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• Włochy • Nigeria 2: 1 
• Meksyk • Bułgaria 1 : 1 

(w chwili iamknięcia tego numeru „DB" 
• roiponynała się dogrywka) 

,~ 

Ir/och Massaro w starciu ::: Enera/do . W/osi „ urwali się :::e 
stn-c;J:a"/ 

. Fot. PA.PICAF -AP 

IAI. ,IJC LJS Tak dramatyu• 
rrOT,u1 up A94 Hgo ••uu lak 

. . . . . . . . . . . . . . . wu:orafne spotka• 
nie o awans do 
ćwierćfinału Nlge• 
rla0Włochy na ame• 
rykańsklch mlsłno· 
stwach świata le· 
szczenie było, Los 
trzykrotnych 1111· 
stn6w htlata Wło· 
chów wisiał na 
p nysłowl owym 
włosku. 

statecznie jednak szczęście uśmiechnęło się do 
reprezentantów Italii i oni po wyczerpującym bo

ju. po dogrywce zeszli z murawy stadionu w Bo
stonie jako zwycięzcy. Wiochy wygrały 2: 1 (0: 1), 

a zdobywcą obu goli był dla nich Roberto Baggio - w 89 min. i 
w 102 min. z rzutu karnego. Bramkę dla Nigerii zdobył w 26 
min. Emmanuel Amunike. Nigeryjczycy prowadzili więc bar

dzo długo. Dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu 
chwila braku koncentracji kosztowała mistrzów Afryki utratę 

bramki. To juz był pewien dramat dla czamskórych piłkarzy. 
Decydujący cios zadali Włosi w 13 min. pierwszej części do
grywki. Za faul na Benarrivo sędzia meksykański Arturo Bri
zio Carter podyktował rzut kamy, zamieniony przez Roberto 

Baggio w zwycięską bramkę. Druga połowa dogrywki to przy

słowiowe bicie Nigeryjczyków w przysłowiowy mur. Znani z 

dobrego rygla obronnego Włosi nie dopuścili do zmiany wyni
ku. Przyznać jednak trzeba, że Włosi mimo iż wygrali dość 
szczęśliwie, też zasłużyli na spore oklaski. Przez dość długi 

czas grali bowiem w dziesiątkę (czerwoną kartką ukarany zo

stał Gianfranco Zola. W ćwierćfinale przeciwnikiem Włochów 

będzie Hiszpania. 
Oto składy, w jakich rozpoczęły zespoły Włoch i Nigerii 

wczorajszy mecz wobec ok. 55 tys. widzów: 
Nigeria: Rufai - Eguavoen, Okechukwu, N'wanu , Emenalo 

- Finidi. Okocha. Oliseh, Amunike - Amokachi, Yekini. 
Włochy: Marchegiani - Mussi, Costacurta, Maldini. Benar

rivo - Signori, Berti, Dorradoni, Albertini - R. B aggio, Massa

ro. 

6 lipca, środa, imieniny Dominiki, Gotarda 

t Słonecznie, 1emp. 
lod 13°C do24°C 
Wiatr północno -za
chodni slab . 

'łt 

(Wa) 

Polska i NATO formalnie 
przyjęły we wtorek polski „in
dywidualny program partner
stwa" (IPP) na 1994 rok -
szczegółową listę dziedzin i 
form współpracy między Pol
ską a sojuszem w ramach Part
nerstwa dla Pokoju (PdP). Pro
gram będzie co roku rewido
wany i od nowa zatwierdzany. 

Przedłużyli 
Do 15 padz1emika br. moż

na b<;dLie płacić starymi bank
notami. 

Przesunięcie o dwa i pół 
miesiąca terminu wymiany 
banknotów o nominałach od 50 
tys. do 2 mln zł jest „troską o 
maksymalne ułatwienie oby
watelom operacji wymiany 
banknotów" - twierdzi NBP. 

lPAP) 

I 5oftw ymagalnych 
Vwierzytelności 

bankowych na t:iczną l wor,; 
1,5 biliona z/o txch br;dz,e 
sprzedawać bank PKO BP za I 
pośrednictwem gdańskiej fir
my Polish Business Offers. 
Także gdański oddział Banku 
Gospodarki Żywnościowej wy
stawił na sprzedaż 3'.! wierzy. \ 
telności o wartości nominalnej 
prawie 45 mld zł. Jest wśród 
nich dług 86 mln zł Marzeny 
Domaros, bardziej znanej jako 
Anastazja P. Kupując długi 
można, za stosunkowo niewiel
kie pieniądze, wejść w posia
danie atrakcyjnych dóbr. 

Na str. 3 

Kupując produkty oznaczone 
tym symbolem pomagasz 

budować domy op ieki dla dzieci 

ecyzję o erygow aniu 
nowej i podziale istnie-
jącej parafii ogłoszono 

w trakcie nabożeństwa w Ko- • 
ściele pw. św. Wojciecha , ist
niejącym już na 15-tysięcznym 
osiedlu Zawada. Zgodnie z su
gestią władz kościelnych , do
celowo jedna parafia przypa
dać powinna na ok. 5000 mie
szkańców. 

- Zostaliśmy postawieni 
przed faktem dokonanym. Nikt 
n ie dyskutował z nami w tej 
sprawie. A przecież to właśnie 

____,aiem, czynsze, eksmisia 

W sobotę Selm uchwalll ustawę o nalmle lokali I dodatkach mieszkaniowych. Jei welicle 
w tycie, naiprawdopodobnlel 1 paidzlernika, 1powodule rewolucię w systemie opiat za ko· 
nysianie z mle11kań komunalnych i trybie Ich naimowania. &atwlel tei będzie eksmitować 
nlesolldnych lokatorów. ' 

umowy będą lokator i PGM, 
jako reprezentant gminy - wła
ściciela budynku. Spory na tle 
najmu rozstrzygać b<;dą sądy. 

owa ustawa 
przewiduje, że w 
ciągu IO najbliż
szych lat czyn· 
sze będą rosnąć 

do 4 - 8 tys. za metr. Stawki 
ustalać będą rady gmin, 
uwzględniając standard mie
szkania i jego położenie. Rocz
ny czynsz nie będzie mógł 
przekroczyć 3 proc. wartości 

budynku. Dochody zainwesto
wane będą w utrzymanie mie
szkań w przyzwoitym stanie 
technicznym. 

- Możliwoś.; swobodniejsze
go kształtowania czynszów to 
ruch pozornie korzystny -
twierdzi Roman Witowski. kie· 
rownik referatu Obsługi Tech
nicznej Budxnków w gdyń
skim UM. - Sciągalność no-

Clinton 

wych opiat b<;dzic bowiem mi
zerna. 

Na 400 - 600 tys. zł mie
sięcznic dodatku mieszkanio
wego mogą liczyć osoby o naj
niższych dochodach. Dodatki 
mają wypłacać ... gminy. 

Decyzje administracyjne o 
przydziale lokali mieszkalnych 
staną się dowodami zawarcia 
umow.y najmu. Stronami tej 

- Nikt z najemców lokali w 
Gdańsku nie będzie podpisy
wał umowy od nowa - zapew
nia Bogusław Laszkiewicz, na
czelnik Wydziału Lokali Mie
szkalnych w UM w Gdańsku. -
Pozornie nic się nic zmieni. Z 
punktu widzenia prawa - różni

ca jest zasadnicza. 
Eksmisja bez wskazania lo

kalu zastępczego będzie rnożli-

blisko 

O programie wizyty i do niej przygotowaniach· na str. 2 
Clinton. Bill z Nadziei • na str. 9 

Fot. PAP/CAF -P. Kopczyński 

my, mieszkańcy Zawady, po
nosić będziemy finansowe ko
szty tej decyzji. Większość z 
nas zaś do krezusów nie nale
ży ... - twierdzą zdenerwowani 
mieszkańcy osiedla. 

Kwestionują oni także prze
widywaną lokalizację nowej 
świątyni. Zgodnie z zamierze
niem zostałaby bowiem ona 
wzniesiona w obrębie ulic: alei 
Odrodzenia, Robotniczej, Ar
mii Ludowej i Rodziny Nalaz
ków. Teren ten stanowi jedyny 
w centrum osiedla rodzaj par
ku, miejsce wypoczynku i re
kreacji. W latach 70. p lanowa
no już w tym miejscu budowę 
drugiej części dużego dornu to
warowego, jednakże, m.in. w 

wyniku protestów mieszkań
ców osiedla, do realizacji tego 
planu nie doszło. 

- Nie występujemy przeciw 
Kościołowi. Opowiadamy się 
jednak za głosem rozsądku, a 
tak.że ... przeprowadzeniem do
kładnego rachunku ekonomicz
nego. Naszym zdaniem, znacz
nie lepszą lokalizację pod no
wą świątynię stanowić może 
teren Ogrodów Świerczewskie
go lub tzw. Modrzewiny, poli
gonu przejętego przez miasto 
od wojska, na którym wyrastać 
będą kolejne osiedla mieszka
niowe - utrzymują mieszkańcy 
Zawady. 

SW 

.Ze świata polityki 

Ranking 
ulubieńców 

Biii Clinton cieszy się nafwlększą sympatią respondentów 
ostatniego sandału CBOS ni, osobistości śwlatowef polityki. 
Sympatię dla amerykańskle,o prezydenta zadeklarowało 
75 proc. ankietowanych, Naiwlęcej niechęci budzi rosyjski 
polltyk Władimir Żyrlnowskl (71 proc.), 

CBOS pytał o stosunek do 
światowych osobistości z krę
gów polityki z przedstawionej 
respondentom listy, na której 
znalazł się m.in. prezydent 
Lech W alęsa. 

Zdecydowaną sympatią Po
laków cieszą się także b. pre
mier Wlk. Brytanii Margaret 

Thatcher (74 proc.), kanclerz 
Niemiec Helmut Kohl (69 
proc.) i prezydent Czech Vac
lav Havel (67 proc.). Najwięk
szą niechęć budzą kolejno -
przywódca kubański Fidel Ca
stro (54 proc.), Lech Wałęsa 
(48 proc.) i prezydent Rosji 
Borys Jelcyn (42 proc.) (PAP) 

Klika minut po god1lnle tneclel w nocy I poniedziałku na wtorek eksplodował w Gdyni, 
na podwórku poseslll przy ulicy S1czeclńsklef 26, ładunek wybuchowy. W dwupiętrowym 
budynku powypadały wszystkie szyby I okien, uukodzony został stoiący nieopodal 
volkswagen golf. Nikt nie doznał obraień 

Mieszkańcy zatrzymali jedne
go ze sprawców, drugiego zła
pała szybko zaalarmowana po
licja, trzeci niestety zbiegi. Ra
busie są mieszkańcami Gdyni, 
w wieku około 25 lat każdy. 
„Pozostawali oni dotychczas w 
naszym zainteresowaniu" -
usłyszałem w wydziale docho
dzeniowo - śledczym gdyńskiej 
KRP. 

Eksplozja była prawdopo
dobnie swoistą wendetą na 

mieszkańcach pozostającego 

na wolności złodzieja. Przypu
szczalnie chciał on zastraszyć i 
zniechęcić uczestników (i zara
zem świadków) zdarzenia do 
kontaktów z policją. 

Po licjanci z KRP Gdy nia 
wiążą ten incydent z nieudaną 
próbą kradzieży seata toledo 
(na zachodnich tablicach) na 
Działkach Leśnych w dniu po
przednim. O godzinie dzie-

więtnastej złodzieje ukręcili 
zamek w drzwiach seata i po 
niecałej godzinie wrócili z do
robionymi kluczykami. Traf 
chciał, że w okolicy auta zna
lazł się w tym momencie jego 

właściciel. Próbował on udare
mnić kradzież. Wywiązała się 
szarpanina. Dwóch kolegów 
złodzieja, ubezpieczających 
akcję, odbiło kumpla i cala 
trójka ratowała się ucieczką. (mrz) I 

wa, na wniosek właściciela 
mieszkania, jeżeli najemca nie 
opłaci dwóch miesięcznych 
czynszów . Z drugiej strony 
właściciel mieszkania o zmia
nie w stawkach opiat będzie 
musiał najemcę informować na 
trzy miesiące przed ich wpro
wadzeniem i przedstawić kal
kulację ekonomiczną uzasa
dniającą podwyżkę. 

Anur Kiełbasiński ok. (mrz) 

Więcei · na str. 3 

a a 
7 bm. w Krakowie 

oraz 19 bm. w 
, W arszawic będzie 
koncertował Bob Dylan . Pol

i ska jest kolejnym krajem, który 
[ odwiedzi Dylan podczas swej 

trasy koncenowej po Europie. 
Wcześniej zagra we Francji, 
Włoszech, Austrii i Czechach. 

Dylan przyjedzie na koncer
ty ze składem rockowym, jed
nak trudno przewidzieć pro
gram koncertu, ,.nigdy nie wia
domo co ten artysta zagra" -
twierdzą organizatorzy. 

Czas 
truskawek 

es 

(PAP) 

I Plcadatuny lnlskawek mde-
raiCf ręce. Po popnecnch ,,eh,. 
clydt" lalach, mogq wremłe po
nąclnle 1arobić. Truskawki są 
bowiem wyląlkowo chgle, cena 
-.. waha się ocl 22-27 tys. li 
ICI 1 kg, poclcms gcfy opłacal-
ność gwwcnuie iui cena 16 tys. 
zha I kg. 

Na tak wysokie ceny wpływ ma 
upalna pogoda. która zmniejszyła 
wydajność upraw jak również i to, 
że podaż - z powodu likwidacji, 
nieopłacalnych ostatnimi laty plan
tacji - znacznie zmalała, a popyt 
tymczasem nieoczekiwanie wzrósł. 
Takż.e na Zachodzie. dokąd - jak 
mówi Ewa Ryszewska, zastępca 
dyrektora w wzrow w Kwidzy
nie - można praktycznie wyekspor-

I tować każdą ilość tych owoców -

I 
tak mrożonych jak i schładz.anych. 
Cena jest również atrakcyjna dla 
polskich finn przetwórczych. Bo o 
ile jeszcze w czerwcu zachodni 
odbiorcy mówili o 2,3 marki za 1 
kg mrożonych truskawek, tak teraz 
skłonni są płacić nawet 3 i pól mar
ki. 

„Warmińskie" skupują więc te 
owoce z.ewsząd, gdzie tylko udaje 
się „przebić" konkurencję. Dzien
nie trafia do chłodni 60 ton truska
wek. Plantatorzy otrzymują pienią
dze od ręki. - Gdybyśmy nic zaofe
rowali gotówki - mówi dyrektor 
Ryszewska - nie kupilibyśmy ani 
kilograma. Plantatorzy, do któiych 
zgłasza się wielu skupujących, nie 
chcą bowiem czekać na z.apłatę. 

Trwa również skup agrestu. 
Najwięcej uprawia się go w okoli
cach Braniewa. Cena - 4 tys. zł za I 
kg - szacowana jest ja.ko niezbyt 
wygórowana. 

Wczoraj wyruszyły na pola 
pierwsze kombajny do zbioru zie
lonego groszku. ,,Warmińskie" 
skupują go z zakontraktowanego 
przez siebie areału 1800 hektarow. 
Przewidywana cena skupu to 6-6~ 
tys. zł za 1 kg, chociaż jaka będzie 
naprawdę, okaż.e się po pieIWszych 
7biorach. Upały sprawiają bowiem, 
ŻI! rośliny więdną, a przez to maleją 
plony. To z kolei wpływa na ceny 
skupu. 

(p) 
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Notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z 5 czerwca . ~ 
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ELFA J 
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ABLE 
ROSNO 
OSTALEXP 
OSTALWAR 
KOCIM 
OLIFARB 
ROCHEM 
RÓCHNIK 

p 
p 

R AFAKO 
s OKOŁÓW 
s WARZĘDZ 

ON SIL 
NIVERSAL 
I STULA 
BK 

DEL 

Kurs 
(tys .zł) 

93 
295 

1900 
211 
920 
154 
369 
300 
473 
288 
110 
106 
650 
580 
500 
400 
760 
27,5 

197 
215 
121 
203 
950 

1595 

T 
u 
V 
w 
WE 
w 
ż 

ÓLCZANKAbd 445 
YWIEC 1900 

OBROTY: 543,3 mld zł 
WIG: 8 472,7 (5,7 proc.) 

Zmiana 
(proc-) 

7,5 
3,5 
5,3 
9,9 
0,0 

10,0 
9,8 
7,1 

10,0 
9,9 
0,0 
8,2 
4,8 
9,4 
6,4 
0,0 
9,4 

10,0 
9,4 
9,7 

IO,O 
2,0 
6,1 

10,0 
9,9 
27 

Obroty C/Z• Kurs max/min 
(mln zł) (tys.zł) 

26,8 13,9 358/41 
36,4 16,2 555/95,5 
58,0 7,1 6750/1610 

3,7 rk67% 12.5 1280/58 
17,5 l l ,1 2800/320 
14,4 rk33% 131,6 485/114 
47,4 27,7 625/32 
63,3 11,6 300/280 

' 6,6 rk56% 44,7 1200/70 
5,3 40,9 985/49,5 

68,9 20,0 280/47,5 
4,6 28,3 277/87 
5,7 41,2 1700/257 

27,0 17 ,8 1815/211 
22,9 nk 10,8 500/470 

1,4 17,0 1200/164 
6,7 rk74% 22,6 2160/545 

11,2 rk71 % 25,3 84,5/22 
14,4 17 ,1 660/73 
2,5 43,4 830/52 

36,0 rk57% 23,1 670/8,3 
; 7,3 nk 15,2 750/171 
31,7 15,4 1900/320 
28,4 17 ,1 3300/585 

7,0 18,l 1170/146 
13 9 24 l 3825/309 

Oznaczenia: prawo poboru Żywiec- 38 tys. zł tspadek o 2,6%); Moslmtal.war-0,1 tys. zł (spadek o 50%); Sacolów-
1,8 tys. zł (spadek o 10%); bd- akcje bez prawa do dywidendy; pw -akcje po wymianie; nk-nadwyżka z.leceń kupna; rk
re<lukCJa zleceń kupna; C!Z- wskaźnik akcji (cena do zysku) 

PIONEER: Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa w Pierw
szym Polskim Funduszu Powierniczym Pioneer wynosiła 396,.5 tys. zł (wzrost o 2,.5 tys. zł). 
Maksymalna cena zakupu jednostki wzrosła do 419 577 zł. (s) 

Prosto 
Początek lipca jest bardzo 

korzystny dla inwestorów na 
Warszawskiej Giełdzie Papie
rów Wartościowych. Podczas 
wczorajszej sesji kurs więk
szości akcji poszedł w górę. 
Nie zmieniła się cena trzech 
walorów (Elektrim, Mostostal 
Export i Próchnik), potaniały 
tylko prawa poboru. W do
grywkach zgłoszono osiem 
ofert sprzedaży ( w tym na 
prawa:. poboru Mó'siostalu 
wa:r'izawa), 'które zostały w 
całości wykupione. Kolejna 
sesja już jutro, bowiem od te-

• Zarząd ZPO „Vistula" SA. 
podał wstępne wyniki sprzedaży 
w czerwcu oraz za 6 miesięcy br. 
SprlCdaż wyrobów netto (w mln 
zł): w czerwcu br. - 5695 (w 
cz.erwcu ub. r. - 49,37; dynami
ka - 115,3 proc.); za 6 miesięcy 
br. - 328,69 (w analogicznym 
okresie ub. r. - 266,30; dynami
ka- 123,4 proc.). 

• BIG SA. przysłał giełdzie ra
port pólrocmy (obejmujący okres 
od I paź.dziernika 1993 r. do 31 
marca 1994 r.), zawierający bi
lans, rachunek zysków i strat oraz 
rachunek przepływów finanso
wych zbadany przez biegłego re
widenta. Jest on taki sam, jak ra
port nadesłany przez spółkę 16 
czeIWcabr. 

NBP 
(kurs 

oficjalny) 

par • 1e 
go tygodnia kursy akcji będą 
notowane cztery razy w tygo
dniu. 

We wtorek obroty przekro
czyły 0,5 bln zł (dokładnie 
543,358 mld zł), a średnia 
zmiana ceny wzrosła do 6,9 
proc. (dzień wcześniej - 4,4 
proc.). Maksymalnie, tzn. o 
ponad 9 proc., zwyżkowały 
kursy 13 firm. Na sesję złożo
no p~mad 23,5 ty~. zleceń (ry
nek podstawowy) i ok. I ,I 
tys. zleceń (rynek równole
gły). Właściciela zmieniło 
niecałe 1,3 mln akcji. 

