja skojarzenia produkcji energii elek
trycznej i cieplnej w elektrociepłowni miejskiej
z uwzględnieniem zapotrzebowania cieplej ■'tf ody
użytkowej",
która odbędzie się dnia 16 czerwca 1986 r. o gods.
11 w sali E-*8 Gmachu Wydziału Elektrycznego
Politechniki Gdańskiej.
Promotor: prof. zw. dr h. inl. Jacek Marecki.
Z lozprawą doktorską i opiniami recenzentów
można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politech
niki Gdańskiej.
K-6664

DOM jednoi odzinny
bu
dynki. gospodarcze. 0.85 ha
ziemi nadającej się na ogrodnlctwn
Gniezno
—
sprzeanm. Edward Jóźwiak,
62—200 Gniezno. Skrajna 8
- G-ifcoie

SPRZEDAM

Z głębokim żalem zawiadamiamy it w dniu 29
maja 1986 r. zmarł nasz nieodżałowany kolega

BOGDAN STOLTMAN

HELENA SZÄRMACHER

DZIAŁKI rekreacyjne nad
Jezio -;m Długim w Skorzewie — sprzedam. Kartu
zy, tel. 81-08-04. po S.OUZ
ITj_____________
P-5d7

— ciągnik Skoda 706 RTTN

_____________________ ____________________ ______ Cr-18689

II»STVTUT , Medlus”
_
Gdynia 4, skr. 77,
tel.
2--30-67 pomaga samotnym,
czerwiec — zabawa.
G-1S15I

NIERUCHOMOŚCI

NA NASTĘPUJĄCE SAMOCHODY:

HELENA JURKOWSKA
Mszą św. żałobna odprawiona zostanie dnia
6 czerwca 1086 r. o godz. 10 w kościele NMP
w Gdyni,
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.30 na
cmentarzu Gdvnia-Witomino.
Mąż, synowie, synowe ] wnuki.

MATRYMONIALNE

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmar
łej 6Kładają
ayreKCJa, pracownicy I sprzedawcy RSW
, Prasa-Książka-Ruch” Oddział Gdańsk.
---- K -6678

i przyja
S-778

OCŁASZa
w dniu 18 czerwca 1988 roku

— Nysa typ 522 - towos

S-782

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, ie w dniu
3 czerwca 1986 r. zmarła nasza kochana mama,
babcia, prababcia nieodżałowany przyjaciel ca
łego życia

9

ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ
w Gdańsku, ul. Kuprów 10, tel. 5Z-12-6B9

w dniu 6 czerwca 1986 roku o godz. 18.30 w
kościele św. Brygidy w Gdańsku odprawiona
zostanie msza św.n o czym zawiadamiają

Pogiieb odbędzie się 5 czerwca 19®6 roku,
o kod z. 10 45 na cmentarzu Gdynia-Obł uże.

BAŁTYCKI

AKADEMkA MEDYCZNA
w Gdańsku, ul. M. Skłodowskiei-Curie nr 3a

dywanów.
G-15050

OGŁASZA W DNIU 19 CZERWCA 1986 R O GODZ. 10.00

NAPRAWA pralek automa
tycznych. Tel,. 41-40-8?
“ G-1330.1

PRZETARG

NIEOGRANICZONY

na:

USŁUGI remontowo-budo
wlane, konstrukcje dacho
we kioski pawilony, adap
tacjt strychów DOóiogi, bo
azeiie. różne schody
—
materiały własne i powie
rzone. Tel. 43-17-82 wieczo
tern,
G-J7580

• samochód osobowrv Wołga
cza 540 300 Zł, ZUŹ. 65 proc

MONTAŻ
drzwi
'obicie
blachą,
wygłuszanie),
uszczelmanie, zamknięcia okienne,
żaluzje.
Tel.
56-24-2« (7—9).
G-l«fil$

• tamocnód Ny«1. sanit., rok bud
<29 000 zł, zuż. 80 proc

UKŁADANIE parkietu Tel.
IJ-48-04.
G - 829(

•

TELEWIZYJNE — anteny.
Tel. 51- 29-33
G-1824‘

• Jan ochód Nyża
121 OuO zł, zuż 80

DODATKOWE drzwi (futry
ny stalowe). Tel. 8**32-30.
___________________
S-72
DRZWI
harmonijkowe,
drxwl dodatkowe s futry
nami, i bezpieczenia, tapicerka. Ft taszcz, Politech
niczna 9, tel- 41-48-92
G-16996

rok budowy 19TT, nr fabr. 712986

• samochód osobowy Fiat s mit., rok bud. 1981,
ławcza 365 750 zł. zuż. 45 proc

cena wywoław

nr fabr. 885127, cena wywo

• samochor* uobowy Flat samt., rok bud. 1981. nr fabr. T99108, cena wywo
ławcza 37G 000 zł, zuz. 70 proc.

• ar~i >ch6d Nysa sanit., ro*
IR 500 sł, zui TO proc

i974, nr fabr. 823li>,

bud

eena

wywoławcza

1978

nr fabr.

83il39,

bud, 1977,

nr fabr.

43625], cena wywoławcza

te-ma, rok
proc,

bud.

19^,

n: fabr.

435884,

cana wywoławcza

• san achód Nysa sanit., rok
218 710 sł, suż. Sa proc.

bud.

istt,

tu fabr.

708S68,

csna wywoławcza

• -amr^hód dostawczy tu’x, rok bud. 1974, nr fabr. TTicM
131 200 sł, suż. 8C proc.

cena wywoławcza

• samqghud dostawczy tuk, rok prod. 19T», nr fabr. *95079
119 406 zł, su*. #0 proc
T-

cena wywoławcza

u »chóa Nys* sanit., rok
124 200 zł. zuż. 80 proc.

