Äuni
Rok XLII nr 197 (12721)

PL ISSN 0137 -906?
Nr Indeksu 3500?

Gdańsk, 1986 - 08 - 25 — poniooziaiek

C«na 8 zł

Przed powołaniem rzeczników praw obywatelskich

Podstawy demokracji
socjalistycznej
Gtworsenie Instytucji rzecznik» praw obywatelskich będzie
kolejnym krokiem ne drodze demokratyzacji tycia społecz
nego sażnym etapem w dzieje socjalistycznej odnowy sto»iinków społecznych 1 polityczna ch. Niezależnie od ostatecz
nych rozwiązań jakie zostaną przyjęte, przyczvnl się to nle\. ątpliwi* nie tylko do umocnienia svstemu wychowania w
duchu poszanowania państwa, jego organów 1 przedstawi
cieli. ale także do ugruntowania szacunku dla prawa i praw orządności.

Uroczysty opel harcerzy.

r

W Gdyni

Zlot harcerzy
z całego kraju
Po wprowadzeniu sztanda
ru Gdańskiej Chorągwi ZHP,
odśpiewaniu hvmnu harcer-kiego oraz złożeniu meldurt
ku
zastępcy
naczelnika
ZHP — hm PL Julianowi
Nuckowskiemit przez komen
dantów poszczeuölnvch bi
waków. zabrał nłos obecnv
na spotkaniu wkęar^rydjnt
Gdyni — Józef Ślusarz. Ry
cząc uczestnikom V PZH^
przyjemnego pobytu w Gdv
ni, poznania hislorii i współ
To tradycyjne, coroczne
miasta,
spotkanie młodzieży, po raz cz®sneao oblicza
plerv.37v organizowane jest przekazał na ręce komendan
nad Bałtykiem — w mieście • Dokończenie aa ttr. 2
które obchodzi w t} m roku
sw’oje 60 urodziny. W urorzyst m otwarciu 4-dniowe
go zlotu harerrzv, wzięli udriałr przedstawiciele wdadz
wojewódzkich
z zas‘ęprą
członka Biura Politycmeno
KC
PZPR, I sekretarzem
KW PZPR w Gdańsku —
Stanisławem
na
cielą,
wiceprzewodniczącą
Rady Głównej Przyjaciół
Mimo wielu sukcesów do
Harcerstwa, minister oświa
ty i wychowania — Joanna tyczących wzrostu produk
cji, nadal brakuje znaczą
Mithałowska-Gumowska.
cych
efektów
jakościo
wych. Co więcej, niekiedy
występuje dalsze pogarsza
nie sytuacji. Stwierdziła tak
i np. NIK w 1/3 spośród kil
kudziesięciu badanych jed
nostek.
Źródła bylejakości są zna
Reykjavik.
najbardziej na
północ wysunięta stolica Eu- ne. Brakuje nam równowa
ropy
obchodziła
w
tych gi rynkowej, a z nią bodź
dniach 20S rocznicę
nadania
ca skłaniającego do robie
mu praw
miejskich.
Blisko
nia interesu, ale przez wy
40 900 Irlandczyków zebrało się
kazywanie troski o klien
w staram centrum Revklaviku, gdzie władze przygotowa
tów. Stan równowagi osiąg
ła dl* ^Jubilata” ogromny łort
nąć powinniśmy w najbliż
urodzinowy. Uroczystości przr
szych latach. Przez ten orrunia im a wieki temu przez
duńskiego króla Christiana VII kres przyjdzie jeszcze stoso
praw mle'skirh Awcresnel wio
w.ać. zastępcz® metody —
scs rybackie! Uczącej zaledwie
różne kombinacje narzędzi
300
mieszkań ów
otworzyła
ekonomicznych ze środkami
prezydent Vi.gdls Tlnnhogadotadnrnistracyjnymi. Czy jed
tir — pierwsza kobieta u ste
nak wszystko co możliwe
rn tego państwa.
Na ostatnią tego lata przv
godę prrvjechali nad mo
rze harcerze * 49 chorągwi
z całego kraju. Ponad 5,5
tys. dziewcząt i chłopców
z® szkół
średnich i wyż
szych uczelni, zebrało się
wczoraj na skwarze Kościu
szki w Gdyni na uroczy
stym apelu, Inaugurującym
ogólnopolski zlot harcerzypn ..V Polowa Zbiórka Har
cerstwa Starszego",

Fot. M. Zarzecki

Odpowiedź Michaiła Gorbaczowa

na posłanie „grupy sześciu
Michaił Gorbaczow zga
dza się całkowicie z zawar
tym w deklaracji przywód
ców 6 państw z Ddhi po
glądem, że
odpowiedzial
ność za obronę świata pono
szą wszystkie narody. W od
powiedzi na posłań5r przy%vódców Arg°ntynv, Grecji,
Indii, Meksyku, Szwecji i
Tanzanii, ogloszonpj 23 bra..
sekretarz
generalny
KC
KPZR podkreśla, że nie m?
pilniejszego i ważniejszego
Zadania, niż położenie kre
su wszelk'm próbom nukle
arnym.
Gorbaczow uważa, że ten
cel powinien przyświecać
rozpoezęt”TQ w Genewie roz

55 aktów prawnych o jakości...

Buble kosztują nas

od 600 do 1000 mid zł rocznie!

200 lat
Reykjavrku

Londyn na czele

Największe finansowe

ośrodki świata
Banki
centralne
trzech proc) i dolary kanadyjskie
irajów — W. Brytanii Ja (5,2 proc. — było 7,5 procJ
ponii i USA opublikowały
Ku wielkiemu zdziwieniu
równocześnie
studia nad koł finansowych — londyń
transakcjami
wraluiowymi ski* city nadal utrzymuje
zawieranymi w Londynie, swój
prymat,
zawieraiąc
Nowym Jorku i Tokio.
dziennie transakcje na sumę
Okazało sięr że walutami, 90 mid dolarów. Znacznie
w ktörvch naicześciej prze mniejsze oDroty finansowe
prowadza sie transakcje są z zagranica zarejestrowano
marki zachodnioniemiecki® w Nowym Jorku, bowiem 59
(34,2 proc. łącznej sumy mid dolarów, a w Tokio by
transaKcj’), jenv japorsk e ło po 48 mid doi dziennie.
(23 proc,), funty szterlingi
Bank of England nie po
(18,6 proc.), franki szwajcar dał wytłumaczenia utrzymu
skie (9,? proc. — było 12,2 jącej się supremacji londyń
skieg© city — lecz powsze
chnie uważa s ę, że przy
czyną są wiekowe tradycje
oraz korzvstne
położenie
geograficzne. Londyn jest
bowiem tak położony, ż® w
Pak.stański minister, Mo chwili otwarcia jeqo giełd
hammad Ayub Khan Tanoli i banków jeszcze trwa dzień
został w sobo-tę oficjalnie handlowy w Hongkongu, a
zdymisjonowany przez pre- gd”' zamyka się je, od paru
m.era w wyniku ujawnienia godzin już sa czvnne giełdy
przez prasę skandalu obycza w Sranach Zjednoczonych
Pozwala na zawieranie tran
jnweao.
Minister obchodził huczn5® sakcji • zarówno z Dalekim
śvHęto państwowe 14 sierp Wschodem jak i z Zacho
nia upijając się i tańcząc dem.
na-ao wraz z 4 wyższymi urzędnikami orax 4 zaproszo
nymi, również nagimi, pania
mi. Czyny tego rodzaju są
surowo zabronione przez obowiązując© w Pakistanie
prawo islamskie.
Eavhmufienl* emłenne ml ;J
Pozostali uczestnicy orgii
arami przelotne opady. Tem<
testali zawieszeni w pełnie «d
14 st. rano 18—17 (t.
niu
ooowiązków
służbo C w* do
dzień "Wiatr słjby t k-.e
runków rsrhodnirh.
wych.

Dymisja

za udział w orgii

Patrząc z perspektywy IX
Nadzwyczajnego Zjazdu nar
Hi nie sposób nie stwierdzić,
iż to, co dokonano w ostat
nich latach w proce=ie so
cjalistycznej odnowy siosun
ków społeczno-politycznych
zasługuje na miano prawdzi
wego przełomu. Sejm przy-

na obecnym etapie już zro
bionO?
W gospodarce funktjonu
je 55 aktów normatywny-a
dotyczących jakości Ponie
waż codziennie spotykamy
się z bublami w rożnej po
staci, może to świadczyć o
inflacji przepisów W grun
cie rzeczy nrmo ich mnogo
ści, sito, które winno chro
nić społecz®ństwo przed tan
dętą, ma rzadkie oka Wy
nika to z tego, ź® jakość
nadal nie jest jednym z
głównych celów zarządza
nia, ale załatwia się ją n!e
jako przy okazji Wychodzą
c* akty, np. o finansowaniu
przedsiębiorstw, o systemi®
cen, podatkach, itp. na doC7epkę mają — albo i ni®
— paragraf o Jakości. Czę
sto nic z tego nie wynika,
bo Jak np. poprawić jakość,
gdy istnieje nie sprzyjający
temu kosztowny system cen?
Odwrócenie kolejności, tj.
zwiększenie roli jakości i
dopasowywanie do ustawy
0 niej innych
przepisów,
zmieniłoby przede wszyst
kim optykę przedsiębiorstw.
Ob®«"nle z gąszczu przepi
sów wybierają one tylko te
punkty, które są wygodne
1 nie kolidują r głównym
celem — łatwym osiąga
niem zvsku.
Przykładem
powyższego
może być stonowanie na
wet tak specyficznego bodz
ca •— bardziej administra
cyjnego, niż Ekonomicznego
— jakim jest zarządzenie
ministra hutnictwa i prze
mysłu maszynowego w spra
wie zasad i trybu przepro• Dokończenie na str. 2

mowom
radziecko-amerykańsk:m. Ważnym
forum
wielostronnych rozmów w
tej samej «prawie może się
stać konferencja rozbrojeńi o
wa, jeśli zostaną usunięte
sztuczne bariery, utrudn aią
ce osiągnięcie postępu w
przygotowaniu projektu układu, który zakazałby do
konywania wszelkich eksplo
zji doświadczalnych
ONZ. gdzie od przeszło
trzech dziesiątków lat roz
patruje s’> »orawę zaprze
stania prób z bronią nukle
arna. nie wyczerpała j-szcze
możliwości rozwiązania tej
•prawy i możliwości te nale
żv ekfywn!ej wykorzysty
wać — uważa Micha’i Gor
baczow. Wysiłki w tej dzie
dzinia powinno się podeimo
v.ać we wszystkich We run
kach.
„Tak samo Jak w-y, je
steśmy przekonani, ź® kos
mos powinien być wy korzy
stvwany wyłączni* w ce
lach pokojowych, dla dobra
całej ludzkości” — podkre
śla
Michaił
Gorbaczow
ZSRR opowiada się za umoc
nieniem zasad układu o ograniczenlu systemów obro
ny przeciwrakietowej, stano
wiącego w obecnych warun
kach fundament stabilności
strategicznej.

Grand Prix dla Mary Getz
Bursztynowy Słowik dla Vicki Benckert

czekało się )u# zuręj real}*«cli.
Warto
przypomnieć, że
wspomniana
na
wstępie
idea powołania rzecznika
XXIII
Międzynarodowy
praw obywatelskich wyrasta
na ukształtowanym już pod Festiwal Piosenki zakończył
łożu. Jei urzeczywistnienie, się późnym sobotnim wie
nifvaieznie
od tego, jakie czorem, zapadł werdykt, na
formy ta idea przyjmie, po grody rozdano! Międzynaro
przedziło ustanowienie ta dowe jury w konkursie o
kich chociażby instytucji od GRAND PRIX przyznało:
— Bursztynową Płytę pio
woławczyrh jak
Naczelny
Sąd Administracyjny, Trybu sence „Hero Of My Heart"
nał Konstytucyjny, konsulta Alana Roya Scotta ze słou a
cj® społeczne, rozbudowywa mi Michaela Jay i Alana
nie systemu reagowania na Roya Scotta w wykonaniu
^rr'* * wnioski obywateli M4RY GETZ, przedstawizarówno w partii, organach
administracji
państwowej,
jak 1 organizacjach społecz
no-zawodowych.

tis International; Kryształo
wy Kamerton Związku Kom
pozytorów Polskich przypadł
w udziale Andersowi F.ngD®
rowi za aranżację piosenki
Hołdysa „Nie płacz Ewrka".
Dziennikarze wyróżnili Mi
chała Bajora, a fotoreporte
rzy uznali za Miss Obiekty
wu Vicki Benckert. W cha
rakterze wyróżnienia juro
rzy zarekomendowali do udzlału
w koncercie galo-

Obchody

święta lotnictwa
W widu miejscowościach
w całym kraju trwały wczo
raj imprery zorganizowane
dla uczczenia święta
lot
nictwa polskiego — 42 rocz
nicy pierwszych lotów bojo
wych 1 Pułku Lotnictwa My
śliwskiego „Warszawa" i 3
Pułku Lotnictwa Szturmowe
go na Przyczółku Warecko-Magnuszewskim w 1944 r.

Francja

Reaktory siłowni jądrowe]
zalane, wodą
Nocą * soboty na ni “dzie
le woda zalała pomieszcze
nia rozbudowywanej obec
nie w Cattenom, we Francji
elektrowni atomowej. Jak
poinformował przedstawiciel
towarzystwa „Electricite de
France", przyczyną zalania
była awaria rurociągu łącza
c®go system urząazeń zaopa
trujących elektrownię w wo
dę z pobliskiego ujęcia
Fundamenty dwóch reak
torów znalazły się pod wo
dą
W tej sytuacji planowany
na 15 września br. termin
uruchomienia pierwszego od

Z wiązek Radziecki

, MARA GETZ
działu elektrown' odłożono
na czas n'eograniczony.
cielki Stanów Zjednoczo
Elektrownia atomowa w nych.
Cattenom położona blisko
— II nagrodę przyznano
granicy RFN i Luksembur piosence „Cheerio"; muzyka
ga, zaczęła dostarczać prąd Eivind Rolles 1 Lage Fosw lipcu br Jesienią teao ro heim w wykonaniu zespołu
ku przewidywano włączenie THE MONROES z Finlan
jej do francuskiej sieci elek dii.
trycznej.
— III nagroda przypadła
Według oświadczeń przed piosence „EuroDe"; muzyka
•tawicieli
„Electricite de Miklos Varga, słowa Miklos
France" oraz nrejscowych Varga i Istvan Ambroży za
władz, w momencie awarii ŚDiewanej przez M1KLOSA
reaktory były wyłączone. V \RGĘ — Węgry.
Nie stwierdzono przedosta
Polskie jury uhonorowało
nia się substancji radioak nagrodę Bursztynowego Sło
wika VICKI BENCKERT ze
tywnych do atmosfery.
Szwecji, z* interpretację pio
senki Zbigniewa Hołaysa i
Bogdana Olewicza
„Nie
płacz Ewka".
II nagrodę otrzvmal SHIGERU MATSUZAKI z Japo
nil T.a interpretację utworu
Piotra Figla i Andrzeja Zaor
skiego „Z tobą, bez ciebie".
III ; nagroda przypadła w
udziale ROBBłP KRUPSKIE
MU za piosenkę Andrzeja
Adamiaka i Janusza Konnym czynnikiem zaspokaje- diątowicza „Zaopiekuj się
nia zapotrzebowania społecz rana".
nego na usługi i poszukiwa
Nagrodę specjalną za in
ne wyroby,
dywidualność
artystyczną
Władze radzieckie rrycho tegorocznego festiwalu przy
dzą z zależenia, iż facno- znano Amerykance MARZE
wiec może osiągać nawet du GETZ.
źe legalne dochody dodat
Ponadto były jeszcze wy
kowe pod warunkiem, te bę różnienia i nagrody dodat
dzie je uzyskiwał pourzez kowe — piosenka Andrzeja
pracę osobistą, a równocześ Pietrasa „Diament l sól",
nie będzie uczestniczył w śpiewana pi zez Beatę Koprodukcji społecznej.
zidrak otrzymała nagrodę
ufundowaną .przez ,firmę Cu-r

wym
Robbie Krupskiego,
Shiyeru
Matsuzaki, Irinę
Oiiewę, Miklosa Vargę 1
zespół z NRD Stern Metssen.
Organizatorzy
festiwalu
krajów
nadbałtyckich
w
Karlshamn nagrodzili najleD
szy skandynawski
zesDÓł
na naszym festiwalu czyli

The
Monroes. I wreszcie
N'-’-oda Publiczności —jak
b\ło do przewidzenia, otrzy
mai ją zespół włoski MILK
AND COFFEE, który żegnał
i zamykał XXIII MFP — te
ledyskiem zrealizowanym na
nadbałtyckiej plaży w drodze do... Chałupl
Osobnym, sympatycznym
akcentem wieczoru była de
cyzja Międzynarodowej Fe
deracji Organizacji Festiwa
li FIDOF,
która nadesłała
teleks z pozdrowieniami l
podziękowaniami dla organ!
zatorów: jednemu z nich,
PACfARTOWI,
przyzna iąc
medal „O pokój i przyjaźń
poprzez muzykę i sztukę".
Ta przyjaźń i braterstwo
znalazły najlepszy wyraz we
wspólnym występie arty
stów — uczestników festiwa
lu, w gremialnej zabawie
piosenkarzy wespół z widow
nią, w chóralnym „sto lat"
dla laureatki, także w og
romnie sympatycznej atmo
sferze jaka sobotniegc wie
czora panowała w sopoc
kim amfiteatrze.
Jak zwyczaj każe śpiewa
li laureaci, począwszy od
trzech nagród po Bnrsztyno
wego Słowrika i Bursztyno
wą Płytę. Wszvstkie nagro
dzone piosenki i ich inter
pretacje omawialiśmy
na
bieżąco; po gali wypada je
szcze podkreślić brawurowe
wręcz wykonania „Z tobą,
bez ciebie" przez Japończy
ka
wspaniałą
aranżację
„Nie płacz Fwka". Najzasłu
żen’ej obdarowana
Grand
Prix,-' także nagrodą prze*
wodniczącego Komitetu ds.
Radia i Telewuzji (to w gło
sowaniu ośrodków telewizyj
nych) i Mara Getz, potwuer
dziła swą wysoką klasę.
Koncert galowy trwał bar
dzo długo, z bisami bite
4 godziny, ale bo też orga
nizatorzy, chcąc go uatrak• Dokończenie na str. 2

W przygotowaniu - ustawa

u indywidualnej działalności pracownicr&j
W .Związku Radzieckim s?
miliony dobrych fachówców „złotych rączek", ludzi
dysponujących wielkimi umiejętnośclaml
praktyczny
ml i doświadczeniem życiowym. Ten wielki potencjał
p.a.<tvrzny je,l na razie wy
korzystywany -tyłka przez
macierzyste zai tadv . pra y
tych ludzi, badi ni# je*wy
korzystvwanv wcale w przy
padku em^rffów. W meffaekiej przyszłości sytuacją
ta
egr e 1 osć zasadniczej
^ ♦
T-nD
Wla dzt państwowe ZSRR
przygotowują obecnie ustawę o indywidualnej działal
ności pracowniczej. Jej ce
lem jest rozsrerz®nie możli
wości wykorzystania umie
jętności zawodowych i doś-

Koło samochodowe - śmiercionośnym pociskiem

Magiczny wypadek w Rydgoszcr)
24 bm. był trzecim dniem
walki personelu medyczne
go Szpitala SCMec’a w Bvdqoszczy o życie 5-letni«= i
dziewczynki, jednej z kil
kunastu osób poszkodowa
nych w niecodziennym wy
padku dronowym Od jadą
cego ciężarowego Kamaza,
należącego do Pomorskich
Zakładów Budowy Maszyn
„Zremb-Makrum" na wyso
kości m;ejskfch przestan
ków autobusowych PKS i
WPK oaerwało się bliźnia
cze koło naczepy i z impetem, niczym pocisk, wpadło
na trotuar po drodze potrą
cając i raniąc wiele osób;
koło zatrzymało się na osie
dlowym kiosku z kwiatami,
demolując obiekt i przyprąwiło o «zo1' 7naidującą się
w nim eprzedawczynię, k‘ó-

jął cały szereg ustaw służącvch pogłębianiu i umacnianiu socjalistycznej demokra
cii. Rozwinął się szeroki sy
stem konsultacji społecz”vch, przyjęto i urzeczywi
stniono zasadę jawności ży
cia publicznego, Rozszerzono
zakres kontroli społecznei,
umocniono samorządność i
niezależność organizacji spo
łec.znych i stowarzyszeń, po
głębiono
we
wszystkich
dziedzinach .przestrzeganie
zasad socjalistycznej
pra
worządności. Jeśli do tego
•wszystkiego dodamy konso
lidację autentycznie nieza
leżnego i samor7ądneoo ru
chu związkowego sto’arpgo
na straży praw i interesów
ludzi pracy, inicjatywa le
gislacyjne PRON i działal
ność tego ruchu, którego
jednym r celów jest akty
wizowanie różnych środo
wisk w pracy dla wspólne
go dobra, to okaże się, jak
wiele tego co znalazło się
w postulatach zawartych w
umowach sierpniowych do-

VICKI BENCKERT

ra na szczęście nie odniosła
obrażeń.
Na miejscu wypadku, na
oczach
wielu
bezsilnych
przechodniów, śmierć ponio-ła
34-letnia
mieszkanka
Bydgoszczy. Kilku
innym
poturbowanemu kołem oso
bom pomocy medycznej udzieliło pogotowie ratunko
we Niestety, nadal w po
ważnym stani© z bardzo cięż
kiini obrażeniami czaszkowo-mózgowymi, znajduje się
najmłodsza ofiara katastro
fy — 5-letnia dziewczynka
Jak poinformował dziennikarza PAP, lekarz
dyżurny
chirurgii dziecięcej szpitala,
stan zdrowia dziecka , jest
ciągi® krytyczny.
Dochgdzen’® w sprawcie
katastrofy prowradzi RUSW
w Bydgoszczy

wiadczenia życiowego oraz
wiedzy milionów ludzi, zwła
szcza emerytów, w sferze
usług, w rzemiośle oraz w
produkcji wyrobów masowe
go użytku i płodów rolnych,
Zfe
VC2e4nia jest na
s
ółowe przedstawienie
u>t
bowiem konkretne
rozwjązania
ustawodawcze
jes2C8e nie zap{idły. WstępQe ałożenia mó
f tym,
iż w ustawlp wLnna być Za
waęU llsta dziedzin w któ
fachowcy, czynni bądź
emerytowani, będą mogli po
dejm^ a5 dzia}ain0ść indv*widualną.
7. .
Przyjmuje się też
zasadę, że za świadczone
usługi, prodiikowane wyrohv. lub płody rolne będą
oni pobierać zapłatę. Ich
działalność będzie poddana
kontroli aministracyjnej i
finansowej (podatkowej).
Pożyteczna dla społerzeń
stwa działalność indywidual
na ludzi pracy będzie po
pierana przez władze. Z jed
nej strony będzie ona sta
nowić źródło uzupełnienia
budżetów rodzinnych fa
chowców,
podejmujących
działalność indywidualną, a
z drugiej stanie się waż-

SHIGtRU MATSUZAKI

Ropa
pod centrum Paryża?
Dwa ełówne francuskie kon
cerny naftowe Elf Aquitaine i
Totai poinformowały, że roz
poczęły badania sejsmiczne w
Paryżu, aby stwierdzić
czy
pod ulicami francuskiej stoli
cy znajduia się pokłady ropy
naftowej. Oba koncerny przy
stąpiły kilka dni temu do rea
lizacji programu
poszukiwań,
obliczonego na 4 miesiące w
nadziei odkrycia ukrytych re
zerw ropy naftowej pod Pary
żem 1 jego przedmieściami.
Pierwsze badania rozpoczęto
w pobliżu dwóch międz"narodowych lotnisk stolicy Ro1ss$
-rharles de Gaulle — na pół
nocy i Orły — na południu. W
W przvrzivm miesiącu, bada
nia przy uż> ciu urządzeń sonometrycznych beda -ontynuo
wane
w
centrum
stoliev,
wzdłuż wvhrzezy Sekwany w
pobliżu ptacu Zgodc j ogro
dów Tuilerles. Próby te. iak
p-w ledziat rzecznik Elf Aqui
taine. wykażą czy istnieia wa
runki
geofizyczne
konieczne
do występowania pokładów ro

Grozny pożar
w DSP
Bilska I godzin trwał» akcja
warszawskich «trażaków, ga
szących potar, który wybuchł
w todzlnach nocnych w sobo
tę w Zakładach Graficznych
Dom Słowa Polskiego w War
szawie. Ogień objął część głów
nego budynku produkcyjnego
wraz * dachem — ok. 3 tys.
m
kw.
powierzchni.
Pier
wszy meldunek o pożarze ko
menda stołeczna straży pożar
nych otrzymała o godz. 22 14.
w minutę pórnle.t do
akcji
■kroczyły pierwsze Jednostki
straty.

py.

BAD BOYS BLUI

Fot. M. Zarzecki

W przypadku, gdyby testy
sejsmiczne przyniosły pozyty
wce
rezultaty, nastąpią po
nich próbne wiercenia, zanim
można hy zacząć prawdziwą
eksploatację — proces, który
móełby zacząć się dopiero po
10 atarh. W , przypadku znale
zienia pokładów ropv. prowa
dzono bv nowoczesne, horyzon
tajne drążenie aby nie zakłó
cać
normolnego życia stoli
cy.

z

DZIENNIK

Festiwal spełnionych nadziei
• Dokończenie w str. 1
cyjnić, zaprosili ai 2 gr^iaz
dy. KARFL GOTT i zespół
BAD BOYS BLUB to klam
ra między znakomitą trady
cją, w najlepszym tsgo sło
wa znaczeniu, a dniem dzi
siejszym muzyki rozrywko
wej. Gott, który przez 20
lat kariery wyśpiewał kilka
»et nagród złotych, srebr
nych i diamentowych, po
siadacz prawie stu 'albumów
płytcwych przywitany zo
stał gorąco. Test w znako
mitej formie, śpiewał więc
nowe przeboje, ale i „zanu
rzał nas", jak powiedział w
nostalgii. I choć widownia
zanurzona była niemal
w
deszczu, artysty nie chcia
no puścić ze sceny. Był więc
1 pamiętny „Karnawał", ale
i musicalowe przeboje z re
pertuaru Barbry Streisand
A po nim BAD BOYS BLUE
ze swoim przeDojem „Hot
Girls Bad Boys" jGorące
dziewczyny, źli chłopcy)!
Andrew Thomas, wokalista
bluesowy, John Mc Inemey,
z zawodu makler 1 Jamaj
czyk Trevor Taylor, z zu
pełnie niepowtarzalnym gło
sem zawładnęli miodymi,
którzy dosłownie szaleli na
widowni, ale piosenka. „You
Are A Woman" (Jesteś ko
bietą) rozpaliła nawet zupel
nie dorosłą publiczność. Oso
biście uważam, że nie ma
czego żałować, że BBB przy
jechali trochę zamiast Mo
dern Talking.
Festiwal zakończony, czas
więc na jakieś podsumowa
nie 1 wnioski. Z konieczno
ści te, czvmone na gorąco,
po ostatnim koncercie, mu
szą być skrótowe. Jeaen ge
neralny, napawa nadzieją
na przyszłość — zdecydowa
nie wyższy poziom produk
cji artystycznym, wyrówna
ny, profesjonalny, bez rażą
cych nieporozumień Jakie
nieraz tu się zdarzały. Nie

wątpliwie jest to zasługa
dlugoialowych
przygotowań, także bardzo dobrej or
ganizacji, przede wszystkim
zaś działalności dyrektora
artystycznego festiwalu, WOJ
CIECHń,
TRZCIŃSKIEGO,
Spośród stu konkretnych już
ofert wybrano 18 stawiając
przede wszystkim na jakość,
na wartości artystyczne, na
promocję młodych. Również
sugestie jego, dotyczące do
boru
polskich
piosenek
przez zagranicznych artystów, uznać należy za trafne.
Czy iektiw&iowi
SOPOT
'88 zawdzięczać będziemy
Jakiś prz«bój? Myślę, te
oprócz piosenki nagrodzo
nej GRaND PRIX ma na to
szanse kilka utworów; tak-

te „Poranne łzy" —• Jaremki —. Młynarskiego 1 piosen
ka Hołdysa, gdy wejdą na
stałe do repertuaru zagranicznych wykonawczyń, przy
czymą się do popularyzacji
polskiej twórczości muzycznej,
Festiwal, w swej wewnętrznej konstrukcji pokazał
rozmaitość stylów i gatui
ków, nowe trendy i uznane
już formy; stanowił przekrój tego, co się śpiewa na
świecie. Każdy więc mógł
zn&ieżć coś dla siebie. Każdy miał też zapewne swego
faworyta. Dla mnie, najełekawszą
indywidualnością
XXIII
Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki była...
EDYTA GEPPERT.
i
BARBARA KANOlD

THE MONROES

Zlot harcerzy
z całego kraju
Dokończeni«

•tr, 1

ta zbiórki — hm Wiesława
Kostrzewy
symboliczny
klucz do bram miasta. Tym
gestem Gdynia na
okres
od 24
do 27 sierpnia br.
przeszła we władanie harce
r
Rok Morski w Oświacie
i óO-lecie miasta jest znako
mftą okazją — powiedziała
w swoim wystąpieniu T. Ml
chałowska-GuLiowska — do
zapoznania się z gospodar
ką morską oraz z proble
ms SU ludzi morza. Wykorzy
staicie ten kilkudniowy po
byt na Wybrzeżu jak naj
lepiej, aby
wywieźć stąd
znajomość
historii i dnia
dzisiejszego tej prastarej zie
mi od lat związanej z naszą
Ojczyzną.
Następnie delegacje ; mło
dzieży złożyły kwiaty pod
trzema gdyńskimi pomnika
mi: Wdzięczności, Conrada
i Harcerzy.
1 W trakcie pohytu na Wy
brzeżu, harcerze odwiedzą
wiele zakładów pracy, spot
kają się z ludźmi zawodo
wo związanvmi z morzem.
Będą dyskutować o pokoju,
wezmą udz‘ał w manifesta
cji antywojennej, poznawać
będą źródła zagrożenia ekolo
gicznego, rozmawiać o swo
ich problemach, Podsumowu
jac tegoroczną akcję letnią,
wyciągną wrioski z funkcjo
nowania obozów na następne
lata. Wymiana poglądów 1
doświadczeń, sprzyjać
bę
dzie wzbogaceniu ich pracy
w drużynach. Gosno larz te
gorocznej V PZHS — Ko
menda Chorągwi ZHP im
Bohaterów Ziemi Gdańskiej
przvgotowała dla jej ucze
stników również wiele atiak
cyjnych imprez kulturalnych
i sportowych.