Dzisiaj na rynku równole
głym po raz pierwszy notowa
ne będą akcje Amerbanku 
S.A. Jak powiedział dzienni
karzom prezes giełdy, Wie
sia w Rozłucki, zbieżność z 
wizytą w Polsce prezydenta 
USA, Billa Clintona, jest cał
kowicie przypadkowa ... 

Giełda ma wkrótce infor
mować o średniej wartości 
zleceń kupna i sprzedaży. Nie 
ustalono jeszcze, czy stanie 
się tak po każdej sesji, czy je
dynie raz w tygodniu. 

Na powszechnym rynku 
obligacji zwyżkowały noto
wania czterech walorów (od 

,. 0,1 do I ,6 proc.); tyle samo 
potaniało (od 0,3 do I proc.). 

(s) 

Ruch w interesie 
• Zgodnie z uchwalą Komisji 

Papierów Wartościowych BIG 
SA. zawiadomił, że z dniem 30 
czeJWca 1994 r. zostały rozliczo
ne pomiędzy bankiem a PHZ 
Universal. wzajemne zobowiąza
nia związane z odkupieniem od 
banku przez Universal praw do 
budynku biurowego w Warsza
wie przy Al.Jerozolimskich 44. 

• Dzisiaj rozpoczęła się sub
skrypcja na akcje Siedleckich Za
kładów Drobiarskich Drosed SA. 
Spółka przygotowała nową emi
sję (540 tys. akcji), aby zebrać ka
pitał inwestycyjny na budowę za-

piecza surowcowego i moderni
zację linii prz.etwórczych. Zamie
rza ona m. in. wybudować 20 
własnych kurników, co wymaga 
nakładu ok. (5() mld zł. W naJbliż
szych dwóch latach na rozwój ba
zy surowcowej Drosed chce prze
znaczyć 110-120 mld zł, by z 
własnych ferm zapewnić sobie 
ok. 30 proc. surowca. Jest to kon
sekwencja wzrastających cen sku
pu drobiu od hodowców prywat
nych. Koszty te wynoszą obecnie 
już ok. 80 proc. łącznych kosztów 
działalności firmy. 

(s) 

NOTOWANIA ,$ , ,(,,,f:;,'· 
Kant o Londyn 

,.Max" ,,){amax" ,.Silvant" 1 dolar 
Gdańsk Gdańsk Elbląg kurs średni 

Długa 81Al3 1 Maja 41 
22 250/22 350 22 200/22 350 
13 870/13 970 13 8 50/13 950 

150/160 

O aborcii 

'!,,!~,~~~!~.~~' i 
nie wprowadzać do porządku naj- j 
bliższego posiedzenia izby rozpa
trzenia prezydenckiego weta wobec 
nowelizacji kodeksu karnego, która 
liberalizuje aborcję. 

Prezydium Sejmu po porozu
mieniu z Konwentem Seniorów 
uznało, iż weto prezydenta zostało 
przysłane zbyt późno i nie może 
być rozpatrzone na ostatnim przed 
przerwą wakacyjną posiedzeniu 
Sejmu, które rozpoczyna się jutro. 
Pierwsze po wakacyjnej przerwie 
posiedzenie Sejmu planowane jest 
na 18 sierpnia. Do odrzucenia pre
zydenckiego weta potrzeba więk
szości 2/3 głosów. Po ponownym 
uchwaleniu ustawy prezydent ma 7 
dni na jej podpisanie, ale może wy
stąpić do Trybunału Konstytucyjne
go o stwierdzenie jej zgodości z 
konstytucją. Jeśli Trybuna! nie do
patrzy się niezgodności prezydent 
nie może odmówić podpisania usta
wy. Niepodpisanie ustawy w takiej 
sytuacji mogłoby być podstawą do 
postawienia prezydenta przed Try
bunałem Stanu. 

Dobra 
zabawa 

o b o 
Prezydent Stanów llednocz011ych Amerrlcl Północnel Wił· 

llam (Billł Jefferson Cllnton z maHonką Hilary rozpocznie 
dzlł po południu 26°god1lnnq oflclalną wizytę w Polsce. 

Lotnisku Okęcie dziś po południu. 
Ceremonia oficjalnego powitania z 
udziałem Lecha Wałęsy i innych 
pol'ikich przywódców odbędzie się 
wieczorem, po raz pierwszy na 
dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego 
przy Krakowskim Przedmieściu. 

ostał on zaproszony przt.l jącym Polskę. Pierwszym w histo-
prezydenta Lecha Wałęsę rii wzajemnych stosunków polsko-
podczas ich styczniowego amerykańskich prezydentem USA, 

spotkania w Pradze poświęconego który składał wizytę w naszym kra- Oczekuje się, że rozmowy doty
czyć będą min. programu Partner
stwa dla Pokoju (który oceniany 
jest przez Polskę jako „pierwszy 
krok do pełnego członkostwa w 
NATO") oraz partnerstwa gospo
darczego. ' 

amerykańskiej propozycji Partner- ju był Richard Nixon. Przebywał 
stwa dla Pokoju. Z Billem Clinto- on w Warszawie na przełomie ma-
nem Lech Wałęsa spotkał się row- 1 ja i crerwca 1972 r. Pod koniec lip-
nież podczas swojej wizyty w USA ca 1975 r., tuż przed helsińską 
w kwietniu ubr. KBWE, gościliśmy Geralda Forda, 

Wizyta prezydenta Clintona jest a ponad dwa lata później, w gru-
częścią jego europejskiej podróży, dniu 1977 r. - Jimmy Cartera. W 

Być może prezydent, znany ze 
swoich upodobań do muzykowa
nia, odwiedzi jeden z warszaw
skich klubów jazzowych. Nie wia
domo tylko, czy przywiezie swój 
saksofon ... 

obejmującej również Estonię i lip::u 1989 r. prz.ebywal w Warsza-
Niemcy. Z Warszawy poleci do wieGeorgeBush,którybyłturow-
Neapolu na doroczne spotkanie nież 5 lipca 1992 r. i uczestniczy! w 
siedmiu najbogatszych państw ceremonii złożenia prochów Igna-
świata. cego Paderewskiego. 