• aamcchód dostawczy tuk, rok bud
U9 400 ał, tuż 80 proc,

cena wywoławcza

1970, nr fabr. 302208, cena wywoławcza

UKŁALANtE J 7 sprzedaż
parkietu.
T*l,
50-73- 90
51-73-89.
G-15834

• « »ochoa aos,Łwczy Tarpan, rok bud
383 900 sł, zuż. 45 proc.

“RZEPKO W ADZK I
kraj). Tel, 56-62-70.

(cały

1 ’yżaj trymler.ione pojazay można og.ądać w dni robocze w godzinach od
8 do 14 w bazie transportu Akademii deuycznej w Gdańsku, ul. Dębowa l.

pogotowi«.
G-I7441

przetarg odbędzie się w świetlicy budynku gospodarczego Akaaemli Medycz**) w Gdańsku przy uł M. Skłodowakiej-Curle 2a o rodzinie 10.

— rotne.
Tel.
G-17112

"»rzystępuJącY do przetargu winni doKOnać w kasie Akademii Medycznej w
Tflaftaku wpłaty wadium w wysokości 10 proc ceny wywoławczej, najpóźniej
w dniu przetargu do godziny 9.

TV
Kolor —
Tel. 41-40-64.
Żaluzji
«1-84-13.

CYK LINOW8 NI*
23-65 19.

^ei
G-17355

DODATKOWE drrwl (futry
ny stalowe). Tel. 20-58-48
łu-86-87.
S-727
ZAKŁAD DEZYNSEK
CJI wytępi wszelkie ro
battwe — nietoksyczne,
zachodnie
preparaty.
Gwarancja,
instytu
cjom rabat. Tel. 51-18-99.

S-3M

• razie nleuojścia do skutku przetargu w pierwszym terminie, drugi prze8r ę xi będzie się tego samego dnia o godzinie 12 w tyra samym lokalu
Zastrzega są prawo unieważnienia prze argu bez podania przyczyn.
K 6195
POGOTOWI*
Tel. fT TJ er

telewizyjne
G- 'T845

DRZWI dod.-tkowe, futry
ny. Tel 41-79-91.
G 17947

PHZEFROW ADZK) meblo
wozem. Tel. 47-62-88.

DRZWI, futryny, zabezpie
czenia
prieclwwłamaniowe Tel. 81-60-72, 33-43-26
S-694

DRUGIF drzwi
futryny,
taplcerka. Tel. 41-31-19.
C-13902

CZYSZCUENTĘ
t rpicerkl,
Tel
8 02-63.

ŻALUZJE — różne.
Tel.
4.1/-84-13.
G-17114

PRZEPROWADZKI

INSTALOWANIE auioaiar
mów. radioodbiorników sa
mochodowych. Sooot, Ar
mii Czerwonej
55.
tel.
51-78-97.
G-/772S
UKŁADANIE — cyWlnowa
nie parkietu, desek, mo
zaiki (własne powierzone)
Tel. 51-36-04.
S-710

33-68-83

dywanów,
Si-81-5?
G-16578
Tel.
G-18035

ZAKŁAD
Dezvnaekcjl
.wytępi wszelkie robac
two oraz gryzonie sto
sując bezoleczne. bezwonne preparaty zacho
die. Rachunki, gwaran
cja, instytucjom rabat.
Tel. 51-91-53
S-454

SOLIDNE
zabezpieczenia
przeci’vwlamaniowe
tapicerskie wvciszanit drzw,.
Tel. 57-49-36.
G-16975
SOLIDNE
zabezpieczenia
przeciwwiumanlowe,
tapicerskle wyciszanie drzwi
Tel. 4.-65-73, 52-90-04.

1981, nr fabr. 304339, cena wywoławcza

POSZUKUJĘ domku 'etnlskowego na okres lipiec —
s.erp'efi. Tel 23-63-75.
G-17867

PP POLMOZBYT
w Gaańsku, ul. Karola Marksa 132
INFORMUJE
*e s dniem 1 września 1989 r. «ostania urucho
miona nowa stacja obsługi samochodów w Wejhe
rowie.
OGŁASZAMY ZAPISY
PRACOWNIKÓW
NA
STANOWISKA:

—
—
—
—
—
—
—
—

mecnanilc samochodowy.,
diagnosta samochodowy^
elektryk samochodowy,
mistrz,
magazynier,
zaopatrzeniowiec,
inspektor nadzoru»
konserwator maszyn I urzqdzeń z uprą
wmeniami SEP,
— palacz c.o.
ZAKŁAD ZAPEWNIA
— bardzo dobre warunki socjaine
— nowy system wynagrodzeń zapewnia atrakcyjne
warunki płacowe
Zgłoszenia przyjmuje i udziec informacji Biuro
Sprew
jcown.ezych PP POLMOZBYT v Gdańsr
’
Karpią
13" oc-kój 73. t°Teff>n
41-89-72 lub tel. 72-26-35 — Wejherowo.
K-5833