Londyn

USA
Próby z bronią
antysatelitarną
W
Uianach
Zjednoczonych
przeprowadzono czwartą z ko
lei próbę z systemem broni
anty satelitarnej (AS AT).
My
śliwiec typu F-15 po wystarto
waniu z bazy lotniczej Edwards
w południowej Kalitornil i osiągnieciu duiej wysokości wy
strzelił w kierunku
gwiazdy
2-crłonową rakietę wyposażona
w broń antysłteliturna, która
reaguje na ciepło emitowane
przez ciał« niebieskie. Jak po
informowali przedstawiciele sił
powietrznych USA. próba po
wiodła sia. Oznacza to, że broń
zlokalizowała obiekt 1 podąży
ła w jego kierunku.
W poprzednich nróbarh broń
ant.vsatelitarna wystrzeiora zo
stała w kierunku określonego
punkru w przestrzeni kosmicz
ne! oraz w kierunku on’eglei
gwiazdy. We wrześniu ub. r.
użyta została do zniszczenia
wyeksploatowanego satelity amerykańsklego.

Goły rabuś
Kompletni» nagi mężczyzna
z zamaskowaną (jedynie) twa
rzą dokonał w ciągu minionych
3 tygodni * napadów rabunko
wych wymywając torebki z ple
niedzmi samotnvm kobietom.
Policja w portowvm mieście
Biloxi w stanie Missisipi nie
troże schwytać przestępcy, po
nieważ poszkodowane kobiety
nie sa w stanie podać iadnveh
szczegółów mogących pomóc w
Identyfikacji napastnika.

łap)

Wzrost aktywności neofaszystów
Rasiści brytyjscy prowa
dzą aktywną kampanię ma
jącą na celu
rozszerzenie
wpływów wśród młodzie
ży, zwłaszcza uczącej się
Do takiego wniosku doszedł
krajowy związek zawodowy
nauczycieli, który przepro
wadził sondaż wśród peda
gogów w związku z coraz
liczniejszymi doniesieniami
0 nasileniu się propagandy
faszystowskiej w szkołach i
wyższych uczelniach.
Wyniki ankiety potwier
dziły, że „Front narodowy”
1 „Brytyjska Partia Narodo
wa" (dwie główne organiza
cje, jawnie głoszące ideolo
gię „obrony czystości bia
łej rasy") zn acznie rozsze
rzyły kampanię werbowania
zwolenników wśród młodzie
ży, w tym uczniów szkół
średnich. Członkowie tych
organizacji — stwierdza się
w raporcie związku nauczy
cieli — regularnie kolportu
ją swoje ulotki, rozklejają
plakaty przed wejściami do
szkół, malują hasła na pło
tach i murach budynków,
w
których wzywają do
„Walki o Brytanię" i „Ode
słania czarnych tam, skąd
przybyli”.

Promocje chorążych
MARYNARKI WOJENNEJ
W GDYNI
Dla sprawnego funke jon o
wania tak złożonego mecha
nizmu, jakim jest Marynar
ka Wojenna PRL, niezbędne
*ą dobrze przygotowane ka
dry. Kształcą Ją specjalisty
czne szkoły. Jedną t nich
jest Szkoła Chorążych Maiynarkt Wojennej, której ab
solwenci, po zakończeniu na
uki trwającej 2 lata, zostają
mianowani na stopień młod
szego chorążego marynarki.
Wczoraj kolejny rocznik
absolwentów Szkoły Chorą
żych MW zakończył wojsko
wą edukację. Uroczvsta pro
mocja odbyła się na pokła
dzie Okrętu -— Muzeum
„Błyskawica". Przybyli na
nią m.in.: sekretarz KW
PZPR w Gdańsku — Boh
dan Daszkievicz, przewodni
czący WK SD Józef J. Lis
i
przewodniczący
RW
PROŃ — Walenty Mileniis^
kin. Obecny był konsul Kon
sulatu Generalnego ZSRR
w Gdańsku Walery Szwjec.
Jako pierwszy akt miano
wania z rąk dowódcy Ma
rynarki Wojennej, kontrad
mirała Piotra Kołodziejczy
ka otrzvmal piymus Szkoły
Chorążych MW mł. chor.
mar. Jan Sitek.
W okolicznościowym prze
mówieniu kontradmirał Piotr
Kołodziejczyk m.in. życzył
nowo mianowanym absol
wentom pcwodzenia w rea
lizacji zadań, które wypeł
niać będą w trakcie nipłatwei marynarskiej służby. W
imieniu absolwentów Szko
ły Chorążych podziękował
kadrze szkoły za marynar
ską edukację mł. chor. mar.
Jan Sitek
(aschj
WO-TSK
ZMECH ANT70WANYCH
W ELBLĄGU

.Grupa akcji antyfaszystowskiej" —
organizacja
społeczna, utworzona
do
prowadzenia walki z prze ja
wami rasizmu, oświadczyła,
ie „Frcnt narodowy" poważ
nie nasilił swą
kampanię
werbunkową wśród młodzie
ży, zwłaszcza wś/ód
ucz
niów i młodych bezrobot
nych w wieku od 12 do 1P
lat. Linia ta,
oświadczył
przedstawiciel „grupy" od
powiada generalnej koncep
cji „Frontu narodowego" i
jego
sojusznika
„Brytyj
skiej Partii
Narodowej",
które stawiają zadanie poli
tycznego i
ideologicznego
szKolenia młodych zwolenni
ków, którzy „nie zawahali
by się użyć siły dla osiąg
nięcia swych celów".
W istocie rzeczy nie za
przeczają temu sami szefo-

Lubin

Afera mięsna
Przez cztery lata. grupa pra
cowników lubińskich zakładów
produkcji masarniczej, podleg
łych WZGS „Samopomoc Chło
pska” systematycznie okradała
macierzystą firmę. Przez par
kan przerzucano najbardziej
wartościowe części mięsa. Ini
cjatorem procederu okazał się
były pracownik -składów.
Jak się izacuje. skradziono
co najmniej s ton mięsa naj
wyższych gatunków.

Lądowych im, Rodziny Nalazkćw w Elblągu odbyła
się uroczysta promocja ab
solwentów Szkoły Chorą
żych Wojsk Zmechanizowa
nych. Aktu promocji, w obecności komendanta OSWL
płk. dypl. Wiesława Osadowsklego, kadry, rodzfn cho
rążych i zaproszonych gości,
Decyzja Białego Domu za
dokonał zastępca dowódcy przestania
wykerzystywaPomorskiego Okręgu Woj nia amerykańskich wahad
skowego — gen. bryg. Zdzł łowców do wprowadzania
sław Ostrowski.
na orbity okołoziemskie tzw.
Najlepsze lokaty w szko ładunKów handlowych, nie
leniu ogólnym oraz bojo związanych bezpośrednio z
wym uzyskali: mł. chor. Ce potrzebami
„bezpieczeń
żary Miętkiewicz — prymus stwa narodowego" USA, zą
oraz
młodsi
chorążowie* inicjowała „kosmiczny wyś
Wiesław Zapór i Dariusz cig" między koncernami, dą
Kornat. Otrzvmali oni z rąk żącymi do zdobycia mono
gen. Z. Ostrowskiego pamiąt polu na nowym rynku.
kowe medale POW oraz na
Dwa towarzystwa amerygrody pieniężne.
kańskie — „Martin-MarieUroczystość
zakończyła tta" i „General Dynamics"
defilada pododdziałów.
ogłosiły już gotowość wpro(skotj
wadzania na oi bitą przy uży

wie „Frontu narodowego"
Mówią oni, że w ciągu mi
nionych 20 miesięcy liczeb
ność młodzieżowej
sekcji
„Frontu narodowego" co naj
mniej podwoiła się.

Działaj, młodzież weźmie
udział w biegu pokoju, odwiedzi żaglowiec „Zawisza
Czarny", rozegra wiele zawodów (portowych, zaś na
spotkaniach w kręgu — dy.
skutować będzie o hist or.ii
l._rcerstwa, , Jperacjl
giel — 86”, patologii społecz
T*eJ» muzyce. Spotka się
działaczami -społecznymi
ludźmi pióra.
top)

Buble za bilion zł
• Pokończenie » str. I
wadzania badań i odbiorów
ODligatoryjnych. Odbiór te
go typu minister narzuca
wówczas, gdy u producenta
ujawnione zostaną rozbież
ności z normami, warunka
mi technicznymi odbioru i
innymi dokumentami, „dba
jącymi" o jakość. 2 decyzją
powyższą wiąże się wstrzy
manie sprzedaży wy^obow
aż do powtórnej kentroli ze
wnętrznej i stwierdzenia po
prawy sytuacji. Ma to teo

..Financial Times” e radzieckiej
fabryce samochodów w 1 ogliatti
Fabryka samochodów oso
bowycłi w Togiiatti naa Woł
gą jest jednym z najbardziej
znanych
zakładów
przemysłowych w Związku
Radzieckim. Niedawno
(w
kwietniu br.) złożył tam wi
zytę przywódca radziecki
Michaił Gorbaczow. Zwrócił on uwagę m. m. na sio
sowany w tabryce od ubieg
łego roku nowy system zarządzania i bodźców, któ
rych upowszechnienie w ca
łym ZSRR przyniosłoby du
że efekty gospodarcze.
G
sprawach tych pisze w bry
tyjskim dzienniku „Finan
cial Times" Patrie Cockburn.
Wołżańska Fabryka
Sa
mochodów, znana jako WAZ,
rozpoczęła produkcję w 1970
roku i przez ostatnie 16 lat
wyprodukowała 10 min samocnodow, z czego 3 min
wyeksportowano jako Ładę
(co minutę z taśm montażo
wvch zjeżdżają 3 samocho
dy), około połowę całej pro
dukcji samochodów. Ziguli,
radziecka nazwa dla wyro
bów Togiiatti jest najpopu
larniejszym
samochodem
na radzieckich drogach.
Dziennik zwraca uwagę
również na trzy inne, wy
różniające fabrykę cechy:
1. Jest zakładem komplek
sowym. prawie wszystkie
części samochodu są
wy
twarzane na miejscu. Zało
ga Uczy 125 000 ludzi, z
czego 97 OOfi pracuje na 3
zmiany.
2, Koszt produkcji Ziguli
ustalony został przez Bori
sa 'Krupienkowa, dyrektora
gospodarczego i ds plano
wania na 1800-222O rubli.

fłząd Stanów Zjednoczonych
prz^c1 sqdem
Federalny sąd apelacyjny
rozstrzygnął na korzyść rzą
du USA sprawę wniesioną
przez 3 oLywateli, wśród
nich członka Izby Reprezen
tantów Kongresu, przeciwko
Ronaldowi Reaganowi, sekretaizowi
stanu George
S- ‘„owi, ministrowi obrony Casparów Weinberp-ro
wi i dyrektorowi Centralnej
Agencji Wyv”adowczej Wi
lliamowi Caseyowi o naru
szenie ustawy o neutralno
ści, w związku z popiera
niem nikaraguańskich con
tras. Ustawa ta zabrania Sta
nom Zjednoczonych organi
zowania interwencji zbroj
nej przeciwko krajom, z któ
rymi są w stanie ookoju.
Oskarżyciele domagali się,
aby sąd nakazał ministrowi
sprawiedliwości
wszczęcie
śledztwa w tej sprawie prze
ciwko rządowi USA.
Sąd apelacyjny uchylił
niekorzystne dla rządu orze
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czenie sądu pierwszej instan
cji r 1984 roku, stwierdza
jąc w uzasadnieniu, że nie
ma uprawnień, aby zmusić
do działania ministra sprawiedliwości.
Orz®czenl*
i”6"'0™1
Pel"°“°c
"7
nie. Adwokat Marc van der
Hout oświadczył m. in.: „Ma
my sytuację, w której są
dy rozgrzesza ią krwiożer
czy szał prezyaerta a mini
ster sprawiedliwości,, które
go prezydent trzyma w rę
ku ndmaw’a wszczęcia śledź
twa, Jest to sytuacja budzą
ca odrazę, sady w Istocie
uznają, że prezydent może
łamać prawo i nie obawiać
się oskarżenia".

Cena detaliczna w Związku
Radzieckim wynosi 6000-7000
rubli. Zysk jest rozdzielony
następująco: po 47,5 proc.
dla zakiaou i dla państwa,
a pozostałe 5 proc. dla ministerstwa przemysłu samochodo1 ego.
3. Większość
środków
trwałych to wyroby zagraniczne. Togiiatti nie wydaje
się cierpieć na brak nowo
czesnych urządzeń.

retycznie »powodowe* spore uciążliwości dla przędsię
biorstwa» odcięty
zostaje
dopływ pieniędzy I« sprzedąży, zmusza *ią je do zraia
ny technik:,
stosowanych
narzędzi, czy systemu orga
nizacji pracy, ponadto kosz
ty kontroli musi pokrywać z
zysku.
Obecnie na „czarnej 'liś
cie" ministra znajduje się
26 przedsiębiorstw resortu.
Od wprowadzenia zarządze
nia — od 1983 r. — przewi
nęło się przez nią kilkadzie
siąt zakładów, ponadto w
przypadkach jaskrawych na
ruszeń przepisów (np. naka
zania przez
kierownictwo
odstępstwa od odbioru jako
ściowego) — ukarani zosta
li dyrektorzy. Z doświadczeń odbioru obligatoryjne
gc wynika, że jego skutecz
ność zależy od roli, jaką
odgrywa wyrób dla produ
centa. Jeżeli jest to pro
dukt podstawowy, zakłady
szybko opracowują program
poprawy — np. w przypad
ku Bydgoskiej Fabryki Urzą
dzeri Chłodniczych, Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniw
uych, Zakładów Sprzętu Po
źarniczego w Łodzi, Zakłal dów Mechaniki Precyzyjnej

Francja

Zapomniane arsenały
Wojny, nawet te dawno już cjaliści znaleźli 980 pocisków
zakończono pozostawiły wszę włoskich i niemieckich pacho
dzie śmiertelne pułapki. Pra dzqcych z U wojny świato
sa francuska zajęia się estat wej. Niew,pały te znaidewanio tym tematem w zwigzku ły się na niewielkiej głębo
ze
znalezieniem
podczas kości w piasku i wydostały
prac ziemnych 150 pocisków
pod placem zabaw dla dzie
ci w Montmorency. Arsenał
ten pochodził z czasów II
wojny światowej. Ka'dego ro
ku w czasie różnego rodza
ju prac ziemnych, a także
prac polowych,
we Francji
znajduje się 650 ton ładun
ków wybuchowych, które sq
nastepme
rozbrajane przez
służby saperskie.
Jak stwierdził szef ćywiz)i
ooeracyjnej saperów, Werner
Scnuman. „pracy jest jeszcze
na
wieie dziesiątków lat”.
We Francji, jak pisał dzien
nik „Le Figaro", jest jeszcze
300 000 hektarów stref stano
wiących poważne zagrożenie.
Bombardowania
w czasie
działań
wojennych rozsiały
prawie wszędzie te „pułap
ki z opóźniaczem".
Wojna
1914 reku, będąc tzw wol
ną
pozycyjną, pozostawiła
niewypały w określonych sok
terach. Tymczasem ostatnia
wojna, rozrzuciła liczne bom
by i pociski
na znacznej
części terytorium kraju. Nie
które depa.tcmenty, tradycyj
ne strefy walk, takie jak re
jon Pas-de-Caiais i Norman
dia, prawie z pewnością kry
ją jeszcze wiele niewypałów
z drugiej
wojny światowej.
Każdego roku w Pas-de-Ca
iais saperzy detonują ponad
2,5 tys. granatów i innych
wybuchowych W
środków
1983 r. rozminowano 164 to
ny materiałów wybuchowvch,
tj. jedną czwartą wszystkich
niewypałów rozbrajanych w
całym kraju.
W sierpniu 1984 r. na piaży Olmeto, na Korsyce, soe-

Amerykańska straż przy
Przedstawiciel
minister brzeżna przeprowadziła czę
stwa sprawiedliwości Wi sciową blokadę nowojorskie
do
lliam McGiver» wyraził za go portu przystępując
wszystkich
dowolenie z orzeczenia są przeszukiwania
wpływających do mego stat
du apelacyjnego.
ków w celu wykrycia prze
mytu narkotyków.
Operacja pod kryptoni
mem „Szklane oko" rozpo
częła się w czwartek. Jak
poinformował rzecznik stra
ży, w ciągu pierwszych 12
godzin nielegalnie przewoźo
koncernach
lotniczo-kosmi nych narKOtyków wpraw
cznych USA rozpoczęła się
dzie nie znaleziono, za to
obeent „kosmiczna gorącz
zatrzymano mężczyznę po
ka". Dzięki decyzji rządu szukiwanego
przez policję
otrzymały one nowe źródło zc kradzież z bronią w
wielkich zysków.
ręka

W grudniu 1982 r. miesz
kańcy Cagnes-sur-Mer i La
Gaudę w departamencie Alpes-Maritimes uniknęli najgoi
szego. Pod nawierzchnią dro
gi łączącej obie te wiosk: od
kryto ponad 500 kg ładun
ków wybuchowych.
Łącznie od czasy wyzwo
lenia Francji, przy rozbraja
niu niewypałów zginęło 599
sape-ów francuskich. W tym
samym
okresie, w wypad
kach spowodowanych eksplo
zją niewypafów zginęło we
Francji ponad 200 osób, z
tego 80 proc. stanowiły dzie
ci.

„Kosmiczny wyścig" koncernów

W, Brytania

Przerażająca statystyka

Brytyjskie pismo kobiece
„Women's Own”
spytało
swoje czytelniczki, czy zda
rzyło się im zetknąć z przy
padkami gwałtu. Odpowie
dzią było 25 tys. listów, spo
za których wyziera przera
żająca statystyka. Zgwałco
nych było — jak się okaza
ło — 12 proc autorek li
stów. Soośród nich. 29 proc.
— w wieku między 10 a 16
rokiem życia, zaś dalsze 14
proc. — przed ukończeniem
10 lat. 41 proc. ofiar było
w wieku 16—24 lat. 76
proc. ofiar nie złożyło skar
gi na policji obawiając się,
że nikt im nie uwierzy, że
spotkają się z nieprzychyl
nym potraktowaniem, ma
jąc opory przed badaniem
W minioną niedziele w itp. 39 proc. dziewczynek,
zostały zgwałcone
Ośrodku Szkolenia Wojsk które

przed ukończeniem 10 roku
życia było ofiarą kogoś z
bliskiej rodziny.
68 proc. autorek listów
do „Women’s Own" bojąc
się napaści nigdy nie wra
ca po nocy samotnie do
domu, 52 proc. unika samot
nej jazdy publicznymi środ
kami transportu nocą,
28
proc. nie czuje się bezpiecz
nie nawet w demu.
Niemal wszystkie czytel
niczki, które napisały listy
do redakcji czasopisma uważają, że osoby dopuszcza
jące się gwałtu karane są
zbyt łagodnie i żądają one
surowej interwencji prawa:
81 pioe. domaga się automa
tycznego wyroku dożywot
niego więzienia, zaś
60
proc. — kastracji.

ciu własnych rakiet nośnych sztucznycft satelitów
Ziemi. Chodzi tu o realiza
cję zamówień prywatnych
klientów. Warto dodać, że
„Martin-Marietta" produku
je dla lotnictwa USA rakie
ty Titin, r „General Dyna
mics" — „Attas-Centaur".
Koncern „Martm-Marietta"
liczy na wyprzedzenie ry
wali, gdyż jego rakieta —
Titan -- jest w stanie trans
portować najcięższe ładun
ki, w tym także od razu po
dwa satelity. Dyrekcja kon
cernu zwróciła się już do
Pentagonu o zgodę na wy
korzystywanie do startów ra
kieł kompleksu wyrzutni na
Piwo ma wielu prztciwn, ta — w przeliczeniu na czy
przylądku Canaveral (Flory
ków, ale też sporo zwolenni sty spirytus — stanowiła ok.
da).
ków, Jednak nawet lekaize 10 proc. wszystkich wypiDziennik „Washington Post" nie są przeciwni spożywa- tych wyrobów
alkoholoinformuje, że do 2 wymie riu niewielkich ilości piwa wyeh.
Charakterystyczne
nionych koncernów wkrótce Problem polega natomiast
jest również to, że od 10
przyłączy się również towa na sposobie konsumpcji te lat spożycie piwa w naszym
rzystwo „Transpace Carrier" go napoju, głównie zaś za kraju ma tendencję spadKoktóre uzyskało monopol na chowaniu umiaru, słowem wą. W 1976 r. wypijano bo
wykorzystywanie rakiet noś tego, co określa się najogól wiem u nas przeciętnie 38
nych — Delta, piodukowa- niej kulturą picia.
litrów piwa. Pijemy natonych przez korporację „Mc
W wielu krajach piwc miast zdecydowanie za dużo
Donell-Douglas",
spożywane jest w dużych wódek
Dzienniki amerykańskie pi ilościach, ale racjonalnie, w
sz4, ie katastrofa wahadłow trakcie posiłków lub * spot
Struktura spożywania na
ca kosmicznego Cnallenger, kań towarzyskich. Piwo ofe po’ów alkoholowych, a tak
która wydarzyła się przed 6 rują zwykle przez cały czas że przyzwyczajeń, nie zmiemiesiącami, przekreśliła do otwarcia liczne piwiarnie, ni się ani szybko, ani też
kładny harmonogram wpro restauracje i kawiarnie. Na tylkc administracyjnymi na
wadzania na orbity okołoziem pój jest łatwo dostępny. kazami. Oprócz wprowadzęskie sztucznych satelitów Dla przykładu na Węgrzech nia elastyczne j polityki cen
łączności, nawigacji i tele spożycie piwa wynosi rocz na poszczególne wyroby alkomunikacji, należących do nie ok, 90 litrów, w Bułgarii koholowe, niezbędne
jest
prywatnych firm i koncer 60 litrów, w Danii 128 lit upowszechnienie w handlu i
nów. Decyzja prezyaentaRo rów, w Belgii 135 litrów, a gastronomii przede wszystnalda Reagana całkowitego w Czechosłowacji nawet 150 kim takich form sprzedaży
przestawienia
programu litrów rocznie w przelicze piwa, które by sprzyjały za
„Shuttle" na realizacje za niu na jedną osobę. W Pol chowaniu umiaru i kultury
dań wojskowych oddaje „ry see statystyczny mieszka przy jego konsumpcji. Picr
nek kosmiczny" w ręcewiel niec wypił w ub. roku nie wszym krokiem na' drodze
kiego biznesu. Dlatego
w spełna 30 litrów piwa. Ilość dostosowania sprzedaży pi-

zaapeluje do USA
o przyłączenie się
do moratorium

„Mera-Poltic" w Łodzi. Nawmlast gdy w grę wchodzi
wyrób mniej weiny lub po
chodzący z produkcji ubocz
nej — nierzadko przedsię
W wvwladzl« udzielonym
biorstwa idą po najmniej
w niedzielę
holenderskiej
szej linii oporu i zaprzesta
rozgłośni radiowej, minister
ją jógo produkcji.
obrony Willem van Eekelen
Odbiór obligatoryjny — oświadczył, li rząd Holandii
jeden z najbardziej arastycz zaapeluje
do
prezydenta
nych narzędzi w zreformo USA Ronalda Reagana
o
wanej gospodarce — po przyjęcie przedłożonej przez
twierdza słabość rozwiązy radzieckiego przywódcę Mi
wania złej jakości półśrod chaiła Gorbaczowa propozy
kami. Dowodzi to, że w o- cji całkowitego zakazu prób
kresie czekania na równo nuklearnych.
wagę rynkową ciągle braku
Minister van Eekelen skry
je konsekwentnego, spójne
go działania projakościo- tykował odmowne stanowi
sko rządu Stanów Zjedno
wego.
czonych wobec proponowa
Jedną z tego
przyczyn nego przez Związek Radziec
jest zbyt niskie szacowanie kf zakazu prób nuklearnvch.
strat wywoływanych przez Sądzę — powiedział holen
buble. Dane GUS określają derski minister — że pozo
ce szkody na ok. 0,8 proc. stali
sprzymierzeńcy
z
wartości produkcji sprzeda NATO również uważają, iż
nej, uspokajają. Tymcza prezydent Reagan powinien
sem metodologia liczenia zająć bardziej pozytywn«
nie obejmuje poślednich ko stanowisko wobec tego ro
sztów złej jakości, ponoszo dzaju gestu ze strony Mi
nych w eksploatacji; nie u* chaiła Gorbaczov/a,
jakim
względnia więc tzw. rachufl jest przedłużenie dc końca
ku ciągnionego. Przeprowa- tego roku moratorium ra
dzarie inne bilansy — np dzieckiego w sprawie prób
w Politechnice Krakowskiej nuklearnych.
— bulwersują skalę
strat
Według agencji AP uwagi
szacowanych na 600 — 1000
mid zł tj. zawsze grubo po holenderskiego ministra owyżej 10 proc. wartości do brony mają szczególne zna
czenie gdvż rząd holender
chodu narodowego.
ski miał ostatnio do czynie
Dopiero takie spojrzenie nia z silną opozycją ze stro
obnaża skalę problemu. Jed ny oDlnil publicznej, która
nocześnie wskazuje, żt każ była przeciwna decyzji rzą
de efekty walki ze zła ja du o rozmieszczaniu nowych
kością stanowią najbardziej rakiet nuklearnych średnie
bogate, najbardziej dostęp go zasięgu na obszarze Ho
ne i realne źródło rozwoju landii. Rakiety te mają być
gospodarczego.
zainstalowane w 1988 r. '

się na powierzchruę z powo
du
większego
przypływu.
Tymczasem plaża ta, była li
cznie uczęszczana przez tu
rystów od 40 lat.

Operac ia
„Szklane oko ft

Rząd Holandii

RFN

Fala „nowego ubóstwa
RFN
jest
niewątpliwie
krajem bogatym, Jednym z
najbogatszych krajów świa
ta. Nie zmienia to faktu, lź
miliony jej obywateli z du
żym trudem wiążą koniec z
końcem, a dalsze miliony w
oaóle związać go nie mogą
W ciągu zaledwie czterech
lat, w okresie 1981—1984,
liczba gospodarstw domo
wych, uprawnionych do ko
rzystania z zasiłku socjalncqo, czyli najniższej formy
jałmużny państwowej, wzro
sła z 2,1 min do 2,6 min.
Jeszcze w 1970 roku takich

Chiny

Przewidywanie trząsień ziemi
Mieszkańcy
miejscowości Tangshan w północnowschodnich Chinach trądycyjnie przewidują większe
wstrząsy sejsmiczne na pod
stawie zachowania z ;rząt.
Gdy nietoperse wlatują do
mieszkań, złote rybti wyskakują z akwarium, szczury wynrawia’ą harce po pi
wnicach, o*vOL.czn, ludność
obserwnje ko >r niebc, zaś
sejsmolodzy sprawdzają wy
niki pomiarów poziomu ra
donu w podskórnych zaso
bach wód. — Zwierzęta bar
dzo dziwacznie zachowują
się tuż przed
trzęsieniem
ziemi — stwierdził rpecjalista z instytutu techniki, Xu
Fengłu. Miejscowa ludność
pamięta również, że przed
katastrofalnym
trzęsieniem
ziemi o sile 7,8 ’A
skali
Richtera, które dotknęło ten
obszar w 1976 r. obserwowa
no rożoweao koloru
od
blask świetlny na hory
zoncie.
Według opinii chińskich
specjalistów, powyższe zja
wiska nie zawsze, oznaczają
nadejście trzęsienia
ziemi
zaś zdania, co do tego czy
można z całą dokładnością
przewidzieć
zbliżanie się
wstrząsów są
podzielone
Natomiast w kołach nauko
wych panuje przexonanie,
że dokładne prognozy trzę-

CSRS: 150 litrów rocznie, Polska: 30 litrów

Trzebo zadbać o kulturę
picia piwa
wa do wymagań konsumen
tów powinno być organizowanie na szerszą skalę pi
wiarni z prawdziwego zdarżenia. Tymczasem jest ich
mało, a nawet mniej niż
przed laty. Np. Warszawa
ma zaledwie 2 specjalistycz
ne piwiarnie, w których też
nie zawsze można kupić piwo. Problemem nie tylko w
stolicy jest nabveie piwa bu
telkowanego. W chwili je
go dostawy zwykle tworzą
się duze kolejki,
Spełnieniem
oczekiwań
prawdziwych smakoszy piwa, aby zawsze można było kupić butelkę piwa do
domu lub napić się piwa z
kufla, jest uzależnione w du
żej mierze od współpracy
producentów piwa z handlem i gastronomią. Pożąda
ne byłoby przyspieszenie or
ganizowania wzorowych piwiarni, mających ważną ro
lą do spełnienia w propago
waniu kultury picia tego
napoju.

uiema ziemi będt możliwe
w najbliższych 50 latach,
Chiny mają spore osiągnięcif. w
przewidywaniu
wstriasów sejsmicznych, na
je~ąC ,j0 krajów położonyCj, w strefie od tysiącleci
narażonej na większe trzęgjenia ziemi. W 132 r. n.e.
c^ns^ astronom wynalazł
urządzenie, bęciące pierwSjyrn na swiecie sejsmogra
fem. W ostatnich kilku ia
tach chińscy specjaliści po
trafili przewidzieć 10 na 13
wstrząsów o średniej
sile
na podstawie szerokiego wa
chiarza danych. W Chinach
jest około 460 stacji sejs
micznych, w tym 36 w po
bliżu Tangshanu. Na budo
wę sieci obserwatoriów wy
posaźonych w nowoczesną
aparaturę przeznaczono Dud
żet w wysokości ponad 40
milionów juanów (11 milio
now dolarów).