• Ointon będzie piątym urzędują- Samolot prezydencki Air Force 
(PAP) cym prezydentem USA odwiedza- One wyląduje na Wojskowym 

~~~~---~~~~~~~~-

·····ŚWIA .............. T,_· I Warsz ace a 
BUŁGARIA 

•Bułgaria.w 1994 roku nic 
spłaciła ani jednej raty 11wego za
dłuż.en.ia wobec Polski. Bułgaria 
jest winna Pol6ce 190 mln rubli 
transferowych. W ubiegłym roku 
spłacała dług »'ffiem i wózkami 
akumulatorowymi. 

JEMEN 
• Wojska północno_Jefilen

skie wkroczyły do Adenu, zaj
nmjąc lotnisko. Walki toczyły się 
w dzielnic) położonej o 3 km od 
centrum m.iM!a. ,. 

ROSJA 
• Wojskowy kontrwywiad 

ujął podejrzanych o kradzież pali
wa jądrowego i odzysk.al całą je 
go ilość Wlbowaną w listopadzie 
1993 roku z bazy rosyjs.kiej Floty 
Północnej. 

(Korespondencja własna) 
Stollca przygotowała si, orszaków dyplomatycmych. Wardo wizyty [all nigdy dotąd. szawscy taksówkarze, uchodzący Ustawiono iui 280 speclal· za znawców zagadnienia, twierdzą 11ych 11taków drogowych, a że w trójkącie Stare Miasto-Sejmw hotelu Marriott• od Belweder ruch będzie sparaliżowadłu.iszego c:C.su zamleszkuią ny. Program prezydenckiej~ age11ci Secret Service. Kllen• wstał zaplanowany szc:zegołowo tów poblisklel budki z ha•· co do rrunul.)'., a agenci federa)m b I k 1 • h „przetestowali" nawet co znarrue-u rg era m W O O icac nitsze puby na wypadek, gdyby Dworca Ce11tral11e90) fO• pierwszy obywatel USA chciał w zdrawla naturalneto w1elko· nich zagościć. Zainstalowała się już 

łcl tek_turowy Biii Clln.ton. . w Warszawie ekipa amerykańskiej 
. Krążące po W~1:3w1e plotki, telewizji CNN, która nada bezpo-
J~oby. a?Jerykansk1 ~r~zy.dent średnią transmisję z porannego jog-
rruał zaJąc na c~ ~~oJeJ wayry gingu prezydenta USA w Parku 
cały hotel ,,Mamon , okazały się Łazienkowskim. 
rńeprawdziwe. Clinton z żoną i cór- - Na razie nie zarobiłam na wi-
ką zamieszka w. 2'.")'~ aparta- zycie prezydenta - powiedziała na-
menCJe z SYJJl'.11rńą 1 łazienką, :1 O?- szemu reporterowi właścicielka ba-'!10 to d~kcJa hote\u.~widu_,ie, ru z hamburgerami - nie mam wy-
ze zarobi na tym gosc1u kilkadzie- rzutów sumienia, że wykorzystuję 
siąt t.);'sięcy dolarów. Od dzisiejsze- prezydenta do reklamy. To prze-
go wieczoru warszawiacy będą na- cież amerykański sposób robierńa 
rażeni na niespotykane dotąd utru- pierńędzy. Toma&'.Zaia:: 
dnienia w ruchu drogowym. Przez PS. Dla melomanów mamy zł'e'wie-
dwa dni wizyty po ulicach będzie ści - prezydent USA nie zagra w War:-
krążyło od trzech do trzynastu szawie na saksofonie. 

KATOWICE 
• Ratownicy pnew1ercih 

. trzy otwory do miejsca, gdzie 
[.na poziomie 400 m kopalni 
',,Czeczott" (Wola k.Tych) 
:,przebywa 5 górników uwię-
zionych minionej nocy na 

.:skutek zawału. Przez otwory 
1 podawany był tlen i woda. 

Cały czas prowadzono 
; wiercenie korytarza, aby gór 
·· nicy mogli wyjść. 

. .WARSZAWA 
.• Marek Pol zawiesza 

•· swą działalność polityczną w 
; Unii Pracy i pozostaje na sta 
•: nowisku ministra przemysłu I 
.• handlu. 

Decyzja Pola Jest następ· 
stwem przejścia UnH Prac:,, 
.do opozycji wobec koalicj• 
;rządzącej. Decyzję taką pod , 
tjęła 26 czerwca br. Rada Kra
jowa UP. 

• Od środy do piątku 
obraduje. Sejm. W czwartels 
prezydent USA Bill Clintor , 
wygłosi przemówienie do po •• 
słów i senatorów. Realizacja 
budżetu do maja br., projekty. 
lustracyjne i sprawa ratyfika
cji Traktatu między Polską " 
Litwą - to główne temat) 
obrad Sejmu. 

Posiedzenie Sejmu będzie 
ostatnim przed wakacjami 
parlamentarnymi. Następne 
planuje się na 18 sierpnia. 

SZCZECIN 
• Przeciwko koncepcj i 

utworzenia w Polsce tzw 
Otwartego Rejestru Statkóv. . 
stwarzającego możliwośc ; 
powstania w naszym kraju 
tzw. taniej bandery zaprotc · 
stowała w liście otwartym do 
marszałka Sejmu Krajowa 
Sekcja Morska Marynarzy i 
Rybaków NSZZ „Solidar 
ność" . 

JC 

Prezydent zrobił to, co zapowiaaal 
od dawna - odmówił podpisania 
ustawy legalizującej aborcję. 

Tym razem Lech Wałęsa działa! bły
skawicznie. W sobotę do jego kancela
rii wpłynęła przyjęta przez parlament 
ustawa, a w poniedziałek na biurku 
marsza/ka Sejmu znalaz/o się prezy
denckie weto. We wtorek prezydium 
Sejmu omówi/o porządek rozpoczyr111-
jącego się w środę ostatniego przed 
wakacjami posied~enia izby i po kon
sultacjach z konwentem seniorów po
stanowi/o nie rozpatrywać weta prezy-denckiego. Próba sil zastała odłożona~-... _ ... _ ... _....,..-------...-..... .__.....,,......,. __ ....,.,.... ... _,...._ ... _.,...._ ......... ___ .... _ ....... _,.... __ ... _______________ ................ -.,........,. ...... 
napóf.niej.Akilkanaściedniwcześniej w obron•ie konkordatu propozycja odłożenia dyskusji nad 
ustawą wywołała furię wśród lewicy i 
postkomunistów, zaś parlament w eks
presowym tempie uchwalił wszystko, o 
co tak głośno walczy Barbara I.nb uda. 
I nagle okazało się, że nie trzeba się 
spieszyć. Zaczekamy do końca sierp
nia, mo;,e dłużej. 

Jakby w antrakcie między debatami 
o aborcji, Sejm znalazł chwilę by za
protestować przeciwko konkordatowi. 
Postanowi/ przyjęcie traktatu między-

Proiekt uchwały nowell· 
zulącel przyięty przez Sel• 
tryb rozpatrywania ustawy 
ratyllkacylnei konkordatu 
przedłoiy rządowi Nlnlster 
spraw zagranl,111ych, All• 
dnel Olechowski. 

Przygotowywana przez ministra 
Olechowskiego nowela uniezależnia
łaby ratyfikację konkordatu od przy
jęcia przyszłej konstytucji. Według 
Olechowskiego uchwala Sejmu w 

sprawie konkordatu jest postano~ 
niem ,,nie konstytucyjnym, niezgod
nym z dobrym obyczajem i zdrowym 
rozsądkiem". ,,Chociaż premier Paw
lak nie chciał wystąpić w Sejmie w 
obronie konkordatu - dodał Olechow
ski - to liczę na jego poparcie i całej 
Rady Ministrów, bo już raz taką 
uchwalę podjęliśmy. Wiem, że nie
którzy ministrowie występują w 

. dwóch kapeluszach, ale ja tego nie 
popieram" -powiedział mini~rer. ' 

srrt 
·-

, narodowego uzależnić od czegoś, co 
nie istnieje -przyszłej konstytucji. Pan 
premier Pawlak nie uzna/ za stosowne, 
mimo żądań opozycji, wystąpić w 
obronie autorytetu nie tylko rządu poi- I Plon u ropartenari atu 
skiego, ale wręcz paristwa. 

Trzy dni później minister spraw za
granicznych tego samego rządu zapo· 
wiedja/, że przedłoży rządowi projekt 
uchwały, która naprawi błąd Sejmu. 
Minister przyznaje przy tym, że pre
mier nie chciał bronić konkordatu, ale 
sądzi, że rząd projekt poprze, bo w glo
sowaniu opowiedział się za skierowa
niem konkordatu do Sejmu. 

To dwa przykłady działań najwyż
szych władz państwa z ostatnich dni. 
Obawiam się, że nie ostatnie. 

Stanisław Marek Królak 

Plonem Europartenariatu Polska 
1994 nazwać można Polsko-Brytyj
ski Program Rozwoju Przedsiębior
czości (19 mln USD), który dzisiaj 
podpisany będzie w Warszawie. 
Jest on częścią nowego programu 
pomocowego przeznaczonego 
przez W. Brytanię dla Polski, ufun
dowanego w oparciu o brytyjski 
wkład w Polski Fundusz Stabiliza
cyjny. 

Strona brytyjska, według infonnacji 
swojej ambasady, przeznaczyła w ub. r. 
75 mln USD na fundusz prywatyzacji 
polskich bank.ów; z tego 8 mln USD 
przekaz.ano na pomoc bankom państwo-

Opłaty wyrównawcze a ceny mięsa 

Pol kie uczn· 
Wlceml11lster rolnictwa, Jerzy Pilarczyk, oświadczył, ie 

wprowadzenie opłat wyrównawczych nie wywołało dotych· 
czas wzrostu cen mi,sa. Jednak zdaniem importerów I han• 
dlowców to tylko kwestia czasu. 

Operacja dotknie przede 
wszystkim szarego klienta, 
który będzie musiał ponieść 
koszty dopłat do produktów 
importowanych. Dyrektorzy 
zakładów mięsnych szacują, że 
w obecnej sytt.<tcji zmniejszy 
się przerób mięsa i co za tym 
idzie wzrosną koszty produk
cji. 

Zastępca dyrektora ds. han
dlowych Zakładów Mięsnych 
w Ostródzie, Antoni Strzyżec
ki, powiedział nam, że chcąc 
utrzymać obecny popyt nie 

można dopuścić do wzrostu 
cen . Oznacza to nastawienie 
si<; na produkcję wyrobów tań
szych, ale gorszych jakościowo 
oraz ograniczenie przetwór
stwa z wykorzystaniem mięsa 
importowanego. Z półek nie 
znikną wprawdzie wysokiej ja
kości wędliny (szynka, bale
ron), ale czy klienta będzie na 
nie stać? 

Z zebranych przez nas infor
macji wynika, że do tej pory 
nie nastąpiły gwałtowne 
podwyżki cen mięsa. Nie-

• I 

wym w rozwiązaniu problemu tzw. 
złych dlugów,a 17 mln USD na wspar
cie banków w resttukturyzację przedsię
biornw. 

Powstanie programu promującego 
małą i średnią przedsiębiorczość było 
pi:zedmiotem rozmów podcza.s ostatniej 
wizyty premiera Johna Majora w Pol
sce. Poinfonnowal on wówczas, ż.e W. 
Brytania chce pu..eznaczyć odsetki naro
słe od kwoty, którą zasiliła Polski Fun
dusz Stabilizacyjny, na dalsze inicjaty
wy pomocowe dla Polski. Wprowadza
ny w życie program obejmie swoim za. 
sięgiem województwa lubelskie i biało-
stockie. (s) 

j " 

gorą ... 
znacznie podrożała wieprzowi
na oraz drób. W najbliższym 
czasie możemy spodziewać się 
jednak podwyżek. Handlowcy 
twierdzą, że doprowadzić do 
nich może niewystarczająca 
ilość surowca krajowego. 

Trudna sytuacja finansowa 
przedsiębiorstw przemysłu 
mięsnego również się pogorszy 
w wyniku zerwania długoter
minowych kontraktów zagra
nicznych, zawartych przed 
wejściem w życie opłat wy
równawczych. Jak z tego wyni
ka, opłat wyrównawczych 
przeciętny klient raczej nie po
chwali. 

(bn,am) 

Trzy kornery iedenastka ! 
Gzie te czasy, kiedy I 

kami pi/kę w gaju " ~ 
opata się z chłopa- okiem re~~rw~wego 

~1ot::V~;%~~1;: i::~: :_ . . \~Q · ~ 
śnie, mocno dynamizująca 
grę zasada: Jrzykrolne zdobycie prawa „bicia rogu" uprawnia/o do eg:ekll'o
wania r::11tu kornego. S11rowe to były obyc-JJ)e. Surowe śam:tje. Me to co d::i.f Trzeba więc by/o piłkę s:;anować. A tera:: co.7 fm b/i:_ej finatu w ws Angefes, 

coraz więcej meczów mało urozmaiconych i r111wet już Brazylijqcy dostroili 
się do tego wyrachowanego stylu europejskiego, do tego pragmaty:J)IU, który -
obawiam się -popularności futbolowi nie przysparza. Od lat ci niedościgli bra
zylijscy czarodzieje swoją pomys/owo.kiq i brawurowym opanowaniem piłki 
wyznaczali estetyczny karwn futbolu. I nawet wtedy, kiedy l'.je;,d;,ali z piłką do 
bramki przeciwnika, były to \I-jazdy prawd:iwie imponujące. Wprawia(v kibica 
w zachl'.yt. Powiem, że r111wet jes:c:e r111 poc:.ą1ku /rwającego Jurnieju sprawia· 
li wra~enie, że · paradoksalnie - wcale im nie :-.ale:;y r111 jakimś l~}·robnic:ym, 
mozalnym :dobywaniu bramek, fe cenią sobie w gr:e polot i fine;ję, a na mura· 
wę ll)'biegli ot-tak, pokopać sobie dkl prZjjemności, a przy oka:ji i nam spra
wić trochę frajdy. 

Wiem, idealizuję :jawisko, bo przecież i oni całkiem serio grają o wyśrubo
wane dolaro,we sta1rki. Lecz w końcu co to mnie obchod:i! Mnie.jako wid:a. 
interesuje atrakcyjność spektaklu. Przedwcwraj, w meczu z drużyną gospoda
r:y, tego ich popisowego stylu zabrakło. l wprawd:ie od momenru gdy tr:eba 
było Amerykanom stawić czoła w dziesiątkę, dali próbkę swoich wybi1nych 
umiejętności.jednak, co ru gadać, wygrali na aby-aby. Podobny casus parę dni 
wcześniej pr::ytrafll sie Wiochom w ll,Jgranym „dopiero" w d;:iesiątkę pojedyn
ku z Norwegami. Wczaraj powtórzy/i tę s:tukę z Nigerią. Ku ćwierćfinałom 
obraz światowej piłki się przejaśnia. Ra: jes:cze triumf święci doświadczenie i 
rutyna, a wyeliminowanie Argentyńczyków to llyjątek jedynie regułę potwier
dwjący. Tylko że -powiadam -mnie reguła ta raczej smuci. Na boiskach ZGCZ}'
na dominować stereotyp i asekuracja. Coraz mniej widzi się operal}·1rnych, 
bramkostrzelnych indywidualności, a coraz więcej agresji i czerwonych kartek. 
Nie czepiam się pr:ejęzyc:enia, ale jeden z polskich kome111atorów w c:asie ob
sługi któregoś z meczów stwierdził ni mniej, ni więcej: ,,Nie wygrają, bo ;:byt 
ma/o agresywnie kr)jq". Piłka, w której ma zwyciężać skuteczność pojmowar111 
w takich kalegoriach, mnie bawić przestaje. Tęskno, by wrócić na Jaśkową Do-
linę. Henryk Tronowicz 

Dnia 4 lipca 1994 r. 
przestało bić serce Naszej najukochańszej 

Mamusi, Babci i Żony 

ADELAJDY KLAMAN 
lat66 

Pogrzeb odbędzie się 7 lipca 1994 r. o godz. 10.20 
w kościele św. Kazimierza w Kartuzach. 
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Wasielewski - tcl.31 73 15; fotoreporterzy - tel.31 50 41 w. 166; gra
fik - Knysztof Ignatowicz. Telefax sekretariatu 313560. 

a I Z g nc11 
Wyszedł 
z domu JAJKA świeże Ferma Gołębiewo Wielkie, 

82-83-89 

KUCHARZA zatrudnię, 41 ·67-08 
74762 

KUPIĘ Golfa lf uszkodzonego do 80 mln. tel. 
57·21·23, 1600 · 19.00 

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsyła
nych materiałów oraz nie zwraca tekstów nie zamówionych. 
REKLAMY I OGWSZENIA 

Dział Sprzedaży Reklam i Ogłoszeń - .,Dom Prasy''_ 80-886 
Gdańsk, Targ Drzewny 317; Biuro dyrektora - telJfax 31 04 42; 

Centralne Biuro Ogłoszeń· teJJfax 3 I 80 62, tel. 31 50 4 I w. 169, 
127. Biuro Akwizycji „Dziennika Bałtyckiego"- telJfax 31 14 74, tel. 
3 I 17 5 I. Biuro Ogi. w Gdyni ul. Władysława N 24, tel. 20 08 32, 
tlx.54289 prasa pl., Biuro Ogi. w Elblągu, ul. Łączności 3, telJfax 
32 70 94. tel. 32 50 80. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
SPRZEDAŻ I KOLPORTAż 

Dział sprzedaż)': tellfax 31 96 14; 315041 w. 272, Kolportaż z 
dostawą do domu: tel. 315041 w. 154. Prenumerata: wszystkie 
ekspozytury „RUCH" S.A., o/Gdańsk: tel. 41 87 29 oraz urzędy 
pocztowe. 
DRUK: Drukarnia Offsetowa „Prasa Bałtycka", Pruszcz Gdański, ul. 
Obrońców Westerplatte 5. prezes Yan n Gontard, dyr. Malgonata 
Maziarz - tel. 82 30 68, fax 82 30 67. 

17 lipca, z Mogu11c[I w Niemczech pnez satelitarną staci, 
pnekailllkową TY, popłyną w świat obrazy I diwl,kl, pro· 
mulące walory tury1łyc11te regionu ,dańskle90. Auclycl, WJ· 
emltule drugi program państwowej telewizji niemieckie! • 
IDF. 

nicjatorem pokazania 
Polski w telewizji nie
mieckiej jest nasz Naro
dowy Ośrodek Informacji 

Turystycznej w Kolonii. Jego 
dyrektor, Adam Doliński, prze
kazał sprawę do Urzędu Kultu
ry Fizycznej i Turystyki w 
Warszawie. Wiceprezes 
UKFiT, Czesław Jcrrnanowski, 
ze względu na zbliżające się 
millenium Gdańska, powierzył 
przygotowanie promocji Urzę
dowi Wojewódzkiemu w 
Gdańsku. 

- Występy gdańskich arty
stów zostaną zaprezentowane 

w cyklu audycji pt. ,,Nasi euro
pejscy sąsiedzi - Polska" - po
wiedział nam zastępca dyrekto
ra Wydziału Kultury, Nauki i 
Sportu UW, Jan Kasiura. 
Transmisja odbędzie się „na 
żywo" z ogrodów telewizji w 
Mainz (Moguncja) przez sateli
tę. Telewizja ZDF zaprosiła 
około 2,5 tysiąca widzów. 

Organizatorzy wyjazdu 
gdańskiego zespołu artystów 
planują zaakcentować 1000-Ie
cie Gdańska. Modelki zapre
zentują nie tylko stroje, lecz 
również znane bogactwo na
szego Wybrzeża - bursztyn. 

Wystąpi też pianista - ze 
względu na Konkurs Chopi
nowski. Nie zabraknie haftu 
kaszubskiego, chociaż wyko
nanego przez artystkę z Gdań
ska (rcperezentanci kaszub
skich gmin niezbyt entuzja
stycznie podeszli do propozycji 
wyjazdu). 

Wizyta w Moguncji będzie 
trochę kosztować. Dyrektor 
gdańskiego oddziału Polskiej 
Agencji Promocji Turystyki, 
Manfred Bialk, uważa, że ko
rzystniejsze byłoby wydanie 
tych pieni9dzy na targach tury
stycznych w Londynie. Uczest
nicząc w imprezie wystawien
niczej tej rangi uzyskalibyśmy 
większy rozgłos. 

Kazimierz Netka 

3 marca br. wyszedł z domu i 
dotychczas nie powrócił l7-łetni 
WOJCIECH HOFFMAN s. Leszka i 
Teresy, ur. 13.05.1977 r. w Katowicach, 
zam. w Katowicach, ul. Wietnamska 77. 

Rysopis: w=t 182-184 cm. krę.pej 
budowy ciała, włosy jasnoblond, 
krótkie, ścięte na ,jeża", twarz owalna, 
czoło wysokie, oczy szare, nos mały, 
prosty, lekko zadarty, uszy małe, 
przylegające, uzębienie pełne. Ubrany 
był w granatową kurtkę ortalionową 
długości 3/4 - zapinaną na zamek 
błyskawiczny z emblematem ,.Lewis 
Strause" na wysokości lewej piersi, 
czarne lub ceglaste spodnie, bluza z 
kapturem, buty sportowe typu adidas 
koloru cegla.'ltego. 

Wszelkie informacje w tej sprawie 
należy kierować do Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. 
Lompy 19, tel. 51-20-00 lub do 
Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Gdańsku, ul. Okopowa 15, tel. 39-53-33 
(czynny całą dobę) względnie do 
naj11Jij_~zej jednostki policji tel. 9'ł7. 

687l6 

ODZYSK długów. 
Uwłaszczenia nieruchomości, 23-
24·73 

171161 

SAUNY· szybko, soldnie, 81·23-87 
634'5 

CZĘSCI Honda Accord (94), Fiesla, Omega, 
Vectra· kupię, 41-48·54 

ELEKTRONIKÓW do działu handlowego, 
importu · zatrudnię. Wysokie wynagrodzenia. 
Tel. 48-45-58 

29317 

FIRMA zatrudni na terenie Gdańska ślusarzy 
elektrycznych, okrętowych, spawaczy w C02, 
kowali okrętowych oraz na terenie Gdyni · 
monterów do wykonywania pokryw luków 
okrętowych • bardzo dobra płaca. Gdynia, 
Sląska 35, pokój 530, 21-17-08 

JACHT El-Bimbo, przyczepę camping, Tatrę 
603 • sprzedam, 56-54·74 

KIEROWCĘ mechanika zalrudnię, 76·00·8~ 

KRAWCOWE zatrudnię, 41-49-05 
24171 

KUPI~ Star 200 W3, wywrotka, tel. 827-455 
lilii 

KUPIĘ 2uka blaszaka, 56· 71 ·88 

LADĘ chłodniczą kupię, 818·992 
)1733 

LESNICZÓWKA · jezioro -urlop, 069-84 209 
"''° 

PANIĄ do rocznego dziecka, po 16.00 · 22·12· 
oo 

PRACOWNICĘ do biura po szkole zalrudnię, 
76-00.87 

SOLIDNE kafelkowanie, 57-30·13 

SPRZEDAM M-3- Chełm, 57-76-57 

ULGĘ przesiedleńczą kupię, 41-48-00 

VOLKSWAGENA T 4 · kupię, tel. 48-45-58 
29316 
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D zis propozycja taniego rodzinnego W}poczynku· \pływ kajako
wy pętlą jezior raduń~kich. Z uwagi na niewielki stopień trud
nosci, szlak te:i do~ti;pny je~t praktycznie dla w szy,tkich - tal.ze 

dla rodzin z dziećmi w wieku już 5-7 lat. Długość trasy 40 km, czas 
tr,\ania splyi..u 6 dni. Wypra1>,ę rozjX)Czynamy w St,;życy w ośrodku 
poloLonym nad jeziorem Lubowisko. Są tam kajaki, które mowa od
płatnie wypożyczyć. na miejscu jest także możliwość zakwaterow;ima 
w domkach kempingowych lub rozbicia wla,nego namir•tu. Oto propo
nowany przez nas program spływ u 

I dlień. Prz:, b) cie do o,roJka nad jeziorem Lubow isko. prz1 goto\\ a
nie sprzętu 

II dzień. Wypływamy o godz. 12. Po przeplywęc1u j..:zior: Lubowi
sko i Dąbrowskiego pozo~tawiamy kajak.i na stawie przy ml)nie w Go
lubiu Ka.,zubsk.im. Po obiedzie przenosimy je przez podwórko gospo
d:irstw a przy mly nie i strugą ~Iły nó\\ ką (po puszczeniu wody przez 
młynarz.a) spławiamy kajaki do Jeziora Patulskiego. po przebyciu które
go wplyw:irny na Jezioro Ostrzyd..ie - jedno z najpi,;knicjstyt.:h na Ka
szubach. :\a nocleg zatrzymujemy się na polu bi\\akowym w Ostrz;, 
cach 

ll dzień. Po śniadaniu ok. godz. IO wyruszamy na szlak. trzymając 
się prawego bmgu aby nit: wpłynąć w odnogę jez. Ostrzycki~go. prze
pływamy na jeziora: Brodno\\ ielkie, Brodno ~\J.k, Kłodno i dopł:, \la
my do Chmielna. Prreplywamy pod mostkiem nad strugą l;icz.ącą jezio
ra Kłodno i Białe, i przez Jezioro Białe dopływamy (trz.ymając się pra
v.cj ~trony JCl.iora do wyspy na jeziorze Rekowo, ~d~cym przedłuże
niem kLiora Białego, gdzie rozbijamy biwak. ~a obiad możemy popły
n<1Ć kajakami do Chmielna do restauracji ,Józdinka". o~oby me posia
dające namiotó\\ mogą zatrLyma.: się " SLl..olnym S,hroni,ku ~1łodzie
io\\ ym w Chmielnie.\\' Chmielnie spęd1imy najblii.,ze 3 dni. 

IV dzień. Proponujemy spam kajakami po jeziorach: Reko\\o i Bia-
1.: , i po zostawieniu kajaków na przystani nad Jeziorem Biał~m. zwit'
dzanie warsLtJtu gam.:ar,kiego :,.;ecló\\. któnj ~ultp, ują rodzinną cra
dycy: oJ 9 JX•J.o/eń' Wilfto J..up1<.' napam.i,111,; jak,, Jrnb1Jzg ccr.imici 

ny z luJ014 _1mi mot_1 ... um zd,>l:>m,.-:,mi. 
V dzień. Oto propol)Cja \\)"Cieczki Jo 1'..art~l pMLO i:,rzcz la, 7 

km lub PKS 9 km. W Kartuzach \\artO zobaczyć \fozeum Kaszubskie 
ora.i. zabytkow1· kokio\ pok\;u;ztorny z bardzo charakterysty.::zn) rn da
chem w kształcie wicka trumnv 

VI dzień . Żegnamy Chmieino i rano ok. 9 wypływamy na najdlui.szy 
etap naszej kajakowej wędró\\ ki przez jeziora Reko\\O, Białe do prze 
pływu z Jeziora Kłodno na jeziora raduńskie. Czeka nas tam .. przeno
ska" kajaków przez drogę biegnącą groblą między ohoma jeziorami. 
~i,tępnie prze1 jeziora: Raduńskie Dolne i Górne dopływamy do most
ku w Stęż) cy. sl-.ąd kajaki JUŻ drogą lądo~ą transportujemy do ośrodka 
nad jeziorem Lubowisko. Zasłuioną obiado-kolai:ję proixinujcmy zje~~ 
w restauracji ,Jejmokina" w StęŻ)C) . PWS. 

Kąpiele w Osowei 

Bezpieczna odlegloSC od ... OaKlerii 
W Gdańsku Terenowy Inspektor Sanltamy wyraxił xgod, na 

otwarcie u:terech kąpielisk 11a&ł Zatoką Gdańską I piątego w 
Osowel, 

Bez zbytniego f)'ZY ka można zanurzyć się w wodne v. BrLefoie, 
Jelitkowie. Przymorzu i na Stogach. Podobnie było w ubiegłym ro
ku. W Jelitkowie bezpiccLny jest '.!OO-metrowy pas w poblizu re
stauracji ,.Parkowej", na Przymorzu czysta woda omywa brzeg na 
kilometrowym odcinku przy domu wczasowym „RLemicślnik". w 