DZIENNIK

BAŁTYCKI

130 (12654) 1986 - 06 - 05

—

in er pares

ARASTAJĄC oa lat, jest znajomość, i to dobra, Doktoranci zaś spcza instysprawa ta i należy z któregoś z języków obcych, tutów uczelnianych, pracupewnością I do naj- a nadto trzeba zdać kilka- jący w zupełnie innych zawiększych obecnie proDle- naście obowiązkowych egza wodach nisza o wiele krómów wyższych uczelni. Cho minów wymagających duże cej. bo średnio około pięć
dzi o kwestie rozwoju nau- go nakłada pracy i wielo- lat.
kowego nauczycieli akade- tygodniowych przygotowań,
PU> KT WIDZENIA
mickich. Wymogi formalne Pracownicy naukowi mają
UCZELNI
stawiane w minionym cztei także obciążenia dydaktydziestoleciu tej kadrze, a czne Prowadzą konwersaDIUNKCI
stanowią
A około
trzeciej
części
związane z trybem uzyski- toria, ćwiczgnia, wykłady,
wania kolejnych stopni nau ■ Przy małych
zarobkach
wszystkich zatrudnio
kowych — doktora i doktc- trzeoa chwytać się innych
ra habilitowanego, nie by doraźnych źródeł zarobko- nych nauczycieli aKadeim.ły precyzyjne i dość jasne, ____
msai
Doprowadziło to do sytua- ■■
cji paradoksalnej: adiunkci
,,zablokowali” uczelnie. Wy
nikło to z tego. że w miarę
łatwo uzyskiwano stopień
doktora, co stanowiło pod
E
stawię pozostania na uczelni
: ■ 4
i zyskiwania miana nauko
Uif
Jw m
V / fi u
wca. Niestety, na obronie
iKai W Ö «5
Mfal I •ÜJ '
pracy doktorskiej z reguły
się kończyło. Doktorzy pro
wadzili 2—3 razy w tygod
niu zajęcia ze studentami
1—2 razy zgłaszali się na
godzinne konsultacje i... to
wszystko.
Adiunktom po
rasa
prostu NIE ' OPŁACAŁO
się robić habilitacji. Nie sta
nowiła
ona
szczególnej
zmiany w statusie finanso
wym naukowca, ani w je
wania. Stąd liczne ,,fuchy” Skich. Nowa ustawTa o stop
go statusie społecznym.
nauko
W ten sposób, w ciągu nawet takie, jak stanie na niach i tytułach
lat, skutecznie
nozbyliś- „bramkaeft” w klubach stu wych deść ostro sankcjomy się uczonych z praw dzi denckich- udzielanie korepe nuje tryb obrony, długość
w4go zdarzenia
Zaczęło ^3’
^
czasu piacy nad doktora-t;em [ habilitacją, uścisia
brakować profesorów — mi liycń spółdzielniach it^.
Zrobienie habilitacji na- sprawy recenzji itp. Okazastrzów, bo młoazi nie gar
nęli się do awansów nau V et przy dobrych chęciach ło się jednaK z anahz mikowych a starsi powoli się też nie jest sprawą prostą, nisieriamycn, że liczba oDo doktoratu, a tym bai- sób zatrudnionych na uczel
wykruszali...
dz^ej do habilitacji wyma- niach, którzy nie spełniają
gany jest odpowiedni do- w ymogów formalnych jest
PUNKT WIDZENIA
robek naukow-y dokumento tak duża. że ok. 33 proc.
„WIECZNEGO”
v any książkami, publika- natychmiast trzeba byłoby
ADIUNKTA
cjami — takim:, jak recen- zwmlnic. Rotacja taka jest
ł.____ i... ....
_ ,_____ ,___
:__
UŻ od dawna praca _
zje
naukowy, artykuły .i• —
o- i_
konieczna
bowiem
„wue
na uczelni przestała mówńenia w pismach facho czni” adiunkci zablokowali

N

: Akadsuii Medycznej
Dla środowiska studenckiego Akademii Medycznej w Gdańsku wyróżnienie JACKA BIGDY —
.studenta V roku Wydziału Lekarskiego dyplomem
1' „Czerwonej Róży” — to powód do słusznej dumy. Je
| dnouześnie, status najlepszego studenta wyższych
uczelni Trójmiasta, jest doskonałą okazją do przed
■ i stawienia jego osoby. Z JACKIEM BIGDĄ rozmawia więc WOJCIECH SUCHODOLSKI, również
student AMG.
«
„
... , , .
, „
, ,
,
- Czy tytuł „Primus lntpi stologn AMG, gdzie prowa
pare?!’* mesie za sobą, pur.a d
badania 7 zakresu imDrestiżowyini. jeszcze pme war,
jau una l .atu es u im
tości?
imiBolofii pod I u- unkierr
— Otrzymałem
piękny doc. Jolanty Myśliwskiej i
dyplom, statuetkę, dwa bo doc. Andrzeja Myśliwskiegato ilustrowane albumy, go, którzy
swoją wiedzę,
nagrodą pieniężną w wy- zaangażowanie
w 1 pracy
sokości 20 tys. złotych oraz naukowej
i rzetelność w
prawo do otrzymania mie- niej, przekazują
swoim
szkania spółdzielczego na podopiecznym. Moja „Czer
terenie Gdańska jeszcze w wona Róża” jest już czwar
roku ly36.
tą, która wyszła „spod ich
— Jaka była twoja droga do skrzydeł”,
co świadczy o
w4elymsie u ‘'clebfe “^alutereso -ch Umiejętnościach wycho
wzięły się u cierne z.amcereso
• , , . .
wania tą dziedziną?
wywania rmoctziezy.
— Kiedyś mój ojciec pra
—
tylko postawa badaw
”,
cza twoich nauczycieli skłonicował w fhrzbie zdrowia, ,a cię do tak powa4neKO za.
teraz również moja SlOS- interesowania się imraunolotra jest lekarzem. Atmos- e1^7
, •
fera domowTa zawsze była
Osobowość opiekuna
nasycona szacunkiem dla niewątpliwie wpływa na
pracy lekarza.
Naukami rozwój.
zainteresowań. Z
przyrodniczymi zacząłem in trugiej jednał: strony, ko
teresować się od pierwszej nieczna jest również wewklasy
szkoły
średniej, nętrzna potrzeba poznawaPrzez cały okres nauki w nia, odkrywania pewnych
liceum wahałem się mię prawd. A tych znaków za
dzy wyborem studiów hu pytania w immunologii po
manistycznych a medycy zostaje jeszcze bardzo wie
ną. Ostateczną decyzję po le. i
— Czym zajmujesz się odjąłem w klasie matural- becnie?
nej.
— Ogólnie
rzecz biorąc
czelni, szczególnie w Akademii zajmujemy się biologią ko
Medycznej, gdzie
uczy sie morek NK, które wystęDu
bardzo wielu studentów, nie ją u każdego człowieka
i
ma właściwie bezpośredniego
A ,
,
.
kontaktu między nauczycielem ?'k' ie Są du mszczenia ko
a uczniem. Wykładowca nie mórek nowotworowych Ba
rozstrzyga wątpliwości po zcze Jamy regulację ich aktyw
goinvch studentów. Natomiast
.
■
^
___
•lsa pełnego rozwoju uczących nosci
przeciwnowotwo,0się, potrzebny
jest kcntakt wej.