ZASTAWĘ llOOp. 1981
sprzedam, Tel. 3i-0*-5i.

—

DZIAL.KĘ budowlani, cen
trum
Zukow'3
— sprze
dam. Antoni Wendk, Boecz
od E.OÓZ. 18.________ G-2683 2
DOM nowy z wygodami
blisko Starogardu — sprze
dam. TM. Starogard 23?-59.
G-2o763
DOM Sopot-Kamlenny Po
tok. ul. Kaszubska 14 —
•przedam.
G-2679S
NOWĄ karoserię Fiata 125
wraz z wyposażeniem sprze
dam
Auto-Sam. Gdańsk-Letnice ul. Stalowa 5.

PftZYCZEPĘ
kempingową
RFN
luksusową.
nowa,
dwuosiową sprzedam. Tel.
52-90-74.
G-2Ö700
STARA (ropniaKa) — ku
pię.
Tel.
39-48-19
(godz.
7-14).
C-2G78S
MOTOROWER marki Pony
— sprzedam. Tel. 41-11-99.
MAGNETOFON VHS HI-FI
stereo — sprzedam. Telefon
grzecznościowy 41-68-89. po
16.
G 26815
DYSKTFTKI
5,25
cala
»przedam. Kwidzyn — tel
grzecznościowy
24-69,
po
godz. 18.
G-26819
AUTOKLAW/
około 800 1
Tel 32-03-6/.

pojemność
sprzedam.
G-26800

KKZF.WY
róż
odmiany
szklarniowe 1 gruntowe —
sprzedam.
S.
Orlikowski
Lenie. Doczta Dobrzyń nad
Wisłą
tel. 146 lub Infor
macje: Gdańsk-Oliwa. ul.
Karpacka 4B m. 61.
KUCHENKĘ
Tel. 21-81-20.

elektryczna
G-2679’

PAWTTjON
handlowo-usłu
gowy
wydzierżawię
lub
sprzedam Tel. 32-19 23 (14
—18}.
G-26^42

osób było
tylko 1.5 min.
Brak jeszcze oficjalnych da
nych za rok bieżący, lecz
wiadomo z całą pewnością,
że liczba korzystających z
zasiłku rośnie nadal. Łącz
nie blisko 6 min mieszkań
ców RFN żyje poniżej urzę
dowego minimum egzysten
cji. Dla RFN minimum to
wynosi zaledwie 40 procent
przeciętnych
miesięcznych
zarobków; tak więc co dzie
siąły mieszkaniec RFN żyje
w warunkach skrajnej bie
dy. Przyczyną jest nie tyl
ko masowe, utrzymujące się
od lat na poziomie grubo
ponad
2 min, bezrobocie,
lecz także znaczne zmniej
szenie p^zez
rząd bońskl
świadczeń na cele socjalne,
różnych dodatków, ulg, któ
re . ratowa>y niejeden
bu
dżet. Coraz większy odsetek
ubogich przypada na mło
dzież, wśród której aktual
nie 200 tys. bezskutecznie
szuka możliwości nauki za
wodu.
Wszystkie te dane przed
łożyło1 na konferencji praso
wej w Bonn kierownictwo
fraKcji parlamentarnej SPD,
podbudowując je urzędową
dokumentacją. Jednocześnie
SPD skierowała do rządu
bońskiego interpelacją po
selska, żądając wyjaśnienia,
co rząd zamierza uczynić,
by przeciwdziałać zjawisku
„novrego ubóstwa" w RFN
Obraz ukazany przez socjaldemoKratów t tak nie od
daje w pełni rozmiarów ubostwa, ponieważ niemało
osób wstydliwie ukrywa je
przed otoczeniem —nie
chce nosić piętna korzysta
jących z pomocy socjalnej,
gdyż takich ludzi wszelkie
urzedv 1 znajomi obchodzą
z daleka.

MIESZKANIA lub pokoju
na 1 rok — poszukuję
Tel. 31-30-61. wewi. 35
G-26734
POKÓJ pływrjącemu
sa
motnemu — odnajmę. Ofei
ty; 26824-, Biuro Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.
MIESZKANIA
samodziel
nego na
rok od pażdzier
nika
—
poszukuję.
Tel.
31-65-58. gooz. 10—4«.
G-S6811
POWRACAJĄCY 7. zagra
nicy kupi mieszkanie wła
snościowe 3-pokoJowe
na
trasie
Gdańsk-Ollwa
—
Gdynia Oferty: 26809, Biu
ro Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.
MŁODZIEŻOWA
Technlrmo-Usługowa Spółdzielnia
Pracy „Comal” w Gdyni
poszukuje na terenie Tró.imlasta lokalu mieszkalne
go typu M-2 M-3 lub In
ne pronozvcje V nrreznaczeniem
na
mieszkanie
funkeylne. Ofertv prosimy
składać w Dziale Socjal
nym woóMzlelnl. Sopot, ul
Kujawska 4
Tel. 51-47-9«
w godz. 7 39—15.30 z wy
jątkiem sobót.
K-9703
PŁYTKARZ A-posadzkarza
— zatrudnię, Tel. 41-07-20.
82-28-15 (13—20)
G-26808
HYDRAULIKÓW — zatrud
nlę. Odvnia-Orłowo Świa
towida 5.
G-26802
MALARZY
Tel. 57-40-32.
STOLARZA
Tel. 32-39-08

zatrudnię.
0-26707
przvlme
G-26792

ZATRUDNTE rrlodvch kel
nerów barmanów no szko
le
gastronomicznej.
Tel.
*•-64-5«. po 20.
0-26813
do wydzierża
wienia
c1astkarnia-lod:iarU' na półwyspie Ofertv:
26803. Biuro Ogłoszeń. 80S5f Gdańsk
sezonowo

DZIENNIK EAlfVCKI
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Być nauczycielem
Ą najliczniejszą grupą naszej inteligencji,
I — obok lekarzy —
chyba najczęściej poddawaną osądowi ipctecznejru.
Wykonują jeden z niehcznych rawodow, których pod
jęci« łączona Jest zazwyczaj z „powołaniem" czy posiadaniem „talentu peiagogicxaego”.
.

wiedziacn meiradko wskajtywall na: niedostanie *ią
na studia, niepowodzenia w
trakcie studiów innego typu,
łatwość zdobycia kwalifikacji pedagogicznych i pracy
w zawodzie, a tasże przy
padek, Słowem, do pracy w
szkolnictwie często trafiają
mężczyźni nie tyle zainteiesowani samym zawodem co
zmuszeni przez warunki żyCzy
rzeczywiście
owo CJOwe. Oczywiście wszelki
„powołanie" jest potrzebne, uogóklienia byłyby krzywczy jest ono predyspozycją dz4ce
wrodzoną czv nabytą, jakie
są motywy, przyczyny i oko
Autorka badań podkreśla,
liczności wyboru
zawodu że częściej o zamiłowaniu
nauczycielskiego — na ta- do pracy pedagogicznej mókie m{edzy Jnnymi pytania
•żuka odpowiedzi Jolanta
Kopka, socjolog z Uniwer
sytetu Łódzkiego. W swoim
czasie prowadził? ona ba
dania wśród ponad 500 nau
czycieli województwa sie
radzkiego. Trzy czwarte z
nich pracowało w »zkołach
poditawowych, 14 proc. w
zawodowych, co dziesiąty
w średnich I liceach ogólno
kształcących, pozostali w In
nych instytucjach oświato
__________________________
wych. Ponad połowa ankie
towanych
zdecydowanie
• twierdziła, za głównym mo
wili nauczyciele zatrudnieni
tywem podjęcia pracy nau
w szkołach podstawowych
czycielskiej było *sinfere#oi młodsi wiekiem, o krótwan.e i zamiłowanie zawo
dowe. Jako powód znalezie szym — ogólnym i pedagoqieznym — stażu pracy.
ni» • ą za katedrą wymie
Młods. częściej także podaniano także: łatwość zdoby
wali jako przyczynę podjęcia kwalifikacji i pracy, da
de tej pracy nieorzyjęcie
lej xachęła, namowa czy tylko aprobata otoczenia” Ypo- na studia CIY ^iepowodzeiła na nich, czterokrotnie
ro osób podkreślało, że o
rzadziej
podkreślali
wyborze zawodu przesądziło Zl15
«afascynowanie wzorem kon WD^W oSÓb trzecich
de‘
kretneao nauczyciela lub
» wyborze zawodu,
w*aiywało na tradycje ro- Nattczyciełe starsi natomiast
dzlnm
częściej twierdzili, że kierowali się łatwością aostęCiekawe, żeza interesowa- pu do szkół
pedagogicznie zawodem, zamiłowanie nych czy zdobycia pracy,
czy zafascynowanie *vlwet- Powód ten był także naiczeitą swojeao dawnego wycho ściej wymieniany przez nauwawcy, wymieniały znacznie ezveieli, którzy ukończyli
etęściej kobiety Mężczyźni studia, a więc w większości
natomiast w sweieb wypo- pracujących w szkołach po-

S

szkoło

^SnMD#sKxae

nadpodstawowych. Domyślać
aft można, Ib są to absolwencl kienmkć-w pedagoglcznych, bądź takich, po których możliwości za trudni enia są ograniczone. .

Listy «■ Polemiki * Odpowiedzi
MARGINESU CIĄG DALSZY
Kilkakrotnie w c ągu ubiegłych miesięcy pisaliśmy o
sprawie wykwaterowania uciążliwych lokatorów budyn
ku przy ul. iw. Wojciecha 7 w Gdyni. Ostatnio otrzy
maliśmy pismo od kierownika Wydziału Spraw LokoIowych Urzędu Miejskiego w Gdyni Tadeusza Grusztiiea,
który pisze rn.In.i
- „WyroKi sądowe, które zostaną złożona do wyxononia w tutejszym wydziale są real zowane według ko
lejność) wpływu, w oparciu o roczne plany realizacji
wyroków I postanowień administracyjnych. Z uwagi na
aużą liczbę wpływających wyroKów, przy braku, odpowie
dniej liczby pomieszczeń zastępczych wydział me jest
w stanie wykonać ich na bieżąco. W tej sytuacji, w
przypadku uzyskania wyroków sądowych na lokatorów
budynku przy ul. św, Wojciecha 7 5 złożenia ich do realiza
cji, będą one rozpatrywane zgodnie z obowązującą
kolejnością”.
Od redakcji: JaK widać, kótKO się zamyka. Sprawa
zosioła jakoy zamknięto w „zaczarowanym kręgu” urzę
dowej niemocy (?) Z kręgu tego zaś nie widać wyjś
cia, a spokojni ludz'e naaai będą dreczoni...
(A.DJ

Znamienne, zauważa J.
Kopka, że osoby, które po
dejmowały dcyzją o wybo
rze zawodu nauczycielskiego
czyniły to zazwyczaj stosunkowo wcześnie: ponad połowa 1 nich »decydowała M
na H drogę zawodową w
szkole podstawowe* lub po
jej ukończeniu, a jedna trze
cia w szkole średniej lub
zaraz potem I znowu kobie
ty decydowały się wcześniej
niż mężczyźni. Okazuje się
przy tvm, że rodzice niemal
wszystkich
ankietowanych
akceptowali wybór swoich
dzieci. Ci nieliczni, którzy
okazywali
niezadowolenie,
odnosili je zazwyczaj ao...
chłopców.
Autorka badań interesowa
ł« się również dążeniami
dzieci nauczycieli. Więk
szość z nich oo ukończeniu
szkolv oodrtawovrej konty
□iłowała aaukę w liceach
ogólnokształcących, co zwia
zane było z pianami ukończenia studiów wyższych
Wśród dzieci
aauczycielskich pracujących co piąte
było... nauczycielem, Procent
dzieci dziedziczący ch zawód
po rodzicach jest w tym
przypadku wyzszy niż w in
nych zawodach. Przykro
wo można podać, że wśród
isjmąceutow około 7 procent P°chodz; z roazin farmaceutów, *środ mikrobioiogów około 4 procent z rodżin wykonujących pokrewne zawody, a więc lekarza
lub biologa, a tvlko niesoełna 2 proc. pielęgniarek wywodzi się z rodzin pracow
alków s1użdv zdrowia,
JAN SKALNY
(Interpress)

BEZRUCH W „RUCHU”
Fot. Z, Grabowxecki

awodu rybaka
maju bf mmęłv dwa
lata od powołania Fe-

deracji Zakiadowych
Organizacji Z w ązków
Za
wodowych
Pracowników
Przedsiebiorstw
Rybołów
stwa Morskiego. Siedziba fe
deracji mieści się w- Domu
Rybaka we Władysławowie
Tuta i również odoył się H
Zjazd federacji, w czasi«.
którego delegaci zakładowych orqanizacji związkowvch ocenili dotychczasowa
praoę iederacji oraz wybrali
jej now v zarząd. Przewodni
czącym został Leszek Ot
szewski, riluqolet.ni pracow
nik Pizećsiębiorstwa Poło
wów i Usług Rybackich
„Szkuroer” we Władysławo
wu który .równocześnie szefuje swej macierzystej zakładoW^ organizacji związkowej. Jest ponadto człon
kiem Rady Ogólnopolskiego
Porozumiema Związków Za
wodowych.
Wiceprzewodnicząca fede
racji została natomiast po
nownie Danuta Jereczek z
Morskiego Instytutu Ri backieqo w Gdyni, Reprezentu
je ona swą federację rów-

Konkurent dla Massey-Fergusona?
YSKUSJA wokół sensu
zakupu licencji na produkcję ciągnika Maisey-Ferguson
dawno
już
przebrzmiała. Mcsseye *ytrrkczm« opuszczają taśmy montatowe lapryki w Ursusie, coraz częściej też widuje się je
no polach. Ma jednek licencyj.na maszyna krajowego ken
kurenta, którego — jak słę

D

rum podnieśli t użytkownicy
„trzydztestk". A jesi ich wie!u, bowiem dotychczas rolnictwo otrzymało niemal 500
tys. tych ciągników.
Drś wiadomo już, że C-330
nie znikną z naszych pól.
Obok Massey-Fergusonów i
ciągników ciężkich do 1990
roku ursuską fabrykę opuszczac będzie około 19 tys.

łość układu napędowego wzte
śnie z'4 do 5 tys. motogódz.n pracy, zaś tylny most
został wzmocniony i uszczelniony, co wyeliminuje dotychczasowe przecieki. Przy okaijj poprawiono niezawodność
sprężarki, usprawniono rówmeż układ ssania i wydechu,
dzięki czemu wydajność ciągPika wzrosła o 13 proc., a
zużycie pciiwa zmniejszyfo
się o 9 proc. Konstruktorzy
przewidują, źe poprawa jakości wspomnianych układów
zmniejszy zapotrzebowanie na
części zamienne o co najmniej 25 proc. Czy n:e jest
ta prognoza zbyt optymistyczna — przekonamy s’ę nie
bawem. gdy C-330 M traf*
do gospoaa'śtw roln ków.
.Przyszłych
użytkowników
zainteresuje oewro informacja, że nowa wersja ciągnika jest aroższa od dotychczas produko*wanej tylko o
37 ty«, zł, a więc C-330 M
kosztuje 770 tys. zł (dia porównania
Massey-Ferguson

225 kosztuje 1237 tys zł),
Natomiast dotychczasowych
pos.adaczy „trzydziestek" ucieszy zapewne fakt, iż uspra
wnionu i wzmocn ona skrzynia biegów pasuje również do
starej wersji ciągników, można ją zatem wymienić,
C-330 przetswał Fergussona, a nawet będz.e z nim kon
kurował. W biurach projektantów Zrzeszenia Przemysłu
C ągrikowego „Ursus" pawstaią nowe propozycje uspraw
nień dotyczące wspemnianego ciągnika. Pracuje się między innymi nca lepszym
uszczelnieniem bloku silnika,
nowoczesnym układem kierowniczym, kabiną. Za dwa
lata fabryKę w Ursus.e powi
nien też opuścić pierwszy
ciągnik C-330 3P, czyli ,.trzydziestka” z silnikiem Perkinsa, która będzie zużywała o
20 proc. mniej paliwa. Czy
w takiej sytuacji będzie popyt na znacznie droższe Massey-Fergusony?
MAREK KLUCZEK

& wa
fea#p Jr 4

11oanie

okazuje — coraz doskonalszo
wersje pojawiać się Dęaą na
rynku. Mowa o popularnym,
zwłaszcza wśród rolmxöw indywiduainych ciqgruKu C-330.
Konstrukcję C-33C opracowano przed 25 laty w Ur»u
si® (początkowo w wersji
C-325), a pomyślana ona była jako ciągnik ś-edniej mocy, przeznaczony na gieoy
lekkie i średnie gospodarstw
o niezbyt dużym areale. Ro!ę tę spełmał doskonale, o
czym niech świadczy fakt, że
gdy Zrzeszenie Przemysłu
Ciągnikowego „Ursus" podpłsało umowę licencyjną i dalszo produkcja C-330 stanęła
pod zr.akiem «op/tania, ło-

„trzyd^esiek" rocznie. Zakład doświadczalny c:ągników rolniczych rozpoczął też
prace naa doskonaleniem kon
strokes, a pierwsze ich efek
ty można już ogiąaać, bowem przed miesiącem wpro
wadzono do produkcji seryjnej nową wersje pooularnego ciągnika? C-330 M
Jakimi walorami pochwalić
się może ursuska nowość?
Analiza eksplpatacj' ciągn*ków C-330 wykazała, że ich
słanymi punktom są skrzynia przekładniowa I tylny
most. W tych też eiementac.i
dokonano zmian konstrukcyjnych. Nie wdając się w szcze
góły wystarczy powiedzieć,
i» azięki innowocjom trwa-

na
atak
serca
umiera
vo
domu znajo
mego kowo
la przypadkowo nocują
cy u niego kupiec, ma
jący przy sobie dużą
ilość nieniędzy Śledz
two wykazuje że była
to śmierć naturalna Nie
mniej pieniąaze znika
ją.
Posadzenie
spada
na
kowala,
ale
z
braku dowodów nie zo
staje on pociągnięty do
odpowiedzialności. Czu
jąc na sobie ciężar po
dejrzeń, ugina się pod
ich brzemieniem.
Ta na poły sensacyj
na sztuka, z zagadką
„kto ukradł?” jest zara
zew opowieścią poetyc
ką o wpływie „gwiazd”
rui. los człowieka,
o
szczęściu i pechu, o do
brym i złym, „Kowal,
pieniądze i gwiazdy” to
tak^t
opowieść
o
nieodwra calności krzy
wdy, o samotności, o
prawdzie i jej pozo
rach, o zdradzie, miłoś
ci ł śmierci. 1
uf

W „Kowalu..”, jak i
większości sztuk Je

do załatwienia już kJku pfa
cowniczych spraw, tak.ch
np. jak porozumienia płaco
we w przedsiębiorstwach,
bądź podjęła szereg kroków
zmierzających do definityw
nego unormowania sprawy
kwalifikacji
zawodowych
członków załóg polskich stat
ków morskich czv nawet w
kwestii normy wyżywienia
dla załóg kutrów rybackicn.
Sporo miejsca poświęca się
także tak,m spiawoin social
nvm, jak zapewnienie m'ejsc
w
. .sanatoriach
,
, osoDom dot,
kniętym chorobami zawodo-

kow zawcdowvch z przedsiębiorstw połowów* i usług
Tvbackich,
a
mianowicie
PPiUR: ..Szkiiner" we Władysławowie, „Kuter" w Darłowię, „Korab" w Ustce,
„Barka" w Kołobrzegu, „Koga" w Helu oraz z Morskiego Instytutu Rybackiego w
Gdynh Zakładowa organizacje związkowe tych przedsiębiorsiw skupiają łącznie
ponad 60 proc. z blisko 7
tys. zatrudnionych tu osób.
— Sądzę, te dotychczaso
wa, dwuletni«- działalność
waszej federacji była w pew
nym strpniu odbiciem aktvw
nosci zakładowych orgamza
cjl związkowych? u
— W pewnvm stopniu, z
tym że pierwszy okres ist
nienia federacji wymagał
niewątpliwie skupienia się
na sprawach organizacyj
nych oraz wv pracowaniu
modelu
współdziałania
z
organizacjami zakładowymi
i administracją gospodarcza
— mówi Danuta Jereczek.
— Nie zapominaliśmy oczy
wiście o sprawach socjalnobytowych załóg, o możliwie
szybkiej poprawie warun
ków pracy Znalazło to tak
że odbicie w sprawozdaniu
oraz w dyskusji zjazdowej,
w czasie której podkreślano,
że działalność federacji, jej
orqanöw wpływała korzyst
nie na kształtowanie się
procesów demokratyzacji i
integracji w ruchu związko

wymi, np. rybakom czy pra
cownikom przetwórstwa. Liczą się również dotychczasowę starania o'zapewnienie
załoaom pełnej możliwości
korzystania z wczasów krajowvch
w
atrakcyjnych
miejscowościach, bądź też z
wymiennych, międzyzwiązkowych wczasów zagranicznych.
— Jakie zadania stawia
przed sobą Federacja
Za
kładowych Organizacji Zwią
zkow
Zawodowych
Pra
ławników
Przedsię
biorstw Rybołówstwa Mor
^”0'
'u Zjaździe?
L3
,1 .
.
, ,
Pytarie to kieruję z kolei
do nowego przewodniczącego i de-racji Leszka Olszewskiego,

Z.J-Z.Ł *1l zJc * 1^2ł Ł fc* J ^

rzego Szaniawskiego ca
ty ciężar
gatunkowy,
sens i istota utworu sku
pia się wokół postaci
centralnej Premiera tej
sztuki odoyła się wTe
atrze Miejskim w Byd
gąszczy w 1948 r. i od
tej pory rzadko gościła
ona na scenach polskifh.
M a my więc okazję zoba
czyć
ją
znowu,
od
26 bm. do 31 bm. w
Teatrze Dramatycznym
v) Gdym o godz. 19. Spe
ktakl reżyserował Boh
dan Poręba, znany m.
in. jako twórca filmu
Jiubal

Tego nie da się streścić w kilku zdaniach,
.,0
spraw do załatwienia stoi
przed nami naprawdę dużo
Nie będę wymieniać więc
szczegółów, gdyż te zawar
te są w założeniach ideowoprogramowych
federacji
przyjęlycl przez Ii Zjazd;
mowa"jest w^nieh o och"c
nie warunków pracy, i o
ochronie praw pracownika
oraz o sprawach socjalnych,
bytowych, a więc także o
płacach i stale silnie odczu
wanym braku mieszkań.

Nie można jednak mimo
spraw chyba
to pominąć
najistotniejszych
w *tej
chwiti wrybołówstwie bałw vm
Do
doskonałości
jest tyckim. Są to: podupadanie
wprawdzie jeszcze daleko, — nazwę to tak — rybołóale federacja, która ma prze wstwa bałtyckiego, z czym
cięż większą siłę przebicia wiąże się również odchomz związkowa organizacja dzenie od zawodu młodych
zakładowa — przyczyniła się łudzi.

Wybrzeżu

Kowal, pieniądze 1 gwiazdy
IV iespodzie

nież w Oqomonolskim Port
zumieniu Związków Zawodowych (jest członkiem Ra
dv OPZZ); jesi także człon
kłem ivomitetu Wykonawcza
qo WPZZ w Gdańsku. Oboje
rzewodniczący są więc już
rioswiadczonyibi związkowca
mi, znanymi z dotychczasowej działalności 'w ruchu
zawodowym
pracowników
rybołówprzedsiębiorstw
s?wa morskiego.
Jak informuje mnie wiceprzewoanicząca Danuta Je-----c
do federacji nareczek
[eżv 6 zakładowych związ

V

Jarmark S oneczny

Jeszcze tylko dziś i ju
tro czynny będzie Jar
mark Słoneczny, ktory zoi ganizowano
nc
molu w Sopocie. Jest to
więc niemal ostatnia okazja, by odwiedzić po
nad 200 stanowisk rze
miosła i firm uspołecz
nionych
reprezentują
cych wiele branż wy
twórczych.
Może
właśnie na Jarmarku
Słonecznym będzie doskanala okazja, by vzu
pełnić
zakupy
przed
zbliżającym się nowy m
rokiem szkolnym? Sprze
daź odbywa sie w godz.
10—19

specyficzne kalejdosko
powe kompozycje. Bywa,
iż budowle giną gdzieś
w oddali horyzontu. Tu
i ówdzie pojawia się za
tarta inskrypcja, uszko
dzona zaprawa murar
ska, nierówności farby.
Kolory obrazów zbliżo
ne są do barw przefiltro
wanych nrzez szkło wi
iryny. Jest to collage
myśli, zmysłowy zapis
rzeczywistości przetwo
rzonej w dziwny tajemni
czy świat katedr ich,
jak
wydawałoby się,

Zofia Derecka

Kierunek - Kociewie
1
znów
proponuje
my piękną,
lecz długą,
bo
liczącą
79 km wy
cieczkę pieszą po uro
czych szlakach Pojezie
rza Kaszubskiego. Po
prowadzi nas trasa ozna
kowana kolorem zielo
nym i biorąca początek
w Kamiennym Potoku
(najlepiej spod Domu
Turysty PTTK), a za
kończy ja na skraju Ko
ciewia w Skarszewach
Oto główne
punkty
tego szlaku:
Serjot Kamienny Po
tok
(Dom
Turysty
PTTK) — Dolirm Babi
Dói — Dolina Gołębiew

„Katedry" w Pucku
Gotyckie
katedry wy
brała sobie
za temat cy
klu artystka
maiarkn Ga
briela Trynkler. Suro
we kształty udało się
jej ukazać przy pomo
cy miękkich pociągnięć
pędzla. Niektóre obrazi1
składają się jakby z
nałożonych na siebie
barwnych klisz fotogra
ficznych. Elementy ar
chitektury łączą się ze
sobą, mieszają, tworząc

Malejące połowy spowodowane niedostatkiem ryb
są przyczyną coraz niższych
zarobków ludzi morza, których płace obüeza się procentowo od ilości złowio
nych ryb. To niewątpliwie
odstrasza
też młodych od
wyboru zawodu rybaka. A
stara kadra się wykrusza.
ludzi coraz bardziej brak.
_ jaka jesŁ na to radat
— Oczywiście
ureguic
wanie spraw zarobków rvhaków, bo jest to przecież
■ - specyficzny, ich
H stan
zaw^d
materialny uzależniony test
właściwie od kapn sów mo
rza, od jego
zasobności
w ryby. Ponadto, aby za
trzymać odwrót młodych od
zawodu rybaka, trzeba im
zapewnić możliwość szyb
kiego pozyskania mieszka
nia.
Poczyniliśmy pewne, wi
doczne już kroid z myślą o
zwiększeniu zarobków ry
baków. Zawód rybaka jest
pizecież bardzo ciężki.
a
tymczasem zarabia on tylko
około dwa ra2y więcej niż
ci na lądzie, podczas gdy
np. w 1970 r,
trzykrot
nie wvżej. Na szczęście ce
ny paitowe stopniowo wzra
stają...
— A co z mieszkaniami!
— Rozpoczęliśmy budo
wę dwóch bloków mieszkał
n ych
dla
pracowników
.Szkunera", łącznie dla 46
,od7in> Do końca br> będ,
)ni w stanie surowym Nie
fundusze na budowr.ictwo,
uzyskiwane dotąd
przy pomocy banku już się
skończyły i projektowana
budowa
kolejnych 5 blo
ków to sprawa dalszej przy
s złośi
— Jeżeli
jesteśmy jut
przy „Szkunerze" to jeszcze
PYtanie:
*.e9° p.r*c“'
w,ni1cy ^YteMżąją najchętniej na ^«*sy?
Oczywiście w góry, bo
ki. na u .. bardzo
pożądana.
Wvjezdza ich
jednak zbyt mało, w sto
sunku do możliwości. Inte
resują ich chyba bardziej
kilkudniowe wycieczki krajoznawcze, czy wymienne,
bezdewizowe wczasy związ
kowe. Z wczasów wymiennych za związkowcami
z
NRD skorzystało już oko
ło 50 osób.
-

nie kończących się frag
mentów.
Ten rodzaj jantas+ycz
nej wizji jest dziełem
młodej furodzonej
w
1959 r.) artystki, absol
wentki PWSSP w Gdań
sku w klasie prof. Kiej
stuta Bereźnickieao Wy
stawę (która czynna be
dzie do końca września
br. w ramach cyklu
„Spotkania ze sztuka
współczesna",
zoraanizowało Muzeum Ziem,
Puckiej w Pucku. Moż
na ja ooladać cn^7 den
nie w godz. 11—15

ska — Mała Gwiazda
(skrzyżowanie ze szla
kiem „Wzgórz Szymbar
skich”) — Wzgórze Za
jęcze — Dolina S wierni
rawska — D~oga Nadie
śmczy ch — skrzyżowa
nie ze szlakami: ,Jlariuskim," i „Wzgórz Szym
barskich”.
Pachołek
(101 m n.p m.) — Oliwa
— Zuklęsy — Wiecha
— Głowica — Zielona
Dolina — Samborowo
—
Lipnik
— Nie
dźwiedzia
Dolina
—
Brętowo — Matemblewo skrzyżowane ze szła
kami „Wzgórzami Trój
miasta” i „Kartuskim”
— dolina potoku Strzy
ża — Kiełpina}c — je*.
Jasień — Karczemki —
Otomm — Jezioio Oto
mińskie — grodzisko —
skrzyżowanie ze szla
kiem: „Wzgórz Szymarskich” — rzeka Radunia
— Łapino Dolne (eUktr.) — Kolbudy —
Pręgowo — PKS Ostróż
ki — Szklana Góra —
Jezioro Przywidzkie —
Milowo — Nowy Wiec
— Szczodrowo — gro
dzisko Gnosna — Rako
wo — Wolny Dwór —
Skarszewy (PKP).
Źródło: Materiały gdań
skiego oddziału COIT.