Brzeźnie bezpieczny jest półkilometrowy odcinek wzdłuż ul. BrLe
źnieńskiej. 

Dlaczego kilkaset metrów od bezpiecznych plaż nie mozna się 
kąpać? Zaniei:zyszczenia i bakterie spływają do zatoli licznymi po
tokami. W pewnej odległości od ujścia „brudnej wody" stężenie 
bakterii w metrze sześciennym wody jest już dopuszczalne i nie sta
nowi zagrożenia dla zdrowia. Gdyby pechowy plażowicz wykąpał 
się w „stężonej" wodzie z potoku, np. na granicy Gdańska i Sopotu, 
mogłoby się to skończyć chorobą skóry . ~ieco dalej jest natomiast 
bezpiecznie - tak przynajmniej zapewnia san.-epid. 

Jedyna zmiana jaka zaszła na gdańskich plażach, to zgoda na 
udostępnienie dla miłośników zabawy w wodzie. po kilkuletniej 
przerwie, kąpieliska śródlądowego w Osowej. 

- W chwili obecnej woda jest tam naprawdę czysta - zapewnia 
Renata Jazłowińska, z Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w 
Gdańsku . - Kąpielisko otwarte jest więc bezwarunkowo. Jeżeli jed
nak zmieni się stan wody. zareagujemy natychmiast. 

W Osowej kąpiel jest bezpieczna. A zatem do wody... aks 

Bez Obaw 
W rejonie Kościerzyny ... 

W krainie lasów i jezior, jaką jest ziemia kościerska, turystów nie 
zaskoczą w tym roku niemiłe niespodzianki. W jeziorach wokół Koście
rzyny oraz na terenie siedmiu okolicznych gmin można kąpać się bez 
obaw. 

Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościerzynie obej
muje swym zasięgiem teren nie tylko miasta i gminy Kościerąna. ale 
także kilku sąsiednich: Dziemiany, Karsin, Lipusz, Liniewo. Nowa 
Karczma i Stara Kiszewa. Jak poinfonnowała nas dyrektorka kościer
skiego san.-epidu, pani Grażyna Greinke, w wyniku prowadzonych 
przed sezonem badań, wody wszystkich okolicznych jezior uzyskały 
drugą klasę czystości. Oznacza co, że wydano zgodę na zorganizowanie 
nad jeziorami kąpielisk . W rejonie działania kościerskiej stacji znajdują 
się 33 kąpieli ska, w tym oczywiście nad największym na Kaszubach je
ziorem Wdzydze. Woda w nich nie jest może kryształowo czysta. ale 
można się w niej swobodnie kąpać . 

(mt) 

... i w Elblągu 
Elblążanie oraz turyści odwiedzający Elbląg mogą korzystać 

codziennie, w godz . od 10 do 18. z kąpieliska miejskiego przy ul. 
Spacefowej 1. 

Woda jest tam czysta i ciepła. aktuaJnie jej temperatura sięga 20 st. 
C. ~ad bezpieczeństwem kąpiących się czuwa 6 ratowników. u których 
można też zdawać egzamin na kartę pływacką. Bilet normalny na 
kąpielisko kosztuje 10 tys . zł, a ulgowy 5 tys. z ł. Z dworca PKS 
dojechać można na basen autobusami miejskimi nr I 3 i 17. 

Bilans na zero 

5 
W sobotę Sejm uchwalił ustawę o nalmie lokall I dodał• 

kach mlesxkanlowych. Jel welścle w iycle, nalprawdopodob· 
niei 1 paidzlernlka, spowodule rewoluclę w systemie opłat 
za korzystanie z mieszkań komunalnych. W praktyce ozna• 
cza to znaczną podwyikę czynszów. 

Urynkowienie opłat dwumiesięczną stawkę. Łącz
nie do kasy gminy Gdynia 
wpływa z czynszów w skali ro
ku 152.4 mld z!. Ponad 45 mld 
do utrzymania budynków do
pl.icaj;i tamtejsi podatnicy. W 
gdańskiej dzielnicy Nowy Port 
nie płaci 30 proc. lokatorów. 
Ich zaległości szacuje się na 20 
mld zł. 

Podstawą dotychczas płaco
nych c1yn~1ów jest powierzch
nia miesi.kania - za metr 1-wa
dratowy płaci się obecnie '.!640 
z!, nicrnlei.nic od lokalizacji i 
standardu. Pod10d1;icc z czyn
szów środki pokrywaj,1 okołll 
40 proc. kosztów utrLynrnnia 
budynków. Nowa ustawa prze
w idujc, ,e w ciągu IO 11ajbliż
s1ych lat c1ynszc wLro,ną do "4 
- 8 tys. za metr. będą jednak 
koncrolowanc. Poszczególne 
stawki ustalać b<;dą rady gmin, 
uwzględniając standard mic 
szkania i jego położenie. Jed
noc,cśnie roczny czynsz nie 
będzie mógł pnckroczyć 3 
proc \\ artości budynku. Uzy
,kanc cą drogą środki mają b)ć 
przeLnaczonc na ic·h utrzyma
nie. Po dziesięcioletnim okre-
sic przejściowym czynsze zo
staną urealnione, czyli będą 
ustalane na podstawie r1e..:zy
w ist)Ch kosztów utrzymania 
mie~zkania. Niezależnie od tej 
opiaty lokator będzie zobowi;:i
zany do regularnego płacenia 
innych rachunków (ga1. woda 
itp.). 

Nic się nie zmieni? 
Już obt.cnic, przy skrajnie 

zaniwnych opiatach. około 15 
procent lokatorów nie płaci 
czynstu. W PG~1 Tczew np. 
zakglośc1 wyn{hZą 2,4 mld zł. 
Z 4.8 t) s. lokatorów co szósty 
1alega z opiatami dłużej niż 3 
miesiące. Zdaniem dyrektura 
Franciszka Pustkowskiego 
wpł)W)' tcLcwskicgo PGI\I po
krywają zaled\\ ie 30 proc. po 
trzeb. Podobnie jest w •. boga
tej" Gdyni. Prawic polowa z 
6 . .5 tys . głównych lokatorów 
mics1kań komunalnych płaci 
nieregularnie, z czego zaległo

ści '.! t) s osób przekraczają 

- !\ lożliwość swobodniejsze
go kształtowania czynszów to 
ruch pozornie korzyst,ny -
twierdzi Roman Witowski , kie
rownik referatu Obsługi Tech
n i czncj Budynków w gdyń
skim UM. - Ściągalność no
wych opiat będzie bowiem mi
zerna. 

- Nowe opiaty spowodują, 
ze zaległości będą miały też 
osoby o średnii:h dochodach, 
dotychi:zas płacące regularnie -
potwierdza Józef Lewandow
ski, dyrektor PGM Nowy Port. 
- Nasze wpływy nie wzrosną . 

Nie przy takim zubożeniu spo
lcczcństwa. 

Dodatek mieszkaniowy 
„ powinien trafić do osób 

naJbiedniejszych. Na -+OO - 600 
tys. zł miesięcznie mogą liczyć 
osoby, które mają w rodzinie 
dochód nie przekraczający naj
niższej emerytury na osobę, a 
także osoby samotne o docho
dach niiszych niż 150 proc . 
najniższej emerytury. Dodatki 
mają być obligatoryJne, dosta
nie je każdy. kto spełni warun
ki określone w ustawie. Dodat
ki mają wypłacać ... gminy. 
Skarb państwa będzie je tylko 
wspomagać dotacjami. Skąd 
samorządowe budżety uzyska
ją ~rodki na ten cel - dokładnie 
nie wiadomo. W ekstremalnej 
sytuacji dochody z tytułu czyn
SZÓ\\ ~padną jeszcze niżej, a 

y 
Szereg blało·uerwonych pław, zakotwiczonych w po• 

przek Zalewu Wiślanego, wyxnan:a na wodzie 9°kilo111etro· 
wą linię rozddelającą akwen na dwie n:ęścl • polską f rosyi· 
ską. Ołwanie ,granicy na' :,;alewie spowodowało urvcltomlo· 
nie poląn:eń ieglugowycl, pomlttfry porffllfll „iący•I po. 
oltu je) stronach. Prr{ pławach granicznych połowiły się pa· 
trolowce rosyjskie I polskie ... 

Na poklad,ie statku patrole 
v. ego SG-81 z Kaszubskiego 
Dyv. 1zjonu Straży Granicznej 

Przeprawa 
kosztu ie 

Najkrótsze połączenie 
Trójmiasta z Mierzeją Wiśla· 
ną dro.9ą lądową wiedzie 
przez Swlbno i przeprawę 
promową przez Wisłę. 

pr1em1erzyltśmy zalew od 
Krynicy Morskiej do granicy . 
Po drodze mijały nas statki wy-

IP 
Fot.Maciej Kosycar: 

rzebywający w Pucku 
wczasowicze z innych 
regionów kraju nie bę

dą narzekać na brak folkloru . 
Okazją do nawiązania kontak
tów z regionalnymi artystami: 
malarzami , rzeźbiarzami, lite
ratami, poznania twórczości 
północnych Kaszub będzie Jar
mark Morski - od 22 do 24 lip-
ca. 

Puckie promocie 

• a 
przed urzędami ustawią się ko
lejki chętnych po dodatki. .. 

Kres administracji 
Wraz z wejściem w życic 

ustawy dotychczasowe decyzje 
administracyjne o przydziale 
lokali mieszkalnych stan,1 się 
dowodami zawarcia umowy 
najmu. Stronami tej umowy 
będą lokator i gmina, skarb 
państwa. ewentualnie inna oso
ba prawna dysponująca mie
szkaniem. Sprawy sporne z za
kresu umów najmu zo~taną 
wyłączone spod właściwości 
administracji. Spory na tym tle 
roz~trzygać będą sądy. Refor
ma jest równoznaczna z kre 
sem tzw. szczególnego try bu 
najmu (na podstawie decyzji 
administracyjnej). Tryb ten 
formalnie wstał zniesiony w 
Gdyni i Sopocie trLy lata temu 
Zniesienie tego trybu miało 
skutki głównie propagandowe. 
Wraz ze zmianą ustawy. 
,.umowne" warunki najmu sia
ną się faktem. 

- Nikt z najemców lokali w 
Gdańsku nie będzie podpisy
wał umowy od nowa - zapew
nia Bogusław Laszkiewicz. na
czelnik Wydziału Lokali Mie
szkalnych w UM w Gdańsku. -
Stanic się to automatycznie. na 
podstawie posiadanych już de
cyzji. 

Eksmisja na zawołanie 
Sąd będzie mógł orzekać o 

eksmisji bez wskazania lokalu 
zastępczego. na wniosek wła
ściciela mieszkania, jeżeli 
najemca nie opłaci dw:óch mie
sięcznych czynszów. Z drugiej 
strony właściciel mieszkania o 
zmianie w stawkach opiat bę
dzie musiał najemcę informo
wać na trzy miesiące przed ich 
wprowadzeniem. Będzie też 
musiał przedstawić kalkulację 
ekonomiczną uzasadniającą 
podwyżkę. 

Mieszkania stają się towa
rem ... 

Artur Kiełbasiński, ok. (mrz) 

gr 
cieczkowe i jachty. Spotkali
śmy też rosyjski statek trans
portowy z węglem, żeglujący z 
Królewca do Elbląga. Płynęli-

, śm:,r torem wodnym, jedynym 
szlakiem dustr;pnym dla więk
szych jednostek. Z obu stron 
toru żeglugę uniemożliwiają 
zarówno mielizny, jak i gęsto 
rozstawiom• tyczki sieci rybac
kich. Dlatego na pokładzie ru
fowym patrolowca umieszczo
na jest szybka łódż hybrydowa. 
która bez trudu pokonuje płyci
zny i omija tyczki na łowi
skach. 

- Służbę na zalewie roz
pocznymy na przełomie maja i 
kwietnia - powiedział nam bo
smanmat SG Adam Maślakie

wicz, dowódca jednostki SG-
8 I. - Bazujemy w Kryn icy 
Morskiej . Naszym zadaniem 
jest ochrona granicy przy 
współdziałaniu ze strażnicą SG 
w Krynicy Morskiej oraz po
sterunkiem w Nowej Pasłęce , 

dysponującym dużą motorową, 

pneumatyczną łodzią hybrydo
wą. Stale patrolujemy akwen w 
pobliżu granicy. Jednostka naj
częściej zajmuje pozycję dozo
ru nie opodal Fromborka, gdzie 
prowadzimy obserwację jego 
rejonu. Sprawdzamy, czy 
wszystkie statki i jachty prze
kraczające granicę wchodzą do 
portu fromborskiego, aby do
konać odprawy celnej i gra
nicznej. Jeżeli tego nie robią , 

to wchodzimy do akcji, zaczy
nając interwencję. 

Informacje o różnych obiek
tach i ich przemieszczaniu się 
po zalewie patrolowiec otrzy
muje ze stacji radarowej w Pia
skach . Kiedy zachodzi potrze
ba, jego załoga współdziała ze 
strażnicą w Krynicy lub in
spektorem Urzędu Morskiego 
w Tolkmicku. Samodzielnie 

czas trwania jarmarku na sce
nic plenerowej będą się odby
wały występy artystyczne . 

Najważniejszym dniem puc
kiego Jarmarku Morskiego bę

dzie 24 lipca (sobota). Przewi
dziane są popisy gawędziarzy , 

kape l ludowych oraz różne 
konkursy oparte na obyczajach 
kaszubskich,jak np. zażywanie 
tabaki, biegi w chodakach. Nie 

Był czas, w którym każdy 
chętny mógł be zpłatnie i do 
woli korzystać z urokliwego 
transportu promem przez Wi
słę. Z chwilą wydzierżawienia 
promu firmie prywatnej , wa
runki korzystania z przeprawy 
czynnej codziennie od 5 rano 
do 22 wieczorem, zmieniły się. 
Trzeba uiszczać opiaty, a wy
noszą one za samochód osobo
wy 20 tys . zł, za dostaw czy -
30 tys ., ciężarowy - 40 tys., a 
za przeprawę autokaru od 80 
do 100 tys. złotych. Z a bilet 
przeprawy od osoby, trzeba za
płacić też 5 tys . złotych . Pomi
mo koniecznośc i uiszczania 
opiat, z przeprawy korzysta 
nadal wiele osób, dominują 
wśród nich zmotoryzowani tu

Morze I Kas_zuby 

ryści . 
(am) 

w artystycznej wizji 
- W programie tej imprezy 

przewidziana jest prezentacja 
regionalnej gastronomii, wy
robów twórców ludowych, ma
larstwa i grafiki marynistycz
nej - poinformowała nas pani 
inspektor ds. kultury, oświaty, 
sportu i turystyki UM w Puc
ku, Iwona Szajrych. - Zapra
szamy także literatów ze swy
mi wydawnictwami. Przez cały 

zabrakie morskich piosenek i 
zespołów szantowych. 

Od 5 lipca czynne jest Biuro 
Organizacji Jarmarku, w puc
kim Urzędzie Miejskim, przy 
ul. 1 Maja 13 . Tam można 

zgłaszać swe uczestnictwo te
lefonując pod nr: 73-29-2 1, 73-
27-32 lub faxem nr: 73-28-13 . 

(ken) 
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Kto kupi dług Anastazii P.? 

Aukcje wierzyte ności 
Gratką nie spłacone kredyty budowlane 

1500 wymagalnych wlerąteh1ości bankowych na łączną 
kwotę 1,5 blllona dotych będzie sprzedawał bank PKO BP 
za pośrednictwem gdańsklef firmy Pollsh Business Offers. 
Takie gdański oddział Banku Gospodarki iywnośclowel wy· 
stawił na sprzedał 32 wierzytelności o wartości nomlnalnel 
prawie 45 111ld zł. Jest wśród nich dług 86 mln zł Marzeny 
Domaros, bardzie! znanel lako Anastazla P. Kupując długi 
moina, za stosunkowo niewielkie pieniądze, welłł w posła· 
danie atrakcylnych dóbr. 

cnie spółka z o.o . ,,Return") z 
Gdańska, długi spółdzielni pracy 
„Un ikop" a także wspomniane 
w ierzytelności p. Anastazji. Nie
które z tych długów są zabezpie
czone zastawem bankowym na to
warach, nieruchomościach i porę
czeniem. Najmniejsza kwota długu 
wynosi 4 mln zł. 

Według naszej ocen y d ł ugi 
banków będą sprzedawane za ok. 
40 proc. kapi tału zobowi:1zania. 
Przypomnijmy: na wartość zobo
wiązania składa się kapitał kredytu 
i odsetki. Bankowi za leży przede 
wszystkim na odzyskaniu kapitału. 
Dlatego wierzytelność może być 

sprzedawana bardzo tanio. 

PKO BP i BGŻ są bankami. 
które mag[) jeszcze prowadzić 
spm:daż wicrLytclności. Banki ko
mt:rcy jnc mogły przeprowadzać 
takie operacje do końca czawca. 

Wśród nie publikowanej je
szcze listy wierzytelności PKO BP 
z terenu cakj Polski nie ma zobo
wiązań większych przedsię
bioNw. 

- Dominują nie spłacone zobo
wiązania o średniej wysokości -
mówi Mariusz Kuleta z PBO. -
Wicie jest nic spłaconych kredy
tów budowlanych, dlatego ich za
bezpieczeniami są nicrut.:homości. 
Jak uczy doświadczenie z aukcji 
wiertytclności Banku Gdańskiego, 
które odbyły się dwa miesiące te
mu, właśnie nieruchomOśi: i cie
szyły się największym powodze
niem. 

Prawdopodobnie najlepszy 111 -

tcres na zakupie długu od BG zro
bił nabywca zobowiązania firmy 
Inmar, który za 800 mln zł warto-

- -

"~~~~~·:'\.!'.~/;,~--"' 

CUKIERNIK s.c. 
GDAŃSK. ul. Łozy 4 e 

tel. 43-43-73 

TAN IO 
Esencje: '1IQtywCZI • Jl !ll'IIIIIÓIJ 

do lodów · 20 ,maków 

AROIIA TY: lpOiywcze -26 smakow 
MĄKI: 500, 750, 4:IO, ml 
WINA: Cheny, Cyi, Dilbollo, Serenetll 

llłE 8lrakcyjne proti1y C11U1!1'111CZt. 
2Cl . 

I 
prowadzi też kontrole lodLi ry
backich. sprawdzając doku
menty, sprzęt ratowniczy i pra-

··widłowośc" pn:i\viidzenia- pi.),łO 
wow. - ' 

- Uczestniczymy często w 

działaniach skierowanych 
przeciw kłusownikom - mówi 
bosmanmat A. Maślakiewicz. -
Kłusownictwo na zalewie nasi 
la się w okresach ochronnych 
na poszczególne gatunki ryb . 
Stosujemy różne sposoby 
zwalczania nielegalnych poło
wów. Rekwirujemy na wodzie 
nie oznaczony sprzęt połowo
wy. Zaskakujemy też kłusow
ników, pozostawając patrolo
wiec w porcie i przeprowadza
jąc akcję na łodzi hybrydowej. 
Napędzający ją silnik jest tak 
cichy, że jesteśmy w stanie zła
pać ich na gorącym uczynku, 
co się już zdarzyło . Ostatnio 
brali śmy udział we wspólnej 
akcji straży i Urzędu Morskie
go. Jej efektem było złapanie 
kłusowniczej jednostki z ryba
mi. Sprawca musiał zapłacić 
karę wysokości 15 mln zł. 
Działania jednostk i SG-81 

na zalewie obejmują także 
kontrole zapobiegające zanie
czyszczaniu wód przez statki i 
jachty oraz ratownictwo. Dwa 
lata temu z wodolotu rosyjskie
go wyciekło paliwo, co spowo
dowano natychmiastową inter
wencję patrolowca. W raz ie 
konieczności jeg o z ałoga 

podejmuje akcje ratownicze. 
W ub.r. udzielono pomocy wy
cieczkowcowi „Elżbieta", na 
którym uległ awarii silnik. Sta
tek odholowano do portu. 

Jacek Sieński 

Kpt. Leszek 
Wiktorowicz 
będzie szkolił 
australiiskich 

ieglarzy? 
Po powrocie z morza na urlop 

kpt.ż.w. Leszek Wiktorowicz za
stał w domu ofertę z Sail Training 
Association West Australia na ob
j~cie dowództwa na australijskim 
żaglowcu szkolnym „Leeuwin". 

Kpt. Leszek Wiktorowicz, któ-· 
rego znamy jako tego z komen
dantów polskiej fregaty szkolnej, 
który przeprowadzi! ,.Dar Mło
dzieży" wokół Przylądka Horn , 
jest doświadczonym dowódcą stat
ków (ostatnio pływa we fl ocie 
s zczec ińskiego armatora - Pol
skiej Żegludze Morskiej), a zara
zem żeglarzem, który wprowadzi! 
całą młodą załogę szkolnego ża
glowca w szeregi polskiego Brac
twa Kaphornowców. 

Kontrakt STA West Australia z 
kpt. Wiktorowiczem opiewać ma 
na dwa lata. 

(dz) 

ści nominalnej naby ł prawa do 
gruntów nie opodal giełdy samo
chodowej w Chwaszczyn ie, które 
według dokumentów złożonych w 
banku były gruntami rolnymi, któ
re wkrótce okazały s ię gruntami 
budowlanymi i ich wartość wzro
sła kilkakrotnie. Dla banku była to 
jedna z wiciu pozycj i. dla nabyw
cy, który dokładnie sprawdzał za
bepieczenia nie spłacanych kredy
tów, okazja do świetnego interesu. 

Wśród wystawionych na sprze
daż w1c:rzytelności BGŻ są m.in.: 
zobowiązania Sylwestra Perki 1. 

Łęgowa ( prawie 8 mld z!) . I O ,4 
mld zł zobowiązań Zespołu Rolni
k ów Indywidualnych BER z 
Chmielna, prawie 7,5 mld zt - Rol
niczej Spółdzielni Produkcyjnej w 
Pokzynie k. Pucka, prawic 6 mld 
zł długu Rolniczej Spółdz i el ni 

Ogrodniczo-Pszczelarskiej •. Ka
szub'' w Kartuzach. ponad 4 mld 
zł - Towarzystwa Przemysłowo -
Handlowego „Uni\ersum" (obe-

Bez paniki? 

rn 
18 aerwca o gocli. 6 w ko· 

rycie potob Chylona w Gcly· 
ni znaleziono IWlokl 34-let• 
nie! kobiety. Została brutalnie 
xgwalcona I xamordowana we 
wc:,;esnych godzinach poran· 
nych. Pollclancl z KWP nie wy· 
kluczai11, ie morderca udel"IJ 
ponownie • rozpatrywana !est 
nawet mołllwoH powołania 
speclalnel grupy dochodzenio· 
wel, Wszyscy bolą sit, ie 
,,Mostek", bo takim kryptonl· 
111en1 oxnaczono zdarzenie I 
napcutnlka, udel"IJ mowu-

Ofiara gwakiciela. gdynianka Barba-

I ra B. rozstała się z mężem 17 czerwca 
wieczorem na przystanku trolejbusowym 
pr.zy ul. ~!orskiej. Odjechał a w stronę 
.Ch)·!om, gdLie wysiadła, nie wiadomo. 
Py1anie to policja kieruje 'do C\lentuai--

1
. nych wspó!pasażerów , jadących tego dnia 

wieczorem w kierunku Chyłom . Dalsze 
wydarzenia są pieczołowicie rekonstruo

I wane - wiadomo tylko, ie zwłok.i kobiety 
znaleziono krótko po zabójstwie. W wy
niku rozmów z mieszkańcami ustalono, 
że nie było to pierwsze zdarzenie tego ty
pu w teJ części Gdyni. Dzień wcześniej w 
tu nelu pod torami SKM zaatakowano ko
bietę. Obnażony mężczyzna próbował 

udusić Ją przy pomocy chustki. Po kilku
minutowej szamotaninie napastnik został 
spłoszony przez nadchodzących ludzi. 
Wiadomo też, ie kilka tygodni wcześniej 
w tej okolicy kilkakrotnie zaczepiano ko
biety. Ka podstawie sposobu działania i 
wypowiedzi skierowanyi.:h do niedoszłej 
ofiary policja uznała, że ,.Mostek'' moie 
mieć poważne zaburzenia psychiczne. 

1.aatakowana w tunelu kobieta podała 

I rysopis napastnika, który policyjny eks
pert przelał na papier. 

Wszystkie osoby, które rozpoznają 
podaną na zdjęciu osobę proszone są o 
kontakt z naJbliższą jednostką policji. 

• • • 
Do innego gwałtu doszło 27 czerwca 

w pobliżu wsi Dąbrówka kolo Wejhero
wa. Uczestnicząca w harcerskich manew
rach 14-latka została w les ie zgwałcona 

przez mężczyznę, którego zapytała odro
gę w kierunku wsi. Po dokonaniu gwałtu 

Zyski z kupna wierzytelności 
są różnorakie . Kupujący przede 
wszystkim nabywa wszelkie pra
wa związane z wierzytelnością. 

Dotyczy to zabezpieczeń wierzy
telności (zastaw, hipoteka), upraw
nienia związane z wic:nytelnością 

co do zapłaty kary umownej, od
stąpienia od umowy itp. W wypad
ku kompensaty wierzytelności po
między jej nabywcą a dłużnikiem, 

nabywca ma możliwość uregulo
wania swoich zobowiązań np. przy 
pomocy jednej piątej środków, 
które musiałby zapłacić w nonnal
nych warunkach. 

Jan Kreft 

Portret pamięciowy sprawcy napadu na 
kobietę: 17 c:erwca. Jest on podejr:any 
o dokonanie następnego dnia zabójstwa 
Barban· B. Wiek 25-30 lat, w:rost do 
I 70 cm-. cera jasna, włosy jasnoblond, 
słomkowe :ac:esane do gón, oc:.yjasne, 
uciekający :e: w prallym oku, us::y pr::y
legające. W trakcie napa.tu ubrany by/ w 
granat011y garnitur. Z infonnacji policji 
11'·:mika, ~e napastnik, cechujący sir ten
dencjami ekshibicjonistyc::nymi, ma prą
cie W)jątkowo duzych m:miarów. 

bandyta próbował zabić nastolatkę . Naj
pierw usiłował podciąć jej gardło scyzo
rykiem. Później zaczął topić w pobliskim 
jeziorku ... Dziewczynka uratowała s ię 
dzięki wyjątkowej inteligencji. 1.aczerp
nęla powietrza i przytrzymywana przez 
chwilę pod wodą przestała się ruszać. Po 
kilku sekundach napastnik pozostawi! ją 
w spokoju. myśląc, ie nie żyje. Po chwili 
dziewczyna wynurzyła się na powierzch
nię i dotarła do najbliższej wsi. Na pod
stawie podanego przez nią rysopisu wyty
powano i zatrzymano sprawcę. Jest nim 
18-letni mieszkaniec kaszubskiej wsi , 
uczen szkoły zawodowej. Przesłuchują
cym go policjantom wyjaśnił , ie nigdy 
wcześniej nie odbył stosunku płciowego i 
chciał się przekonać ,jak to jest" ... 

- Oba zdarzenia, gdyńskie i wejhe
rowskie spowodowały , że policja reagują· 
ca w sprawach o podłożu seksualnym 
musi natychmiast infonnować o zdarze
niu Komendę Wojewódzką - poinfonno
wał nas komisarz Zbigniew Jasiak, szef 
wydzi ału operacyjno-rozpoznawczego 
KWP Gdańsk. 

>- samoch-ody dostawcze 
i uiywane 

Balh,lckie To wom,1,nwo 