U

twarzą w twarz z nauczycielem. Dlatego istotne znaczęnie mają Koła natiKow e...

— Jakie znaczenie
ma dla
ciebie łączenie pracy lekarza
praktyka z pi acą badawczą?

— Myślę, że jak najbar
dziej masz
rację. Często
konlakt z asystentem na
zajęciach jest niew7ystarczający. Często mało jest
tej medycyny również na
ćwiczeniach. Dlatego warto jest pogłębiać
swoją
wiedzę
w tak zwanych
godzinach wolnych. W,kole naukowym ma się możliwość
kontaktu z doświadczonymi lekarzami-na
ukjwcami, którego «**0
brak na co dzień.

— Jeżeli będę pracował
jednocześnie
jako lekarz
praktyk i naukowiec-teore
tyk, co jest
rzeczą ule
zwykłe trudną, to w labo
ratorium będę widział jaś
rj««j cel pracy. W szpitalu
zaś wychwycę problemy,
ktoie naieży rozwiązać w
laboratorium. W praktyce
będzie to chyba
jednak
trudne do pogodzenia...

— Wj daje się, że ważna jest
osoba, która wprov adza adep
ta w arkana
nowej wiedzy.
Ona rzutnie w znacznym stop
niu na kierunek zaintere'ow*ń. postawę badawczą.
zy

-

Przez dwa

i pół roku

ÄS
l.owego «IG. Jakie problemy
stawiała przed tobą ta praca?
Zostałem przewudriior„
czącym W KWieu.U
> ,
kiedy po stanie
WOjen-

nvm należało
wznowić
Äts
l'b".incśc
Sudeckiego
— Pracuję w Kole Nau Towarzystwa Naukowego,
Irnwvm nrzv Zakładzie Hi- które skupia wszystkie o

\*/T morskiej uczełni
ńych. Natomiast
To
w
Wyższej Szkole
masz Pyziak w swoim
Morskiej w Gdyni od
referacie ! skoncentro
była się studencka se
wał się na powojen
sja
popularnonauko
nych dziejach Szkoły
wa nt. „Wyższa Szkoła
Morskiej i jej roli w
Morska w GO-leciu m a
kształceniu i wryeftowa
st.a Gdyni”.
niu kadr dla floty w
Studenci wy działów:
latach 1945—1980.
Oelektrycznego,
adnnmówił ważniejsze fak
nistracyinego i mecliaty z życia uczelni oraz
ni.c7Jiego, byli autorami
przedstawił
sylwetki
i prezenterami cieka
ludzi
szczególnie za
wych referatów.
służonych dla szkoły.
Oto, m, in. Witold Ło
Organizatorami
se
puszyński mówił o bu
sji byli: Międzywodzia-,
dowie i rozwoju portu
łowy Instvtut Nauk Spo
go niskiego w
lątach
łecznyeh WSM, Studium
1930—1939,
przedsta
Wojskowe oraz Zarząd
wiając całokształt zaga
dmeń
zwTiązanych
z >ł »> Odd/iaiu Ligi Morskiej
WS\I, Podczas jej trwa
powstaniem
gdyńskie
nia wystąpił studencki
go portu, rozwojom Ma
zespół piosenki morskiej’
rynarki Handlowej, bu
Drei uer(sc)
dową miasta Gdyni oraz powstaniem admi
nistracji morskiej.
Dzieje Szkoły Mors
kiej i jej rolę w krztał
towan u kadę dla floty
w latach 1920—1939 za
prezentował
Cezary
W Sudoiniu niedaleko
Kościerzyny, w’ ośrodku
Spigarsl.i. Omówił on
Studenckiej
Soół dzielni
historię
szkoły, * jej
Pracy „Techno-Service” od
twórczów i ten wpływ
było sie ostatnio szkolenie
na rozwój floty mors
działaczy kulturalnych ukiej Jarosław r:estrze
czelni Trójmiasta. Szkole
niewicz w swoim wystą
nie zorganizowane : było
pieniu zajął się tema
przez gdański oddział Biu
tem obrony Gdyn’ we
ra Kultury i Sztuki ,Almawrześniu 193y r., przed
-Art”. W trakcie trzech dni
stawiajaa
charakter
aktywiści działający głów
walk obronnych w ob
nie w klubach studenckich
rębię miasta 1 i Kępy
mogli zapoznać się z pod
Oksywskiej.
stawami przepisów finan
Referat o życiu i dzia
sowych. działalnością Bał
łalności
Eugeniusza
tyckiej Agencji Artystycz
Kwiatkowskiego
wy
ne;/ redakcji
.Dziennika
głosił Bernard Stępień,
Akademickiego”,
KSW
podkreślając
szczegół
,'Ż.ak” i agend „Alma-Ar
ne zasługi związane z
tu” W szkoleniu wz.ięii rów
powstaniem portu gdyń
nież udział cżołowi twórcv
skiego i wyjątkowo cie
studenccy m.in. zwycięzca
kawą
osobowość
E.
Festiwalu Piosenki Stu
Kwiatkowskiego,
denckiej w Krakowńe Kon
Janusz Pałucki przed
rad Materna oraz gdański
stawił dynamiczną od
wykonawca — Tomasz Ol
budowę portu gdyńskie
szewski.
go ze zniszczeń wojen(mkk)