W „Ruchu” obserwuje się coś z bezruchu: coraz
więcej kiosków tej firmy jest zamkniętych Dowcipni
medytują, czy aby nie zacząć w nich sprzeacwaó wa
rzyw r owoców. A może jest to sygnał do tego, aby
powrócić do handiu odnośnego, takiego jak‘-np. upra
wiany jest w pociągach i aworcowych tunelach; szcze
gólnie zaś kwitnie on w Gdańsku, przy czym głównym
artykułem jest — jak dotąd — „Wieczór Wybrzeże”.
Najwidoczniej kioskarze mają własne brygady „obnosicieli”, bo im się to mus? opłacać, Zc „Wieczór' u
koniica jednak trzeba płacić 15. o bvwa ze ł 20 zł 1,
0 aziwo, nikt me protestuje.
Jak pokazuje życie, nikt nie wie co z tym fontem
zrobić. Kioski — jest ich już spora liczba — stoją okratowane; w niektorycn już me ma towaru. Stan taki
trwa już od wiosny I nic nie wróży zmiany,
*

Wspominając dawne czasy wracam myślą do roku
1945, kiedy na Dworcu Głównym w Gdańsku ai mrowi
ło się od sprzedawców gazet, bo I handlować było
czym, tyle, żo wówczas „Ruchu" Jeszcze nie było. Był
za to ruch w prasowym interesie. Po upływie 41 at
jest jakby odwrotnie..,
(Nazwisko f acre, znane redakcji)
OSIEDLE „CHAMPION”
Z olbrzymim zdziwieniem i bez cienia dumy prze
czytałam w „Dzienniku Bałtyckim” z 4 sierpnia br.
wzmiankę o tym, że Morena wygrała konkurs na
najlepiej zorganizowane osiedle, w Gdońsku. Dlaczego
właśnie taka jest moja reakcja na tę wiadomość?
Jestem mieszkanką osiedla Morena. Codziennie ogiądcm niesamowity brud na klatce schodowej, której nikt
nie spiząta i która dawno już nie była maiowana, po
zrywane skrzynki na listy. Winda oomalowana kloze
towymi epitetami, a po wyłysiałych trawnikach rower
kami jeżdżą dzieci, spacerują matki, o często — wa
lają się także pijacy. Na balkonach zaś zamiast kwia
tów wioać suszące się pieluchy i inne części garderoby
Ja rozumiem, te jest to wina lokatorów, ich braku
kultury i Foski o wspólne mienie. Ale ci ludzie miesz
kają tu już 8, a nawet 10 lat. Spółdzielnia nie dopra
cowała się żadnych form pracy wychowawczej z do
rosłymi, ani z dziećmi. Nie ma zebrań mieszkańców,
oni nie widać pracy dozorców.
(...)
Jest jeszcze sfera usług zupełnie zaniedbana oraz
opieka nad ludźmi chorymi, starymi i niepełnosprawny
mi. Brak np. ptalni samoobsługowej, fryzjera, kosme
tyczki, ośrodka zdruwia dla dorosłych. Przy schodach,
których na osiediu co niemiara, brakuje poręczy i zja
zdów dla dziecięcych i inwalidzkich wózków.
. ... I takie osiedle wygrywc konkurs na najlepiej zorga
nizowane! Tc jak w takim razie wyglądają te osiedla,
które zajęły dalsze miejsce w tym konkursie?
(Nazwisko i adres znane edakcjl)

STOŁÓWKI ZAKŁADOWE NA CENZUROWANYM
W oapowiedzi na publikację poa takim tytułem
(„DB" z 1986—Dö—18) napisał do redakcji dyrektor
Zakładów Graficznych w Gdańsku.
Stołówka wraz z bufetem' w naszym zakładzie za
planowana zostata na obsiuge 500 osób, a nie — jak
podano w puonkacji — 600. W czasie kontroli przepro
wadzanej przez IRCh w kwietniu br. wydawano w niej
około 300 dań barowych i obiadów, w czerwcu nato
miast liczba ta wzrosła do ok, 400 dań. A
zatem
przedstawiona ocena o wykorzystaniu stołówki nie by
ła w pełni prawdziwa. M jn, dlatego, że nie objęła pełnej działalności stołówki i bufetu.
Kontrola też nie potwierdziła zarzutu o oszukiwaniu
konsumentów. Z ustaleń IRCh wynika bowiem, że tyl
ko , w dniu kontroli nie wywieszono aktualnego jadło
spisu, ale który już był sporządzony. W dniach poprze
dza iqcych kontrolę jadłospisy wywieszane były na tapncy w stołówce.
Ponadto, stwierdzenie zawarte w publikacji, jakoby
w magazynie natrafiono nc zepsutą kapustę, przecho
wywano od tygodnia bigos, środki czystości składowa
no wraz z żywnością, nie znalazło pokrycia w wyni
kach kontroli; takicn ucliybień po prostu nie stwierazono.
W kwestii towarów „rzekomo" ukrytych przed na
bywcami organom kontrolnym złożone zostały wyczer
pujące wyjaśnienia. Ze wzgięau na pracę trzyzmianową w zakładach, pula towa-ów przeznaczonych do
sprzedaży jest azieiona na kilka dni. Jest to konieczne 11
w celu umożliwienia dokonanie zakupów przez tych |
pracowników, którzy pracują w innych dniach, przy |
jednoczesnym zapobieżeniu nadmiernym przerwem w
ppacy i aezorganizowamu proaukcji. '
I
W chwili uruchomienie stołówka i bufet były zao
patrzone w sztućce nierdzewne. Z. przykrością stwier
dzam, że od tego czasu korzystający z tych placówek
pracownicy zakładów ogromną ich większość zabrali.
Stąd konieczne było, być może zbyt drastyczne, zabez
pieczenie mienia zakładowego przed dalszym jego
zaborem.
(...)
Dyrektor
mgr Bolesław Szmidt
PROSZĘ O POMOC
K.edy wybuchła II wojna światowa we wrześmu
1939 roku zostałem zmobilizowany pod dowództwem
gen Jonuszajtlsa we Lwowie. Jako plutonowy podcho
rąży, w czasie działań wojennych zostałem awansowa
ny do stopnia podporucznika Nieste’y, moja książeczka
oficerska zaginęła, a w karcie ewidencyjnej w WKU
w Siedlcach nie ma żadnych prawidłowych zapsów.
Podjąłem zatem poszukiwania świadków, Którzy Lyć
może żyią i pamiętają te moje wojSKOwe losy, Był
bym ugmmnie zobowiązany, gdyby osoby te zechc ały się ze mną skontaktować.
mgr inż. Jan Dubmski
Gdańsk

ul. św. Ducha 26/30 m. 13
WARTO BYC RENCISTĄ
P*asa doniosła, że w ce*u ustalania wysokości za
siłków wychowawczych (a także dla innych potrzeb)
bierze się pod uwagę najniższą płacę w gospodarce
uspołecznionej. Jednocześnie wyjaśnione, że ta naj
niższa płaca wynosi 5400 zł. Skqdmqd wiemy, że od
1 mama br. najniższe renty wynoszą 7000 zł (nawet
te rodzinne); a więc opłaca się być rencistą i nic nie
robiąc brać 7 tys. zł, ponieważ me mc przecież sensu
pracować za 5400 zł.
Na niektórych decyzjach o przyznaniu rent osobom
nie pobierającym tzw. pełnych świadczeń napisano, że
od 1 marca br. pracując mogą zarobić 5100 zł. Moim
zdamem utrzymywanie nadal tej kwoty kłóci się ze
zdrowym rozsądkiem.
Janusz Stefanowskl
Gdańsk
lOpr. HED)
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Zanim nastaną jesienne chłody

Co, gdzie, kiedy %

Czas pomyśleć o
Ubiegłorocrnw kłopoty i zaopatrzeniem w węąiel
i koks sprawiły m. in., te tego late w wybrzeiowych składach opałowych ustawiły się długie ko
lejki klientów. Pamiętając o spóźnionych dosta
wach opału do domów zeszłej zimy, pragną oni jak
najwcześniej złożyć aktualne zamówienia. Jednocze
śnie do skłddów opałowych trafiają wciąż jeszcze
cl mieszkańcy, którzy nie zrealizowali przydziałów
węgla z sezonu grzewczego 1985-1986 roku. Do koń
ca bm. można bowiem wykupić zaległe przydziały
lub też pobrać ekwiwalent pieniężny w wysokości
2400 zł, za tonę węgla. Ten ostatni wypłacany bę
dzie zresztą także we wrześniu.

Ji

fti

Cbecne zapasy węgli w
woj. gdańskim i elbląskim
oraz optymistyczne progno
zy dotyczące kolejnych jeao
dostaw pozwalaja
sądzić,
że w tym roku dostawy opału do domów będą reali
zowane sprawnie. Takimi
uwagami podziel’! się z na
mi zastępca dyrektora ds.
handlowych
Przedsięblorslwa Handlu Opalem 1 Ma
teriałami Budowlanymi w
Gdańsku — Władysław Soroka. W 21 składach opałowvch obu wspomnianych
województw (w tym 18 sicła
dach na terenie woj. gdań
skiego) znajduje się obecnie
ok. 12 tys ton węgla i 5
tys. ton kuksu. Dotychczas
zrealizowano już blisko 50
proc. tegorocznych zamó
wień posiadaczy pieców,
przy czynu w wypadku wlę
Rszyth pi z\ działów, na ra
zie dostarczane są do do
mów pierwsze ich raty. Pizy
pomnijmy, że nadal obowią
zuj normy przydziałowa
opału, uzależniane od liczhy
Db w mieszkaniu (w przy
padku pieców kaflowych)
oraz od jego metrażu (w
przvpadKu ogrzewania eta
żowe to). W pierwszej ra
cie można n3bvć nie wię
cej jak 2 tony węgla lub
też połowę rocznego przy
działu koksu

wymi otrzymują 1 tonę wę
gla. Caiosezonowa norma
na mieszkanie 2-iztowe wy
nosi 1200 kg węgla, na 3izbowe — 1800 kg, 4-izbowe
— 2000 kg, a na lokal 5izbowy lub większy — 2200
kg węgla. W mieszkaniach
z ogrzewaniem etażowvm,
na każdy metr kw. powierz
chni mieszkalnej przypada
40 kg węgla, przeliczanego
na koks. 1 tonie węgla od
powiada 0,9 tony koksu po
gazowego lub 0,8 tony ko
ksu śląskiego (hutniczego).
Jeśli w mieszkaniach, ogrze
wamych węglem lub kok
sem znajduje się kuchnia,
pozbawiona kuchenki gazo
wej albo elektrycznej, ich
lokatorzy otrzvmują dodat
kowe od 400 do 500 ka wę
gla, w zależności od liczby
osób w lokalu.

Ponieważ, tak jak w ubiegły m roku, istnieją po
ważne niedostatki koksu,
przydziały tego opału reali
zowane są z 30-proccyitową
donueszką węgla. Brakuje
zwłaszcza koksu z gazowni,
stanowiącego zaledwie 30
proc.
ogólnych
dostaw..
Wszyscy, dla których tego
roczne przydziały opału oka
żą się stanowczo za małe,
mogą dodatkowo zaopatrzyć
się w węgiel brunatny, w
ilości do 1500 kg w ciągu
Wracając do wielkości sezonu grzewrzeero. Trwa
przydziałów opału dodajmy, on zaś od 30 kwietnia ro
ku bieżącego do końca mar
że lokatorzy
1-izbowych ca przyszłego roku. W tym
mieszkań z piecami kaflo czasie można też nabvć w

Tegoroczne IX Między
narodowe Spotkanie Chó
ralne Gdańsk’ S6 zakończą'
koncerty znanego w Euro
pie chóru mieszanego „Lorerei” z Barcelony (Hiszpa
nia). Do zespołu należą
studenci', starsza młodzież
i lud'ie różnych zawodów,
m. in. nauczyciele, robot
nicy, lekarze, prawnicy i
urzędnicy. Chórem od 10
lat kieruje Juan Groses,
który swoich śpiewaków
doprowadził do sukcesu na
konkursach chóralnych w
Saragossie i Pnmp’onie.
Członkowie „Lorerei” upodobali sobie utwory chó
ralne opiewające przyro
dę, tradycje i piękno Ka
talonii, północnego regionu
Hiszpanii,
położoneoo
u
pudnóza wschodnich Pire
nejów. W niektórych pie

gwałtownego
hamowania.
Kierujący
Fiatem
125 p,
nie zatrzymując się, odjechał
...źle to świadczy o łu
dź ach i ich procy, Kędy nie
z miejsca zdarzenia.
Świadkowie wypadku pro megą uporać sę skutecznie
szeni są o zgłoszenie sę do i w porę. z przypadkowym
Wydz;ału Ruchu Drogowego losowym zdarzeniem. 15 bm.
Miejskiego
Urzędu
Soraw mianowicie wiatr przewrócił
Wewnętrznych w Gdańsku ul- st jącą, na podwórzu
przy
Kurkowa 8 pokój nr 4 w ul. Grottgera 2 w Sopoc.e,
godz. 8—15 lub telefon:cznie wierzbę.
Padając, drzewo
pod nr 395-601 lub 398-289. „nakryto" znajdujące się w

Woiewodzkie
Przedsiębiorstwo Handlu
Wewnętrznego

ZATRUDNI

pobi zu 3 samochody osobo
we, z których 2 — jeszcze
w piątek były unieruchomio
ne. Były, ponieważ ani ROM,
oni MPGK M, administrujące
tą posesją, n e mogły przez
tydzień uporać się z powa
lonym
drzewem. Ciekawe
czy uporało się już Przedsię
biorstwo Dróg I Zieleni w So
pecie, któremu zlecono usun:ecie drzewa — zawalidro
gi?

Oferujemy atrakcyjne warunli płacy w
systemie piowizyjnym.
Informacji udziela Dział Snrayr Pracowniczych
Gdańsk-Wrzeszcz. tl. Wojska Polskiego la—13. pok.
•. telefon 41-61-78
K-9318

Wczorajsza XXVI Krajo
wa Bałtycka Wvstawa Psów
Rasowych zgromadziła na
Torach Wyścigów Konnych
w Sopocie rekordową liczbę
ok 15 tys. miłośników czwo
ronogow. \lieliśmy możnoś'"
podziwiać
przeszło
1300
psów 80 ras, w tym także
bardzo rzadkich, takich iak.
weis corgi pembroke bobtaile, posokowce bawaryjskie i hanowerskie i inne.
.V lwięcej (ok. 200), przy
prowadzono jamników';- były
wśród nich niedawno wyho
dowane jamniki łaciate, ok.
180 owczarKÓw niemieckich,
sporo spanieli, sznaucerów,
pimerów,
dobermanów i
bokserów. Jury oceniało wa
lory prezentowanych, na 31
rinaach, pokazów, wvdając
oceny (najwyższą jest „do
skonała"), przyznając meda
le. Dużym za nteresowanicm
ci°szvł s’ę pokaz tresury
p.-ow; właściciele otrzymali
mieli ja*ieś racjonalne prze
słanki do nazwania jednej z
ulic w Oruni — Smętna,
my natomiast mamy wątpli
wość,, czy w zw.gzku z tym
chodniki na tej ulicy muszą
być pełne dziur, czy płytki
chodnikowe (które się jesz
cze osto*y) muszą być po
kryte brudem i kurzem, uroz
maiconym tu I ówdzie śmeciami. Czy Smętna nie może
być czysta i zadbana?

...ulice wcale nie powinny
upodabniać się do ich nazw,
szczególnie wtedy, gdy nie
mają one
optymistycznego
zabarwienia. Można bowiem
sq’dzic, iż ojcow • Gdańska

Telefoniczne sygnały
do
tej rubryki redaktor dyżurny
orzylmuje
w poniedziałki,
wtorki, środy i piątki w go
dzinach od 10 do 13.

wiele cennych wskazówek
dotyczących wychowywania
psów w domu Na tzw. rinqu posłuszeństwa psy wszystkfch ias, ułożone przez
właściciela — trenera
—
amatora, zdawały egzamin,
m. in. z umiejętności cho
dzeni przy nodze, na smy
czy, bez smyczy, przycho
dzenia do nogi. Najwięcej
emocji wzbudziły wybory
na’piękniejszych psów wy
stawy „Best in Shaw". Z
każdej rasy wybrano po je
dnym najpiękniejszym psie.
Wszystkie dzieci uczestni
czące podczas wczorajszej
wystawy w konkursie rvsun
kowym „Rysujmy psa" otrzvmały upominki, autorzy
najciekawszych
obrazków
— naqrody. Konkurs finan
sowały Gdańskie Zakłady
Graficzne, Zakłady Mięsne
w Gdyni i Związek Kynolo
giczny w Gdańsku z siedzi
bą w Sopocie.
Była to jedna z najwięk
szych wystaw psów laso
wych w Tołsce.

20

OKSYWIE, Grom, Skorumpo
wani. fr., od 15 L
OPRF zastrzega sobie mozii
w ość zmiany repertuaru.

(ko)
Fo*najerrry Związek Radziec
ki — cvki imprez ala młodzie
ży
kolonijnej,
.Człowiek
i
wszechświat” — program fil
mowy na temat osiągnięć ra
ck, eckiej kosmonautyki. g in

Zgubiono-znaleziono
21 bm, ok, eodz. 10.30 w oko
lic'’ ulic: Słowackiego — Świę
tojańska w' Gdvni, snsdła z
dachu samochodu saszetka i
duża sumą pieniędzy. Dla ucz
ciwego znalazcy nagroda —
2> proc.
wartości zeubionej
kwoty. Wiadomość pod adre
sem: Zofia I ever. ul. Słowac
kiego 28/7, Gdynia.
(«śl
15 hm. ok, godz. 17. w hall
targowej w Gdańsku zgubio
no podłużny, czerwony portfel
plastikowy z zawartością. 7-roz
paczona emerytka prosi uczci
wego
znalazcę o wiadomość
pod nr tel.i 31-13-63.

Gdańsk — apteka przy ul.
Stajennej 3. Gdańsk-Wrzeszcz
przy ul, Grunwaldzkiej 30—32,
Gdańsk-Zaspa przy ul Pliotów
8, Gdańsk-Przymorze przy ul.
I.umumby 34 Sopot, przy ul.
Boh. Monte Cassino 21, Gdynia
przy ai Zwycięstwa I 1 przy
ul. Świętojańskiej 70.

<i*>

wynajmie na terenie Gdańska lokal o
powierzchni 150—300 m kw. z przeznacze
niem na produkcję elektroniczną.
K-9319

1, montaż 1 remont instalacji elek+ryczn-eh — $
materiałów powierzonych i wiasnych
2 prace pomlarowo-ochronne z zakresu:
— skuteczności zerowania
— rezystancji uziomów ochronnych 1 odgromo
wych
— rezystancji izolacji maszyn 1 urządzeń elek
trycznych
— rezystancji Izolacji obwodów elektrycznych
— usuwanie usterek stosownie do wyników po
miarów
POWYŻSZE USŁUGI WYKONUJEMY DLA:

Zakłady
Okrętowych Urządzeń Chłodniczych
i Klimotyzaeyinych ,,Klim©r’'
Gdynia, ul. Łużycka 8

—
—
—
—

jednostek goenodarkl uspołecznionej
spółdzielni
rolnictwa, w tym lnd-widuainego
ludności

Gwarantujemy
wysoką
Jakość. term-Jiowddć
usług, konkurencyjne ceny.
Zamówienia przyjmujemy na IV kwartał
1er t
I półrocze 1987 r.
K-9949

ZATRUDNIĄ
osobowych

a także w zakładach Gdyni 1 Gdańska pracow
ników wykwalifikowanych i niewykwalifikowa
nych celem przyuczenia w zawodach:
— ślusarzy
— tokarzy
— monterów nrządzed chłodniczych 1 klimatyza
cyjnych
— spawaczy elektrycznych ! gazowych
— wydawców magazynowych
Szczegółowych Informacji udziela Dział Spraw
- Pracowniczych Gdynia-Redłowo. ul. Łużycka 8.
tel. 22-33-98:

PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI
DOSTAW EKSPORTOWYCH
„METALCOOP”
w Gdańsku, ul. Nc. Stępce Id

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT MONTAŻOWYCH
I ELEWACYJNYCH
w Gdańsku, ul. Wały Jag eilonskt® 14-16
ZATRUDNI
ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienie nastę
pujących pracowników:

Biuro Proiektów i Zastosowań Systemów
Informatycznych „MICROSYSTEM”

montażystów rusztowań,
ślusarzy,
robotników budowlanych,
ładowaczy-

Informacji udziela Dział ra*TUdn‘»nla l Płaz
pokój 314 oraz telefoniczni« tel. 91-01-S7 lub
wewn. 211.
1C-*4*S

ZATRUDNI ZARAZ
i

z-cę głównego księgowego,
specjalistę księgową ds. kosztów,
specjalistę ds, zaopatrzenia,
ślusarza-spawacza,
tokarza,
robotnika przeładunkowo-transportowego.

Informujemy, t* przedsiębiorstwo prowadzi bu
dowy eKspoctowe.
Zgłoszenia przyjmuje 1 informacji udziela dział
•praw pracowniczych, teL *1-36-91. 93 lub 31-59-56.
K-8303

9-11 dochodzący OHP w Gdynł
przy PPBBK „KOMBET”
ul

PROWADZI ZAPISY
młodzleiw w wieku 15—ll lat z ukończona ee
nalmniei 5 ki. szk. podst. do zawodu ZBBOJARZ- BE TONI AR Z.

Zgłoszenia w dziale kadr, tel. 23-26-00
lub 23-35-04, wewn. 43.
K-9*46

— wypadki.
nagle zachoro
wania i przewozv chorvch, tel,
32-29-29. 32-36-14 i 32-39-24,

of4reiów Wojewódzkiego Urzed'i Spra-w Wewnętrznych w
Gdańsku
—
telefon 31-19-10
39-53-33 (całą dobę).

Laryngolog przyjmuje wr dni
powszednie w g. 20—7.30 w
soboty robocze w g. 17.30—7,
w wolne soboty, i.jediiele i
święta — całą dobę.
Gdansk-Zaspa,
ul. 30-lecia
PRL 50 — czynne całą dobę,
tai. 999.
— wypadüi,
nagłe zachoro
wania, tel. 41-10-10, 32-39-44.

PROGRAM LOKALNY
8.30 — Studio Bałtyk 17 ; 5
— Fonoteka melomana — auu
Konrada
Mielnika
17.30
—
Przegląd aktualności Wybrze
ża. 17.40 — Poniedziałkowe ob
rachunki — felieton sDortoivy,
17.45 — Jazzowe tematy, 18 no
— Navigare Necesse Est —
mag w opr. Andrzeja Mielczaiks
18,25
— ' Omówienia
programu.

Sopot, al Niepodległości 779
— czynne całą dobę,
— wypadki 999
— inne tel. 51-24-55.
Gdynia, ul. Żwirki i Wigu
ry 14 — czynne całą dobę
— wypadki, tel. 999
— nagle zachorowania prze
wozy -horych' telefon 20-00-01,
20-00-02.
Ambulatorium stomatologicz
ne — we
wszystkie soboty,
niedziele 1 święta w e 10—7
(dla mieszkańców Gdyni).

PROGRAM I

lłvżury lekarzy w przychod
niach, wg rpjonizacji:

17.15 — „Teleexpress"
17.30 — „Studio Lato"
19.00 — „Zajęcza nocką"
19 30 — Dziennik TV
20.00 — „Rozmowa na tele
fon" (1)
20.15 — Letni przegląd Tea
tru Telewizji:
Jan D^da
„Zapomniany diaoeł"
22.45 — DT — komentarze
23.05 — „Rozmowa na tele
fon" (2)

• Gdańsk, ul. Jaskółcza 7/10
— lekarz os»ulny i gabinet za
biegowy dla doiosłych w wol
ne sobotv niedziele i święta
— całą dobę. w pozostałe dni
w godz. 19—7.30
• Gdańsk, ul. Aksamitna 1
— gabńiet zabiegowy i porad
nia dla
dzieci
chorych
w
wo'ne soboty niedziele i świę’a — całą dobę, a w pozosta
łe dni w g, 19—7.30.
Dyżury
stomatologiczne w wolne sobo
ty, niedziele 1 święta w g.
10—16.
• Gdańsk Brzeźno, ul. Gał
czyńskiego 6 — gabinet zabie
gowy dla mieszkańców Nowe
go Portu. Brzeżna i Letnicy,
w wolne soboiy, niedziele 1
święta w g. 8—20.

PROGRAM ii
17.00 — „Cudza żona i mąż
pod łóżkiem" — film prod,
radź.
18.05 — „Wakacje..."
18.30 — ^PANORAMA
19 00 — „Piękni i wspaniali"
19 30 — Dziennik TV
20.U0 — „Zwiedzamy Polskę"
20.15 — „Nasza Warszawa"
20.55 — Wieczór Socjalistycz
nej Republiki Wietnamu
21.35 — „Czarne
chmury"
(8) — „Wilcze doły"
22.25 — 100 km po Jelenio
górskiem
23.10 — W.eczorne wiado
mość;

• Gdansk-Mot ena. uL War.
neńska 7 — pediatra i gabinet
zabiegowy
w
wolne soboty,
niedziele i święta w g. 8—20.

• Gdańsk-tYrzeszcz, ul. Je
sionowa 5 — lekarz ogólny 1
gabinet zabiegowy w wolne so
boty, niedziele i święta całą
dooę. stomatolog w g 10—7 70.
w pozostałe dni lekarz ogólny
i gabinet zabiegowy w g. 19
— 7.30 stomatolog w g. 20—7.30,
w
soboty robocze — leicarz
ogólny i gabinet zabiegowy w
g
16—7.30, stomatolog w g.
17—7.30

POLECA

Nowoczesną i najtańszą forme reklamy
twoich wyrobow usług oraz innej działał
nosci na videokasecie

• mikrokomputery IBM PC XT/AT, Schneider-Amstrad wraz z oprogramowaniem
systemowym, operacyjnym I szerokim
wachlarzem oprogramowania użytko
wego.

ZAPEWNIAMY:
— duża skuteczność oddziaływania

K-8979

— wysoką jakość zapisu

— krółk.e terminy realizacji
VTDEOKASETA — twoją handlową wizytówką na
konferencjach.

Komenda 9-9 Dochoazqc«$o Oehetmczage Nutce Pracy przy
Gdańskim Przedsiębiorstw • Budownictwa Przomysławago

targach,

giełdach

Zlecenia przyjmuje PPRHiU „DEMPOL" ODDZIAŁ GDAŃSK,
ul. Dubois 10, SO-419 Gdańsk, tel. 414-779, 411-422 tlx. 413507.
K-9644

PROWADZI ZAPISY MtODZUŻY MĘSKIEJ,
b?y ukońcŁonej szkoły podstawowej w zawodacn:
# murarz • tynkarz
0 cieśla - stolarz
0 malarz
0 posadzkarz

Zakład nr 6 w Gdyni, ul. Podolska 21, tel. 21-08-83 Usługowa
Spółdzielnia Procy „LABOR" w Gdańsku-Wrzeszczu,
tel. 41-80-37 i 41-73-08

# dekarz • blachaTZ.

ŚWIADCZY USŁUGI DLA LUDNOŚCI i JEDNOSTEK
GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ w nw. zakresie:

Nauka odbywa się w szkole przysposabiającej do zawodu f Fodstawowym Studijm Zawodowym.
Uczniowie otrzymują, oprócz wynagrodzenia zasadniczego 1 20 proc.
prenui stypendium fundowane w wysokości 1600 zł miesięcznie. Ponadto
dla uczniów znajdujących się w trudnej syutacji materialne] przyznawa
ne są zapomogi pieniężne a dla przodujących w nauce i pracy nagrody.
Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatnie:

#
0
#
#

SZYLDY
REKLAMY
ZNAKI DROGOWE
WYWIESZKI INFORMACYJNE
0 OZNAKOWANIE SAMOCHODÓW

— jed^n posiłek dziennie (obiad)
— komplet przyborów szkolnych
— bilety na imprezy kulturalno-oświatowe
Warunki przyjęcia:

ł Inn« usługi

— do SPZ ukończony 15 rok życia i ukończone co naimniej 0
szkoły Dodstawowej
— do PŚZ ukończony 16 rok życia 1 5 klas szkoły podstawowej
— pisemna *goda rodziców na pobyt w OHP
— zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy w zawodzie
— skierowanie Rady Pedagogicznej do nauki w SFZ.
Zapisy przyjmuje Ośrodek Szkolenia
80-067 Gdańsk-Orunia, tel. 31-70-15.

TANOWIE! 6 wrześniu Me
czorek taneczny Bmro LI
DO — atrakcyjne Panie ocrekują na interes" lących
partnerów. Telefon 29 03-83
G-2323 9
SAMOTNA lar 40 niezależ
na mieszkanie, pnzn* ndpowdedmegę pana. Ol ma
trymonialny Oferty: 25781
Biuro
Ogłoszeń
80-958
Gaansk.
WDOWA lat 59 pozna pana.
Cel matrymonialny. Oferty
7996 UPT 81-301 Gdynia 1.