~~~~~fu~:~~~-
ul. Wol~ Jagi1" lloń~kle 36 
tel. (058)31 -16-01 
teL/fox 31 -21 -óQ 

>-sprzęt 
komputerowy 

>maszyny 
i urządzenia 

2303 

TAK SZYBKO NIE ZAŁATWISZ N IGDZIE! 

PROPOZYOA NA l.A TO 
.DOM.U TOWAROWEGO 

"SEZAM" 

DYWANY 
• ODZIE Z 

RTV i AGD 

• Ili p 
. li p. 
• 

Sprzęt sportowy • 
I p. 

parter 
Upominki • parter 
DOBRA JAKOŚĆ po atrakcyj nych cenach 

16487 

Zapraszamy w godz. 11.00 19.00 

DOM TOWAROWY 11SEZAM" 
Gd.-Wrzeszcz1 ul. Grunwaldzka 56 
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TEATRY __ 

GDAŃSK, Filharmonia Bałtycka 
(Ratusz Staromiejski przy ul. Ko
rzennej) - Koncert Kameralny z 
cyklu „Filharmonicy w Ratuszu" 
- występuje Janusz Olejniczak -
fortepian, g. 18 
SOPOT, Wybneże, Scena Kame
ralna (ul. Boh. Monte Cassino) -
Sie kochamy, g. 19 

IMPREZY 
Park Rozrywki CRICOLAND w 
Gdańsku , al. Zwycięstwa - czyn
ny codziennie od godz. IO.OO do 
21.00, sob. i św. 10.00-22.00. 

Superatrakcja ISAUR JUMP, 
Wodna Kolejka Górska i Wielki 
Taj-Fun. 

KINA 

GDAŃSK, Neptun, ul. Długa: I., g. 17.45; Okruchy dnia, Wlk. 
Naga broń 33 1/32. USA, od 15 Bryt, od 15 l., g. 20.15 
I., g. 10, 11.30, 13, 15, 17, 19; Zawisza, ul. Słowackiego 3: 
Angie, USA.od 15 l.,g. 20.45 Orlando, USA, od 15 I., g. 16, 
Helikon. ul. Długa: Pani Doubtfi- 20; Ostatni żywy bandyta, USA, 
re. USA, od 12 I., g.16; W imię od 151.,g. 18 
ojca, USA. od 15 I., g. 18.15; SOPOT 
Prawdziwy romans, USA, od 18 Bałtyk, ul. Boh. Monte Cassino 
I., g. 20.30 30: Cienista Dolina, USA, od 15 
Kameralne, ul. Długa: Trzy kolo- !., g. 17.30; Piknik pod wiszącą 
ry. Czerwony, frJszwajc., od 15 skalą, austral., od 15 I., g. 15.30, 
I., g . 16.30; Fortepian, Nowa 20 
Zeł., od 15 I., g. 18.30; Naga Polonia, ul. Boh. Monte Cassino 
broń 33 1/3, USA, od 151., g. 55: Trzy kolory. Czerwony, 
20.45 fr Jpol., od 15 I., g. 20.15; Naga 
Żak, ul. Wały Jagiellońskie 1: broń 33 1/3, USA, od 15 l., g. 15, 
Wichrowe wzgórza, W. Bryt., od 16.45, 18.30 
15 I., g. 18; Filadelfia, USA, od GDYNIA 
151., g. 20 Warszawa, ul. Świi;tojańska: Na-
NOWY PORT, Nord, (Towarzy- ga broń 33 1/3, USA, od 15 l., g . 
stwo Morskiego Domu Kultury w 10, 16, 18; Milioner w spoden-
Gdańsk.u) -Centrum Kultury kach, USA, od 12 I., g. 12, 14; 
Amerykańsko-Polskiej, ul. Mary- Angie, USA, od 15 I., g. 20 
narki Polskiej 15: Wuthering He- Goplana, Skwer Kościuszki 12: 
ights, USA, od 15 I., g. 16. 18, 20 Beethoven II, USA, bo„ g. 16, 
WRZESZCZ, Znicz, ul. Szyma- 17.30; Lista Schindlera, USA, od 
nowskiego 12: (dolby stereo) - 151., g. 19.30 
Komedia małżeńska, poi., od 15 GRABÓWEK, Fala, Ju rrasic 
l., g. 16; Tombstone, USA, od 15 Park, USA, od 121.. g. 17; Wszy-
ł., g. 17.45, 20 stkie poranki świata, USA, od 18 
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina: Panna I., g. 19 
z mokrą głową, poi., od 12 I.. g. IDF zastrzega sobie możl iwość 
16; Raport Pelikana, USA. od 15 zmiany repertuaru 

MUZEA 

GDAŃSK: Narodowe, ul. Toruń
ska - wystawy działu sztuki 
dawnej: Średniowieczna plastyka 
pomorska. złotnictwo, kowalstwo 
i metale kolorowe, cyna, meblar
stwo gdańskie i północno-euro
pejskie, ceramika artystyczna, 
Galeria Gabinetu Rycin, malar
stwo flamandzkie i holenderskie, 
malarstwo polskie, malarstwo 
gdańskie, meblarstwo, Artyści 
gdańscy XIX wieku - malarstwo, 
rysunek, grafika. C_zynnc wt.
niedz. wg. 10-16; sob. 12-18; 

;,A pon. i dni poświąteczne - nie
czynne; Narodowe (Pałac Opa
tów w Oliwie, ul. Cystersów 15) 
- czynne wt.-pt. oraz niedz. 10-
16; sob. 12-18 
Wystawa czasowa: Biblia we 
współczesnym malarstwie pol
skim 
Galeria Promocyjna: Malarstwo 
Grażyny Kręczkowskiej; Galeria 
,,Pałacowa": Polskie szkło unika
towe; Salon mistrzów - Bolesław 
Rogiński (1907-1990) - grafika; 
Salon karykatury (kawiarnia) -
Zbigniew Jujka 
Plenerowa galeria rzeźby gdań
skiej (pin. część parku); 
Archeologiczne, Życie codzienne 
w starożytnej Grecji oraz Scho
rzenia ludności prahistorycznej 
na ziemiach polskich; czynne 
wt.-pt. wg. 9- 16; śr. 10-17; sob. i 

nd. 10-16; Poczty i Telekomuni
kacji, remont; Etnograficzne w 
Oliwie, Wystawa stała: Kultura 
ludowa Pomorza Wschodniego; 
Wystawa czasowa: Dawne meble 
ludowe Pomorza Wschodniego; 
czynne śr.-sob. 10-16; wt. i 
niedz. 10-17; Muzeum Historii 
Miasta Gdańska - I ) Zabytkowe 
wnętrza Ratusza, 2) Mennica 
Gdańsk, 3) Artystyczne wyroby z 
metalu mistrzów gdańskich XVI
XVIII, 3) Europejskie dziedzic
two rozproszone - Gdańsk 1992. 
Czynne codz. wg. 10-17; pon.
nieczynne; Twierdza Wisłoujście 
- czynna codz. wg. I 0-17 

Centralne Muzeum Morskie - Żu
raw, Budynek „B" oraz Muzeum 
na Ołowiance; statek „Soldek" -
czynne od 10-18 

GDYNIA: Marynarki Wojennej 
(bulwar Nadmorski), wg. 10-16; 
Oceanograficzne i Akwarium 
Morskie (al. Zjednoczenia I) w 
godz. I 0-17 (kasa w godz. I 0-
16.30); Muzeum Miasta Gdyni, 
Pawilon Wystawowy, ul. Wa
szyngtona 21 - Morski rodowód 
Gdyni; czynne wg. 11-17, 
oprócz pon.; Dar Pomona, w g. 
10-20; Domek Abrahama, ul. 
Starowiejska 30 - nieczynny 

W YSTAWY 

GDAŃSK 
Zeidler Art Gallery. ul. Długa 81 
- stała kolekcja dzieł sztuki daw
nej polskiego i europejskiego 
kręgu kulturowego. Gieorgij Pie
trowicz (1914-1971) 
ul. Ogama 65 - kolekcja rysunku 
i grafiki - rosyjscy artyści 
ul. Długa 35 - Gościnnie w Ro
syjskim Domu lnfom1acji i Kul
tury artyści z prywatnej kolekcji. 
Galerie czynne codz. wg. 10-18, 
sob. 11 -15, w niedz. nieczynne 
Gdańska Galeria Fotografii ( ul. 
Grobla I róg św. Ducha) - prace 
słuchaczy Studium Fotografii 
ZPAF. Pon.-piąt. 11-18, z prze
rwą 13 .30-14 
Galeria u Literatów, ul. Mariacka 
50 - wystawa malarstwa Jana 
Miśka pt. ,.Las Ardeński", czyn
na codziennie w g. 11-18 
Galeria Sztuk.i - .,Sień Biała", u I. 
Długi Targ 36 - malarstwo z cy
klu „Uśmiech dziecka" Janiny 
Koniecznej, czynna codziennie w 
g. 12-18 
Galeria „Złota Kamienica" (Dłu
gi Targ 41/42) - malarstwo, grafi
ka, rzeźba . Czynna codz. wg. 11-
18. 
Galeria Malarzy Gdańskich PA
LOWA (ul. Długa 47 - kawiarnia 
„Palowa") - wystawa zbiorowa 
malarstwa i rysunku - I Domini-

kański Salon Artystyczny (zbio
rowa), czynna codz. w g. 11-22 
Klub Mestwina, ul. Straganiarska 
21/22 - wystawa malarstwa Sta
nisława Chmielewskiego, czynna 
codz. wg. 14-22 
Galeria Zak, ul. Wały Jagielloń
skie I) - ekspozycja rzeżby Doro
ty Białczak pt. ,,Człowiek uwi
kłany" oraz wystawa malarstwa i 
rysunku Kuby Ox isa.Czynna 
codz. wg. 9-19 
Autorska Galeria Rzeźby, 
Gdańsk, ul. Pomorska 68 d - wy
stawa autorska Józefa Sarnow
skiego. Czynna codz. wg. 11 -18 
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad 
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul. 
Bytowska la) - czynna od godz. 
10-15 
SOPOT: Autorska „Ęerman", 
Boh. Monte Cassino 44, tel. 51-
16-72 - wystawa z kolekcji gale
rii, pn.-pt. wg. 12- 18 
GDYNIA 
Galeria „Cyganeria" (ul. 3 Maja 
27, tel. 20-87-38) wystawa prac 
Kazimierza Ostrowskiego 
Galeria ,,BiM-ART' Hotel Gdy
nia (sala restauracyjna) - wysta
wa plastyczna - ,,Marek Wróbel -
malarstwo" 
Galeria Telewizyjna (ul. Derdow
skiego 11. tel. 21 -91 -78) 
Galeria 78 (ul. Świi;tojańska 

T ELEFONY 
INFORMACYINE 

Urząd Miejski Gdańsk: 32-46-17; 
Gdynia: 20-72-71; Sopot: 51 -20-21 
,.BROKER" Bank Informacji -
usługi, handel, produkcja - 24-07-
79 (9-17) 
Całodobowy Bank Informacji o 
handlu i usługach - 930; 57-81-24 
(po 16) 
Informacja o AIDS - 958 
Telefony Zaufania: ,,Pogotowie 
Makowe", środy, piątki. 16-18, tel. 
51 -59-22; ,,Anonimowy Przyja
ciel", tel. 988 (odl6 do 6 rano). 
Poradnia dla Rodzin Narkomanów 
,,Powrót z U", środy, piątki, wg. 
15-19; Sopot. ul. 3 Map 71. 

Gdańsk, Wojewódzka Przychodnia 
Odwykowa - Pomoc dla osób z 
problemem alkoholowym i ich ro
dzin, ul. Łąkowa 58, 31-51-32 (co
dziennie od 8 do 20) 

Dzienny Oddział Odwykowy, ul. 3 
Maja 6. tel. 32-26-52. 

USŁUGI POGRZEBOWE: 

,,SYRIUSZ": 82-37-96; 48-45-69; 
48-45-68; ,,ZIELEŃ". Gd.
Wrzeszcz: 41 -20-71; 41 -73 -35; 
Cmentan Witomino, 23-68-93, 28-
55-60; ,,Sleep Time" (Orłowo). 24-
80-95 
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Gdańsk: obrady Rady Miasta 
• Cmentarne hieny i pieski 

edse yi e no owania Nie od dziś porządek na - Największą plagą są drob-
cmentarzach komunalnych ne kradzieże kwiatów czy cho
jest utrapieniem zarówno inek .- twierdzi Danuta Alchi
dla ich kierownictwa, lak i mow1cz z cment?rza w Tc~e
dl 'b • d • d I h wie. - Mamy dwoch dozorcow 

Na iutrzelnel sesji Rada Miasta prawdopodobnie dokona 
wyboru prezydenta Gdańska. Jedynym kandydatem jest To· 
masz Posadzki z Unii Wolności, Następnie radni wybiorą 
członków stałych komisji RM, których liczbę iui ustalono, W 
czwartek poznamy takie delegatów do Sejmiku Samonądo· 
wego. 

Obecnie toczą się rozmowy 
koalicjantów - radnych zrze
szonych w klubach Unii Wol
ności , Partii Konserwatywnej 
oraz Zje dnoczenia dla Zie mi 
Gdańskiej, do których należy 
30 osó b . Swoimi głosami we
sprą ich prawdopodobnie: je
d yny rad ny „Forum Porozu
mienia" oraz czwórka człon
ków R M ze s towarzyszenia 
„Nasz Gdańsk". N ic wiadomo 
jeszcze j ak zachowa się s ied
miu radnych z U ni i Po li tyk i 
Realnej. Jednakże przewodni
czący rady , Paweł Adamowicz, 
jeden z lide rów koalicj i , za
pewni! n as, iż wszyscy koali
cj anci będą glosować jednako
wo. Z atem nic nie wskazuje na 
to, aby Posadzki mia! proble
my z objęciem stanowiska 
przewodniczącego Zarządu 
M iasta. 

Prawie pewne wydaje się 
mianowanie na fotel wicepre
zydenta Longina Mażewskie
go , który nie jest radnym. Jego 

kandydaturę proponuje ZdZG. 
Pozosta li , którzy są brani pod 
uwagę, to: Andrzej Jankowski 
(U W ), Ryszard Gruda (PK), 
Tadeusz Mękal (PK) oraz Mi
chał Górski (UW). W gronie 
kandyda tów do zarządu wy 
mieniano także Marię Małkow
ską (ZdZG) , która pełni funk
cję członka obecnego zarządu . 
Jednakże z informacj i zebra
nych przez „DB" wynika , iż jej 
osoba wzbudza zbyt wiele kon
trowersji , a w ięc j es t mało 
prawdopodobne, że wejdzie do 
gdańskich władz. 

Komisje w radzie 
N ajpierw jedna k zo s tanie 

wybrany prezydent. Pozostali 
członkowie zarządu będą znani 
prawdopodobnie na nasti;pnej 
sesji , która ma się odbyć w naj
bliższy wtorek . 

W iado m o już , że w radz ie 
będzie osiem stałych komisji: 
budżetowa, rewizyjna, polityki 
gospodarczej i morskiej, samo-

rządowa i ładu publicznego, 
rozwoju p r zestrzenneg o i 

· ochrony środowiska, zdrowia i 
polityk i socjalnej , edukacj i i 
kultury oraz gospodarki komu
nalnej . 

Koalicja jest w trakcie roz 
m ów na tema t personalnego 
obsadzenia tychże komisji. 
Najwięcej chętnych jest na 

stanowi ska przewodniczącego 
Komisji Gospodarczej. Wśród 
nic h pojawiaj ą się nazwiska 
czł onków klubu UW i P K. 
E wentualnymi przewodniczą
cymi mogliby być także To
masz Czerwiński (,,FP") i Ale
ksander Żubrys (SLD). Z tym , 
że radny sojuszu ma niewielkie 
szanse z uwagi na fakt , iż koa
licja nie ma zamiaru „oddawać 
czegokolwiek" radnym z lewi
cy. Jednakże rozmowy jeszcze 
trwają . K o misje zostaną for
m alnie powołane do życia w 
czwar tek . Przewodniczących 
tychże powołają wybrani na ju
trzejszej sesji ich członkowie. 

Inne wybory radnych 
W czwartek rada wybierze 

również siedmiu delegatów do 
Sej miku Samorządowego . Jed
nym z pewniaków jest Grze
gorz Grzelak (PK), który był 

przewodniczącym sej m i k u 
ubiegłej kade ncji. W iado m o 
nam , że radny Grzelak. asp iruje 
do p o now nego objęcia tej 
funkcj i. Dowiedzieliśmy się 
także, iż jego kontrkandydata
mi będą prawdopodobnie rad
ny gdyńsk i Tadeusz Aziewicz 
(UW ) i poseł PSL Krzysztof 
Trawicki , r adny wybrany w 
gminie Zblewo. 

Na pewno nastąpią zmiany 
na stan owiskach sekretarz a 
m iasta i skarbn ika. Kand yda
tów desygnuje prezydent, a ak.
ceptuj e rada. Posadzki prowa
dzi rozmowy z różnymi osoba
m i, k tóre mogłyby objąć te 
funkcje. Najpoważn iejszym 
kandydatem wydaje się bezpar
tyjna Barbara Pujdak, która by
ła sekretarzem miasta w Sopo
c ie, a o b ecnie jest naczelni
kiem wydziału organizacyjne
go w gdyńskim magistracie. W 
kuluarach urzędu w Gdańsku 
mówi się też o Grzegorzu Gra
eflingu , zastępcy kierownika 
Urzi;:du Stanu Cywilnego. Jed
nakże oficjalnie nikt nie chciał 
nam potwierdzić tej informacji. 

Kuba Urbański 

a oso ie O .w•e !a ącyc • mieszkających w pobliżu, ale 
Jednak zdar1a1ące się co pe• nie są oni w stanie upilnować 
wien czas akty wandalizmu każdego grobu. 
nie są jedyną zmorą zakłó· Przepis mówiący o zakazie 
caiącą spokój zmarłych. wstępu psów n_a t~rcn cmenta~ 

- Cmentarze stały się obe- rza Jest n_agminm~ 1.amany 1 
cnie bardzo niebezpiecznymi traktowame tego m1eJSC~ Ja~o 
miejscami - mówi Bar bara parku spacerowego staJe s1ę 
Szulc z cmentarza w Sopocie. - prob)em'?m. . 
L udzie boją się wejść, gdyż N1ektore osoby b10rą ze so
grożą im kradzieże i napady. bą na. teren _cmentarza psy w 
Te pierwsze zdarzają się na- ceylu~lk t:trdzą, s~mooJr~-
gminnie. Ostrzegam nawet n_·. ie wrn omo, ~z) po ~ -. . . me Jest z p1eskam1 spaceruJą-osoby odwiedzające, aby me cymi po Cmentarzu Łostowic-
brały ze sobą torebek. . . . kim, gdyż opiekunowie czwo-

Rzadko u?~Je się UJąC ronogów na zwracaną uwagę 
spr~wcę kradz1ezy. Nawet gdy odpowiadają w sposób nie li-
to się z?arzy,_ti:u?ne Je~t wtedy cuj ący z dobrym wychowa-
ustaleme włascic 1eh zmczy czy niem. 
wieńców. Zarząd cmentarza nie ma 

- Nie jesteśmy w stanie uprawnień do egzekwowania 
upilnować całego terenu. Każ- jakichkolwiek kar, więc regu-
dy cmentarz posiada bramy, lamin obowiązujący w tym 
które są regularnie niszczone - miejscu staje się pusto brzmią-
poi n formowała nas B a rbara cym napisem. 
Pastwa-Bałamątek , z kierow- Co bardziej subtelne panie 
nictwa gdańskich cmentarzy. - biorą swoich milusińskich na 
Nie wszędzie też są dozorcy, a ręce. Większość jednak ze sto-
i ci pracują tylko w godzinach ickim spokojem mija zakazy. 
dziennych. Podobnie, coraz częściej postę-

I No.::ą jest więc cmentarz pują rowerzyści. 
zdany sam na siebie. MaK. 