„Kulturalni"
w S ii doili lp

rzo

Henryk Drzewiecki 31-20-62

ła naukowe , naszej akade
mii. Była to wtedy na pe
wno rzecz trudna, wskutek
pewnego marazmu, zniechę
cenią ludzi do pracy. Udało się nam ten stan jakoś przełamać, zorganizoiwaliśmy kilka konferencji i seminariów. Bardzo
.cenna była
dla nas po-nOC w}adz L'zeini WiT’e
m°C W1,Z UCzela1, Wie e
pracy włożyli w orgamzowanie tych spotkań także
kuratorzy STN.

I co dalej
X

— Spotykamy się często na
koncertach
symfonicznych.
Czy poza muzyką masz jesz
cze Inne zainteresowania?

adiunkta:

— Zainteresowania moje
to muzyka/' teatr, książki,
sporty. Jednak
czasu na
pełne ich rozwijanie ,pozo
staje, niestety, zbyt mało.
— Jak można pogodzić tak
wiele odmiennych zajęć i z?
interesowań? Znaleźć na nie
czas, a przede wszystkim, le
gitymować się takimi osiągnię
ciami?

Marek Klat

— Myślę, że jest to spra
wa odpowiedniego plano
wania czasu. Niekiedy cze
goś trzeba sobie odniówć.
nigdy w każdym razie snu.
Trzeba też mieć
trochę
szczęścia trafić na właści
wych ludzi, ot..,
Co według ciebie znaczy:

ŁT£aJka5S?i? Wsięd7isiejszych
często o
technicyzacjl tego zaw odu

— Lekarz
współczesny
jest o wiele lepiej, niż da
wniej, wyposażony w apa
raturę diagnostyczną i le
czniczą, więcej wie o fizjo
logii i patologii. Z tego po
w odu zauważa się dążenie
do specjalizacji, do zawęża
nia dyscyplin. Przy obec
nym, wciąż
poszerzanym,
stanie wiedzy medycznej,
można być dobrym tylko w
dość wąskiej
dziedzinie.
Aie tak czy inaczej pozo
staje określenie: lekarz —
ten 'który służy’ choremu
Powołanie z-awsze istni tje,„Musi istnieć,

zarabiają zbyt ma
ła Przy tym wymagania
formalne stawiane młodszym pracownikom nauki
— asystentom i doktorom,
są ogromne. Muszą oni speł
mać odpowiednie warunki
intelaktualne.
Wymagana

cznym można czeKac czasami lata- Wydanie książki
też jest trudne. Wydawnicitwa są w tej chwali samofinansujące, nie opraca wię7im ^ drukować książek
ściśle naukowych, niskonakładowych, c bardzo wąskiej tematyce. Są one dro

by podjąć pracę jako as"stenci. Analizy wykazały
, też, iż z każdym rokiem
n,ie tvlk0 że maleje liczba
habilitacji, ale także coraz
mniej mamy nowych profe
sorćw* nadzwyczajnych i
zwyczajnych. Postanowiono
więc wstf^yrneć legislację

połowa wszystkich pracowników naukowTycb. Po 1 \
zwolnieniu ich po prostu \
nie miałby kto studentów »
uczyć...
JAKIE WNIOSKI?
YDAJE się, że auto
matyczne zwalnianie
wszystkich
. adiunktów, którzy
nie zdązyli
się

W

w określonym czasie habilitować byłoby zabiegiem

Tradycją studentów Wydz. Budownictwa Lądowego PG są
przypadające w maju Dni Wydziału. Odbyły się one ró
wnież w tym roku, uświetnione bogatym programem
rozrywkowym
Na adjęciu: rozgrywki konkursowe w dźwiganiu na
Jednej ręce największej liczby cegieł. Fot. M. Zarzecki

Robimy co możemy
R

OBIMY co możemy”
— to zdanie stało się
naczelnym hasłem te
corocznych obchodów Dni
‘Uczelni w
trójmiejskich
'szkołach wyższych/ O imfrezach na UG — pisałiśmy. Ponadto w 1 dniach
5—10 maja odbył się coroiczny fęstyn studentów Poiiitechniki Gdańskiej, 13—17
Jmaja Dni Uczelni Wyższej
^Szkoły Morskiej, a w os tat
mich dniach mieslaca mia- .
'ły się odbyć podobne obcnody na Akademii Me'dycznej. Dziś, gdy umilkły
<już odgłosy ostatnich immożem. p< kusić się
vo ich ocenę.
*
,
N
^
)
\