Osada Kolejov i 1

— "rynnę całą dobę — budy
nek Szpitala im. M Kopernika
w Gdańsku ul Świerczewskie
go nr 1-6 (wejście nr 2),

SPRZEDA:

MATRYMONIALNE

P-zedweuioretwo dysponuje miejscami w hotelu
robotniczym i w kwaterach prywatnych.

TELEFON ZAUFANIA — tel.
31-00-00, w godz. 16—6.

POGOTOWIE RATUNKOWE:

telefon

Wewnętrznego,

ul

NAUCZYCIELhA, Jat
40
po stud.ach o zaintereeowa
niach
ogólroiculturalnych,
luoi turystykę, muzykę po
zna sympatycznego i kul
turalnego pana w odpowie
dnim wieku bez zobowią
zań w celu matrymonial
nym. Oferty; 7369,
UPT,
Gdynia L 81-30;.

klas

Równa 14
K-9465

ZATRUDNIJ

K-W06

OBSŁUGI i PROGRAMOWANIA
MINIKOMPUTERÓW
»mierfsi

z

NASZYCH

USŁUG.

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY

EPTU
w Gdańsku
V/YKONUJE USŁUGI
w

Bliższych informacji udziela administra
cja szkoły, tel. 41-66-30.

(zgodnego programowo
Spectrum)

z

K-9519

• kierownika zaięć pozalekcyjnych
• pracownika do księgowości
• sprzątaczkę.

2086

*akre*u liternictwa l reklamy

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
„LABOR” to gwarancja solidnej pracy.

Dyrekcja Z«tpołu Szkol Metalowych
w Gdansku-Wizeszctu, ul. Sob'eskiego 9C

Unipolbrit

x

# MASZYNOPISANIE
0 CYKLINOWANIE i LAKIEROWANIE PODŁÓG
# CZYSZCZENIE DYWANÓW.

— murariy-tYnkarry,

—
—
—
—

WOJEWÓDZKA PORADNIA
OKULISTYCZNA przy Szpita
lu Miejskim w Odańsku-Zasplfc. ul. 30-lecia PRL 5"
w
wolne soboty w g. 8—14.

Oddział Chirurg'czny wraz z
Oddz-ałem Cnorób Oczu Szpi
tala Miejskiego w Gd.-Zaśnie,
ul 30-lecia PRL, nr 50 i Od
dział
Cno; ob
Wewnętrznych
AM w Gdańsku, ul. DępinKi 7

VIDEOPROMCCJA
Przedsiębiorstwo Produkcj! Różnej
Handlu i Usług „DEMPO L" sp z o,e.
(jednostka gospodarki uspołecznionej)
Oddział w Gdańsku

^6^688238957

M-360 Gdańsk-Ollws, ul. Krzywoustego 44.
52-34-49 tU. 0512259

OSTRE DYŻURY PEŁNIĄ:

* Gdj nla,
uL Warszawska
34 <38 — lekarz ogolny pedia
tra i gabinet zabiegowy w so
boty w godz. 9—ia.

• Gdańsk-Zaspa, Startowa 1
— leka"z ogclny i gabinet za
biegowy w wolne sobc-ty, nie
dziele i święta w g. 8—20.

fł BRANŻA FLFKTRYCZNA

Przedsiębiorstw© PolortrjH© 7o9rflniedre
SAP, ul. Wossewskieg© 16 1,
80-225 Gdańsk, tel. 41-79-97, 41-07-02

ze skierowaniem i Wzdziału Zatrudnienia
Spraw Socjalnych następujących pracowników:

Fot. M. Zarzecki

(HED)

ł. prace murarski», tynk»-slae, posadzkitskit
2 prace dekarsko-blacharskle
3. malowanie hal. pomieszczeń biurowych, klatek
schodowych elewacji budynnów
ww prace wykonujemy z materiałów powierzo
nych i własnych
4. Wykonywanie dokumentacji budowlanej
wra*
z Inwentaryzacją budynków w zakresie:
— budowlanym
— instalacji wodociągowych
— instalacji kanalizacyjnych
— instalacji elektrycznych
— instalacji gazowych
— instalacji c.o.

GDANSK, Leningrad, Butch
Cassidy i Sundance Kid, USA,
od 15 1.; % 10, 12.30; Cotton
Club, USA oc 18 1. g 16; lä 30;
E oskie ciała, USA: g 21
Drukarz,
testem
przeciw'
poi.; od 15 1.; z 17: Dziewczę
ta z Nowolipek; poi., od 15 L,
g. 10
ORUNIA
Kosmos Piramida
strachu; USA; od 12 l i 16;
18; Siar 80. USA, od 18 L; g. 20
NOWY PORT; 1 Maja.. Sek
ret Bachusa, radź., od 1.
12,
g. 16; Ucieczka w noc, USA, od
18 1„ i 18, i0
WRZESZCZ. Bajka, Indiana
Jones. USA, od 15 1., g.
10;
12 30 i5; Nieoczekiwana zmia
na miejsc, USA; od 15 1.; i
17.30; 20
Znicz, Powrót do przyszłości,
USA, oa 12 1 . g. 17, lu, Ama
deusz. USA, g. 21
SOPOT, Bałtyk. Porwanie w
Tiutiuristanie, poi g
11. 13;
Być aloo nie być, OSA. od 15
1., ,g 15, 17, 19; Kochankowie
moi ej mamy, ^ol., od 18 1.;
g. 21 Polonia, Powrót do przy
szłości, USA, od 15 1, j
j6,
18.30; Cotton Club, USA; od
18 1.. g. 21
GDYNIA, Warszawa, Powrót
do przyszłości, USA. od lz 1., g
10. 12.30, 15; Cotton Club. USA.
od 18 1. g. 17.30; Protector
USA, od 18 . g 21
Atlantic,
Imperium
kontraidkuje. USA, ud 12 1., g 14.30;
Widziadło, poi., od 18 L, g. 17;
19.30
Goplana; Piramida strachu;
USA, od 12 1.; g. 15, 17; 19
CHYLONIA, Promień Uc.eczka z Alcatraz. USA, od 15 1..
g. 16.30. 18.30
RUMIA,
Aurora,
Błękitny
Grom, USA. od 15 1 g 1« 18,

Najpiękniejsze z najpiękniejszych

śniach,
wykonywanych
przez barcelończykóio, po
brzmiewają echa.
wojny
domowej to Hiszpanii w
1936 r., gdyż Katalonia i
jej stolica — port Barce
lona — były centrum ru
chu republikańskiego V'e
jrankistowskiej
Hiszpanii
Chowyści chętnie śpiewają
również klasykę chóralną,
iberyjską i powszeenną.
Goście z Barcelony wy
stąpią 26 sierpnia br. o
godz. 19 w Ratuszu Staro
miejskim w Gdańsku, a
27 sierpnia br. o godz. 19
w kościele św. Trójcy (ja
ra) w Wejherowie Przewi
dziany jest również kon
cert na zamku w Malbor
ku (27 bm.). Chórem opie
kuje się Uniwersytet Gdań
ski,
(r.os.)

I BRANŻA BUDOWLANA

k'erownikow sklepów
zastępców kierowników sklepów
starszych sprzedawców
sprzedawców.

będzie?...

OFERUJE WYKONANIE USŁUG:

w sk’epach przemysłów 7ch na terenie Gdańska
następujących pracowników:

—
—
—
—
—
—

Będzie kolejny medal, czy nie

80-227 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Hibnera 18
tel. 41-34-23

tl. Wolska Polskiego 11-13

— samodzielnego pracownika da.
— technologa

Ł »na 1

Konserwacyjno-Remontowa
Spółdzielnia Pracy
„HEVELIUS”

Filia w Gdańsku-Wrzeszczu,

©
©
©
©

W Gdańskui Poczty i Teleko
munikacji, w g. 10—18
W Malborku: turystów indy-widualnych po terenach zam
kowych oprowadzają przewod
nicy PTTK w g. 9—IP

( hór z Barcelony
na Wybrzeżu

Poszukiwani świadkowie
W dniu 1986 07. 21. około
godz. 15.10 w Gdańsku na
skrzyżowaniu u!. Hucisko —
Wały Jagiellońskie zaistniał
wypadek drogowy, w którym
Fiat 125p koloru żółtego, wy
jeżdżający z ul. Targ Drzew
ny nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu, zmuszając jadacy
ul. Hucisko w kierunku ul.
Torg Drzewny autobus m-ki
Ikarus nr rej. GDO-346A do

1 Muzea | I Szpitale 1

składach opałowych drew
no
Warto dodać, że ze wzglę
du na istniejące niedobory
węgla oraz koksu, ważna
jest bardzo oszczędna gos
podarka opałem. M. in. okręgowy oddział PIIO.MB w
Gdańsku prowadzi obecnie
weryfikację
kart
opało
wych, ujawniającą przypad
ki pobierania węgla przez
lokatorów, posiadających w
mieszkaniach ogrzewanie elektryczne lub gazowe. Dotychczas zlikwidowano w
ten sposób ponad 1600 kart
w woj. gdańskim, co pozwo
1 ło zaoszczędzić 5520 ton
węgła.
kucz

• Gdińjk-Ouwa \d. Luntomby 1 - lekar* ogólny, pedia
tra i gabinet zabiegowy dla
iiieci w wolne eoboty, nie
dziele t święta czynne całą do
bę. gaolnet zabiegowy dla do
rosłych w g. »—16, stomatolog
w g, 10—16, w pozostałe dni —
lekarz ogólny w g. 19—21, pe
diatra w g. 19—7.30 gabinet
zabiegowy w g 18—7.30

ZX

na kuksie '* tOl — Gd«"*)r,

Zgłoszenia 1 informacje: Wrzeszcz, ul. Mlszew
skiego 12. pok. 39 lub 3. tel. 41-00-77 wewn. 2?
lub tel 41-n3-62.
K-9446

£A&łtESrBi

—
—
—
—

optymalizacji procesów technologicznych obróbki skrawaniem,
projektowania oprzyrządowania technologicznego,
automatyzacji projektowania procesów technologicznych,
uruchanvamq i wdrażania obrabiarek sterowanych numerycz
nie,
— szkolenia w zakresie obsługi i oprogramowywama obrabiarek
sterowanych numerycznie,
— zwiększania jakość technologicznej produkowanych wyrobów
(poprzez poprawę chropowatości powierzchni, podwyższenie twardości po-wltnchnlowej. wytrzymałości zmęczeniowej I odporności na ścieranie'
INFORMACJI UDZIELA*

ZAKŁAD USŁUG RÓŻNYCH
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 67, tel. 41-52*84
K *845f

Ł

DZIENNIK

Z głębokim żalem 1 bólem serca zawiadamiamy,
że w dmu 21 sierpr.ia ,986 roku zmarła nagle na
sza ukochana matka, teściowa, babcia i prababcia

Zespół Szkól Zawodowych w Gdańsku,
ul. Śluza 3, tel 31-51-41 -

PELAGIA DŁUGA

ogłasza zapisy dziewcząt

Msza ów. żałobna odprawiona zostanie 26
sierpnia, o godz. 9, w kościele Ojców Redemp
torystów, przy ul. Portowej w Gdyni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia, o
godz. 11, na cmentarzu Witomińskim

ao klasy pierwszej na rok 1980-87
w zawodach:

RODZINA.
S-*332

SPECJALISTYCZNY
Za
kład Napraw Karoserii Sa
mochodowych,
GdańskWrzeszcz, ui
Matcmblewska 2 m 3, przyjmie zgło
szenia w zakresie napraw
karoserii samochodów fir
my Vo.’kswagen-Audi oraz
Mercedes. Wysoka Jakość.
Gwarancja. Tel. 56-3u-34

i CHŁOPCÓW

SILNIK
Fiata 132 sprze
dam. Tel. 23-30-15 po 16.

• .elektromonter dla .PPiMUEu
Elektromontaż”
w Gdańsku
• elektromechanik
• mechanik maszyn i ucządum przemysłowych

ZASTAWĘ
1100 sprzedam.
Oglądać po godz 17. Ciso
wa, Chylońska 299 m 22.

dla ZhfK „Gdańsk” w Gdańsku.

Msza św za dusze

FIATA 125 p — 1500, 1979
r., stan bardzo dobry sprze
dam. Gdynia, Karwiny II,
Konopnickiej 4 c m 9.

K-9768

ANDRZEJA BIRCZYŃSKIEGO
odprawiona zostanie w nowym kościele Naj
świętszej Marii Panny w Gdyni, dnia 28 sieiprna 1986 roku, o godz. 19, na której zaprasza
RODZIN \.
S-803?
Wyrazy podziękowania i wdzięczności wszystkim,
którzy udzielili nam wszelkiej
pomocy, okazali
współczucie oraz uczestniczyli w przygotowaniach
i uroczystościach pogrzebowych

ŁUCJANA CZYŻEWSKIEGO
składają;
żona x u ijbliźszą lodziną.
G-26839
Dma 20 sierpnia *986 roku. odeszła od nas na za
wsze najuKOCnańsza mamusia, teściowa 1 babcia
Człowiek o szlachetnym sercu, nasz największy
przyjaciel. Żyła, by nauczyć nas kochać i szano
wać.

domu TRZEŚNIAK
lat «5

Wyprowadzenie długich nam zwłok z kapli
cy cmentarnej Łostowice dnia 25 sierpnia, o
godz. 12.30.
Nieutuleni w talu;
córki, zięciowie, wuczka, wnuczKowle.
G »26918
Wszystkim delegacjom, przyjaciołom, znajomym,
sąsiadom i krewnym, za okazaną pomoc, współ
czucie i uczestnictwo w uroczystościach pogrzebo
wych ukochanego Męża. Ojca i Dziadka

TADEUSZA RADOMSKIEGO
serdeczne podziękowanie składają;
żona i córka i rodzina.
G-I6829
Z głębokim żalem
zawiadatnimay, że dnia
2il
sierpnia ’986 roku odszedł od nas na zawsze, prze
żywszy 65 lat człowiek o
szlachetnym sercu
l
wielkiej dobroci,
najlepszy i najukochańszy mąż,
ojciec, teść
i dziadek

ALFONS FREDA
Msza św. żałobna odprawione zostanie dnia
26 sierpnia 1986 roku, o godz. 10, w kościele
parafialnym Szczodrowo
Pogrzeb tego samego dnia, o godz. 11, na
cmentarzu w Szczodrowie,
a czym zawiadamia pogrążona w głębokim talu
i smutku:
żona ż rodziną.
G-269id
Pogrążona w smutku i żałobie Todzina zawia
damia żt dnia 22.08.1986 r zmarł nasz kochany Oj
ciec. Teść i Dziadek

EDMUND TRUSOWSKI
łat 83
Msza żałobna zostanie odprawiona dnia 26.98.1986
roku o goai. t w kościele św, Franciszka w Gdańsku-Siedlea«ft.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o geoz
13 na cmentarzu Srebrzysko.
Córki. syn. synowa 1 zięć s rodzinami.
Prosimy o nieskiarianie kondolencji.
Z żalem zawiadamiamy, że dnia 21 sierpnia 1985
{Oku zmarła nagle kochana siostra, ciocia i szwa-gierka

AMELIA DÜSZCZENKO
Msza św’ odprawiona zostanie 25.06.1986 r. 6 go
dzinie 7 w’ kościele św. Ignacego w Gdańsku-Oruni.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 16 na cmen
tarzu Srebrzysko,
o czym zawiadamia pogrążona w »mutku
rodzina.
Z głępokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 20 sie rpnia 1986 roku zmarł nagle w cza
sie wykonywania obowiązków służbowych nasz
długoletni pracownik

ADAM CIECHANOWSKI
wyróżniony srebrną odznaką ..Zasłużony pracow
nik Morza’’. Odszedł od nas człowiek praw'y nad
zwyczaj koleżeński, uczciwy i obowiązkowy sta
wiający na pmrwszym planie pracę dla dobra
pi zećUięDiorstwa.
Cześć Jego pamięci!
Pogrzeb odbędzie się w dniu 25 sierpnia 198P r.
o godz 13 na cmentarzu Srebrzysto v Gaańsku-Wrzeszczu.
Wy racy serdecznego współczucia Rodzinie skła
dają
dyrekcja. Rada Pracownicza, Komitet Za
kładowy PZPR i związki zawodowe oraz
współp acorvnicy
% PM8H „Hydrobudowa-Gdańsk".
* głębokim żalem zawiadamiamy te w
2i sierpnia 1986 r. zman w wieku 76 lat

dniu

JAN BIEŃKOWSKI
Pogrzeb odbędzie się w dniu 26 sierpnia 1986 r.
o godz, 15 na cmentarzu parafialnym Siogi-Krakowlec,
c czym zawiadamiają
żona. syn, synowa, wnukowie i prawnukowie.
Z głębokim talem zawiadamiamy, że dnia 22
sierpnia ’986 roku zmarł po długich cierpieniach
nasz kochany ojciec. Teść 1 Dziadek

BERNARD LASKOWSKI
Jat 81
Msza św. żałobna odprawiona *. ostanie 26 sierp
nia 1986 r_ o godzinie 10 w kościele oo. Jezuitów
w Gdyni.
Pogi ,eb odbędzie się w j.ym samvm dniu o>
godz. 11.30 na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążona w smutku
rodzina.
Z głębokim talem zawiadamiamy, że w dniu
21 sierpnia 1986 r., opatrzona sakramentami świę
tymi, odeszła od nas na zawsze nasza najukochań
sza Mamusia, Teściowa i Babcia

ZOFIA KARCZEWSKA
lat 60
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu
26 sierpnia 1986 r. o godz. 10 w Bazylice Mariac
kiej w’ Gdańsku.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12 z kaplicy
cmentarza Srebrzysko,
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim
smutku
córki, syn, synowa, zięć i wnuki.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22
sierpnia 1986 roku po krótkiej i ńężkiej chorobie
odszedł od nas niezapomniany i wszystkim nie
zmiernie życzliwy Kolega i Przyjaciel

inż, ZDZISŁAW JĄRMAKOWSKI
Msze św. za opokój lego duszy
odprawione zo
staną: w dniu 25 sierpnia 1986 roku o godz. 15.15
w kościele pw. św.- Brygidy w Gdańsku oraz w
dniu 26 sierpnia 1986 roku o godz 9 w katedrze
oliwskiej.
Pogrzeb odbędzie się dnia 26 sierpnia 198€ roku
o godz. 13 na cmentarzu Łostowlckim
Wyrazy współczucia żonie składają
koleżanki i koledzy z B.P.T. „Teclunaprojekt”.

Koleżance Krystynie Sikoń
wyrazy głębokiego współczucia

z Dowodu śmierci

MATKI
•kładają:

dyrekcja i pracownicy z Zespołu
Zd^owctnej w Sopocie.

ZASTAWĘ
UOO P sprze
dam Lub zamienię na Fia
ta 126p. Tel. 52-48-42.

84-120 Władysławowo, al. Niepodległości 16

ZATRUDNI ZAKAZ

KAROSERIĘ Poloneza
oraz karoserie Audi 80 GLS
sprzedam, Tel. 72-22-99,

Ö mgr. inż. architekta - na stanowisko
kierownika Referatu Urbanistyki, Ar
chitektury i Nadzoru Budowlanego
^ mgr. inż. instalacji sanitarnych — na
stanowisko inspektora do spraw och
rony środowiska

SAMOCHÓD
Zuk Towos
sprzedam. Wiadomość: tel.
81-52-60.
G-25730
OPEL
Rekord 1500,
rok
■1983 tanio sprzedam. Tal.
31-09-48.
G-23765

O radcę prawnego na pół etatu.
Mieszkania nie zapewniamy. Qjoby pełnozatrudnion<r po przepracowaniu 1 roku mogą ubiegać się
o działkę budowlaną.

SYRENĘ 104. przebieg
34
rys. Km., sprzedam.
Tele
fon 57-80-78.
G-25762

Bliższych informacji udziela się pod
telefonu 74-08-40.

WARTBURGA 1979 r.. stan
dobry
sprzedam.
Tel.
50-53-06. po 16.
G-25578

nr

K-9334

MOTOCYKL
BMW. poj.
600
sprzeaam.
Mirosław
Maryńczak Gaansk. ul Ro
botnicza 21 m 7.

Spółdzielnia Niewidomych m. S. Janczura
w Gdańsku-Oliwie, ul. Bażyńskiego 32.
tel. 52-43-51 lub iel. 02-32-33*

JÓZEFA CZARNECKA
Z

URZĄD MIEJSKI,

Opiek}
X-9698

VW Golf diesel 1500 sprze
dam lub zamienię na nowe
go' Poloneza. Oferty 23770
B.uro
Ogłoszeń,
80-953
Gdańsk

ZATRUDNI
następujących pacownikow:
• specjalistę ds. finansowych
• elektryka
• hydraulika
• pracowników niewykwa’ifikowanych do przy
uczenia w zawodzie pędzlarza.

BLOK silnika, wał z tło
kami (beczka) 200 D sprze
dam. Gdynia. Krośnieńska
23, po 20.
S-7985
CIĄGNIK Ursus C 360, sil
nik na gwarancji
sprze
dam. Tel. 73-88-17.

Pi er wszem, iwo w zatrudnieniu maja inwalidzi.
Praca na I zmianę, wszystkie soboty wodne

Skierowanie należy uzyskać z Urzędu
Miejskiego — Wvdzial Zdrów a i Opieki
Społecznej w Gdańsku, ul. Świerczew
skiego 8-12,

MATRYMONIALNE
RENOMOWANE B,uro Ewa. Zasoa ’ ul
Dywizjonu
5 k-15, tel. 47-72-42.
godz
(il—12) — najwięcej ofert z
Trójmiasta i 'Wybrzeża.
INSTYTUT ONA 1 ON uła
twia zawarcie
znajomości
w kraju, za granicą. Gdańsk
37. skrytka
18
Telrfon
51-22-51.
G-24567
INŻYNIER domaior pozna
odpowiednią panią do lat
50,’tylko z Trójmiasta. Pro
szę o możliwie wyczerpują
ce oferty. Cel matrymonial
ny. Oferty GM 26414 Biuro
Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.
HALSZKA Żary poma
ga szybko, tanio dyskret
nie. Oferty; krajowe za
graniczne.
P-I029

NIERUCHOMOŚCI
DOM
jednor odzinńy
—
sprzedam . ewentualnie w
■ rozliczeniu
V&& lub M-4.
.Tczew, Spółdzielczą T
DOM i 1 ha ziemi — sprze
dam lub zamienię nó mie
szkanie
w
Trójmieście.
Ozorków’, koło Lodzi. Tele
fon Gdańsk 52-35-28.
DZIAŁKĘ 0 2 ha nad jezio
rem w Gołubiu Kaszubskim
— sprzedam. 80-280 Gdańsk
44, skrytka 1.
G-25477
RUMIA działkę budowlaną
800 m kw., ogrodzona uzbrojona blisko dworca —
sprzedam.
Oferty:
2-1999,
Bmro
Ogłoszeń,
8 958
Gdansk.
DZIAŁKĘ rzemieślniczą
z
rozpoczętą
budową
w
Gdańsku — sprzedam. Oferiy: 25199, Biuro
Ogło
szeń 80-958 Gdańsk.
ROZPOCZĘTA buciawę do
mu z materiałami' budowla
nyml w Straszynie- — osie
dle — sprzedam.
Oferty:
25166, B uro Ogłoszeń, 39958 Gdańsk.
PÓŁ
bliźniaka w Redzie
pilnie sprzedam lub zamie
nię na własnościowe M-3,
M 4 lub M-5. Tel. 78-31-51.
ROZPOCZĘTĄ budowę do
mu w Chwarznie — sprze
dam. Tel. 43-12-71. wewn.
248.
G-24460
2-letnią
plantację truska
wek,
pilnie.— sprzedani.
Tel. 56-22-03.
G-24872
SMIECHOWO — działkę bu
dowianą — sprzedam. Tel,
51-43-23.
G-24336
DOM Jednorodzinny kupię.
W rozliczeniu M-3 Motena.
Oferty 24594, Biuro' Ogło
szeń 80-958 Gdańsk.
DOMEK letniskowy z dział
ką w Kamieniu — sprze
dam. Tel. 20-18-51.
S-7911
WILLĘ luksusową dużą z
pomieszczeniem
na
war
sztat ' w Ciechocinku,
za
mienię
na podobną lub
mniejszą Gdynia -Sopot.'-Tek
grzecznościowy 20-52-84. go
dzina 19—22.
S-7J;ił
DOMEK 40 arów ziemi w’
Gdańsku zamienię na oreszkanie 3-pokojowe lub do
mek z ogródkiem. Oferty;
24438. Biuro Ogłoszeń 80-958
Gdańsk. 0,9 ha w Gdańsk u-Świto nie
pod siedksko ogrodnicze z
prawem zabudowy — sprze
dam. Oferty z ceną
25657.
B.uro
Ogłoszeń,
80-953
Gdańsk.
2 La z.emi ogrodnicze- —
sprzedam.
Olerty:
7940
UpT 81-301 Gdynia 1.

DZIAŁKĘ 5200 m kw., du
mek gospodarczo-mieszkal
ny, garaż, warsztat, mala
szklarnia, sad — sprzedam.
Chwaszczyno, Lisie Błota
31
S-7912
DZIAŁKĘ ogrod liczo-budowiańą 6000 m w Gdańsku
— sprzeaam. Tel. 41-67-37.
DOMEK 0,05 ha Szymanko
wo pilnie
—
sprzedam.
Gdańsk. Tei. 31-93-58 lub
teł. 41-91-72.
G-25591

SILNIKI, komplety napra
wcze, wtryski świece ża
rowe. chłodnice, zderzak’,
lampy, amortyzatory, łoży
ska. szyby, listwy no Mer
cedesa oraz części do Voirswagena poleca skIod ,,Po
limaru” Bydgoszcz. Dwor
cowa 37, tel. 220-115.

MAŁY
dom
czynszowy,
działka 600 m kw., wolne
mieszkanie 50 m w Tczewie
■- sprzedam, niedrogo. Ma
ria Karpińska,
Władysła
wowo. ul. Zuchów 13.
M-4 Przymorze, telefon, IV
piętro zamitnię na domek
w Trójmieście lub okolmy
względnie sprzedam
Tel.
52-90-01.
G-2576S

MERCEDESA Passata
—
Gr.lfa
_ kupię.
Telefon
32-83-59, godz. 11—17

DOMEK jednorodzinny
z
działka — sprzedam. F.iblag
tel UŚ-96. ___
G- 25571

SAMOCHODY
Kupno — Sprzedaż
— zamiana —
Atrakcyjne oferty. Ko
rzystne
warunki'. Tel.
32 -83-59,
godz.
11—17.
Sp Pr Pro Omnia■KMannHBin!a>7H«n

DZIAŁKĘ budowlaną w Łę
gow e
zamienię na samo
chód osobowy lub
sprze
dani. Oferty: 25782.
Biuro
Ogłoszeń. #0-958 Gdańsk.

HA TA 126 p dwuletniego
— kupię. Teł 47-70-27.

DOM jednorod?.: nny
stan
surowy zamknięty — sprze
dam lub inne propozycje
Położony;
Elbląg.
Ogólna
la. T el. 430-46. po 20.
1.5 ha ziemi, (staw. linia elektryczna) w Kościerzynie
— sprzedam. Paweł Cicho
cki, R3-400 Kościerzyna, ul.
Kolejowa 37
G-25821

MOTOCYKL Jawa 350
1
dwa kaski — sprzedam. Te
lefon 47-69-18 po i8.
SKRZYNIĘ biegów od Mer
cedesa — skrzydlaka, łań
cuch rozrządu Fiata i25p —
sprzedam Tel. 52-03-91.

GOSPODARSTWO 8 ha w
jb.owpjzu .2 km Qd Lębor
a. chlewnia, stodoła, chłód
nia. mieszkanie spółdzielcze
w tym 3 ha łąki, blisko je
ziora — sprzedam notarial
nie. Tel. 710-392 dzwonić po
dwudziestej.
3-8002

t

DZIAŁKĘ z zaawaitsowaną budową
w budownic
twie szeregowym (skrajne),
25 km od Gdyni sprzedam.
Oferty: 8000 UPT
31-301
Gdynie 1.
■ t
DOM 110 m kw., szklarnia
83 m kw., wszelkie wygody,
gaz ziemny
— sprzedam.
Zwara, Reda. Orzeszkowej
l
S-799o
PARCELĘ 620 m kw., z
domem parterowym, ogro
dem — sprzedam Telefon
71-03-73.
S-7972
DOM jednorodzinny w Ru
mi wolno stojący z ogro
dem l budynkiem gospodar
czym, pięknie położony —
sprzedam.
Oferty;
7963.
Biuro
Ogłoszeń
80-968
Gdańsk.
PÓŁ oiiżnlaka (lub cały) z
ogrodem w dobrym punk-:
cie Orłowu z powodu wy
jazdu — -sprzedam. Oferty:
7964, Biuro Ogłoszeń, 80-958
Gdansk.
WILLĘ atrakcyjnie usytuo
waną — pilme sprzedam.
ElbJag, tel. 24-603.
godz.
18—21G-25836
DOMEK letniskowy muro
wany, stan surowy włas
ność hipoteczna nad Jezio
rem nidumkim — sprze
dam lub inne propozycje.
Teł. 71-04-31.
S 788?
DZIAŁKĘ budowlano-ogrod
niczą z planami na rozbu
dowę 0,5 ha z domklem —
sprzedam, względnie
inne
propozycje. Reda Długa 38
Tel. 223-49.
P-397
MIESZKANIE
własnościo
we 2-pokojowe w
Starogardz e — kupię. Starogard.
Tel. 220-49
P-997
PORADNICTWO i pośred
nictwo w obrocie nieruchu
mościami (domy.
działki,
godz. 12—16. Gdańsk.
ul.
Rybackie Pobrzete 5-7 nr
4. Tel. 31-60-47.
G-23529
Pośrednictwo handlowe
kupi:
— luksusową willę w
Trójmieście,
— mieszkanie 2 i 4-00kojowe w starym budownictwie. Zapraszam
od
poniedziałku
do
czwartku, od 13 do 17,
Wrzeszcz, ul. H. Sawieklej 20 m 4 tel. 41-1548.
G-26993

MOTORYZACYJNE

SZUKAM wspólnika do bu
dowy domu wielorodzinne
go.. Gdynia,
Dzierżyńskie FIATA 126. 125, Poloneza
go 85, Żiółkowski. Telefon' do remontu kUDie.
Tel
22-38-30.
S-7933
33-83-88
G-25228
DZIAŁKĘ budowlaną
w
Rumi —. budownictwo dom
ków jednorodzinnych szere
gowych — sprzedam. Wia
domość — Gdynia, Sępia ?
fn 37.
• S -7933

NAPRAWY silników Vol
kswagens oraz regeneracje
bloków, prowadzi warsztat
w
Rumi,
Rozszczvnskiego 3. tel. 24-38-13.