----~---·------ --w pos-zukiwaniu 
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utraconego umysłu 
nKlub poszukiwaczy utraconego umysłun • pod tą zabaw• 

ną i dwuznaczną nazwą kryle się idea spotkań osób zainte· 
resowanych szeroko pojętym rozwolem osobowości łącznie z 
doświadczaniem nodmiennych stanów świadomościn, zja• 
wlsk paranormalnych, stanów mistycznych, praktyk 111eclycy• 
ny niekonwenclonalnej. 

Klub powstały jesienią ubie
głego roku w „Żaku" ma za so
bą pól roku działalności pole
gającej na organizacj i kursów, 
spotkań, wykładów, warszta
tów, prowadzonych przez spe
cjalistów z kraju i z zagranicy. 

uczestników kursów nawiązują \ 
się przyjaźnie, odbywają się 

nieformalne spotkania poświę
cone doskonaleniu umiejętno
ści i medytacji . Klub z idei 
przekształca się powoli w rze-

W kilkudziesięciu kursach czywistość . Poszukiwacze 
wzięło udział kilkaset osób, utraconego umysłu to poszuki-
czyli propozycje trafiły na 
podatny grunt, choć trudno 

wacze tego, co autentyczne i 
trwale, nie skażone przez cywi
lizację, wychowanie, kulturę. J 

Poszukiwacze harmonii i dróg 
) 

mówić o masowości. zważyw
szy, że klub zajmuje się dzia
ła lnością tzw ezoteryczną, 
czyli skierowaną do niclicz- wykorzystania potencjalnych 
nych . Poza tym kursy są płatne Judzkich możliwu§ci. To Judzie I 
i bywa , ze SfJ odwoływane z 
braku wystarczającej frekwen-

nie idqcJ 7 pnidem, zarrzymu
jący ~ii;, gdy inni biegną ślepo 
naprzód. Zwykle radośniejsi, 

cji. Najbardziej popularne zaję
cia to kurs doskonalenia umy-
słu wg Si lvy Uuż 7 kursów), bardziej otwarci i zadowoleni z 
CHI KUNG, prowadzony życia niż tzw. większość. Bie-

, 

BYC 
ALBO NIE BYĆ 

Na koncercie 
w ratuszu 

Dz1s1aJ o godz. 18 w Ratu
szu StaromieJskim przy ul. 
Kor:zennej w Gdańsku odbę 
dzie się ostatni z kamera! 
nych koncertów cyklu „Fil
harmonicy w ratuszu" . Wy 
stąpi znakomity pianista Ja. 
nusz Olejniczak. W jego 111-

tcrpretacji utwory Chopina, 
Lis1ta i Debussy'ego. 

Na koncercie 
organowym 

Jutro o go<lz. J 9. 15 w Ko· 
,;ciek Najświętszego Serca 
Jezusowego w Gdyni wystąpi 
Eugeniusz Wawr/.yniak, ab
solwent AM w Poznaniu i 
Konserwatorium Królewskie
go w Brukseli. Na koncert 
zaprasz,a..lomorskie, Stowa
rzySJ'L'IJit' .. !llusica S;1~·r4" 

WKfu&ie 
Mestwina 

ł I ·.·.··· ..... id it~ 

sięgarnia „S ella Ma is" 
przez chińskiego mistrza, re rze się to m.in. z poczucia, że 

,.świata" nic należy brać tak / 
całkiem serio, bo większość 
cierpień i problemów, jakie lu
dzie przeżywają. to produkcja 
ich własnych zagubionych 

Jutro o go<lz. 18 odbt;dzte 
się tu pierwszy muzyt:zny 
wieczór (czwartki będą mu 
zyczne, środy - literackie). Z 
recitalem gitarowym wystąpi 
Dariusz Domaiiski. A otwar
ty mcdavrno Klub Mestwina 
wraz z winiarnią literacko-ar
tystyczną miesci się w Gdar,
sku przy ul. Straganiarskiej 
21/22 

W ponied.:ialek przy 11/. Warzywnic.:ej w Gdańsku otwarto księgarnię katolicką pod patronfltem wydawnictwa „Stella Maris ". 

gresing i reiki. 
Kursanci to osoby z różno

rodnymi motywacjami. Są 
wśród nich poszukiwacze 
prawdy, k tórzy „zaliczają" 
większość kursów, nierzadko 

· Zainteresowanie jest niewielkie z uwagi nfJ letnią kanikułę -powiedziała Ewa Baranowska. sprzedawc;:yni. - Oferujemy pozycje o 
tematyce historycznej, społeczno-obyczajowej, wychowawcza-rozwojowej i religijnej. 
Wśród propozycji możM znaleźć również kolorowe albumy, przewodniki, plakaty, kasety wideo z filmami dokumemalnymi i fabu
larnymi. 

za ostatnie pienądze, są osoby umysłów. nie mająca realnego 

Rekrutacyjne 
deski ratunkowe 

Pobieina obserwacla po· 
wodzenia absolwentow 
ósmych klas na egzaminach 
wstępnych wykazała, ie w 
tym roku bardzo znaczna 
grupa młodzieiy przeiyła 
poraikę, W gdańskim Kura· 
torium Oświaty działa punkt 
Informacyjny dysponujący 
danymi o wolnych miejscach 
w trójmieiskich szkołach śre· 
dnlch i zawodowych • tel. 
372-207 i 377-241. 

Są jeszcze szanse, by zostać 
przyjętym do IV, VII i XX Li
ceum Ogó lnokształcącego w 
Gdańsku. W Gdyni wolnymi 
miejscami dysponują V, VIII, 
IX i XII LO. Niezbędnym wa
runkiem umożliwiającym przy
jęcie jest pozytywny wynik eg
zaminu wstępnego uzyskany w 
jakiejkolwiek szkole średniej. 
W Zespole Szkół Medycznych 

nr 1 przy ul . Hallera tworzy się 
nowe Liceum Medyczne 
kszt ałcące w zawodzie opie
kunka dziecięca. Egzamin po
prawkowy do tej szkoły zapla
nowano na 7 l ipca . Zespól 
Szkól Medycznych nr 3 otwie
ra podobną placówkę umożl i
wiającą zdobycie zawodu o na
zwie technik analityki medycz
nej. Tam egzamin odbędzie się 
8 lipca. 

Wolne miejsca są jeszcze w 
Technikum Budowy Okrętów 
,,Conrad inum" przy u l. Pira
mowicza we Wrzeszczu i w 
Zespole Szkół Budownictwa 
Okri;towego przy ul. Hallera. 
ZSZ nr IO może przyjąć je
szcze uczniów do klasy uczą
cej zawodu ślusarza, a ZSZ nr 
7 dysponuje wolnymi miejsca
mi w klasie, w której można 
nauczyć się ogrodnictwa. 

ok 

szukające pomocy lub chcące bytu. 
zdobyć pewne umiejętności, 

Fot.Ma/gor:ata Suchocka wreszcie ciekawscy. Wśród Bogusław Posmyk 

Wa a • y 
emo a I 

21 mld złotych pneznaczono z budietu miasta na waka· 
cyjne remonty szkół podstawowych I przedszkoli w Gdań· 
sku. Subwencla oświatowa okazała się zbyt niska, by spro• 
stać zadaniom koniecznej konserwacii obiektów. Nie starcza 
równleł środków na prace remontowe w szkołach średnich, 
pnelętych pnez gminę w ramach tzw. programu pllotaio· 
wego. Tam prowadzi się wyłącznie akcje awaryine. 

Przypomnijmy, że w przy
padku tej grupy szkól od daw
na brak dotacj i na wydatki rze
czowe dawał się szczególnie 
mocno we znaki. Środki prze
znaczone na prowadzenie tych 
szkól wystarczały tylko na wy
płaty pensji na uczycielom i 
najbardziej niezbędne wydatki 
bieżące. 

W trakcie wakacj i podjęto 
20 remontów wymagających 
nieobecności dzieci i zupełne
go zamknięcia obiektu. W po
nad czterdziestu inn ych p la
cówkach trwają roboty przewi
dziane rocznym harmonogra
mem zajęć. Najpoważniejszym 

przedsięwzięciem spośród nich 
jest remont Szkoły Podstawo
wej nr 67 przy ul. Żabi Kruk w 
Gda11.sku, która w ubiegłym ro
ku została zamknięta decyzją 
san.-epidu . w związku z odkry
ciem rakotwórczego ksylamitu, 
użytego do impregnacji 
podłóg . Wykonano już palowa
nie i położono nowe posadzki. 
Należy jeszcze wymienić in
stalację elektryczną i odnowić 
wnętrze budynku . Koniec re
montu tej szkoły zaplanowano 
na 10 września i Wydział Edu
kacji spodziewa się, że od no
wego roku dzieci z SP 67 wró
cą do swej macierzystej szkoły. 

Do pomyślnego końca dobiega 
również remont sali gimna
stycznej w szkole nr 36. W SP 
59 wymienia się system grzew
czy. Kotłownia wykorzystująca 
węgiel zostanie zastąpiona ko
t l o wn i ą gazowo-olejową, a 
łączny koszt inwestycji wynosi 
2,7 mld złotych. 

Część szkól prowadzi re- 1 

manty za samodzielnie zdobyte 
pieni,tdze. Najcz„stszym żró- \ 
diem zarobkowania jest wyna
jem sal, urządzeń sportowych 
lub sprzedaż karnetów na ba
sen . Przykładem takiej gospo
darności jest SP 42 na Suchani
nie, która na własny koszt wy
mieniła u siebie posadzki. Naj
częściej szkołom wystarcza 
pieniędzy tylko na prace ma 
Jarskie. 

„Do graiqcei szafy grosik wrzuC" w Operze Leśnei 

Muzyczna podróż senlymenta na 
Na brak Interesujących propozycji spędzenia tego lata po· 

za skwamą plaią nie moiemy nanekac. la nami festiwal 
łanowy, za pasem jubileuszowy koncert Budki Suflera i wł· 
zyta Jose Feliciano, a zaraz potem znakomity spektakl war· 
szawskiego Teatru Buffo • n Do grającej szafy grosik wrzucn. 

Warszawski spektakl widzo
wie Trójmiasta będą mogli 20° 
baczyć ty lko jeden jedyny raz 
12 lipca o godz. 20.30 na sce
nie sopockiej Opery Leśnej. 
Spektakl grany jest przez cały 
zespól słynnego musicalu „Me
tro" w reżyseri i i z choreogra
fią Janusza Józefowicza i opra
cowaniem muzycznym Janusza 
Stokłosy. 

„Do grającej szafy grosik 
wrzuć" to podróż sentymental-

na w lata 50. aż dla trzech po
kole1i: dla młodzieży - bo obej
rzy idoli „Metra" w zupełnie 
zaskakującym repertuarze; dla 
czterdziest olatków - bo przy
pomną sobie czego kiedyś słu
chali ich rodzice; d la najstar
szych - bo zagra im echo l at 
młodości ... 

Wszyscy ci , którym legenda 
tamtych lat znana jest tylko z 
opowiadań lub pamiętników 
Leopolda Tyrmanda, pisarza-

bikiniarza będą mogli posłu
chać „Apasjonaty", ,.Malage
nii", ,,Kasztanów", rumb, bos
sa-novy ... 

Spektakl prowadzą znani i 
l u b iani nie tylko w Sopocie 
Wojciech M ann i Krzysztof 
Matema (na zdjęciu) - tym ra
zem jako M łod s i Pan ow ie 
Dwaj: rola i styl ! 

Wszyscy będą szczęśliwi! 
Bilety można nabyć w ka

sach Orbisu, a także innych 
b iur podróży oraz w sklepach 
muzycznych woj. gdańskiego i 
elbląskiego . 

stud. 

W galerii 
,,U Literatów'' 

Jutro o godz 18 rozpocz
nie się tu ,,podwóJny'' werni
saż wystaw Jacka Wcsolow 
skiego i Włodzimierza M1d
nikowa. Jacek Wesołowski z 
Kilonii, członek Stowarzy 
szenia Polskich Artystów 
Plastyków w Niemczech, 
prezentować bi;dzie swe pra
ce w galerii „U Literatów" 
Włodzimierz Mielnik.ow eks
pozycJę zatytułowaną „Pej 
zaż Lwowa" przedstawi w 
galerii .,Złota Kamienica" 

W galerii 
,,Arche" 

W najbliższy piątek o 
godz. 17 Wojewódzka Gale
ria S1Juk1 Arche (ul. Mariac 
ka 25/26) zaprasza na otwar 
de wystawy pt. ,,Pigura. for
ma, znak". Z!oi.ą się na ni,l 
prace Janusza Ploty Bogu 
sława Izdebskiego, Marka 
Modela i Sławomira Witkow
sk 1ego 
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.\lieJmy 11,ufaeJę , :e efekt011 ne tel .fon.I' oprą sir dewasrator1,m Sie 1_1tko do l1stopaJa .. 

We Wrzeszczu 

,, 
Rospouęto prace remontowo-111odernlzacylne, w tym wy· 

mian, syste111u CHtralnego ogrzewania, w holu flównym I 
sali operacyfn•I budynku Urzędu Telekomun1kac1I priy ul. 
Grunwaldzkiej 11 O we Wrienuu, Potrwają do llstopada 
br. 

\V tym cz.is1e prz.~jmowa

nic i wydawanie telcgramc'l\\ 

oraz sprzedaż. żetonów i kart 

magnetyczn1ch odbywać się 

będzie w okienku nr 3 Um:du 

Poczt0wego. mie,zc,ąccgo s1,; 

. .za sc1a11ą'' . 

W \\olne soboty i niedziele 

przesyłki telcgrafic:rne moina 

odbicrać w pokoju nr 14, bu

dynku prz1 ul. Grunwaldzkiej 

110 (od 13 do 18). 

Na kolon i ach 
w Otominie 

Kolonie letnie zwykle kojan:q się z gromadą dzieci, któ· 
rych ledynq rozrywką sq Hkupy w zatłoczonym latem mle· 
ścle. Wypoczynek diieci organizowany w Otominie pnn 
Okręgowy lakład GG10W11ictwa w Gdańsku odbiega od tego 
stereotypu. 

o;rodck. gdlie przebywają d11cci. położony jest na łagodnym 

zboczu prowadzącym do piaszczystej plaży Jc,.iora Otomi11skic

go. 

- Na teren k,•lonii nic kaidy ma wstęp - mówi kierowniczka, 

pam Grażyna Pawłowska. - Bc1pieczcństwa dzicci pilnują pano

wie z agencji ochrony . W Otominie wypoczywa I 28 dzieci ze 

szkól p<xhtawow )L'h z potudnia Polski oraz z l'omor1a. 

DLi<·,·i prL<'L cal} rumu, m.1Jq do d) '[>'-'/} cji .,prLrt pf.n, .,jący. / 

mugą korl) stac ze slrte1nnego prlcZ r.1tow111ków k,1picliska. a ( 

tak..i:e z boi~k. ClY no,,.,ości ośnx.lka - kr<;g1elni. Gdyby pogoda się 

·1ep~ula, zawsLe moi.na, urządzi.: turniej tenisowy lub spęd1.ic 

czas przy komputcric. \ 

Koloni,ci nic są ,.dani wył4c1.nic na własną fantazję, która po
trafi pnd,uwać im nic zawsze belpiccrnc pomysły. UrOl.maice

nicm wypoczynku są kolonijne „randki w ciemno". liczne wy- \ 

cieczki zakładowym autokarem. 

Zaplano\\any jest rownicż prz)jazd artystów z Teatm Miniatu

ra oraz Opery Balt::,ckiej i v. y~tawiL'nic przez nich sztuk w przy

stosowanej do tego celu sali . 

Fot. Maciej Kostun 

,, 
Niestety, na czas remontu 

zawieszono funkcJonowanie 

rozmównic międlymiasto

wych. 
Pewnym panaceum na nic

dogodnosci, jest uruchomienie 

w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku telekomunikacji IO 
aparatów publicznych - na kar-

ty magnetyczne i żetony. 
(elp) 

I Pomyłka komputerowa! 

Wyższe czynsze na Przymorzu? 
Administracja Osiedla nr 4 przy ul. Kołobrze

skiej 59 na Przymorzu (PSH „Przymorze") prze
siała, do prawie IO tysięcy lokatorów, kompute
rowe wydruki z informacją o kolejnej podwyżce 
czynszów . Od l l ipca br. , w zwi:1zku 1 podwyż. 

s,cniem cen urn.;dowych energii cieplnej, wzra
stają automatycznie i niczalcLnie od spółdziel
czości opiaty za k1kale mieszkalne i uLytkowe 

miesiqce , co w przypadku zwykłego .M-3 wyno 

si ponad 100 tys. zł m iesięczn i e. Oburzeni Czy

telnicy zwrócili się do redakcj i z prośbą o inter

wencję. 

Główna księgowa administracji Krystyna Ka

puśniak. wyjaśniła sprawę, ale nic do ko11ca: 
- Rzeczywiśc ie czę ść wydruków wysialiśmy 

z bli;lkm. Panie z administracj i nicktórc wydru

ki zdąty!y poprawić. To hył h!.1d komputera . przeciętnie o prnwie 13 proc. I nformowała zrc
szq o tym prasa i telewizja. Znów musimy zaci

I snąć pasa, bo szaleństwo wyciskania 7. obywateli 
ostatnich pieniędzy trwa permanentnie. 

- MoLc należałoby lok,ttmów prtcprosić . .. Ro 

hł,id by! powainy . 

W AO nr 4 ktoś z rntp,;du albo lekceważąco 

traktujący swoją pracę, podał w nowych obo
wi,Jzujqcych od l lipca wydrukach nast,pujące 

zdanie: .. czynsz od I kwic.:tnia wynosi: ... " Silą 
rzeczy każdy lokator z prleraLeniem dostrzega, 

że musi zapłacić wyższy czynsz wstecz i to za 3 

- Nic j,t to podpisywałam . 

Druk podpisał kiernwnik i nż . J<"ll:cf Ku .ysztn

fck . M y sprawę wyjaśni amy ażeoy lokatorzy 

,,Przymorw" spali ~pokojnie . Nikt n ic musi pła

cić wyts1cgo czynsrn za 3 micsi,1cc wstccz. 

(KORD.) 

Po angielsku 
W Centrum Kultury Amery

kańsko-Polskiej przy ul. Mary
narki Polskiej 15 rozpoczęła 
działalność Beletrystyczna Bi
blioteka Anglojęzyczna. Jest 
ona czynna codziennie w godz. 
16-:'.0. 

Bez prądu 
Jutro w godz . 8 - 15 w 

Gdańsku nie będzie prądu przy 
ul. Łanowej. Błońskiej. Gęsiej. 
Jedności Robotniczej 237-291, 
Nowiny. Ukośnej, Starngardz
k.iej. 

TELEFON 
31 50 41 w. 202 
· DO REPORTERA 

W okienku 
brak panienki 

Na po-:zcie przy ul. Dwor
skiej w Brzeźnie czy nne jes t 
tylko jedno z dwóch oldenek 
kasowych . Wiją sic; przed nim 
tasiemcowe kolejki. Z\\łaszc za 
w dni poprzedzające ostatecz
ny tem1in regulowania rachun
ków za rozmaite świadczema. 
Patrzącym na puste okienko in
teresantom trudno uwierzyć , że 

w Polsce tyle osób pozostaje 
bez pracy . 

Dziwne 
obyczaje 

Mieszkańcom osiedla Mic
kiewicza na Chełmie nie podo
bają się zwyczaje niektórych 
właścicieli psów. Późnym wie
czorem wypuszczają swoje 
czworonogi na dwór. Zwierza
ki biegają do rana zakłócając 
ciszę nocną donośnym szcze
kaniem . Uniemożliwiają spo
kojny wypoczynek innym lo
katorom . Nie ma n ikogo , kto 
zwróciłby posiadaczom psów 
uwagę na niewła~ciwość ich 
postępowania? 