przyzwyczaiło się do obcho
dów rocznicy powstania
szkclv czy okazjonalnych
bowiem z nich to osoby-od
imprez kulturalnych, a wie
lat pracujące na uczelniach,
loomiowy festyn był nowo
które są nade wszystko zna
ścią. Notabene wcale nie
komitymi nauczycielami anajgorszą. Atrakcyjne pokademickimi. Wydaje
się
kąty
video zgromadziły
więc, że przy rotacji winwielu widzów, dużym zain
no sie brać również pod uleresowaniem cieszylv ^się
wage dorobek
dydaktykoncerty i występy kabaczno-wrehowawczy i część
retowe. Wielu zapoznało
aaiunktów na tej podstasię z W SM w ramach
wie pozostawać na stanowiDnia Otwartych Drzwi li
skach wTykładowcćw.
‘
czelni, ■wielu oglądało pokaz sprzętu ratowniczego.
Wiadomo, f że z trćjmiejSzlagierem był
przejazd
skich szkół wyższych bę„Świty Neptuna” po ułidzie musiało w ciągu kilku
cacb Gdyni.
Choć Wajdę oglądało tył
lat odejść wielu pracowniko 30 osób, a na zawrodach
ków. Już. w tej chwili kiesportowych była mała frek
wencja (powtarzały się dy
rownictwa uczelni. wr tyrn
scypliny z wcześniejszej
również
dvreictorzy
inSpartakiady
Wyzszvch
stytutów i kierownicy kaSzkół Morskich), należy
tedr — winni zatroszczyć
przyznać, że obchody przy
gotowane bvły dobrze. Wła
się o pracę dla pracowni- \
ściwe wsDÓłdziałanie orga
ków przewidzianych do ro )
nizacji i odpowiedni podział
tacji. Większość z nich tra- i,
ł pracy (w przeciwieństwie
fi zapewne do szkolnictwa
do innych uczelni) pczjwo
liły osiągnąć wysoki po
średniego.
s
ziom żakinady. Niemała w
\
Ponadto w'ydaje się. i« ,S
tym zasługa honorowego
S
przewodniczącego Komite
więcej uwagi należy poświę ^
tu Organizacyjnego rektora
cić problemowi w/ychow^a- \
ds. studenckich, doc. dr.
nia kad
naukowej przez
Jerzego Czajkowskiego, któ
,
,
profesorów. Analizy tez wy \
ry udostępnił studentom
wszelkie możliwre środki.
maga sprawa awansowa
I choć organizatorzy uIEKTÜRZY zarzuca
organizatorom ważają, że nie spisah się
Uczelni POLI jeszcze na „piątkę” (z nieGDAŃSKIEJ
--------- • TECHNIKI
xLuunim
üuai
^KiD powodzeń
ta uzyskująniejako auto(kolejne powielenie - „od- vm:oski).możemy
pownematycznie, po obronie
do- i wuecznego”
schematu
wiuvwicgu
öUilCUlcHU —
-- Idzieć*-«
------- • '' ' ^--■>
,
prezentacja video, koncert ^rze przygotowanych imktoratu
bluesowy, spotkanie z pio- P^cz — do „takiej” kultustu- rT wTarto
i
Wydaje się jednak, że , ,senką
, . . i , kabaretem
.
_ . r„ dopłacać.
,
,
.
, .
.
denek.m (w tym roku meBAK twierazą mgrpraWQZ1W- _ 3
Wielkim urozmaiceniemJłyJ nizatorzy
Dni Uczelni na Akademii Meszerszym
forum
w7inien, f ło spotkanie z s~ience-Tic-

Sami
osobie

Z akowski kalejdoskop
O Dom Towrarow7y „Juwerftus z Łoozi przygotowuje nie lada
airaKcję.
Wraz z gdańską „Falą” i
spółdzielnią „Format” oraz
Radą Uczelnianą 7J3P UG
15 i 16 bm. zorganizowany
będzie poaaz mody, połączomy z kiermaszem naj
nowszych modeli.
Pokaz
odbędzie się w sopockiej
auii „O”. W niedzielę w
godz. 16—19, a w ponie
działek w godz. 15—19, Ja
ko modelki wystąpić mają
studentki UG. Pszewidziany jest również program
artystyczny, w którym bę
dzie tańczyć znakomity re
sDÓł taneczny Dżamp.
© W każdy czwartek w
pokoju Rady Uczelnianej
Politechniki
Gdańskiej
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Siecllicka 6 o godz 17 odby
wają się spońkania Gdań
skiego Klubu Dziennikarzy
Studenckich. Wiybrc no no
wą Radę Klubu, jej nowjmi
przewodniczącym został stu
dent Wydz. Humanistyczne
go UG Rafał Nowakowski.
GKDS ma nowy program
działalności. Rada Klubu
zaprasza wszystkich chęt
nych chcących soróbować
swych sił w dziennikarstwie
studenckim .na iwo je spot
kania.
,
O Również na Wybrzeże
dotarła moda na imprezy
charytatywne. W7 zeszłym
roku 1ACK UG zadziwiło
środowisko gigantycznym
koncertem
w
„Olivii”,
„Rock dla pokoju”
Studenci
środowiska
gdańskiego wystąpili w
koncercie „Estradowe Po
gotowie Ratunkowe” któ
rego cały dochód przezna
czomy został na budowę obiektów i wyposażenie pia
cówek <=łużby zdrowia w
Gdyni. Z twórców studenc
kich wystąpili m in. Ma
rek Gałązka, Jerzy Stachura-jnnior. E\va Chru
ściel i niezawodne dziew
częta z zespołu Dżamp.
Szkoda, że znaczny koszt
niezbyt udanego zresztą
występu grupy Duab znacz
nie obniży wpływy z im
prezy.
© W dniach 16—18 maja
odbył się XXXII Ogólno
polski Rajd Kaszubski or
ganizowany7 przez Studenc
kie Koło Przewodników
Turystycznvcn. SSP „Tech
ro-Service” „Almatuir” 'i
Oddział Studencki PTTK.
Rajd odbywał się w roku
SO-lecia turystyki studenc
kiej i jako taki spełnił
swe zadanie. Szkoda tyl
ko, że przy doborze miej
sca — Pobrzeże Słowiń
skie — organizatorzy nie