MERCEDESY usobowe 1 do
stawcze' oraz samochody ln
nych marek poleca Skład
Konsygnacyjny Bydgoszcz.
Kaszubska 8. teł. 220-115.
TARPANA 233. rok produk
cji 1980 sprzedam. Telefon
grzecznościowy 741-448.
PEUGEOT — BUS, nadają
cy się do sprzedaży bagie
tek sprzedam. Tel. 41 -90-14.
ZAPOROŻEC 1982. oszczęd
ny gaźnik sprzedam, oraz
2 opony radialne 135-13, akumulator 60 A h nowy. Te
lefon 27-75-53.
G-25575
SILNIK Golfa D sprze
dam. Teł. 485 Gniew.

SILNIK do Zastawy HlOO p
— sprzedam Tel 32-03-13.
DACIA 1975 okazyjnie
sprzedam. Tel. 32-08-04.

—

FIATA 12 6p. 125p Poloneza
kupię. Tel. 32-63-69. (11—17)

SPRZEDAM
KAFELKI brazylijskie
16
metrów, podłogowe 3
m.
Tel. 32-10-79.
G-26275
PIANINO

Tel.

TELEWIZOR
Tel. 22-16-62.

52-37-86.
G-25491
czarno-Dialy.

G 26468

CENNY obraz osiemnasto
wieczny. Oferty: 25467, Biu
ro Ogłoszeń, Su-958 Gdansk.
LODÓWKĘ
Cristal
NRD,
używaną, stan dobrv. Tek
41-07-70.
G 25465
AUTOMAT
do
wypitku
pączków angielskich donat
Tel. 53-26-46
G 25418
KRCWĘ cielną. Władysław
taż. Juszkowo 1, koło Pru
szcza.
G 25353
Telewizor Aoior,
oecn. Tel. 56-55-36.

ekoi-

WIDEO z kasetami. E. Da
maschke, Oliwa, P.astowska 5/6, po godz. 16.
KOLUMNY Altus 75, słu
chawki SD-102/RS-1.
Tel.
56-51-36.
G 3552»
SPAWARKĘ wirową 1 Robura do remontu.
tanio.
Tel. 24 -33-00.
S-1095
OWCZARKA niemieckiego,
suczka 7-miesięczna po zło
tych medalistach, Telefon
21-14 Tczew.
G 25459
BARAKOWÓZ, gry telewi
zyjne Elbląg, tel. 405-19.
PIEC gazowy cm., produk
cji ZSRR. Tczew Telefon
20-17.
G 24919
RATLFRKI szczenięta, ru
ry
ogrodzeniowo-kanalizacyjne,
siatkę,
cegłę
150
sztuk. Gdańsk Kolonia Jor
dana 1
*
G 23830
ŁUCZNIK (szafkowy), szaf
kę, tapczany jedr.oosobowe. Tel. 61-43-26,
G 25653
LODÓWKĘ

Polar

rei. 2 1-43-24._____

135

L

s 7931

OVSRLOCK 1 maszynkę do
repasacjL Tel. 20-34-29.
SZAFĘ wnękową 90 cm,
wzmacniacz WS 304. Ofer
ty: 25682, Biuro Ogłoszeń,
80-958 Gdansk/
BELKI z modrzewia na boa
zerie. Te! 57-99-96
ROBOT A wieloc zynnosclowego KM-J, telewizor Librą.
Tel 41-13-68.
G 25727
LODŹ
motorową
plastik,
silnik Johnson 35 wraz z
przyczepą. Tel. 72-22-89
KAROCĘ konną, sanie oraz
bryczkę. Tel. 72-22-89.
SCHŁADZARKĘ do napoi
na ywarancji. lodówkę ma
łą Tel, 57-26-68,
BERNARDA tanio.
51-93-86. po 17.

Telefon
G 2564*

PIANINO. Tel. 51-59-75,
G 25572
CIĄGNIK Ursus 4011 ł tele
wizor Jowisz na gwarancji
Tel.
grzecznościowy
813590.
G 25599

8AIIYCKI
i -Li- ogue wczy zuu m

5

kw.,

maszynę sto’arska wieloczyn
ilościową Tel. 56-62-30.
AMATOR 2 b stereo, stan
idealny. Oferty: 25785. Biu
ro Ogłoszeń 80-958 Gdansk.
OBRĄCZKI ślubne 18 ka
ratów. Oferty: 25768. Biuro
»głoszeń. 80-958 Gdańsk.
CIĄGNIK. C-360 po kapital
nym remoncie, ciągnik gą
sienicowy
DT-59.
kołdry,
poduszki z pierza gęsiego.
Ka1 ttizy. ul. Łąkowa 27.
SZLIFIERKĘ dwuwalcową.
Paslęi
KI, !7 43.
E 747
NOWĄ amerykankę 2-osnbo
wą z pojemnikiem na posi.ifcl. Tc! i8-l3-47. po 16.
BLOKI gazobetonowc, rury
żeliwne 150 x 2000, używenę
opony
Micheim
14 x 145.
Tel. 51-17-55.
G 2793
Rf Al* na kurtkę.
57-17-78.

Telefon
G 23796

DACHÓWKĘ
rozbiórkową
Teł. 56-67-47 po 15.
J OTO KOMPLET do’zdalnego
fotografowania, obiektywy
Tel. 31-03-16.
G i58Ó&
.■SATURATOR, piec kaflo
wy mały. kompresor, wagę
towarowa. maszvnę' Singer
st& a. Fikusa, Teł. 23-37-49.
JAWĘ 350.
godz. 8—15.

Tel.

41-52-67
G 25813

KOMPUTER Timex 2048. na
gwarancji, tamo, Joystick
plus
programy.
Gdynia,
tel. 24-11-01.
s-8003
Otake na gwarancji. Tel. 24-33-66.
S-8003
RESZTĘ arewna
bunowla
nego. Td. 21-86-98. (15—20).
wideo

GRZEJNIKI panelowe uowe. umywalki, rury ocyn
kowane i cza-ne. ukradze
nia. Ofertv: 7991. UPT 313ni Gdynia 1._______________
SILNIK 3 kW (330) 220 V,
blachę ocynkowana. Oferty
7992. U PT. Bi-301 Gdynia 1,
BŁAM karakułowy urazo
wy. Tel. 24-14-76.
S-7981

------ ^----------

---------

MAGNETOFON
Aria
—
M-2407 S, tanio.
Te'eiün
20-35- 35. __ ___
S 7978
PIANINO Woikenhaucr (an
tyk). Tel. 51-73-06.
S-7971
°i ANI NO do remontu. Tel.
56-82-23.
G 25939
JAMNIKA
ośnńotygoclniowego,
czarnego.
Telefon
51-90-18.
.S-1119

M-2 Karwiny zamienię r.a
większe. Chętnie klare bu
downictwo. Tel. 51-23-3!. w
godz, 10—ib.
__ G 25429
V/EJR EROW O-Nanice, spół
dzielcze, 2-pokcje, 40 in kw’
zamienię na podobne lub
większe na trasie Gdynia
Pruszcz Gdański. Stare
budownictwo niewykluczo
ne. Tel. 41-92-68. w godz.
8—14.30.
__
_ G-25436
MAŁŻEŃSTWO
poszukuje
samodzielnego pokoju, mie
szkania.
Tel
52-37-84
W
godz. 10—1 g
______ G-25290
DWA mieszkania własnościo
we Sopot, 2-pokojowe eta
żowe.
wygody, * ogrodek
Zahianka l-pok^Jowe, wy
gody zamienię na M-4. Inne
propozycje UPT Sopot 1.
.-'kry t :a _77.___________ G-2523?
2 uczącym się paniom oonajmę pokój, TO. 32-1 ą-99.
M-3 spółdzielcze. GdyniaRedłowo. zamienię na 3-po
kojov.e w Trójmieście. rei
22- „u-68, pó 16.
G-25457
ZAMIAN
sprzedaż, wy
najem mieszkań 1 nieru
chomości. Agencja L Magmis, Sopot ł, skrytka 476.
STUDENT medveyny poszu
kuje pokoju. Tel. 20-86-81.
w godz. 17—19._______ S-7737
M-3 Morena zamienię r.a 3
tokoje — może by o sta_e
budownictwa, oferty 22211
Biuro
Ogłoszeń,
80-95S
<.dańgk._________________
ZAMIENIĘ mieszkanie M-2
z ATszelklmi wygodami w
Gdyni, na większe w Gdań
f ku
Dzielnica
Oliwa —
Wrzeszcz. Oferty 25548 BiUro Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.
DOMEK kwaterunkowy z
ogrodem zamienię na mie
szkanie Elbląg — Gdańsk.
Oi u iia. u_j_ P-zvjemna V.
MIESZKANIE. 56 m kw
wvgody. telefon
Gdansk,
bl'sko
dworca
sprzeaam.
re I. 31-97-46.__________0-25671
SOPOT — kwaterunkowe,
63 m kw., 3 pokoje, etażo
we, zamienię na M-4 Brodwino. Te" 51 -74-30. po 20.
PŁYTA Redłowska, 2-poko
jowe. 51 m kw.. zamienię
na podobne Oliwa—Gdansk.
Tel. 22-46-86.__________ s 7958
ZAMIENIĘ mieszkanie spół
ezie’eze M-4 w WejheiowieVanicach na równorzędne
lub mniejsze w Trójmieście.
Tel. 29-00-58
S 7956
M-2 kupię. Tel. 71-08-79.

M-2 Bród wino — sprzecam.
Tel, zi-83-64. gol/. 9—13,
COMMODORE
116.
Tel. 3-pokojowe. 55 m kw., I
telefon, garaż w
52-39-82. po 16.
S-1114 piętro,
Mińsku Mazowieckim, tnr.ż
WANNĘ 150 cm, kafelki. liwość pracy w Warszawie.
Tel. 22-45-74.
G-26018 ,połączenie kolejka elektry
czna) zamienię na mieszka
uOAZERIĘ
sosnową.
Tel. nie
w Trójmieście.
Tek
32-08-88 godz. 10—14.
46-38
Mińsk
Mazowiecki.
JUNKERSA PG-6 łazienko Okrzei_ Ha__m. 7.____ S-7926
wego. wannę, Tel. 52-51-61. POWRACAJĄCY
zamieni
lokatorskie M-4 >'53 m kw.)
KOMPLETNĄ
pracownię Gdańsk-Suchanino na wiek
biżuterii srebrnej, komplet sze
(także
piece).
Tel.
ną pracownię metaiop asty- 32-57-83._______________ G-25710
czną sprzedam lub wvdzier
żawie. D Riche-t. Ósowa. SPÓf.KA poszukuje pomie
szczeń biurowych o po
-ii. Myśiiborska 2.
wmrzchni 200 m kw
Teł.
MASZYNĘ dziewiarską _ 5,-34-49
K-9346
komputerową Singer.
Tek
22-48-78.
S-73G5 ODNAJMĘ piwnicę. 59 m
kw. i garaż. Pruszcz Gdańskl, ul. Norwida 25.
MEBLE starogdańskle. Tei,
»3-J8._______
G-2517!
2-pokojowe mieszkanie ku
pię. Oferty 25756 Biuio Ogło
ZAMRAŻARKĘ 600 1 nJ s" ■
s-eń. 80-953 Gdańsk
lę. mało używaną plus do
datkowy
agregat
oraz ZAMIENIĘ 'r 3 Słupsk r*
pralkę automatyczną yz.v- podobne lub mniejsze w
wana, lei. 62-36-61
Trójmieście.
Wiadomość:
Gd cnia. Polska__29._________
RADIO dwukasetowe . Uiner” moc 35 Wv '-■ystem no'- ZAMIENIĘ ''mieszkanie 3-po
by Equalizer. Teł. 32-04-46.
kojowe, kwaterunś owe
w
KUR 'U*»»
nowym budownictwie w Lę
borkUj
na
ićwnorzędne
lub
MALARSTWO
grąfikł
mniejsze' na trrenii Trój
porce’ane stvlowf
miasta. Wiadomość: Gdańskble oraz5 wszelkie obick-1
Nowv Port, ul. Wyzwolenia
ty kolekcjonerskie ku51 B/76.__________
G-25743
pisz-snrzedasz przez ufu
ro
Handlowe
.Art”.
SZCZECIN '1-3. 49,i spół
UVT Scoot 6, skr. poczt.
dzielcze.
przed
zasiedle
12.
G-22925 j
niem, zamienię na podobne
w Trójmieście. Wiadomość
tel. 23-54-05 lub Nowy Dwór
NAPISZ
—
Agencja
Gdański 66-36-4L
G-25799
1 Eanif Informacji. 81-494
Gdynia, ul. Kopernika
ZAMIENIĘ mieszkanie- 2-po
19. pośredniczy w sprze
kojowe w centrum Szczeci
daży, kupnie, zamianie
na na podobne w Trojmiewszystkiego.
kontakty
ście.
Oferty 25779 Biuro
rzemieślników, producen
Ogłoszeń 80-958 Gdansk.
tów. handlowców wysy
GDANSK
kwaterunkowe,
łamy wykazy ofert cały
39 m kw. z wygodami, te
kraj.
lefon, oraz spółdzielcze 63
m kw.. we Włocławku, za
mienię na mieszkanie
w
GRAMOFON GS-431. magnr
Gdańsku
3—1
pokojowe.
tofon M-8041. silnik do ZaTal. 41-19-50
G-25776
stawy 1100 p. Tel. 32-03-13.
wynajmę na 2 lata mie
SKRZYPCE altówkę, orga
szkanie
2-pOn.ojowe
z
tele
ny B-2, wzmacniacz ELT
fonem. Płatne z góry. Tel.
"ON -30. Tel. 52-13-02, po 16.
53-üö-OU, oc godz._ 13.______
WTELOCZYNNOSCIOW* i
MAŁŻEŃSTWO
poszukuje
rabiarkę do drewna.
Tek
samodzielnego
mieszkania
32-29-94.
____ G-26844
w
Trójmieście.
Tei.
51-58-09.
OWCZARKI
podhalańskie
białe obronne oraz ao pil ÓUPEUKOMi ÓFTOWE7kWa
nowania domów i miesz terunkowe, 30 m kw, z te
lefonem, w centrum Nowej
kań — Młynarczyk, Koście
Huty zamienię na podobne
rzyna. Młyńska
Trójmiasto.
Oferty
25795
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk.
KUPI£
>-osobowa lodzina poszuku
je . lub kupi mieszkanie.
SUBIT, lepar. Tel. 32-86-54
Najchętniej Wrzeszcz, Ofer
G 23760 ty 25803
Biuro
Ogłoszeń,
80-958 Gdańsk.____________
BONY PKO tel. $1-14-18.
M-3 Morena
umeblowane
________S 9=»i
odnajmę na 2 lata. Zapłata
BONY PKO, Spółdzielnia z gory. Oferty 25799 Biuro
Pracy „Pro Omnia”, tel. Ogłoszeń, 80-953 Gdańsk
32- ”3-59 (11—171
Q 23268 MŁODE
małżeństwo
z
POLIETYLEN wysokociśnie dzieckiem poszukuje miesz
niow’
oryginał.
Tel.
kania. Płatne z gory. Tel.
22-14-JL________________ S-78G4
5i-91-66.___________
Gt2S409
MASZYNĘ dc pączków an- ODDAM w dzierżawę lokal
gielskich Tel 31-72-58.
na warsztat. luO m kw. Tel.
Ti -35-68,
_
ÜJT977
32-63-91.
BONY PKO, tel,
poo LI—-18.
G 25662 POSZUKÜJi, lokalu z tele
CEGŁĘ dziurawkę,
pełną tonem (usługi kosmetycz
Dopra
komunikacja
oraz rozbiórkową. Oferty ne],
Biuro Ogłc8001 UPT. 81-391 Gdynia 1. Ofeity 259Ó1
szeń 80-953 Gdańsk.
BALE: świerk, sosna. Tel. DĘBICA, M-2 zamienię na
23-39-31._____________
S’7987
lodobne
w
Trójmieście.
Tel. 32-98. Dębica.
PIF-C gazowy c.o do 80 m
Tel, 51-22-12.
S 1115 itOMFORTO1# M-3 v rzy
Czerwonych
Kosynierów,
ZAGOSPODAROWANĄ azlat zamienię na większe, stare
kę ogrodnicza w Sopocie. budownictwo, może byc do
Oferty 1124 UPT, 81-701 So- remontu w Gdyni. Teiefon
_________
23-64-58
______ S-7965
GARAlt biaszany, tel 290- LUBIN, woj. legnickie
—
594.____________________S ':*916
spółdzielcze
3-pokojowt
CHRONOMETR (caąści). sek zamienię na mniejsze
w
Tel.
Gdynia
stant, oktant. kompas, teo Trójmieście.
35-17 31
___ G-24936
dolit.. Tel 32-32-91.
nagrane. DWA lokale (siła, woda),
VIDEOKASETY
Tel. 31-99-55.
C 24848 na cichą 40 m kw.. i głoś
ną 60 m kw. produkcję w
BONY PKO. Tel. 32-32-64.
Ornecie, oddam w dzierża
___________________ G-26U36
wę lub inne oferty 7975
UPT. .81-301 Gdynia 1.__
BONY PKfl, lei, 57-16-85.
G-234051 ZAMIENIĘ mieszkanie przed
zasiedleniem,
48
m
kw
BONY PKO, Tel. 31-94-6«
Gdańsk Chełm, na mieszka
G-26747 nie Wejherowo Oferty 7974
UPT, 8,-j'l Gdyn.e _L___
BONA PKO. Tel. 53-07-62.
G-22554 BUESZKANIE 3-, 4-pokojowe
Sopot — spokojna dzielni
BONY PKO. Tel. 32-32-01.
Cą kuplę. Tel. 51-05-61.
______________________________ C-£5u46
ZAMIENIĘ M-3 Zaspa na
BONY PKO,’ Tel. 41-76-30.
kwaterunkowe wleksze Tei.
_______ *
G-24615
51-22-47.
Sj-;o49
GDANsic M-2, spółdziel
SUBIT. lepar,
chemosü
Tel. 51-26-04
cze, zamienię na większe -stare budownictwo, piece
lemont, adaptacja, inne pro
pozveje (Trójmiasto). Te1,
LOKAJ E
20- 99-64, ^____________G-25133
_

197 (12721) 1986 - 08 - 25

ODNAJMĘ pokój student
ce. Oferty z ceną 25413 Biu~o Ogłoszen w-958 Gdansr
ZDECYDOWANIE sprzedam
mieszkanie + hala o po
wierzchni 259 m kw. 1 0.5
ha ziemi. Szymbark
koło
Kartuz__ tel. żj-ii4-73 do la.
ZAMIENIĘ
kwaterunkowe
3 pokoje, 68 m kw., Gdańsk.
Długa, na M-5 Cł.eim lub
Morena. Oferty 25481 Biuro
Ogłoszeń. 80-958 Gdańsk.

ZAMIENIĘ M-3 spółdzielcze
(Sopot-Kamienny Potok), na
większe z c.o. Tel. 51-71-04.
MIESZKANIE
typ
M-6
Gdynia-Pustki
Cisou’skii
zamienię na dwa w tym je
dno
3-pokojowe,
ofertv
25170 Biuro Ogłoszeń, 80-958
Gdańsk.______________________
MIESZKANIA w bloku, na
terenie Gdyni, z teletonrm
do
w’yna jęcia
poszukuję
Tel. 20-11-98
S-7863

BURO
Pośrednictwa
kupna-«prttdaży - niens
choinoścl — mieszkań.
Gdynia, ul Słowackiego
49, tel. 21-79-71. czynne
11—17. Proponujemy peł
ną
fachową
ooslugę,
również dla 1-g.u.
NOWI, mieszkanie spółdziel
cze, M-4, 60 m kw. w Ino
wrocławiu, zamienię na po
dobne w Trójmieście, Sła
womir Kołecki. Kiełoasiewicza 8/13 lnowi ocław
MIESZKANIA samodzielne
go
-• poszukuję,
Teiefon
22-44-78.________________ S-78!'i
M-3 Broanica, województtwo toruńskie, zamienię na
podobne w Trójmieście lub
okolicy. Ofertv: 2G467. Biuro
Ogłoszeń 80-958 Gdansk.
M-3 spółdzielcze Gdynla-Ćlsowa (I piętro) zamienię na
M-4
lub
M-3
Mo ena,
Chełm. Suchenino. Wrzeszcz
Ofertv: 56468. Biu”o Ogło
szeń 60-958 Gdańsk
SOPOT! Własnościowe M-3
zamienię na poaobne
w
Krakowie.
Oferty:
26702
Biuro
Ogłoszeń
80-958
Gdańsk.
M-3 O? iwa — kupie. Tel.
32-10-03._____________ G-26842
GDYNIA — mieszkanie kwa
terunkowe, 46 metrów, za
mienię na większe.
Te’
20-08-30.___
G-26827
ZASPA M-4. parter, zamie
nię na wleksze lub równo
rzędne. Ofertv: 26601. Biu
ro Ogłoszeń 80-958 Gdańsk.

PKAf A
SZYCIE lekkie, chałupni
czo__przyjmę. Tęl, 31-20-09.
tlC7.MIOW, stażvstę zatrud
ni Iiakiernia
Samochodo
wa. Wrzeszcz, ChrrannwskLgp 86.____________ 0-24716
PRZYJMĘ wspólnika 1 pra
cownika do zakłąau sto'ar
skiego, Tei. 69-20-34 Tczew.
ŚLUSARZA.
rencistę
do
montażu masz /n dziewiar
skich oraz ucznia p’zyjmie
Zakład Ślusarski. A. Stu
dziński. Sonot. a’. Nleood’e
;Hośi 1
TeL 51-14-98
KOBIETY i meżczvzn
do
pracy w ogrodnictwie orzvj
me. Ruda. Polna 4, te’ofon
78-33-23.________________ S 7959
ZAKŁAD Reinontowo-Budo
wlany zatrudni solidnvch
murarzy, pomocników eme
rvtów. Tel. 51-0' 79 , o 16
CZFL \DNIK i uczei
eśsr.edientks potrzebni do pi^
karni.
Wrzeszcz, Forns1
skiej 33,_____________ G-2575 i
PRZY TMĘ p-acę chałupn*cza Ofertv 25744 Biuro Ogło
szeń, 60-958 Gdańsk.
ZAKŁAD Murarski zatrud
ni murarzy — płytkarzy. r>n
mocników. Szoltal ..Srebrz>'
ski " — jawlion 11
POTRZEBNA
opieka
do
dziecka V'rzeszcz, ul. Dziel
na 7_
G-23772
PODEJMĘ prace chałupni
cza oprócz szveia. Gdvnta.
Srvar7ewska 22/35._______
PEDICUREYSTKĘ rencistkę
zatrudnię,
i kosmetyczkę
Oferty
7606
UPT,
81-301
Gcvnia _1^__________________
ZATRUDNIĘ sezonowi w
ogiodnictwie Olszynka. Mo
dra 72 B. __________ G-24970
J4URARZY ' mdarz’, “w: kwalifikowanych, pomocni
ków zatrudnię. Tel. 41-07-20.
82-28 15 U8-20)
TYNKARZY zatrudnię. Gd Yrzeszcz,
Traugutta
115,
Budo-wa
..Stołówka D.S ’
(,1^—16G-25163
PRACCV.’NlK \ w ogrodnic
twie,
łącznie z pamniem.
może być na 7/2 etatu.
Gdańsk-Oiszynka przvjmę.
Ofert;’ 26240 Biuro Ógłoszen._80-95a Gdańsk.________
SLUSaRZA
spawacza,
zatrudni Zakład SlusarskoProdukejuny Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Ceglana 6A.

NAUKA
ASYSTERT — matematyka.
Tel. 41-12-71, wew. 212.
OŚRODEK ZDZ Wrzeszcz
> 'ganizuje kursy dla po
trzeb własnych: kroju i
szycia, tkactwa
artystycz
nego, repasacji pończoch,
makramy oraz kursy: nie
etatowych referentów ppoż.
«.złocków komisji pc’-a'rn.techn., konserwatorów sprzę
tu ppoż. i przyuczenia do'
zawodu introligatora mala
rza budowlanego i deka
rza. Zgłoszenia:
GdańskWrzeszcz. ul. Miszewsklego
2. tel. 41-00-77. wewn. >2
lub 61 j 41-03-62.
OŚRODEK ZDZ we 'w :żesz
czu organizuje kursy kwa
lifikacyjne
w
zawodach’
rnmarr malarz, teleradiomei nanik
eiextromonter.
elektromechanik, elektryk,
mechanik samochodowy. b!a
charz, lakiernik, ślusarz-tokarz, aekarz, przetwórstwo
tworzyw aztucznych. złot
nik J ubiler, krawiec, hyd
raulik dziewiarz, kuśnierz,
kaletnik, SEP. Zgłoszenia:
Wrzeszcz, ul. MiszewsKi-igo
12. teł. 41-00-77, wew. 22 lub
61 1 41-03-62
K-9415
r'.vz w Gdańsku organizu
je kursy czeladnłczo-mistrzo
■sk e: kelner, kucharz, ple
karz
cukiernik,
stolarz,
cieśla, tapicer oraz kursv
przyuczające: kucharz, kel
ner, kierowników zakladö’.v
gastronomicznych, małe] ga
stronomil. kwiaciarśtwd., mi
nimum sanitarne, handlu
artykule mi rolno-spożywczy
mi. BHP, opoż 7-gło rżenia.
Gdańsk-Wrzeszcz, ul Dzierż
żyńskiego 7. Tel.
41-20-Sl
1 lb 4 -ńl-62

__

K -9444

W Gdyni ZDZ organizuje
kursv: mpłe.1 east onorm
handlu artykułami rolnb5DOżvwczymi.
kwiaciarski,
kierowmików zakładów ga
stronomicznych, kelnerski,
palacz c.o. dziewiarski i
k: oju i szycia dla potrzeb
własnych oraz czeladnicze
mistrzowskie w zawodach
mechenlk samochodovv ślu
sarz kucharz-keiner. Zapi
sy : Gdynia Słowackiego 53.
Te~ 20-92-03.________________
ZDZ przyjm”"“ zapisy na
kursv
k waMfikacyJne
w
branżach: Mechanicznej, eleklrycznej. drzewnej, bu
dowlanej oraz spawania ga
gowego i elektrycznego, pa
laczy c.o., SEP, kierowców
wózków akumulatorowych
obsługi suwnic BHP. ppoż
rrzewozu ładunków niebez
piecznych Zgłoszenia: St.arogard Gd ul. Mostowa 8,
tel. 234-81. Kościerzyna uh
Fo-naiskieJ 48
tel. 13-29.
Tczew, ul. Sobieskiego >'),
tel. 28-43.
K-9439
OŚWIATA wznawia zapisy
na kursy: - kwabfikac’’/ne w zawodach mechanicz
nych. elektrycznych, budo
wlanych,
drzewnych,
—
przy ucza jace do zatvodOw:
kucharz, kelner, stolarz bu
dowiany. mebiowv. cieśa
— d’a potrzeo* yvlasnych:
królu i szveia. dziewlarstwr ręcznego, haftu na ma
szvnle do srveia. Informa
cje. zapisv W'zsszcz Wa
ryńskiego 4. Teł. 41-21-82
w godr 7.30- 15-30.