Mokro i brudno 
Mieszkańcy budynku przy 

ul. Bulońskiej 28 na Morenie 
od listopada nie mogą doprosić 
się remontu przeciekającego 
dachu. Podczas każdego de
szczu woda zalewa mieszkan ia 
na trzecim pii;rrzc. PGM lekcc-

.. 

waży ich prośby. Druga spra
wa to hrud na klatce schodo
wej. Lokatorzy m usn i wymu
szać w administracji jej sprzą

tanie . 

Skanąc 
po kałużach 

KaLdy , kto p rzechodzi kolo 
Złotej B ramy w Gdań s k u , 

zwłaszcza w godzinach poran
nych, bez trudu dostrzega kału

że mo.:zu na chodniku. T o pi
wosze zrob ili sobie w niej sza
let. Takich miejsc jest w Gdań
sku dużo. T rudn o wymagać, 
aby straż miejska kaLdego p ija
ka prowadziła za rączkę do pu
blic znej ubikacji, j e dnak ,,., 
przypadku tak ich zabytków jak 
ten po w inna podj qć j aki eś 

działanie . 

W PKP zaspali? 
W ubiegłą sobotę kolejka z 

Gdańska do Gdyni kur~owala 
co 45 m inu t. N ietrudno zgad
nąć. jak i tłok w n iej panował. 
D yrekcja SKM widoczn ie nic 
dostrzegła. że nadeszło lato . a 
wraz z n im przybyło do Trój
m iasta m n ó s two w c zasowi
czów. Równiei. tubylcy, korzy
stając z pięknej pogody wyle
g ł: tłumnie na ulice . D ruga 
sprawa to częstotliwość kurso
wania pociqgów SKM wieczo
rem . Wtiąwszy pod uwagę, że 
dzień jest teraz dłuższy i ludZJe 
dłużej pr,.ebywają na d worze, 
kolejki jeżdtą s tanowczo za 
rzadko 

(es) 
Przypominamy, że telefon 

do reportera czynny jest co
dziennie z wyjątkiem sobót i 
niedziel w godz. 10-13. 

Dzisiaj dyżur pełni red. Ale
ksandra Krasucka. 

Swiadkowie poszukiwani 
27 .04.94 r. ok . godz. 6.40 w Gdańsku na skrzyżowaniu dróg 

Grunwaldzka-Braci Lewoniewskich-Woj .Polskiego . s amochód 

marki Nysa potrąci! przechodzącą je1dnią ul. Grunwaldzkiej ko

bietę. która w wyniku doznanych obrażeń ciała zmarła. 

Świadkowie wypadku proszeni są o zgłoszen ie się do W ydzia

łu Rm:hu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w Gdańsku , u l. 

Kurkowa 8 , pokój nr 20. tel. 386- 168, 386-251. 
O cz) stość na terenie kolonii dbają same dzieci , zachr;conc 

atrakcyJn)mi konkursami. !\liędzy opiekunami a kolonistami ist

nieje ścisła wsp<'>tpraca. Dziecięcy samorząd nic jest tu bowiem 

fasadą dla aut0rytarnych uądów dorosłych. Koloniści mają 

wpływ na zmianę programu. m0gą przedstawiać własne życzenia, 

które są Z\\)kle spełniane . A to się dzieciom podoba . 

~lagdalena Kaczmarek 

I Balom· 1 baloniki niUI Długim Targiem i nad Zieloną Bramą, ro prawdj11ie dekora· 

C)')ny element tego :akąrka starego Gdańska, w którym króluje mlod~1e~. Innych 

atrakcji moc, ale tr:eba to ~obaqć i pr~e;.yć na 11'/asny rachunek. 

Gra w trzy kubki 

Po co emerytowi sygnet~ 
żom porzqdku udało się ich za
trzymać. 

Fot.d:ian. Zabójstwo dozorcy kowcy . Przekonała się o tym 
m ieszkanka Gdańska. której z 
torby zabrano portfel z doku
mentami i 2 mln zł. 

Podpalił garai 
N ieznany s prawca podpali! 

garaż przy u l. Prusa . Z dymem 
poszły materace. ponton. na
miot i inne przedmioty . głów

nie sprzęt turystyczny. o warto
ści przeszło 15 m ln zł. 

Pan Jan Siwiec maszerował 
deptakiem po Żabiance. Było 
pogodne poludme. Przy sklepie 
cwaniaczki grały w trzy kubki, 

czyli .• zgadnij gdzie jest piłecz
ka?"'. Stanął, popatrzy!, tak zre
sztą jak i inni gapowicze . 

Wówczas jeden z naganiaczy, 
po machlojce z przestawianiem 
kubków, zapytał go czy wie, w 

którym ukryta jest piłka. Pan 
Siwiec wskazał na środkowy. 

Obskoczyli drobnego eme
ryta. w mgnieniu oka zdjęli mu 
z palca. ważący ok. JO g . sy
gnet ze złota. Na nic zdały się 
protesty. Złodzieje zwinęli się 
błyskawicznie. 

Najpiękniejszy jest finał tej 
historii. Aby nic być gołosłow
nym zacytujemy fragment do
kumentu Komendy Rejonowej 
Policji w Gdańsku (AC-SK-
322/94), podpisany przez kom. 
Jana Łukaszuka. 

W dniu 16.04.94 r. sprawcy I 
kradzieży zostali doprowadze
ni do Prokuratury Rejonowej w 
Gda11sku, celem zastosowania I 
środka zapobiegawczego w po
s'.aci tymczasowego aresztowa- I 
ma. 

W poniedziałek rano pra
cownicy firmy złotniczej przy 
ul. Lęborskiej na Przymorzu 
znal eźli zwłoki dozorcy p ilnu
jącego zakładu . Najprawdopo
dobniej ofiara wpuściła mor
dercę, być może swojego zna
jomego, i w trakcie rozmowy 
została od tylu zaatakowana. 
Śmierć 65-letniego mężczyrny 
nastqpiła na skutek uduszenia. 
Po dokonaniu zabójstwa napa
stnik spenetrował pomieszcze
nia zakładu. było to ty m ł a

twiejsze, że z pokoju dozorcy 
zabrano klucze . Morderca z za
kładu wyniósł b iżuterię srebrną 

wartości 190 mln zł . 

Uwaga I 
na plaiy! if 

Po przesłuchaniu, decyzją 
prokuratora, który jako jedyny 
jest władny ją wydać, został i I 
zwolnieni". 

Lato kieszonkowców 
Na ul. Wyspia11skiego we 

Wrzeszczu grasuj ą kieszon-

W pobliżu plaży na Stogach I 
doszło do grożnego roz boju . I 
Nieznany sprawca zaatakował : 
trzydziestole tn i ą Magdalenę ,, 
B ., pobił ją i ciężko przestra- i 
szoneJ kobie c ie zabrał zloty 1'. 
łańcuszek o wartości 1 mln zł. f 

- Przegrałeś dwie bańki - za

wyrokował prowadzący grę -
dawaj fant albo kesz (kasę). 

Co robi w takiej sytuacji 
obywatel? Idzie na policję . W 
komisariacie przy ul. Krynic
kiej jakiś .. dowcipny" policjant 
oświadczy!, że mu kaktus wy
rośnie. jak delikwent odzysk.a 
sygnet. Jednakże później. dla 
porz<Jdku, wydelegowano 
dwóch funkcjonariuszy po cy
wilnemu, którzy z poszkodo
wanym spenetrowali pechowy 
deptak. W związku z tym, że 
złodzieje spokojnie „pracowa
li" w tym samym miejscu, stró-

, .... w przedmiotowej spra
wie przeprowadzono postępo
wanie wyjaśniające. Ustalono, 
że w dniu 16.04.1994 r. został 
od pana przyjęty protokół ust
nego zawiadomienia o prze
stępstwie na powyższą okolicz
ność. W toku przeprowadzone
go dochodzenia zatrzymano 
sprawców oraz wykonano nie
zbędne czynności procesowe. 

Był sygnet wartości prawie 
3 mln zł, nie ma sygnetu. Był 
złodziej, nie ma złodzieja. By
ło prawo, no i jest prawo. A 
pan Siwiec? Co tam. Stary jest, 
może mu się tylko przewidzia
ło? Z tymi emerytami państwo , 

ma ciągle kłopoty. Zresztą, po I 

aks 1:, ~~~~~~~~-:;°=-~--~~===~:::::: i< 
- Panowie, ja nie grałem, ja 

tylko tak ... 
- Co nawijasz koleś, nie 

wciskaj kitu, pokazałeś! 
co emerytowi sygnet? (Czaj.) 

Biura ogłoszeń: 

Zapraszamy do reklamy 

na stronie Twojego Regionu 

TRÓJMIASTO i Pruszcz Gdański 

Gdańsk - Centralne Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

ul. Targ Drzevvny 3/7. tel. 31 - 50-41 vv. 169, 127. 120. 31 - 80- 62 

Gdynia - Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

ul. VVładysłavva IV 24. tel. 20-08-32 

Sopot - Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

ul. Kościuszki 61, tel. 51-54- 55 

Pruszcz Gdański - Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

ul. Tysiąclecia 8, tel./fax 82-24- 28 vvevv. 25 

Tel/Fax 31- 11- 54 
T~I/Fax ll1· 06· 93 

Rzeczpospolita. G. Wyborcza 
100 innych oraz RTV. 

Ceny redakcyjne. 

PRACA sezonowa lub stała, 434-260 
2223215 

51·22·51 · WOLIŃSKI Pośrednictwo (10.00 · 
17.00) Sopot. Armii Kra)Owej 66 

62185 

i 
i\: 
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GDAŃSK GD 'NIASOPOT 

A~TEKI 

GDAŃSK, .,Dominikańska", ul. 
Grobla lll l -6, tel. 31-45-74 
WRZESZCZ , .,Centralna". ul. 
Grunwaldzka 42, tel. 4 1-23-06 
Aptd .i pracujące non stop: 
GDAŃSK . .,Dworcowa" - Dwo
m:c Główny 
PRZYMORZE. ul. Opo lsl.a 3; 
tel. 56-38-22 
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 56-
92-71 
SOPOT 
,.K uraC)Jna", al Niepodległości 

715 (tel. 51 -22-76) - dyfor cały 
lip iec: 
GDYNIA 
apteka nr 19054, ul. Armii Krnjo
wej -n. tel. 2 1-00-32 

POGOTOWIA 
RATUNKOWE 

GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 - le
karz ogólny, gabinet zabiegowy 
dla dorosłych w wolne sob., 
nicdz. i święta - całą dobę, w po
zostałe dni w godz. 19-7 
- poradnia dla d1ieci chorych i 
gabinet zabiegowy w wolne sob., 
niedz i święta - całą dohę w po

zostałe dni w godz. 19-7 
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49 
- czynne całą dohę 
· wypadki · 999 
- nagle zachorowania: tel. 32-29-
29. 4 1-1 0-00. 
Biuro Przewozów Sanitarnych -
32-39-24 lub centr. 32-30-76, 32-
36-14, 32-39-44 w. 236 
Ambulator ium chirurgiczne -
CZ}nne całą dobę. 
- Laryngolog przyjmuJc w dni 
powszednie w g. I() .30-7.30, w 

soboty ro hoc ze 17 .30-7 .30. w 
wolne soboty, niedziele i świ,;ta -

całą dobę. 
- stomatolog w dni powszednie w 
g. 19.30-7.30, w soboty robocze, 
w g. 17.30-7 .30, wolne soboty, 
niedziele i święta - całą dobę. 

ZASPA , ul. Pilotów 21, tel. 
centr. 56-69-95. 47-82-5 I - nagle 
zachorowania, wypadki, ambula
torium chirurgiczne czynne całą 

dobę 

Przychodnia Międzyrejonowa, 

ul. Startowa I · w dni robocze w 
g. 19-7.30 
- lekarl pediatra, lekarz ogólny w 
wolne sob., niedz. i święta w g . 
8-8 oraz stomatolog w godz. 10-
16, 
- gabinet zabiegowy dziecięcy w 
dni robocze wg. 19-7 .30, w dni 
wolne od pracy w g. 8-8. 
- gabinet zabiegowy ogólny, w 
wolne sob., nicdz. i swięta w g . 
8-18. 
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wej
ście od ul. Mieszka I. Telefony: 
51-1 J.56. 51 -24-55 i tel. alarm. 
999. Ambulatorium chirurgiczne 
czynne całą dobę. 
GDYNIA. ul. Żwirk i i Wigury 
14, czynne cal.i dobę · nagle za
chorowania i przewozy chorych. 
tel . 20-00-0 l, 20-00-02 - ambula
torium stomatologiczne czynne 
wg. 20-7 
OBŁlJŻE - Podstacja Działu Po
mocy Doraźnej, ul. Białowi eska 

1 (td. 25-1 9-99). dla mieszkań

ców dzielnic: Obłuże, Pogórze, 
Oksywie . gm. Kosakowo - pedia-
tra. lekarz ogólny, gabinet chi
rurgiczny. czynne wg. 15.30-7 

OSTRE 
~ DYZURY 

GDAŃSK. 
Chirurgia, Interna i Okulistyka -

Akademia Medyczna . Gdańsk, 
ul. DGbinki 7 
GDYNIA. Szpital Miej ski, ul. 
Wójta Radtkego 1. tel. 20-75-01 
Morski, Redłowo. ul. Powstania 
Styczniowego I, tel. 22-00-5 J 
LEKARSKIE 
WYJ AZDOWA POMOC LE
KARSKA: dzieci, dorośli, EKG, 
57-63-25, 56-27-40 
LEKARZ DOMOWY, ALKME

DYK. 31-89-53, 20-68-1 6 
PJELĘGNIARSTWO - wizyty 
domowe, zabie gi, opatrunki , 
opieka rehabilitacyjna - 56- I 0-13 
WETERYNARYJNE WIZYTY 
DOMOWE (całodobowe) - 56-
89-56 
POGOTOWIE WETERYNA-

RYJNE · 983 (całodobowo) 

POGOTOW IE DLA ZWIE

RZĄT, 22-21 -48 ( czynne całą 

dobę) 

~OLIC.IA 

-997 

GDAŃSK , dyżury oficerów Ko

mendy Wojewódzkiej Policji, tel. 

39-53-3:"l; oficer dyżurny ruchu 

drogowego, tel. 31 -92-12; oficer 

dyżurny Komendy Rejonowej 

Policji, td. 38-62-22 (Straż Miej 

ska 31-30- 11) 

SOPOT. dyżury oficerów Ko

mendy Rcjnnowcj Policji tel. 

51-10-5 1, 997 
(Straż Miejsk.a5 1 -20-21 w.214) 

GDYNIA, Komenda Rejonowa, 

Gdynia, ul. Portowa 15, oficer 

dyżurny - 20-63-43; Straż Miej

ska, Gdynia. ul. Zakn;t do Oksy

wia 10, tel. 20-82-86 

STRAż POŻARNA : 998 (dla 

Sopotu i Gdańska) 

SKLEPY 

ORUNIA, ul. Jedności Robotni

czej 149, pon .-pt. 6-:!0, sob . 7-

15. niedz. 9-14 
STOO!. ul. Wrzosy l (całą dobę) 

ZASPA. ul. Pilotów 25 (w niedz. 

nieczynny) 
PRZYMORZE. ul. Kołobrzeska 

59 - Delikatesy „LOGI" (tel. 57-

25-83) - całą dobę 

WRZESZCZ. ul. Grunwaldzka 

100 - Supersam, pon.-pt. 6-20, 

sob. 7-15, niedz.10-15 
OLIWA, ul. Grunwaldzka 517 

(obok pc;tli tram.) · całą dohę: 

,,Atos··. ul. Kołobrzeska 30 - całą 

dobę; . ,Smak", ul. Czerwony 

Dwór 17, pon .-sob: g. 7-24. w 

niedzielę i święta g. I l-18 

SOPOT. ul. Boh. J\lonte Cassino, 

.. Delikatesy" codziennie w g. 9-

24, w sob., niedz. 1 święta w g. 

18-24; ul. Grunwaldzka 46 · cal.i 

dobę 

GDYNIA , Śródmieśc ie, hall 

Dworca Głównego PKP - Del i

katesy „Banach" (od godz. 5.30 -

l ); całodobowe : ul. Starowiejska 

- ,,Smak Lu,"; ul. Świętojańska -

"Meta"; ul. Świętojańska 46 -

„Maxima!", tel. 20-61-44 

Mały Kack, ul. Wielkopobka 30 

(od godz. 9 - 24); 

Chylonia. ,.Skorpius" ul. J\!orska 
(całodobowy) 

_ POGOTOWIA 

991 - energetyczne 

992- gazowe 
993 - ciepłownicze 

994 - wodociągów i kanalizacji 

995 · techniczne 
GDAŃSK· ciepłownicze: 31 -20-

88. energetyczne: 41 -23-23, · ga

zowe· 31 - 18-68. 52- 14-62, tech

niczne PKM: wodociągów i ka
nalizacji: 31-20-67, 0piekuńcze 

państwowe: 41- 10-42 

SOPOT · gazowe: 5 1-10-68 

(czynne w g. 6-22); - wodocią

gów i kanalizacji: 51-40-55 

GDYNIA - ciepłownicze: tel. 23-

19-41; dźwigowe: tel. 23-36-65; 

25-27-27; energetyczne: tel. 20-

45-50; gazowe: tel. 20-44-73; 20-

44-79; wodociągów i kanalizacji : 

21-90-19 

TAXI 
- --N-A- TE-LEFO,r-
GDAŃSK 
HALLO TAXI GDAŃSK - 31-

91-91.316-316, 91-91 
MILANO TAXI. tel. 37-30-30; 

370-800 - najkorzystniej 

POMOC DROGO W A - HOL 

SERVICE, 56-64-98; 52-29-87 

GDYNIA 
HALLO TAXI, tel. 91 -90 i 23-

18-18 
ZKM Gdyn ia - Mikrobusy dla 

osób niepełnosprawnych, tel. 23-

50-78, wg. 7-21 

PRZESYŁKI KURIERSKIE -

52-00-71 do 76 

==.w 

PODZIĘKOWANIE „ 
Wszystkim mieszkańcom 

I Piecek Migowa, Brętowa, 
Kokoszek i Matarni, którzy 
zaufali mi wybierając do 
Rady Miasta (;dań.ska skła
dam serdeczne podziękowa-
nie. 

Henryk Halmann . 

29~ 

Kolorowe folt,cru • druki sprz~daż druków 
lb · ·1• VAT-owskich, 

a l-łtt1\1 • wizytówki.firmówki. ulotki 
~ ruk niskonakładowy reklamowe. zaproszenia, 
' wysokonakładowy teczki. galanteria biurowa . 

kalendarze. broszury. 
• nadruk na przedmiotach: 

Cna długopisach . itp) 
• nalepki. etykiety. torby rek-

lamówki. druki nietypowe , 
• tablice reklamowe, 
• rekla my podświetlane 
• kasetony. 
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SAM OPRAWISZ KAZDĄ 
DOKUMENTACJĘ 

BIUROWE URZfłDZENIA DO OPRAW: 
~ 

tel.37-47-157; 37-47-54 
I f f 37-44-61; fu 37-47-55 

80-250 GDANSK 44, bot I 
~ Wały l'lutanklo 1 (ZłeJOlllakJ 

ODZIEŻ 
ROBOCZA 

1' 
i 

NAJNIŻSZE !i 
CENY HURTOWEII li 

r -

[
KOLOROWE KOMBINEZONY---. 