zwiócni uwagi na to, że
trasy Rajdu Kaszubskiego
miejscami wybiegały na
tereny słowińskie,
^ 3
również w „Buk
szprvcie” mieliśmy spotka
nie z Wojciechem
Man'nem. poświęcone muzyce.
'© W ramach kolejnych
Politechnicznych [ Wieczo
rów Muzycznych, była oka
zja wysłuchania. Wielkiej
Mszy h-moil Jana Seoastia
na Bacha.
(mkk, r„ AD)

małą wydolność. I tak w jest to iluzja bowiem nie
tej chwali są one całkowi- zwiększy się nagle możliCl. ».ch««” n» prace wośf wUtawrl. prac ha.
habilitacyjne.
bilitacyjnvch i publikacji
tv,n uw.r„„ko- naukowych. Zwolnienie jewar, fntwita
„“Ä, dn - od nau. po uplrtdficiu wi c mniauego tern ino.
me wrzszvch stonm na.uKO

raty w instytutach uczel
nianych robią to średmo w
siedmiu — ośmiu latach.

Znóio wkroczyliśmy w
czas ses;t egzaminacyjnej.
Wyciągamy mdeksy z szuj
taäy, odprasowvjemy garnitury, dokonujemy ostatnich szlifów naszych wiaaomośct przed egzaminami,
Sprawdzenie naszych umieietności jest bowiem Kolejnym krokiem no drodzj
do dypiomu.
Sesja na Akademii Muzycznej trwa w zależności
od wydziału od 27. V do

W

p*rkovfyna

rytmiki od 2—1S czerwcu,
W zasadzie każdy wydział
ma tutaj specyficzny, charakte~ystyczny jedynie d’a
s:ebie sposób podejścia do
egzaminów. Każdy student
przedstewia stoój program
muzyczny. Określenie więc,
który z wydziałów wykonu
, je największą . pracą jest
niemożliwe.
’
Następni, to okres
' wkroczyli studenci Akade
mii Medycznej. Trwa ona mieliśmy jego rozterki. Na

cacitzu...

23. VI. Studenci stają do
egzaminów kolejno na wydziale kompozycji i teorii
muzyki od 2—13 czerwca,
na wydziale instrumentalnym od 2—20 czerwca, na
wydziale
wokalno-aktorskim od 27 maja do 23 czer
wca fsą już wine po wsiej,
nych bojach), na wydziale
rcy eh o wania muzycznego i

Fot. M. Zarzecki
tutaj od 1 do .JO czerwca,
Od dawna wiadomo, że łatwiejszych punktów programu egzaminacyjnego praktycznie nie ma. „Pierwszaki" jak zwykle drżą ze
strachu, aby przypadkiem
nie „wypaść": Powszechną
powagę budzą fizjologia i
biochemia.
Starsi czują
respekt przeć farmakolu-

D,U?a

trL

^

v

-

r»»ni"us<ł

^ erunwaldzl . ^Gdynia, ul 10

^ stawową przyczyną braku
^ sukcesu Dni
< i był
1 to."Lf-'cvTtrable« oś
^ mując o przeb ,gu ob
chodow ukaał s-.e na irre
\ ge uczeln, dopiero 6 ma1 ? w *0?on»cb P7ydPot'7
^ dniowych, a przecież na-

nic dodać... Czy nie można
^i0 zorganizować -ujprez
'fa"
c p<„ prostu na dworze.
Prtecieł wupelnle medawno w xeimntowanym kluba odbyły «,
otnonny.
Czy naprawdę ne
było
zna

.
,,
i' U, W i^u U6I V\
D kiem, ktorego -zabrakło j ro
staw'7 • me spełma obecnie trzeba już później habiłita- s maja f7lko ieden - 20 pv dobre chęci organizatorów
53S aaiunktów, czyli blisko CJI.
..
tartych przeze mnie stu
Jak widać, nie był to
dentów móg: ' powiedzieć najlepszy rok dla Dni Ue festynie. Najczęściej czelni. Marazm i kłopoty
coś o
. odpowiadano: nie
wiem, organizacyjne
wy ciułają
> \ nic o nich nie słyszałem... na
kulturze studenckiej
■■■ nie
lada
proble swoiste piętno bezsensu i
bezsilności wszelkich pomem borykał sie Ko
mitet Organizacvjnv czynań. .. iestety.
[
,
Qią. Nieco lepsza sytuacje cji. — Przyanfowania do te 1
' Uczelni, WYŻSZE7
^
t
gdyż
, mają studenci ostatnich lat sp — mówi
Tomek — „w.«
prz*‘ s. SZKOŁY
, ,
. . MORSKIEJ,
. ,
. ,
,b\eg}y pomyślni*,
,, . a najwa: ?\ srodowasko
aksdemicKie .
ponieważ specyfika progra
___________
. nu dydaktycznego zezwala niejsze to wykorzystanie V
im na zdawanie egzaminów teraz naszych wiadomości,
1 w ciągu całego roku.
—
Powiedzieli mi w tajemni- <
Szkoda jednak — polemtcy, że czują duży respekt )
żuje z tym zdaniem Marek, do katedry Prawa Admini- J ^
^^
^
W
dniach 14—17 maja Szczególnie dużym . zaint.estudent iV roku AMG — że
stracyjnego
oraz
Prawa
Roi
...
"■Uu
•
,
_ _ ,
- sali
me widzisz jaki:
cegły"
sak SCK U
Uniwersytetu . resowamem cieszył *uę wy
“
’ * ' ” '
77
™ y, • TNTŻtd0™:
r’p- zmiepribvi 1
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od dwustopniowego swnsu naukowego, to znaczy
dokk>rat4w I habilitacji,
, . .
.
pra*choda
"* upr0
»««>ny jednoetopnlowy «y.tern. Pi.» <i< jedna ooo-