LINGWISTA — Oświata —
prowadzi zapisy na kursy
języków oocych — telefo
niczna infot macja autornatvuzna czynna całą Jobę,
tel. 920. Zapisy: GdańskSledlce, ul. Malczewskiego
51, od godz. 7.30 do 15.30
teł. j2- 49 TL___
K-8Ł46
ZDZ w Malborku organizu
je kursy
czeladnlczo-mlstrzowskle zawodów: media
nik samochodowy, ślusarz,
hydraulik
elektryk, elek
tromechanik oraz spawaczy
gazowych i elektrycznych,
palaczy c.o. i kotiow wy ■
sokooiężnycli, małej gastro
nomll, kwiaciarstwa, prze
wozu ładunków niebezpie
cznych.
maszynopisania,
BHp. ppoż. oraz dla po
trzeb
własnych:
tkactwo
artystyczne kroju i azycia,
dziewiarskie.
Zgłoszenia
Malbork, ul. Sikorskiego 45.
rei. 29-97._____________ K-9429
OŚWIATA — przyjmuje zi pisy na kursy: — przyucza
jacc do zawoau spawacz
gazowy, elektryczny, ku
charz kelner, sto’arz, cieś
la palacz kotłów — kwa
lifikacyjne
w zawooach
elektromechanik,
elektro
monter. frezer, hydraulik,
tokarz, śmsarz, blacharz
cieśla,
dekarz, betoniarz,
kamieniarz, lakiern’k. ma
larz. murarz, zdun. posadz
karz zorojarz, stolarz, ta
picer. szk'nrz. — podnoszą
ce kwaMfikacje baiman-nnkser. informacje, zapisy:
Wrzeszc!. Waryńskiego 4
tel. 4H21-82.___________ K-9622
OŚRODEK Kształcenia Kle
rov/ców
ZT)Z — Gdansk
■wznawia kursy na katego
rię
B.
C.
Zgłoszenia.
Wrzeszcz. Miszewskiego 12.
tel. 41-74-16,
K-9686

TELEWIZYJNE.
Telefon
51-26-29.
G-26258
CYKLINOWANIE,
lakierov ani
Teh 51--41- 69
UKŁADANIE parkietu, de
sek, mozaiki (własne, powiei one). Teh 51-2t 04.
OBSŁUGI i pre^ramowania
mikrokomputerów
Unipolbrit 2086 (zgodnego progra
mowo z ZX Spectrum) nau
czysz się na
kursach w
ZDZ w Gdańsku. Zgłosze
nia i informacje: Wrzeszcz,
uh Miszewskiego 12 pokoj
39 lub 3. Teh 41-00-77, wew
nętrzny "I2 lu'1 A-0. 62.“
ELEKTRONICZNE systemy
alarmowe,
(fotokomorki)
Tel 22-13-02,
S-7390

ZGUBY

PROGRAMATORY — pralkh n; prawa. Te', 51-73-09.
SZCZURY, ka 'alucny
—
tru ję I eh_82-24-88.___
gospodyni. Tel.
WESELA
S-1046
82-24-88.
INSTALACJA naprawa antpn. TA 56
-3'" ____C-7167
ZAKf.AD Slusaiski montu
je drzwi (boazeria, blacha),
zamki, gałkowe, szyi r owe,
żaluzje, drzwi. harmonijKowe,
kraty. Teh 25-22-34.
PROGRAMATORY “Z ka
prawa pralek automatycz
nych. Telefon 20-48-29.
1NSTALATORSTWO
elek
tryczne wykonuję szybko
tanio.
solidnie.
Dariusz
Krajewski Gdynia. Berbe
rysowa 1/11. __________ S-7740

DEZYNSEKCJA — bez
pieczne i bezwonne pre
paraty zachodnie.
Ra
chunki, gwarancje. In
stytucjom rabat
Teh
53-13-05.
G-23723
PRZEDSIĘBIORSTWO
Matex
Gdańsk-OUWa,
Czarny Dwór 8 faluje
blachę na pokrycia da
chowe. Informacje: tel.
53-00-71, wew. 57.
ZAKŁAD
Dezynsek
cji
wytępi
skutecznie
prusaki
mrówki
mu
chy. Bezpieczne.
bez
wonne preparaty zachód
lie. gwarancja. Instytu
:jom rabat. Tel. 51-1B-99
ZAKŁAD
dezynsekcj1
wytępi wszelkie robac
two ojaz gryzonie stosu
jąc bezpieczne bezwon
ne prenaraty zachodnie.
Rachunki gwarancje, in
stvtucjom
rabat.
Tel.
51-91-53.
S-962

SPOŁEM PSS w
Gdyni
unieważnia zagubioną pie
czątkę o treści: ,.Sklep nr
168
Społem
Powszechnej
Soółdzielni Spożywców
w
Gd »’ni._____________
K -5350
bziEKANAT Wydziału A’cnitektury
Politechniki
Gdańskiej jniewatnia zagu
bioną legitymację studenc
ką nr 1143/42908 na nazwtsko Jacek Waraczewski.
STOCZNIA Komuny Pary
skiej w Gdyni unieważnia
zagub.oną przepustkę stałą
specjalną 005722. uprawnia
jącą do wjjścla na te-en
stoczni.
Ryszard
Szymichowski _______________ s-8007
SKRADZIONO prawo Jaz
dy kat A B. C, wydane
orzez UM Gdynia, Jerzy*
Dero! a._________________ S-8004
WYDZIAŁ Budownictw’a Lą
dowego Politechniki Gdań
skiej unieważnia zgubioną
legitymację studencką 14451,
Andrzej _Szym&ńskl.________
WYDZIAŁ Budownictwa Lą
dewego Politechniki Gdań
skiej unieważnia zgubioną
legitymację studencką 14443.
Ireneusz Jaskuła
ZGUBIONO
prawo Jazdy
kat. B. na nazwisko Anna
Raszewicz, wydane
przez
U 'zad M.ejskl w Gdyni
stocznia
Remontowa
N \UTA w Gdyni unieważ
nia zagubioną
przepustkę
7341._ZbignMv' 'Jarski.
ZGUBIONO prawo jazdy ka
tegorii B. na nazwisko Ad
riana Kreft.
i s-1122

PRACE stolarskie — wyko
nu je, leh 43 l7-2o,
TELFWIZYONE — Rubin.
FJęKtrbn, 'Telefon 53-0Q-U2.
CZYSZCZENIE dvwanow ~i
taplcerk’ Tel, ao-67-84.
UKŁADANIE, cyklinowanie
parkietu. Teł, 52 8o-54.
DREWNIANE.
plastykowe
drzwi harmonijkowe. Tel.
52-41-06
_ __ G-23166
CZYSZCZENIE
dywanów,
tapicerki. Rachunki.
tel..
20-96-28, goc.,. 9—18. _
OYKUNOW ANTE, lakieroyjnle. Teh 21-bo-64,________
CZYSZCZENIE
dywanów,
tapicerki.
Tel.
20-99-28.
21 .'7-33,________________ S-7304
AUTOAURM, 3 lata gwa
rancji. Tel. 41-34-57. godz.
16—19.
G-246H4
TAPETOWANIE.
Telefon
21-74-62.
S-7386
UKŁADA NIE parkietu
i
USŁUGI
Łser- Teł. 31-51-27.
ZAMKI
Ska biec
drzwi
dodatkowe, futryny. Wrze
RADIA, telewizory, wideo,
szcz.
Politechniczna
9.
Teh
przestrr j a r ie, Teh 41-24-53
-41-45-92._______________G-26099
ELEKTROINSTALACYJNE.
ZABUDOWY kuchri k ryT<y._56-44-64. _
G-'24207
tarzy
warsztat
stolarski.
Teh 41-54-10. po 18._________
EKSPRESOWE szye’e sp'v •
ni. Najmodniejsze fason’.. NAPRAW A. pralek automa
Teh 710-493 _
S-9724 tycznych. Tel. 41-41L87
SOLARIUM CHAŁUPY, pro CYKLINOWANIE.
Telefon
mieniaml
UV-a
Wolffa: 57-02-43.
G-2 »522
bezpiecznie opala, łagodzi CZYSZCZENIE
dyv a now,
bole reumatyczne, v'zmac- Teł. 51-10-64.
G-23533
nia włosy. łeczv trądzik, po
MONTAŻ drzwi (obicie b!a
prawia cerę i krążenie. Ce
ny letnie obniżone, zaspa- chą, wygłuszanie) uszczelnia
nie, zamknięcia okien ża
Sta’-towa 30, Teh 56-51 -9i.
CIESlfiL^TWO,
układa ie; luzje. Teh 56-24 29, go.iz.
7—9.
■" '
0-24323
podłogi, parkietu, cyklino-’
Telefon
CYK1-INO WANIĘ.
wqnle, T -1, 52-07-28._______
52-13-85.
G-24932
INSTALACJA anten.
lei. CZYSZCZENIE
dywanoy,.
39-40-03, g„dz. 8—10.________
tapicerki. Telefon 31-02-03.
MALOWANIE, tapetowanie. DRZWI harmonijkowe. Teh
Teł. 20-72-33.
S-5385 41-45-92._______________ G-26093
PRZEKŁADANIE,
układa DODATKOWE drzwi (futry
nie. cykllnowanie. lakiero ny stalowe) kraty. Telefon
wanie parkietów. Telefon 20-55-48, 20-58-87.
S-7245
58-78-89,_______________ G-20933 CYKLINOWANIE.
Telefon
G-251221
UKŁADANIE boazerii, szyb 57-26-19.
ko, solidnie. Teh 56-53-61.
NAPRAWA lodówek, zamra
Żarek. Tel. 51-70-91.
TeL
PRZEPROWADZKI.
32-36-03.
G-24235
CYKLI NO W ANIE, Telefon
23-65-19.
_________ G-2352J
MALOW \NIF ‘ar“tc vanie
eh 3: „7 lł3, '
G-26445
ANTENY RTV zbiorcze indvw.viua.ne. Tel.. 57^41-90.
PRZEPROWADZKI .Lebi' ■
wozem —- cały kraj.
Tei.
i>l-a 19.______________ C-2v>3J4
ALARMOWE
instalacje
przeciwwłameniowe.
Tel.
23-61-73.________
Q-24288
DREWNIANE drzw’i harmonijkowe. _Tv' 31-60-48.______
CZYSZCZENIE "dywanów i
tapicerki. TeL 56-51-71,
PRACOWNIA Kob .r Sopot
aeja
Niepodległości
7?,7.
Tei. 51-39-08. W; konuje koi
dry i poduszki wraz i czy
szczeniem pierza z materia
łów własnych i powierzonych._______ ________G-22147
INSTALOWANIE autoai«..mów. iadiotx!biornlków sa
mochodowych. Sopot, aleja
Niepodległości 638 Telefon
5’_-78-97,
U -24113
,
DRZWI futryny, zabezpie
czanie przeciwwłamanlowfc.
Teh 51 -80-72. 23-4?-26
CZYSZCZENIE
dywanO’ ,
W-kła, zln. Tgl 4L 40 Oh___
PRZEPROW KS ZKI meblo
wozem
Tel. 47-62-88.
JOV/TSZ
nap-awK Tel.
32-85-99
G-28683
PRZEPROWADZKI. Telefon
.j, 53-83. ______________ G-24238
SOLIDNE
zabezpieczanie
przeciwwłamanlowe, tapicer
skie wyciszanie drzwi. Teh
Si-gu-lK,
65-73. ____G"2?38?
UKf A DA NIE, cyklinowarfe
lakiei owanle. Tel. 12-44- 7!
Żaluzje - różne. Telefon
41-84-13._______________ G-25928
CZYSZCZENIE,
dywanów,
la pif 4 rkł Te!. 41-33-81.
UKEjADANIF so-zedaż par
kietu 1 :1 56-73-61. 51-73-51
ŻALUZJE. Tel. ’«-2$-07.~~
_______________________ G-24312
PRZEPROWADZKI meblowozem. Teh 71-03-40.______
KRATY, bramy 1 ogrodze
nia drzwi dodatkowe. Teh
22-*0-77,________________ S-7629
CZYSZCZENIE
ri\ "«DOW,
tauicerki. Tel. 21-72 77
DRZWI dodatkowe futrynv. tanicerka. Td 4;-31-i9.
ANTENY
RTV.
Telefon
31-55-55. no 16.
G-2.3036
■TOWTSZ
serwis. Telefon
32-26-81.
G-23583
CYKLINOWANIE. lakiero
wanie nodłóg. Teh 52-16-69.
CYKLINOWANIE.
56-26-31.

Telefon
G-23S77

RÓŻNE
ZESPÓŁ muzyczny.
Tel
G-25Ö05
32-51-91.
RENCISTKA
posiadająca
telefon może przyjmować
zlecenia, heh 32-25-99. ,
POSIADAM ogrodnictwo ^i.S
ha (560 m kw szklarni) o
wyjątkowych walorach re
kreacyjnych (rzeka, las sta
rę drzewostany,, zabytkowe
zabudowanie) w mieueowoś
ci wczasowej — oczekuję
propozycji. Szynal. Tleń, ul
Czerska,
woj,,
bydgoskie.
Te. 28. _____________ G -25-, 17
PRZEJMUJĘ wesela, przy
jęcia — restauracja.
Tei.
31-50-63, godz. 16—22
WSPOLN1K.A
— hodowia
świń lub nutri — przyjmę
Tch 31-59-63 godz. IS- !2.
FORMY okularowe wtrys
kowe, zamówię u wybitnego fachowca. Teh 51-24-12.
SKLEP Budowlany GdansKLipce. Jedności Robotniczej
375 czynny 10—18. POLEC A
W
DUŻYM
WYBORZE:
— Doazefię,
— mozaikę parkietowa.
— wanny,
— slewozmywaki,
— farby o.ejne,
— terakotę,
— kafelki,
— grzejniki żeliwne
— grzejnik, aluminiowe
—płytki i lewacyjne.______
KSIĘGI handlowe, podał
kowe, kalkulacje poprowa
dzę Tel. 51-63-39.
AUDIO VIDEO , — wy
pożyczalnia kaset wideo,
— przegrywanie kaset wi
deo,
—
przegrywanie
płyt coinpactowych, noieca: Sp-nia Pr.
PRO
OMNIA Oliwa, uh Be
niowskiego 62. Telefon
52-38-44, godz. li—19.

FUNKU TONALNE i estety
czne żaluzje okienne pro
simy zamawiać: sklep me
blowy Gdyńia-Ciśowa, ui.
Owrana
(obok
pawilonu
Pohnozbylu) sklep meblowy
Gdańsk-O iwa, uh Obroncow
W-brzeża.____________ g-24:93
ZAMIENIĘ nową kurtkę z
lisów na telewizor kolo
Teh 22-44-78.__________ S-7394
NOWO otwarta
wytwór
nia parkietu. Zibniew Zbo
rowski.
Gdynia.
Wielki
Kack,
(obok
cmentarzaj.
Spokojna 30. Tch 22-05-41*.
KOMPUTEROWĄ piognozę
żvcia, biohoroskop zgodno
ści partnerskiej,
biorytm
horoskopy
— partnerski,
indywidualne Błyskawicznie
otrzymasz przesyłając datę(v)
urodzenia.
Bio'esl
78-69C Wałcz sirrytka s:,

-X^Z-k.
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Oport f sport # sport # sport # sport # sport Cl sport
W kraju
i na świecie
MI3TRZ03TWA POLSKI
W TENISIE
Mistrzem Polski w grze
pojedynczej mężczyzn zo
stał
Wojciech
Kowalski
{Goplanie Inowrocław!, któ
ry w finałowym spotkaniu
pokonał Lecha Bień! ;owsaiego (SKT Sopot, 8:7. 6:3,
6:1, 6:'i.
Tenisową mistrzynią Pol
ski w grze pojedynczej pań
została Ewa Żerdecka (Stal
Stalowa Wola), Która w
finale pokonała Kaarzynę
Nowa«
(MKT Łódź) 7:6,
6:2.
W
aeblu
mężczyzr
zwyciężyła para Wojciech
Kowalski,
Tomasz
Mali
szewski
po wygranej
z
Waldemarem Rogowskim i
Maciejem Przybylskim 7:3
6:4. a gra podwójna kobiet
zakończyła
się
wygraną
Ewy Żerdeckiej 1 Magdale
ny Mróz nad parą Elżbie
ta Siesicka Katarzyna No
wak 6:3, 7:3.
R. WÖJCICKI
STRZELIŁ BRAMKI*
Zespół Romana Wójcickie
go 1 Anarzeja Buncola FC
Ilomburg
zremisował
na
własnym boisku i:i (0:0;
w meczu I ligi piłkarskiej
RFN z Schalke 04. Beniaminek Bundesligi oblął pro
wadzenie w 63 rm-n. po
celnym
strzale
Romana
Wójcickiego. Na dwie mi
nuty przed końcowym gwlz
dklem sędziego goście wy
równali ze strzału Thona.
Eintracht Frankfurt, w któ
rym
występuje
Włodzi
mierz
Smolarek
pokonał
na
własnym
boisku FC
Nuernberg 1:0 (0:0). Zwy
cięską bramkę zdobył w
52 min. Berthold.
REKORD ŚWIATA
Rekord świata w finało
wym wyścigu na 50 m st.
d< w. kobiet ustanowiła na
MS Rumunka Tamara Coetache. Jej wynik — 25,28
Poprzedni rekord należał
do tej samej zawodniczki
1 wynosił 25.31.
Klasyfikacja
medalowa
pływackich
mistrzostw
świata: NRD — 14 zło
tych, 12 srebrnych, 4 brą
zowe USA odpowiednio 8
-- 10 — 13. Kanada 4 —
2 — J RFN 4 — 2. — 1,
Węgry 3 — 0 _ 0. ChRL
2 — 4 — 1, ZSRR 2 — 3 —
7, Rumunia .1 — 0 — i.

O awans
do ligi TKKF
OgnisKO TKKF „Wyspa” w
Gdańsku
organizuje turniej
piłki nożnej drużyn ubiegają
cych się o awans do II ligi
oenlsk TKKF w m. Gdańsku.
Zebranie organizacyjne odbę
dzie się w czwartes 28 bm. o
gtdz. 17 w siedzibie „Wyspy'”
na stadionie MRKS przy' ul.
Załogowej 1.
iko)

Pierwwy dzień finałów podczai odbywających się w Mon
trealu mistrzostw
świata
w
kajakarstwie przyniósł ekipie
polskiej jeden srebrny 1 jeden
brązowy medkl. Marek Łbik 1
Marek Dopierała w wyścigu
kanadyjek dwójek na dystan-

Przed MS
na żużlu
Coraz większa gorączka pa
nuje na Śląsku przed zbliżają
cym się XLI finałem indywi
dualnych mistrzostw świata na
żużlu, który rozegrany zostanie
za tydzień — 30 bm. na Siadio
nie Śląskim w Chorzowie. Przy
Jedzie kilka tysięcy kibiców
sportu żużlowego z zagranicy'
m. In. z Anglii, RFN. Danil 1
Szwecji. Do biura organizacyj
nego nadeszło również zgłoszę
nie na zarezerwowanie biletu
wstępu dla 5-krotnego b. mi
strza świata — Ove Fundina
ze Szwecji. W katowickim Klu
bie Międzynarouowej Prasy i
Książki otwarta zostanie wy
stawa fotograficzna pt. „Wiel
kie finały”.

Wysoka porażka

żużlowców Wybrzeża
W meczu I ligi żużlowej Stal
Górze w pokonała wysoko na
własnym
torze
Wybrzeże
Gdansk 6*.26. Najwięcej punk
tów zdobyli dla Stair: J. Rem
ba* 15, R. Franczy szyn 12, K.
Okupski H 1 Piotr Świst 8,
zaś dla Wybrzeża: M. Berliń
ski 8, D. Stenka 8 1 G. Dziko
wski 8. Nie wystąpił Z Piech
(kłopoty
zdrowotne).
Mecz
obejrzało 6 tys. widzów.
W pozostałych meczach T li
gi paoły wyniki: ROW Rybnik
— Falubaz Z. Góra 45:45, Unia
Tarnów — Kolejarz
Opole
48:42, Unia Leszno — Apator
Toruń 54:36 Polonia Bydgoszcz
— Stal Rzeszów 59:31,
15 22 + 109
Polonia
15 20 + 130
Apator
15 18 + 157
Falubaz
15 17 -t 136
Unia L.
—46
15 16
Stal Rz.
15 15
+ 82
Staj* G.
—76
15 14
Wybrzeże
15 12 —104
ROW
15 10 —164
Unia T.
16
3 —224
Kolejarz
•
•
•
ub.
piątek
na
Rozegrany w
półfinałowy
gdańskim torze
turniej o „Brązowy Kask” za
kończył się sukcesem P. Świ
sta (StaJ Gorzów) — 13 pkt.
Spośród zawodników GKS Wy
brzeże w pierwszej
ósemce,
która wywalczyła awans do fi
nału, znaleźli się: J. Olszewski
— n« drugiej pozycji —
13
pkt. 1 S. Abakumow —
na
ósmym miejscu — 9 pkt.
(ko)
1.
2.
3.
i.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ale 1000 m zostali w'temWtrzami śwla a. Zwyciężyli Janos
Sarusi Kis i istvsn
Vaskuti
(Węgry). Robert ChwtałkowŁk
Kazimierz Krzyżar ki, Grzegóra Krawców i Wojciech Kur
piewski również na dystansie
1000 m w czwórkach kajako
wych minęli linię ir.ety
na
trzecim miejscu.
Zwyciężyli
Ferenc • Csipes, Zsolt Gyulay,
Laszlo' Fidel, Zoltan
Kovacs
(Węgry) przed osadą NRD Ja
nusz Wegner i Maciej Freimut
w dwójkach kajakowych na
1000 m uplasowali się na czwar
tym miejscu. Wygrali Daniel
Stoiam i Angelin Velea (Rumu
nia) przed Andre Wonllebe i
Frankiem
Fischerem
{NRD).
oraz Grantem Kenny i Steve.
Woouem (Australia).
Pierwszy dzień finałów na
kajakarskich
MS
przebiegał
pod dyktando zawodniczek 1
zawodników węgierskich. Re
prezentanci tego kraju udeko
rowani zostali trzema złotymi
1 jednym srebrnym medalem.
Druga kajakowa potęga Rumu
nia zdobyła dwa złote medale
1 jeden brązowy medal, Bez
złota jak na razie są kajaka
rze NRD i Jest to jedna z naj
większych sensacji mistrzostw.
W rozmowie telefonicznej wi
ceprezes
Polskiego
Związku
Kajakowego Edward Serednicki powiedział dziennikarzowi
PAP: „Jechaliśmy na mistrzo
stwa
z zamiarem
zdobycia
dwóch medali 1 j2 punktów
Po pierwszym dniu plan wyko
naliśmy co wcale nie znaczy,
że zawodnicy spoczną na laurach. Sukcesy kanadyjkaizy i
czwórki kajakowej na pewno
wpłyną na zawocinikćw mobili
zująco W finałach
wystąpią
Jeszcze trzy polskie osady A
wracając do pierwszego dnia
finałów...
konkurencja
w
dwójkach kanadyjkach wyraź
nie wzrosła. W tej konkuren
cji suktesy odnoszą zawodnicy
najbardziej odporni psychicz
nie i najlepiej przygotowani.
Do takich właśnie zaliczają się
Marek Łbitk i Ma:ek Dopiera
ła. Kanadyjkarze i czwórka ka
jakowa pokazali się na torze
w Montrealu jako zawodnicy
doświadczeni, dobrze w'szkole

W ioś.’ ar s k ie mi sir z o«tw a ś Wi a
ta: poiska’ czwórka ~ podwójna
(Andrzej Krzepiński, Sławomir
Cieślakowski, Mirosław Mruk
i Waldemar Wojda)
zdobyła
na torze w Nottingham srebrny medal. Tytuł mistrzowski
przypadł w
udziale
osadzie
ZSRR, a brązowy Kanadzie.

WIOZEW: Bolesta, Kamiński,
Podsiadlo, Walczak,
Przybyś,
Vvraga.
Dziuba (od 70 minGierek). Leszczyk, Ka.irys <od
86 min. Cisek), Iwanicki, Putek.

w dziesiątej partu
Dziesiąta partia rewanżowe
go meczu o tytuł szachowego
mistrza świata pomiędzy obroń
cą trofeum Garrym Kasparo
wem i Anatolijem Karpowem
zakończyła sie w sobotę
w
Londynie remisem
który za
proponował Kaspa: ow. Partia
ta zostaia odłożona w piątek
wieczorem po 44 posunięciu
białych, którymi, grał Kaspa
row. W soDotę Kainów za
akceptował propozycję obrońC"v tvtuUi i partia nie 7ostała
wznowiona. W meczu prowa
dzi Kasparow' 5.5:4.5 pkt.

7na!;omity poł¥ki pilot sportowy w lataniu precy
zyjnym KRZYSZTOF LENARTOWICZ w
swojej
wspanialej maszynie.
Fot. CAF

Bez rekordowych wyników
no spartakiadzie sztangistów
W hali Stoczniowca Gdańsk przy ul. Opolskiej na Przymo
rzu zakończyła się XIXI Ogólnopolska Spartakiada Młodzie
ży w podnoszeniu ciężarów, przy czym impreza stanowiła
jednocześnie mistrzostwa Polski juniorów do lat 20. Poziom
sportowy zaprezentowany przez młodych sztangistów (a wy
stąpiło ich ogółem ponad 150) był bardzo przeciętny, nie padł
ani jeden record Poiski Juniorów. Jak stwierdził szef wy
szkolenia PZPC Andrzej Skiba miodzi adepci sztangl impo
nowali ambicją, zaciętością walki, lecz ich wyniki nie do
równywały poziomowi organizacyjnemu spartakiadowego tur
nieju.
Medalistów w najlżejszych
kategoriach Wagowych podaliśmy juz w sobotnio-niedzielnym
wyaaniu ,.DB”. A oto zdobywcy czołowych lokat w ko'ejnycb kategoriach.

Pod dyktando

„7 Startu Bratysława

Przez trzy dni w Elblągu Start Gdansk 19:16 i rremiodbywał się międzynaioao- sowały ze Staitem Elbląg
wy turniej piłki ręcznej ko 20:20.
biet o puchar RG
ZSSP
Drugą lokatę w turnieju
Start. Trofeum to -wręczo- zajęły zawodniczki bułgarno
zawodniczkom
Startu skie z drużyny Lokomotiw
Bratysława, które pokonały P'owdiw,
która
odniosły
Lokomotiw Plowdiw 31:17, zwycięstwa nad Startem ElCracovię
Kraków
29:20, bląg 25:20 i Startem Gdańsk
22:19 oraz zremisowały z
Cracovią 22:22. Na trzecim
miejscu uplasował się Start
Elbląg, wygrywając z Craco
vią 23:17 i Startem Gdańsk
16 10. Gdańszczanki zajęły
czwaitą lokatę, pokonując
ostatnią w turnieju Craco\'ię 24:18.
Najlepszą zawodniczką el
bląskiego turnieju uznano
Ewę Szeląg z drużyny gos
rokrolnie triumfowali bowiem rugbiści
podarzy, a bramkarko Czesz
ZSRR i tyle samo zwycięstw mają na
kę Mercelę Bezakową ze
swoim koncie Rumuni.
Startu
Bratysława. Tytuł
Oto dokładna statystyka historyczna
najlepszej snajperki przy
imprezy: I turniej w Bukareszcie 1977 r.
padł Marli Duresinowej ze
— 1. ZSRR, 2. Rumunia, 3. CSRS, 4.
Startu Bratysława, która zdo
NRD, 5. Bułgaria, 6. Polska; II turniej w
była 40 bramek. W plebiscy
Warszawie 1978 r. — 1. ZSRR, 2. Polska,
cie na najsympatyczniejszą
3. CSRS, 4. NRD, 5. Bułgaria; III turniej
zawodniczkę zwyciężyła Li
w Słonecznym Brzegu 1980 r. —
1.
dia Wiśniewska ze Startu
ZSRR, 2. Polska, 3. CSRS, 4. Bułgaria,
Elbląg.
5. NRD; IV turniej w Berlinie r981 r. —
Końcow* tabłl* turnieju.
l. Rumunia, 2, ZSRR, 3. NRD, 4. Polska,
5 CSRS, 6. Bułgaria; V turniej w Pradze
1. Start Brat.
7:1 99—73
2. Lokomotiv Pi.
5:3 86—92
1982 r. — 1 Rumunia, 2. ZSRR, 3. CSRS,
3. Start Elbląg
5:3 79—72
4. NRD, 5. Bułgaria (Połacy nie ucze
4. Start Gdańsk
2:6 69—75
5. Cracovi»
stniczyli); VI turniej w Moskwie 1983 r.
1:7 77—98
(am)
— 1. ZSRR, 2 CSRS, 3. Rumunia, 4. Pol
ska, 5. Bułgaria, 6. NRD; VII turniej w
Sofii w 1984 r. — 1. Rumunia, 2. Pol
ska, 3, CSRS, 4. Bułgaria; VIII turniej
w Bukareszcie 1985 r. — 1. Rumunia, 2.
ZSRR, 3. Polska, 4, CSRS, 5. NRD. 6.
Bułgariu. Wyniki Polaków w t}m ostat
nim turnieju: 15:4 z Bułgarią, 10:62 z
ZSRR 25:1? z CSRS.
Dlaczego Sopot *tal się gospodarzem
Drużumy III ligi piłkarskiej
IX Turnieju Przyjaźni? Powierzenie te
rozegrały trzecią kolejkę spot
kań.
Tym razem,' z wyjątkiem
mu ośrodkowi organizacji imprezy to
MOStR. poszczęściło się wszym. in. wyraz uznania dla pracy sekcji
stkim pozosł»łvm wy brzeźowym
rugby Ogniwa Sopot, która stała się czo
zespołom, które wygrały swoje mecze.
łową w Polsce. W klubie tym może za
imponować zwłaszcza praca z młodzie
GRUPA II
żą. Sopocka drużyna juniorów starszych
MOSiR Gdańsk
Ilana Tozdobyła miserzosiwo
Polski w la.acn
ruń 0:2 (0:0). Bramki dla Elr
1982, 1983 i 1985 a w 1984 r. wywal
ny zdobyli Gonde
w 47 i
czyła srebrny ^medal MP.
Rorańczyk w S0 min.
Skład
MDSiR: Burzyński, Wąsik Ma
Nic zatem d/iwnego, że w 28-osobolachowski. Tloppe Kopeć, Lad
wt j kadrze naszych repi ezentantow na
kowski (Józefowicz), Rychlik
nadchodzący 7mniej Przyjaźni znalazło
(Bałek), Oryboś. Podleckl. Ja
błoński. San-kiewloz. o poraźiię najwięcej juniorów z Ogniwa
—
ce
gdańskiego beniamlnka któ
sześciu. Są to: Nuremberg, Kędzior, Bo
ry rozegrał ten mecz w Karrys, Formeln, Pędzickt i Sokołowski. Po
tuzach, zadecydowała abseneja kontuzjowanych stoperów
nadto w kadrze są: Jaroszewicz, Pliszka,
Makowskiego i Piotrowskiego
Trojanowski i Koper z
Visu Siedlce,
oraz słaba postawa pomocniJanka, Popławski, Kazimierski, Szypro
ków.
Kujawiak Włiocławek — Wiwski I Kowalski z Orkana Sochaczew,
*1a Tczew 1:4 (1:2). Biamki
Olenaer i Cholewiński z Lechii Gdańsk,
zdobyli: dla Kujawhaka Kwiat
J. Hyiy, K. Ilyiy i I.isinski z Budowla
kow'ski W' lr min., dla Wisły
nych bódź, Berazik, Gąsiorów ski i Pasz
W
kiewicz z Budowlanych Olsztyn, Kensy,
Zatejarz 1 Kozak z Budowlanych Lublin.
Pokorski ze Śląska Ruda Sl. 1 Rybacki
z Posnanii.
Trenerem polskiej reprezentacji jest
Włodzimierz Całka, a kiei ownikiem —
szef sekcji rugby Ogniwa Sopot
—
Krzysztof Cackowski, Zadanie postawio
ne biało-czerwonym brzmi: zaiąć mini
mum trzecie miejsce, co ni» będzie Łat
I LOSOWANIE
we, gdvż Polacy nie są jeszcze naleźyS. 6. 21, 29, 42, 44
* cie zgrani
PAWF1. KOWALSKI

LECHIA: Stawarz, Ługowski,
Ambroziak
Salach, Oblewski,
Cvbulski, lYlichaltzak. Pizygodzki (od 20
n.in.
Łazarek),
Bak. Pękala, Nowicki

Remis

Turniej Przyjaźni w rugby
IEDAWNO Zawody Przyjaźni mło
dych gimnastyczek artystycznych *
z państw demokracji ludowej mia
ła Gdynia teraz do przeprowadzenia po
dobnej Imprezy ale w zgoła hinej dyscy
plinie — rugby gotow'y jest Sopot Ńa
gdyńskiej macie zawodniczki liczyły so
bie po 12—13 lat, maksimum 14, w So
pocie wystartują znacznie starsi, bar
dziej fizycznie rozwinięci juniorzy do
lat 18, bo rugby jest twardą, kontakto
wą grą męską I tu „motylem" być nie
można.
W sumie w akcji ujrzymy reprezen
tacje sześciu krajów — Bułgarii, Cze
chosłowacji, NRD, Rumunii, ZSRR i Fol*ki. Stawka została podzielona na dwie
grupy eliminacyjne.
Piętnastka biało-czerwonych znalazła się w grupie wraz
z ZSRR i Bułgarią, a w drugiej wystą
pią Rumuni, Czechosłuwacy 1 rugbiści
NRD. Późnej w fazie finałowej zwycięz
cy grup stoczą ze sobą pojedynek o
pierwsze miejsce, drudzy w grupach o
trzecie itd.
Nie wszystkie mecze odbędą się na
kameralnym stadionie Ogniwa Sopot, na
którym rozegrany został pamiętny poje
dynek seniorów o Puchar FIRA Polska
— Hiszpania. W celu spopularyzowania
fugby na arenę spotkań Turnieju Przy
jaźni obrano także kilka innych miej
scowości w woj. gdańskim, mianowicie
Purk, Choczew'o, Pruszcz 1 Starogard.
Tam gra owalną piłką jest mało znana
1 może stanowić atrakcję.
Szczegółowy terminarz turnieju przed
stawia się następująco: środa 27 bm.
godz. IR.30 w Sopocie: ZSRR — Bulga
ria, wcześniej bo o godz. 11 w Pucku:
Czechosłowacja — NRD; czwartek 28
bm. godz. 17 w Choczewie: Polska —
ZSRR i również o godz. 17 w Pruszczu:
Rumunia — Czechosłowacja; piątek 29
bm. godz. 17 w Starogardzie: Polsku —
Bułgaria i także o godz. 17 w Chocze
wie: NRD — Rumunia; sobota 30 bm.
jest dniem przerwy w rozgrywkach;
niedziela 31 bm.
godz. 11 w Pucku:
mocz o piąte miejsce w turnieju, godz.
14.30 w Sopocie: mecz o trzecie miejsce
1 o godz. 16.30 także
Sopocie: pojedy
nek o pierwsze miejsce.
Kibiców cieKdwi zapewne — kto wy
stąpi w roli faworyta. Ogólnie można
stwierdzić, że w młodzieżowym rugby
układ sił jest podobny jak u seniorów!
Głównymi kardydatami do wygrania so
pockiego Turnieju Przyjaźni będą więc
piętnastki Rumunii I ZSRR, a Polacy ma
ją realne szanse na zdobycie brązowego
medalu. Historia rozegranych do tej po
ry ośmiu Turniejów Przyjaźni bardzo
przeprawia za takim typowaniem. Cztt-

Niestety, nie udało się piłkarzom Lechii Gdańsk zdobyć
upragnionej bramki również w czwartym występie w obe
cnej edycji rozgrywek ekstraklauy 1 W ter. sposób biało-zlelonl są obecnie jedynym zespołem I ligi, któr.y po stron *
strzelonych goli ma zerowy „dorobek”.
Konsekwencją mestrzelenia bramki w sobotnim meczu na Traugutta Widze
wowi stała się strata nie tylko jednego punktu a e obu,
gdyż łodzianom udało się uzyskać Jedno cel te trafienie i^echia przegrała zatem 0:1 (0: L), Bramkę d'a Widzewa zdobył
w 49 minucie Jerzy Leszczyk. Sędziował Jan Ćwiek z Kato
wic. Widzów ok. 12 tys Żółtą kartką otrzymał Cybulski (Lechia).

ni techniczni*
«nalący. kajakarską "tuktykę. .-. ^

Sopot - Puck - Choczewo • Pruszcz ■ Starogard

N

Czwarty mecz Lechii
bez strzelonej bramki

Medale polskich kajakarzy
i wioślarzy na mistrzostwach ś«iaia

dodatkowa 40
II LOSOWANIE
2, 24, 26, 37, 40, 46

67,5 kg: 1. Andrzej Baczewski (Legia W-wa) — 272.5 kg
w trójboju. 2. Ireneusz Drenda {Odra Miastko SI.) — 262.5,
3. Dariusz
Zarzecki
(Okęcie
W-wa) — 255. Mistrzem Poiski
juniorów został jednak Dariusz
Zawadzki (Zawisza Bdg.) —
301)
kg
W spartakiadowym
współzawodnictwie
nie został
on skiasyfikowanv. gdyż nie
wrstanił w eliminacji strefowe1 OSM.
75 kg: 1. Włodzimierz Chletaosz (Śląsk Wrocław) — 305, 2.
Roman
Mańkowski
fZawisza
Bdg) — 3o5, 3. Mariusz To
bolski (Sparta Zabrze) — 290.
*2,5 kg
1. Andrzej Siołek
(Wisła Płock) — 320, 2. Remi
giusz Każmlrskl (Siąsk Tarn.
Górv) — 307,5. 3. Zygmunt WvsocKl (WI.KS- Siedlce) — 300
Mistrzem Polski jatiiorów zostat Krzysztof Siemion (Odra
Opole) — 335 a wicemistrzem
Matek Maślany (Śląsk Tam
Góry) — 312.5 — obaj nie star
tując w strefowych
ellmlnaciaen OSM aie zostali sk’asyfikowani w iipaUakiadzle.
*u kg: V. Jacek Skowroński
(Siaak Tarn. Góry) — 327,3. 2.
Mirosław Kozłowski (Flota Gdy
nia) —■ j27 5 I. Robert Rogala
(Legia W-wa) — 305. Gdynianln
przegrał złoty medal wagą cia
ła.
ul# kg: 1. Mieczysław Górny
(Elano Toruń) — 312.5. !. Ro
ben Pietruszka (MKS Cheiml
— 309 a. Janusz Nowakowski
(Legia) — 280.
110 kg:
1 Jerzy Śliwiński
tZswls7a) — 320, 2. Jacek Nie
zgoda (Okęcie) — 315. 3 Jó
zef
Nadolskl
(Stoczniowiec
Gdańsk) — 307.5.
Powyżej 110 kg: 1. Robert
Piórkowski (Wisła Płock)
—
242.5. 2. Kazimierz Paslerowski
(Okecle) — 290. 3, Fugeniusz
Mieiniczek (Zawisza) — 285. Wi
cemistrzem
Polski Juniorów
został Wiesław Woliński (Unia
Racibórz) — 340, a brązowym
m-daiisią
Gizegorz MisiejuK
(LICS Terespol) — 305 kg. Obal
nie wystąpili w strefowej eli
minacji OSM.
Tak więc wybrzeżowi sztangl
śc; zdobyli dwa medale. Wię
cej — ho pięć (2 srebine i 3
brązowe) wywalczyli w maju
w Głuoczvcach (woj. opolskie'
na XIII OSM Juniorów młod
szych rio-lat 1*.
W końcowej punktacji klubo
weJ gaańsklej OSM pierwsze

Kssak w 12 i 13 min., Milbrodt
w «o 1 Boruń w 89 min.
Wda Swlecie — .Stoczniowiec
Gdańsk 0:1 (0:0), Bramkę dla
Stocznoiwca zdobył Dr-oż.dż w
79 min. Gdańszczanie grali z
kon*ry.
Pozostałe wyniki grupy TL
Jantar Ustka — Chemik Bdg.
1:0, Notecianka Pakość — Gop|anla
lnowr.
0:1.
Polonia
Bdg, — Gryf Słupsk 3:2. I.ubuszanin Trzcianka
Wlelim
Szczecinek 3:1.
y Goplari*
z. Stoczniowiec
z. Gryf
4. Wisła
5 Flana
g. Chemik
7. Wielim
8 Wda
9. Lubtiszanin
10 Polonia
11. Jantar
12, OTOSift
13. Kulawiak
14 Notecianka

»

7
7
5
5
5
4
3
3
2
2
1
0
—1
—1

9—1
6-1

11—5
5—2
3—0
8 -4
3—3
1—1

3—3
4—6
3-9
2—6

3—}0
0-8

GRUPA TU
Rug
Zatoka
Braniewo
—
Wyszków 2:0 (1:0). Bramki dla
żatoki zdobyli: Sobucki w 7
l Muzyka w 60 min. Bran'ewianie wyciągnęli wnioski z
pierwszvch nieudanych wystę
pów i zagrali mądrze* takty
cznie * -jednocześnie w miarę
skutecznie
Pozostałe wyntki ,grupy III:
żnicz Pr — Gwardia Szczyt
no- 2:1. Pogoń Łapy — Narew
Ostrołęka- 2:0. Orlęta Reszel
— Młnwnanka
3:1',
Gw'ardla
Biał. — Stomil O W 1:0. Wigrv
Suwałki — Ursus W-wra 2.0.
Bra« Wvn'ku meczu Polonez
W-wa — Mazur Ełk 1 dlste
go nte zamieszczamy tabeli.
(ko)

miejsce zajęła Legia Warsza
wa — 83 pkt. przed Okęciem
Warszawa — 49 pkt. 1 Zawiszą
Bdg. — 48 pkt. Flota upiasowa
la się na 13 pozycji, a Sto
czniowiec na 14 — po 14 pkt.
W punktacji województw zwy
ciężyła Warszawa — 169 pkt.
przed Katowicami — 71 pkt. i
Bydgoszczą — 60 pkt, Gdańsk
był ósmy — 28 pkt. w gronie
26
sklasyfikowanych
woje
wództw.
(ko)

Oba zespoły nie'mogły wy*—
stawić najsilniejszych składów'.
W Lechii zebiakło kontuzjowa
nego Kamińskiego a w Widzęwie mającego bark w gipsie.
1 Świątka Ponadto nie wszy
scy grający zawodnicy byli w
pełni sprawni. Już w 20 min.
na śliskiej murawie odnowią
się kontuzja R. PrzygodzKiemu 1 musiał opuścić p’ac gry.
Osłabiło to siłę a'aku biato-zie
lonych. Widzew po stracie W.
Smolarka też cierpi na brak
dobrych napastników. Wpraw
dzie w roH ..żadła” w prze
dniej formacji łodzian wystę
puje szybki W. Wraga, ale „to
nie to” co Smolarek.
W naszkicowanej sytuacji sta
ło się jasne że truano pędzie
i
jednej 1 drugiej drużynie
sforsować rormacje obronne 1
strzelić gola.
Lechią zaczęła z animuszem.
Na trudnej murawie (przez ca
ły czas padał deszcz 1 zapano
wały w pewnvm oxresie nad
stadionem
prawie
egipskie
ciemności), gospodarze przyjęli
taktykę nękania bramkarza go
ści mocnymi strzaiami z dy
stansu. X nuż
śliska
piłka
wymknie
się
bramkarzowi...
Gospodarze ambitnie a'atcowall
w pierwszej połowie i kilka
krotnie niebezpiecznie strzela
li. Czynili to głównie B. Obie
W'skl 1 A. Cybulski z rzutów
wolnych, aie
bardso dobry
bramkarz Widzewa H. Bolesta
wszystko obronił.

Jak zdołał to uczynić w 48
min. po strzale Cybulskiego v
lew górny róg pozostanie jego tajemnicą. Wszvsey widzieU Już piłką w sLąt-oe a jednak
obdarzony refleksem Boi es U
zdołał
końcami palców sparo-vać. Piłka uderzył« jeszcze
w słupek (pod spojenie z pop-zeczką) i wyszła w po'«.
n* meczu w roli obserwato
ra i -amienia komórki
pol-|
skich
szkoleniowców obecny
i,v} trener
Ryszard
Kulesza.
chwa ił Lechię za tę pierwszą
odsłonę meczu.

Niestety, drug» połowa była
o -wiele słabsza, chaotyczną, a
rozstrzygnięcie padło
niespo
dziewanie 1 przypadkowe Sto
per Lechii J. Ambroziak za
rmast wybić piłkę W aut. ra
róg lub podać ją bramkarzo
wi, wdał się w drybltng x
Leszczyklem, ostro atakowany
«tracił piłkę a Leszczyk wy
ciągnął z biamki J. Stawarz ,
strzelił w długi róg i zrobiło
się w 49 min. 1:0 dla Wldzawa. To „poaeięło” Lechlę,
Gdańszczanie
pod
koniec
stworzyli jeszcze
wprawdzie
dw e groźne »ytuacje aie nJ
wykoi zystail
ich Cybulski i
Salach, f o ltrzale tego os.atniego w 85 min. Boleści« przyszedł w sukurs tłupek
W «um'e poprawna, ambitna
gra Lechii w polu ale niesku
teczna. Widzew
zaimpono
wał
W
grze destrukcyjnej.
obronnej łodzianie są doświadczeni. dobrzy, ale w ofensyW'nych poczynaniach — kiepscy.
P' KO

Ruch
Chorzów
—
Pogoń
Szczecin 2-2. Motor Lub.m —
Stal Mielec 1:0. Polonia B) t >m
— Górnik Wałbrzych 2:0, GKS
Katowice
—
Zagłębie Lunin
1:0 ŁKS — Górnik Zabrze 0:1,
Lech Poznań — Olimpia Po
znań 30. Lec:hia Gdańsk
—
Widzew Ludż 0:1, Lt gia Waririwi — Śląsk Wroclaw 3:1.

3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
1
1
1
0

GKS Katowice
Górnik Z
•W dżew
Poąon
Lech
Slask
Legia
Olimpia
Górnik W.
ŁKS
Lechia
Ruch
Motor
Polonia
7aułęb:s
16 Sta]

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

1
1 •
1
2
1
1
0
2
1
0
2
2
0
1
0
1

0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2

2
3
2
3
3

s
8

8—2

7—1
7 5—2
6 6—3
5 6—4
5 7—6
4 9—6
3 2—4
3 1—4
2 2—2
2 0—2
2 5—6
2 1— -4
2 2—6
2 2—6
1 3—6

mMTUMwT

W I LIDZE
I.KS — Górnik Zabrze
0:1
(0:1). Bramka — J. Urban w 8'
min. 2ółta kartka — J. Grembocki (Górnik). Widzów 9 tys.
Ruch Chorzów
—
Pogoń
Szczecin 2:2 (1:0). Bramki: dia
Ruchu — K. Warzycha w 38 i
49 min., dla Pogoni K. Sokołowski w 52 min i M. Leśniak
w 75 min. Żółte kartki:
A.
Miazek (Pogoń) i M. Jaworski
(Ruch). Widzów 5 tys.
Polonia Bytoni
—
Górnik
Wałbrzych 2:0 (1:0). Bramki —
J. Kur7ok w 32 min. 1 K Wsi
czak w 86 min. Żółte kartkiT. Dolny 1 Z. Ośko (Górnik)
O'-az J. Kurzok (Polonia). Czer
woną kartKę otrzymał L. Ko
sowski (Górnik). Widzów
2,5
tys.
Motor Lunlin — Stal Mielec
1 0 (1:01. Bramka a. LatK? z
rzutu karnego w 2d min. Żół
te kartki: M. Filipcaak (Sta’}
i T. Jaslna (Motor). Widzów 7

ty*.

Legia Warszawa
—
Slą~k
Wrocław 3U (0:0). Bramki: d!a
Legii — W. "sj karski w
49
min., D. Dziekanowskl w 72
min. 1 J Araszkiewicz w 86
min., d!a Śląska W. Prusik w
88 min. Żółta kartka- A Socha (Śląsk). Widzów 12 ty*,
GKS
Katowice — Zagłębie
Lubin 1:0 (0:0). Bramka:
M
Biegun w' 83 min. Żółte kart
ki: ż. Stelmasiak 1 Z. Pietrzy
kowski (obaj Zagłęoie).
Wi
dzów 7 tys.
Lech Poznań — Ońmpta Po
znań 3:0 (0:0). BramKi R. Ry
ba« w 72 min,. C. Jakołcewicz
w 77 min. i B. PachelSKi w
0« min. Widzów 2») tys.
I.echia Gdańsk
—
Widzew
I óriż 0:1 (0:0). Bramka: .T. Lesz
czvk w 49 min. Żółta kartka:
A. C'bu’ski (Lechia). Widzów
12 ty*.
»
Opr. (ko)

Tylko remis
piłkarzy Bałtyku
że po dwóch
Zdawało się
pierwszvch
v
zwycięstwach
kolejkach II ligi. piłkarze Baltyku również w meczu z CK35
Jastrzeble nie będą mieli na
własnym stadionie
większvch
trudności. Tymczasem faworyt
zawiódł 1 uzyskał ostatecznie
remis 1:1 (0:01. Bramki zdobyli
— dla Bałtyku: Kotas z kar
nego w 81 minucie: dla Ja
strzębia: Furlepa w 50 minucie. Sędziował Dariusz Stawirkl z Lodzi. Widzów ok. 1 tys.
Żółta kartka: Zbigniew Kiernozek z Jastrzębia
BAŁTYK:
Stencil,
loczek,
Możejko, JasKUlski (od 6? min.
Sierarki), Modrzę jewsKi. Wisz
niewski, Rzepka,
S.noradzki.
Gorzach (oa 62 m‘n. Kotas),
Kałuiny, Błaszczyk.

ale gdymanie nie potrafili wv
korzystać tych idea’nvch sytua
cji.
Zresztą nie tylko.
byli
nieskuteczni pod bramką nrzeciwnlka, ale z uporem forsowali grę środkiem. \ zamiast
rozciągać ją na skrzydła. Zreszta jak tylko gospodarze a‘akowali skrzydłami, zaraz pod
bramką Matusiaka robiło się
gorąco.
Po pierwszej bezbramkowej
połowie, mieliśmy nadzieje, że
może w drugiej
gospodarze
zdołają
wreszcie
udowodnię
bramka
swą
przewagę.
Tymczasem to görnirv z Ja
strzebla uzvskali w 50 minu
cle prowadzendie
kiedy
to
po
wolnym
strzelonvfn
z „matego rogu” za faul To
czka na Furlepie. Soch* po-

GKS
JASTRZĘBIE:
Matusiak, Klernozek.
Owrzarczyk,

dał ostro wzdłuż bramki,
a
Furlepa głową skierował pił-

Ztuullckl,
Ryłko,
Wotte ki,
Miller (od 82 min Powierko),
Sak Furlepa (od 63 min Kuśmierski), Zięoik, Biczak.
Bałtyk rozpoczął dość energicznie
stworzył
w
ciągu
pierwszych 45 minut sporo za
grożeń pod bramką Jastrzębia.

kę do bramki Bałtyku. Goście
bronili sie później umiejętnie
1 dopiero 9 minut przed koń
cem za faul na Wiszniewskim
(Dopchnięcie) sędzia podyktował Karnego, którego wyko
rzystał Kotas, ustalając wvnik
(st)
na 1:1.

ftlęza — Gwardia Warsz*wa 2:0 (1:0> Urania — Od
ta Wodzisław 2:0 (1:0), Sti
lon — Piast Gliwice 1:0
(0:0), Zawisza — Ark» 1:0
(0:0), Gw; rdia Ko*_alin —
(10).
Piast
Dozamet
1:0
N. Rud« — Chrobry 1:1
n:ł). Bałuoc — OKS Jastrzebie l:i /0:(t). Radomiak
— Szompierkl 3:1 (lii).
J. Piast N.R.
5. Zawisza

3. Bałtyk
Stilon

5 Sleza

6. Radomiak
7 Szombierki
8. Urania
9. Jastrzębi*
10 Arka
11. Gwardia K
12 Gwardia W
13. P!a*t Gl.
Chrobry
15. Odra
16 Dozamet

5—2
5—3
3—1
3—1
4—1
5—3

4—4

3 3 2—1
3 3 2-2
3 3 1—1
3 J 1 -3
3 1 J -4
3 1 3-3
3 1 3- -5
S 1 1—4
3 6 1—4

1. Wisła Kr.
2. Hutnik W.
3. Górnik
4. JagieURnia
5. Igloopol
6 Stal
7. Zagłębie
o. Sandecja
8 Włóknia:«
in. Hutnik K
1? Olimpia
12. Avis
13. Wisła P.
Korona
15 Resovia
16. Broń

3 6
3 5
3 5
3 5
3 5
3 4
3 4
3 3
3 3
3 2
3 2

*

2

3
3
3

1
1

8

5—0
5—1

4—1
4—4
3—1
4-J
1—0

4—4
2—3
1 -2
1-3
1-4
0—2
0—8

(1 n_s
0 2—T

Remis Olimpii Elbląg
Poiazka Arki w ostatniej minucie
Remisem 1:1 (1:1) z skończył
się
rozegrany
w
Knurowie
mecz pilkarsKi II ligi miedzy
miejscowym Górnikiem i Ohm
pią Elbląg. Prowadzenie dla
elblażan zdooył I eooard Tła
dowski w 34 min. wyrównał
P otr Klimek w 43 min. Żół
te kartki otrz-mali B. Siwiec
(Knurów) i A. Bianga (Olimuia). Mecz obejrzało 1 tys. widzów. Olimpia na remi* w ru
pełności z, służyła, stwarza ,ac
rzereg groźnych sytwacjl Elhlażame grali w składzie: Podolczak.
Bianga
Kanabaj.
Szwajda. Buczkowski, .Szostak.
Piernicki.
Rariowskt
Szeląg
lod 75 min. Fijarczy k). Bo
ros 'od 70 min. Ga« lik). Os
molą.
ł
•
4
Nie powiodło się natomiast
w wvja7dowvm meczu II ligi
piUcarmm ARKI Gdynia. Prze
grali Oni . w ■R-edgosycz’’'
0:1
(0:0) 7 Zawiszą. Gdynlanie mo
ga mówić o pechu, gdyż b’»m
kę stracili w ostatniej — 90

A z naszą rodzimą ligą — wiado
AK nienaruszalną, „iwiąta" s pro
wq jest w NRD terminarz I ligi mo: leawo się zoczę/a o już były „prze
kładki" meczów, bo Legia szturmowała
piłkarskiej przekonałem się, ery
chiński mur, bo... Słówc 3 terminarzu,
tając specjalne wydan'e „ Deutsches
a tym samym poszanowaniu ligi
w.
Sporfecho"
f w irakcie rozmowy z
red. HIEIMAREM BUERGEREM z te NRD dedykuję polskim władzom pił
go niemieckiego oapowiednika nasze karskim z prośbą, by nie traktowano
w
go ,,Przegladu Sportowego". Obsługi u nos terminarza koniunkturalnie
zależnośćI od układów i wpływ ow klu
wał on przed tygodniem gdyńskie Zawoay Przyjaźni gimnastyczek orfysfycz
"1
nych f wręczył mi wspomniane specjał
ne wydanie ,,Deutsches Sportechc”, po
święcone nowemu sezonowi futbolo
wych rozgrywek ligowych w kraju na
szych zachodnich sąsiadów.
Niemcy są do>kladnł, wręcz skrupulat
ni ale żeby at do tego stogn:a... po
myślałem czytając kolorowy dodatek
,,L)S". Otóż wydrukowany w nim ter
minarz pierwszej jesiennej rundy Ober
ligi zawiera n’e tylko daty poszczegól
bowych. Z tym trzeba raz na zawsze
nych kolejek ale również wyznaczone
skończyć.
z urzędu godziny rozpoczęcia spotkań
Na konferencji prasowej 00 meczu
— jeanakowe dla wszystkich klubów w
Lechia — W;dzew, gdy skończyły Kię
danej, kolejce. Pojedynki o punkty roz
wypowiedzi trenerów obu lespomw,
grywane są wyłącznie w soboty. Np.
działacz klubu przy ul. Traugutta KA
mecze trzeciej kolejki w dniu 30 bm.
ZIMIERZ KULESZA — złożył w imieniu
odbędą się o godz 15. Mało teao —
prezydium zarzaau Lechii dwa oswiadznany jest i wydrukowany został rów
nież terminarz rewanżowej rundy wio c lenia.
sennej, z tym że bez godzin. Dla cie
Pierwsze dotyczy pojemności stadio
kawości podam, ie początek drugiej nu biało-zielonych. Według profesor
rundy wyznaczono dla 14-zespoloyrej.- skiej ekspertyzy wykonanej przez pra
Oberligi NRD na 28 lutego przyszłe cowników Politechniki Gdańskiej nc
go roku, a zakończenie rozgrywek na
stadionie Lechii jest 15 75ń miejsc sis
staoi 6 czerwca 1987 roku.
drących i 5000 stojących. Dz/otacz Le

J

3 5
5
5
3 }
3 4
3 4
3 4

3
3

Stal St. Wola Broń
(1:0). Wisła Kraków —
Jagiellonia 1:0 (1:0). Sandecja Nowy Sącz — Ko
rona 1:0 (0:0). Wisła FIock
—
Włókniarz
Pabianice
0:1 (0:0). Igloopol — FSeovia 1:0 (0 0) Górnik Kn.
— Olimpia Eioląg i:i (4:0)
Zagłębie Sowio wiec _ Hut
Hutnjk
nlk Krakow 0.0
Warszawa — Avia i. e (1-0)
2:1

min.
spotkania.
k:eoy
to
Adam Kwaśniewski otrzymał z
głęb' pola dokładne
podanie
od Modracklego i zdobył gola
dia bydgoszczan. Bramka
ta
była niejako nagrodą za amł it
ną walkę gospodarzy do o#tatnich sekund meczu.
Mecz nie należał do najlep
szych. Zawisza miał co prawda przez większość spo'kania
inidatvwę, ale przeprowadzał
srK> , chaotvcznvch akcji. Arga od czasu do" czasu Ko-ntra'akowala lwi połowie mia
ła wyśmiemłą okazję, lecz pJkę po strzale Wielewickiego 1
następnie dobitce Makurara obronił bramkarz Zawiszy Broń
czyk.
Arka wystąpiła w U m me
czu w składzie
Dawidowski,
Kankowski, Wydrowski. Kłem.
Wiśniewski, Makurat (od
46
ruin. Ptaszyński), Kowalczuk,
Wrosz. Riklewicz. Wieewicki,
Bartlewski. Żółte kartki otrzy
mali E Kankowski 1 G Bar
(ko)
tlewski (obaj Arka).

chi! dodał, ze liczba kart wolnego wstę
pu na mecze biało-zielonych wpnos»
ok. 2 tys. sztuk. Po raporcie kontrol
nym GkKFi'T opublikowanym w ,,Przeąlądzie Sportowym'' ucktywniajg się
więc mechanizmy obronne klubów.
Drugie oświadczenie K. KULESZY do
tyczy sprawy Janusza Kupcewicza. Wo
lelibyśmy już o niej nie pi.aó 1 wy
jątkiem stwierdzenia że gra w Lechii,
ale,., właśnie, do sfinalizowania fransfeu — droga ciernista. Lechia chce
dać Arce za Kupcewicza tyle, ile wy
nosi stawka za piłkarza ll-ligowego,
gdyński klub ceni go natomiast wy
żej. Wobec teao że tu stanowiska są
rozbieżne Lechia chce wnieść sprawę
oo arbitrażu PZPN.
W-acając zaś do minionej kolejki
ligowej powołam się jeszcze na to, co
powiedział inny KULESZA — RYSZARD
(trener), że lechii jest niezbedne le
karstwo, potrzebna jest ta pierwsza
■strzelona przez n,a bramka Ona mia
łaby mobilizujący psychicznie wpływ no
zesoół z ul. Traugutta; zespól poezvna'qcy sobie w polu leoiej niż w ub
sezonie de tek bezraany pod bramką
przeciwnika. '
Tymczasem inni raczą widownię nie
małą liczba golu Padło ich po 4 w
pojedynkach — legia — Śląsk i Ruch
— Poaoń oraz trzy w poznańskich der
bach Lech —- Olimpia. Życzę więc na
postnikom Lechii by zamiast bumeran
gów mieli ARMATY w swoich nogach.
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