wyniki , poczekamy 1 jednak
do 30 czerwca.
Tuż za medykami rozpoczynają
sesję
studenci
Uniwersytetu Gdańskiego.
Pierwsze egzaminy już ju- tro, 6 czerwca. Ostateczne
zamknięcie sesji 26 bm. W
Sopocie spotykam Tomka
t Mmkę, studentów Wy
działu Prawa i Administra

a

tAi

?■ t •><

tiArnnmii>

a

z

Rafał Nowakowski

Wypadliśmy nieźle

W

wygasają przez całą, Moc. i rZy imp.-ezy pokonać muI fuiaj odczuwa się wprost ^ sieIi w tym roku nie lada
napięcie t emocji. Trzyma J trudności, gdyż 1 zabrakło
my więc wszyscy ciuk.
x funduszy na dofmansowa
Politechnika Gdańska ru- ' n:e imprezy z Ministersza do sesji dopiero 15 D^twa Nauki i SzKO'nictwa
creriuca. Zmagania z egza- Wyższego. a także odmominami trwać będą do 28 wił
większego
wsparczerwca. Brak mozHwości \ cia finansowego tradveyjuzyskania wnisów warunku * ny już mecenas festiwalu
wych jest dla wielu dodatPrzedsiębiorstwo Polokomą mobilizacja. Wydział aljne „Tnter Fragrances”.
Budownictwa Lądowego jak W związku z tym cały cię
zwykle żyje egzaminem z ‘ żs
organizacji imprezy
„mechaniki budowli”. Zda- ', -^poczywał
t----- ./wał
na
barkach
wany w kilku etapach spę• krakowskiej RO ZSP, Wy
dra sen z powiek niejedne- działu Kultury UM Kramu studentowi. Do tegc (kowa
craz
środowiskodochodzą jeszcze prospekty > wych oddziałów „Aimalaboratoriaj ćwiczenia. Na , -Artu” Warto wspomnieć
brak pracy nie mogą, jed- .o
niekonwencjonalnym
nak narzekać studenci wy- | sposobie
podejścia
do
działów budowy maszyn, "■ tych trudności gdańskiego
chemicznego czy mechanicz „Alma-Artu . Jego przedno-technnlugicznego.
Sło f slawiciel — Zbyszek Jasie
niem roboty dużo. ale iesi i wicz, wisiał ekipę gduńjeszcze trochę czasu na \ ską na koszt własny firostatnie korekty.
V my, oarążając tym - sa
Z pewnością kluby stufinapsowo organizadenckie troszkę sie wvlu- )torov festiwalu. Wydatnej
dencKie troMKę się wyi* . pomocy
udzieliła
także
dnia, bedzie trochę ciszej w Q1T
7nD
D.»,. . ,
akademikach, ale najważ*•
h echnna
■ Gdańskiej przyznając pew
7”ejśze to ocena vozytyw- ną kwotę z własnych funnn w indeksie {pamiętajmy
du-<z>.
0 wysokieh ambicjach!] Pc
^ ^ na
^ temat „kruczH
Tyle
***# będzie z pewnością
organiz-icVinycn
' Gs
>w” organizacyjnych fes
czas na re oki
tiwalu. Gdańską ‘ ekipę re______
p-ezentowali w Krakowie:
Ewa
Chruściel, Dariusz
Hejmoj i Katarzyna Stank eAvicz Waldemar Czaja,
Piotr Salaber 1
Michał
Rybacki, Kopert. Nowicki,

^outa

Krzysztof
Paternoga

interpretując
tekst
M
Trzaski. Podobała się te:
grupa Bez Jacka dobrze
znana bywalcom krakowskiego festiwalu. Zwróciła na siebie uwagę dosknnałą aranżacją słynnego
wiersza Leśmiana W ma
linowym chruśniaku”. l?ie
źle zanrezenlowala się też
Ewa Chruściel.
Jury
festiwalowe
u
skiad którego wcnociżi Tri ^
m. in
Marek
Grechuta
Jan Kanty Pawluśkiewicz
Jan Tadeusz Star. sławski
przyznało pierwszą nagrodę Konradowi Maternie z
Kielc, arugą Ryszardowi
Makowskiemu z Warszawy, a trzecie nagrody Ju
lianowi Merc, Tomaszowi
Wachowskiemu i grupie
Super Trio, kolejne* z Krakowa. Warszawy* Pozna
nia. Pon-.dto «Nrid wyrużmonych znaDzła się gdań
ska grupą Bez Jacka f i
Ewa Chruściel - Wystąpili
on. w koncercie
laureatóv v ha
wisLv wSfto
/ , .
"-I; NVrtT
dodać, ze S/ppa Bez Jacka bisowała tego wieczora przy pełnej sali aż
pięciokrotnie, co przy dwu
krotnym
bisie
laureata
pierwszej nagrody ma swo
ją wymowę,
Słowem wypadliśmy nie
źle choć sam festiwal okreśiony został przez dzień
niki
krakowskie , jako
.„smut-ny
festiwa' 1 smutnych studentów” K. P.
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