I UBRANIA ZE ZNAKIEM 
lWOJEJ FIRMY!!! j 

• NISZCZARKI dokumentów / 

• IDENTYFIKATORY osobisle 
• KARTY PLASTIKOWE 

... ~ ~~ typu CUl S, KODAK, VISA.. .. 
GDAŃSK-ORUNIA 

GDYNIA 

ul. JEDNOŚCI ROB. 223/225 
tel. 39-02-20 do 26 w. 21 O 

Jej.ffZN~JOZłJSZ NłZłZĄ ~EN i@ ·, 
. ROZNł~~ ZWRO~IMY'iPODWOJNIEI I 

ul. SŁUPECKA 12 ( boczna od Warszawskiej) 
tel. 20-80-82 

8365CiBO 

RESTAURACJA HOTELU "HEVELIUS" 
PROPONUJE 

NOWĄ OFERTĘ GASTRONOMICZNĄ 
BUSINESS 

LUNCH 

ł 
CODZIENNIE W GODZINACH 13.00 · 16.00 

PROMOCYJNE CENY, POI.ECAMY UROZMAICONE MENU m.in.: 
Łosoś z grilla 45 OOO zł, 
~ z po!ęc\wicy 45 OOO zł, 

schcb w sosie śliwkowym 40 OOO zł. 
WRJ,SZAMYI 28702 

Hurtownia Drogeryjno-Kosmetyczna 

ogłasza specjalną ofertę wakacyjną 

- najnowsze pasty Colgate -Total · 50 ml i 75 ml z rabatem 2 % 
-pasty Tartare duo pack z rabatem 25 % 
-TIX, VIZm, ARIEL worek tańszy o 10 % 
-pieluszki Liberro z gratisową paczką podpasek Libresse 
-mydło Dove 100 g + 50 g gratis 
-artykuły Leuera po niskich cenach 

(OMO 2 kg z cif em, LUX 4 + l, Impulse, Axe), 
-proszki ~E" premiowane mydłem Luksja 

oraz 4 OOO pozycji w cenach fabrycznych 
(Lechia, Lever, Procter l inne). 

Stosujemy upusty za płatność iotówka i dowozimy towar do odbiorcy. 
UWAGA: 

Najnowszy "E" Color już w sprzedaży!! 
Zapraszamy od 7.00 do 16.00 w soboty od 8.00 do 13.00 

tel. 31·22-91, Chmielna 73. 28900 

I ZABAW 
<, HURTOWNIA "SOLID" GDYNIA, 4 1P. 
~0& OPATA HACKIEGO 12, off.'r r,f.• 

· , 1/)<:f/J TEL. 23-12-25 ~ff.~ .. ł.Oif' 
. Ulf"/1" § fV""" 

VI/) t.f.1' 
NIE MOŻESZ PRZVJECHAĆ ZADZWOŃ 

MY PRZVJEDZIEMY DO CIEBIE 319~ 

HURTOWNIA • WEJHEROWO, ul. WAŁOWA 20 
tel 720-634, 720-636, 726-493, fax 720-635 

czynne w godz. 9°'-1 ro, w soboty 9°°-1400 

AUTORYZOWANY DEALER: 
KROSNA 
WOŁOMINA 

WŁOCŁAWKA 
LUBIANY CHODZIEŻY 

oferu;e 
SZKŁO GOSPODARCZE 
GALANTERIĘ SZKLANĄ 

PORCELANĘ 
HURTOWNIOM GWARANTUJEMY 

CENY FABRYCZNE 
zapraszamy 

KPUMiS 
zawiadamia, 

że po remoncie wznowił 
działalność hotel uDal" 

przy ulicy 
Dąbrowszczaków 37 

(dojazd od ulicy Czarny Dwór). 

Rezerwacja, telefon 53-29-51, 
53-12-71 w. 13 

30111 Zapraszamy 

Gdafisk - Zaspa ul. Hynka 73 
tel./fax 56-96-91 

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE 

SKLEPÓW, BARÓW, 
PIZZERII, RESTAURACJI 

RAl(POL 
HURTOWNIA - AGD 

Ol<AZJA 
Słoje Twist 2,0 I, O, 9 I, 0.5 I 

Zakrętki o 82, o 62 
Artykuły domowe - PLASTIKI 
Udzielamy wysokich rabatów 

prowizje dla zaopatrzeniowców 
Rumia-Janowo, 

ul. Dąbrowskiego 56 
tel. 711-552, 71 J-092 wew 46 

31653 
... . ..- .,, , J•) 

6 lipca 1994 

BAŁTYCKA AGENCJA ARTYSTYCZNA "BARr 
zaprasza 

JUBILEUSZOWY KONCERT 

"XX-LECIE BUDKI SUFLERA" wyst. 
IZA TROJANOWSKA, URSZULA, FELICJAN ANDRZEJCZAK, 

ROMEK CZ.VSTAW I INNI 
9.07.1994 r. OPERA LE$NA Godz. 20.30 SOPOT 

Bilety do nabycia: BART, SOPOT, 
RADIO ul. Kościuszki 61 (tel. 51-72-54, 51-01-15) 

KASY "ORBIS-u" na terenie Trójmiasta GDAŃSK Rb-1239/1 

Spółka ""GROSZ" 
zaprasza 1«szystkich handlowców,producent6w, rzemieślników. kolekcjonerów 

i środowiska 1wórcze do udziału ···· , · ' 

~~ . .,. J{Alł~JJ.~~1G~® . ~\WU~u:rn®© .~(Q)~uOOU l~ ):\ 
największej impre~e handlowej w kraju. który odbędzie sfę w dniach 30.07 • 15.08 94r. 

' _ na ulicach Starego Miasta w ·Gdańsku. "' · 
Uczeslnlkorn)ormorku oferujemy povAlo~y o pow: 7,502 m1 orazstrogony. 

Zainteresowanych zapraszamy do sedzlby Spółki ·Grosz· w Gdańsku, ·· 
u[ Szeroka 121/122 (wejście od ul. $wlętojańskłeJ), tel. 31-69-06 

TEKST REKLAMOWY 

Napoje na każdą okazję 
U paty sprawity. ze chętnie sięga

my po szklankę chłodnego na
poju. Pijemy dużo, nasze orga· 

n izmu potrzebują płynów. Co zrobić 
aby nie tylko ugasić pragnienie, ale 
i odnowić nasz organizm. Odpowiedź 
jest prosta. Napić się wody mineral
nej Nata lub innych smacznych napo
jów na jej bazie produkowanych. 

Jednym z największych i najlep
szych w kraju producentów wód mi
neralnych i napoi jest właśnie gdań
ska Lonza. Przedsiębiorstwo zostało 
założone wiele lat temu, początkowo 
produkowało wyroby z plastyku, póź
niej opakowania do napojów na 
amerykańskiej licencji PET. Odkrycie 
źródeł czyste) wody na działce Jana 
Zarębskiego w Borkowie, sprawiło, że 
P<? licznych testach i badaniach nad 
Jej jakością zdecydowano się na pro
dukcję wody mineralnej Nata oraz 
słodkich napoi. 

Woda nata uzyskała jako jedyna 
atest EWG. Uzyskanie atestu EWG 
poprzedzone było wielostronnymi ba
daniami. Istotna była nie tylko czy
stość wody, ta musi być idealna, ale 
też zawartość pierwiastków i soli mi
neralnych. Rygorystyczne przepisy 
EWG sprawiają. że bardzo trudno 
jest uzyskać atest. Woda i napoje 
z niej produkowane muszą spełniać 
normy ekologiczne, smakowe i zdro
wotne. Również sposób rozlewania 
i opakowania ma duży wpływ na uzy
skanie właściwego atestu, im nowo
cześniejszy jest zakład, im zdrowsze 
komponenty stosowane przy produk
cji napoi, tym większa pewność, że 
się sprosta ostrym wymaganiom sta
wianym przez EWG. Nata spełniła 
wszystkie warunki i uzyska/a jako jed
na z niewielu firm w Polsce atest, sy-

gnowany przez laborarium Claytona 
z Wielkiej Brytanii. 

Woda z ujęć borkowskich jest kry
stalicznie czysta i zawiera wiele uni
katowych składników i soli mineral
nych jak wapń, sód, potas, magnez. 
Właśnie ta doskonała woda mineral
na jest podstawą procesu produkcyj
nego wszystkich napoi. Kaźdy czło
wiek powinien wypijać dziennie od 2 
do 2.5 litra płynów. Najprostszym na· 
pojem na rynku, ale za to niezwykle 
ważnym dla nasze~o organizmu jest 
woda. Podając źrodlo pochodzenia 
wody, gwarantujemy że pochodzi ona 
z terenu nie skażonego ekologicznie. 
O smaku i przydatności decyduje 
skład minerałów. Duża zawartosć po· 
tasu i magnezu to wzmocnienie i uko
jenie naszych nerwów, wapń z kolei to 
odbudowa zmęczonego organizmu, 
wiadomo, również, że nasza woda 
poprawia trawienie. Latem szybko się 
pocimy i wydalamy wiele soli, to spra
wia, że używamy więcej soli. Każdy 
organizm potrzebuje soli, jednak jej 
nadmiar ma niekorzystny wpływ na 
nasz organizm, często jest przyczyną 
zawałów. Nadmiar soli w naszym or
ganizmie neutralizuje woda. Wypijając 
kilka szklanek wody sprawiamy, że 
w organizmie pozostaje wiele warto
ściowych składników mineralnych. 
Dlatego tak ważne jest, aby latem 
spożywać wiele płynów. Nata ze swo
ją krystaliczną czystością i bogac· 
twem minerałów jest naszemu orga
nizmowi wprost niezbędna. Nawet za
parzona z niej kawa czy herbata jest 
nie tylko smaczna, ale zachowuje jej 
naturalny smak i aromat. 

Wody i napoje Lonzy są smaczne, 
tanie i zdrowe. Firma wprowadziła 
na rynek gazowaną i nie wodę mine-

ralną w specjalnie zaprojektowanych 
opakowaniach, a posiadając jako je
dyna atest EWG, wyraźnie to zazna· 
cza na opakowaniach. Informacja 
o ateście EWG, to nie jest zbieg rekla
mowy to konieczność stawiana przez 
wszystkie światowe organizacje kon
sumenckie i ekologiczne. Klient musi 
wiedzieć co pije i musi potrafić odróż
nić to co zdrowe od tego co niepew
ne. Głębokość ujęcia gwarantuje, że 
woda ta jest niczym nie skażona. 
Sam proces produkcji odbywa się na 
automatycznej linii technologicznej, 
gdzie woda mineralna, lub napój znaj
duje się w obiegu zamkniętym stero
wanym komputerowo. Tylko nieliczni 
producenci produkują napoje na bazie 
wody mineralnej i niewielu producen
tów siać na sprowadzenie marko
wych, sprawdzonych koncentratów 
i komponentów. Lonza produku/·e na
poje na bazie owoców natura nych, 
nie używa w procesie technologicz
nym żadnych środków chemicznych, 
czy konserwujących. Wszystkie do
datki, barwniki są pochodzenia natu
ralnego. Sam proces produkcji oparty 
jest na cukrze naturalnym - białym . 
Nie stosuje się żadnych przyśpiesza
czy. Syrop używany do sporządzania 
napoi jest dodatkowo pasteryzowany. 
Skład chemiczny wody sprawia. że 
wydobywa ona naturalny smak i aro
mat. 

Napój wyprodukowany przez Lon
zę jest zawsze czysty i ma klarowną 
konsystencję, właśnie dlatego firma 
rozlewa go do przezroczystych bute
lek. Lato to nie tylko czas. kiedy wię
cej pijemy, to również test dla produ
centow napoi. Klient, który pozna 
smak napojów rodziny Lonza - Nata 
pozostanie im wierny. ",M;J 

~ 
~ ~ DLA WŁASCICIELI I KIEROWNIKOW SKL POW! 

77)711Lt1/II PR()!f()(ffll .I 

,, 
NOWA PASTA DO ZĘBOW 

NAJBARDZIEJ INTENSYWNA KAMPANIA REKLAMOWA 
NIE ZWLEKAJ! ZAMÓW JUŻ DZIŚ lS'•)[•l=1(#tQy0 ZA 900 TYS. ZŁ. 
OTRZYMASZ KOSZULKĘC!:•It•t§z<§I ! 

KUP INNE PRODUKTY COLCATE ZA 1.3 MLN. ZŁ. 
OTRZYMASZ CZERWONY PARASOL (S::•2(iit#z<§I ! 
Złóż zamówienie jeszcze dziś· odbierz nagrodę w następujących hurtowniach: 

MAREK S AS-LINE FARM POL MAS WYBRZEZE 9dynia Elbląg SOPOT Gdańsk 
Sląska 35 Warszawska 128 N i epod I egłośc i 606/61 O Słowackiego 73 tel.211-211 tel. 325-049 te I. 51 3-21 4 tel. 413-278 w.263 

A GROMA DIKAR , 
JB ZIELONY TROJKĄT Gdańsk Lębork Kościerzyna Gdańsk 

Chmielna 73 I Armii WP 42 Marynarki Pol. 71 tel. 314-1 OO tel. 628-362 tel. 863-230 

ł 

, 
• 

C;t COLGATE-PALMOLIVE POLAND Promocja aktualna .od 4 lipca 
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-lil',6 
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działa 
yślis 

Wlękność działaczy NSZZ „Solidarność" w regionie 
gdańskim wlen:y w etos n Solidarności". Mocne lest teł 
pnekonanie, ie zwląiek powinien być nadal ruchem etyu· 
no-moralnym. Przeciętny działacz legitymule się średnim, 
bądź wyinym wykntalceniem, naleiy do związku od 1980 
roku I ma ponad 46 lat. 

Dr Kr) t~ na KmiLcik-Baran 
PTLY v.spółpracy Jana Kulasa 
przebad;1ła 120 delegatów pod
ctas \\' alncgo Zebrania Dek•
gatów w kv.ictniu ubiegłego 
roku. Kwe,tionariusz zawierał 
26 p) ia11 dotyczących spraw 
zwią,kowych i obywatcbkich. 
Odpowiedzi działaczy zwi()Z
kowych pozwoliły opracować 
raport pt. : Toi:samo;ć i sku
tecrno;ć NSZZ •. Solidarność". 
Wyniki bada11 dr Kry,tyna 
Kmiecik-Baran omówiła na 
kolejnym spotkaniu o;roJka 
Pr~1c Społeczno-Zawodowych 
w s1cdzib1e gdańskiej „Solidar
no;ci". 

\\'iększo~ .... ddcgatów (po
nad 90 proc.) działa w „Soli
darm1sci" od 1980 rokll. row
nież dla większości z nich 
n.idal istnieje etos „Solidarno
;ci", którv ornacza wolno;.:. 
v. i,m, w p-rzys,ło,ć, przyzwoi
tosć. moralność, sprawiedli
wo,.: i uczciwl.",ć. 

Jaka ma być 
,,Solidarność"? 

Działaczom zv. 1ązko,,..ym 
odpowiada obecna, terytorial
no-hranŻ()W:l struktura (60 
proc), znacznie mniej chce 
większego ubr.inżowienia 
zv.ią1ku (38 proc). Spolary/\l
wane są opinie dotyczące sta
tusu zwiąLku. 35 proc. uważa. 
że „Sl1lidamo;.,;" ma bn: nadal 
zwią,.kiem i ruchem Ćtyczno
moralnym. nieco mniej - 31 
proc„ ii: tylko z.wiązkiem za
wodo\\ y m i tyle i: samo ( 31 
prnc.), i.e związkiem zawodo
\\)'111 z partyjnym rnpleczem. 

Większość badanych uznała, 
i.e związek powinien brać 
udnał w zarządzaniu zakła
dem, ale jego rola pov.inna się 
ograniczać do funkcji dorad
czej (86 proc.) . 

Zwi,izek bi;dtic się cic~zył 
większym zaufaniem. jeśli bę
dzie ~kutecznic bronił intere
sów pracowników, s:idzi 27 
pn><: ł>,1tfall_\ ,·h. z" i~,J.. ,z> pn>· 
rc,1onnlizm dnalar11a - f f, 
proc., pozyska ludzi godnych 
zaufania - \ S proc. i będz.ic 
pudcjmo"' ać akCJC koi'i.:zq-:e 
się sukcesem - I 3 proc. 

Nowych członków pozyska 
,,S", gdy będ,ic podejmować 
skuteczne działania zwi:11kowe 
- uv.a):a 55 proc. delegatów, a 
jeJynil.' 22 pro,·. s4dli, LC zdc
cyduje o I) m 1hobisty knntakt 
liderów z nlonkami i prawie 

t~ lei: ~amo - 21 proc. że udo
"' adnianie, iż ostatnie sukcesv 
Pobki. to wrnik działania .s·: 

Sukcesy, porażki 
i zagrożenia 

Do sukce~ow w dLiałalno,ci 
gdańskiego reponu 60 proc. 
delcgatl)W ,aliczyło pnmoc 
prawną i porady dla komisji 
z.akładow)ch. 32 proc. akcje 
protcstacyjn..: i !vici: samo z.a
pcwnienie statiih1ej działalno
ści Z\\iązku. a 22 proc. - inter
wencje u 'ń-ladz. Tylk,i 17 proc. 
delegatów llWaźa. żr: .. S" \\- re
e,iom me m1;1fa zJd11ych zna

~·;;JC.,\ eh O.'"i•JJ!n i,,-.c. 
Z...:kcydm\ ana v. ięk-Losć ba

danych t 6 7 proc.) poważne za
grożenia dla przyszłości .,S" 
dostrz.cga w łamaniu praw 
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u „ olida ności"? 
iqzk 

,wiązkowych przez pracoduw
ców, ule 12 proc. wid ii także 
niebezpieczeństwa w łaman iu 
prawa przez samych działaczy 
1.wi,1Au . Zagwi.cnic moi:c tei. 
stanowić powrót na stanowiska 
pa1htwowc dawnych działaczy 
l'LPR - uw.iża 86 proc. 

Natomiast za utratę znacze
nia „Solidarności" potowa ba
danych wini głównie elity 
postsolidarnościowe, którym 
zarzuca m. in. zdradę, głupot,;, 
nieodpowiedzialność, nie uucz-

ci'ń-OŚĆ. 27 proc. spadek zna
czenia związku dostrzega w 
braku skuteczności i strategii. 

Publiczne 
zaangażowanie 

Delegaci, mimo że nie &ym
patywją z żadną z partii poli
tycznych chcą, żeby „Solidar
ność" angażowała się w życie 
publiczne. Na przykład ponad 
3/4 uznało potrzebę angażowa
nia się związku w powstanie 
nowej konstytucji. Podz.iclone 
~ą zdania w spraw1e przyszłych 
n_l, boro w pa rlam e n ta rnych 
Pra\\ ie 50 proc. t\\ ierdzi, że 
Z\\ iązek powinien w nich brać 
udział. nieco więcej '.-ądzi. iż 
nie pel\\ mien. 

Dclegtici ,!ostrzegają duże 
znaczenie lokalnych samorz.ą
dów i s,1 przekonani, że władze 
pov.inny liczyć się ze zdaniem 
Lwi,)zku w sprnwach dotyczą
cych bezrobocia, ochro n y 
1.drowia, szkol nictwa, opieki 
~polcc111cj i hudnwnictwa mie
szkaniowego. 

Nic udało sii; pornać opinii 
s1.eregowych crlonków związ
ku, bowiem spośród wyloso
wanych 1500 osób na ankietę 
zamieszczoną w pierwszym 

numerze ,.\Jagazvnu Solidar
ności" odpowiedŹiało jedynie 
około 200 osób. Zdaniem so
cjologa ~1ariusza ~1uskata. 
który opracował pytania ankie
ty. odpowiedzi tych nic można 
uznać za reprezentatywne. 1 
Cznal on także, że tak duży 
procent odmów. może świad
czvć o braku wię1.i liderów ,S' 
z szeregowymi członkami lub 
mcwłaściwym kolportażu biu
letynu. Za optymistyczne uznał 
on p ublikowanie biuletynu, 
który może pomóc w nawiąza
ni u kontaktu d;:iałac7v z ich 
członkami. Dodajmy. ż~ gdań
ski region wydal już trzy hiu/c
tyny w nakładzie 50 tys. eg-
zemplarzy. \ 

Barbara Madajczyk-Krasowska 

Chwie· ny krok ku norma ności 
Wybory samonądowe skomplikowały scenę polityc1nq, ale zarazem są zapowiedzią jej 

przysdego uporządkowania. Mołna oczywiście, jak czyni wielu polityków i ekspertów, po· 
wiedzieć: wyniki nie są mlarodalne, bo niska frekwencla, bo "nieczytelne" listy wyborcze 
doraźnych koallcll, bo ludzie nie mogli się połapać, kto jest kto, bo nudna kampania wy· 
borcz:a. To wnystko prawda. Ale kilka wniosków wysnuć moina. 

Prawica dow iodła, że istnic- z Przymierzem dla Polski. Ale w Europie, bo tradycyjna wieś 
je i nic jest taka wątła. nic ma tego złego ... Zarysował zanika. 

Unia Wolności jakby odzy- sii;:, wyrażnicj niż w wyborach Zanim jednak 
skala formi;: (reanimowana parlamentarnych . . 

wykluje się ten nowy układ 
przez lihcralów?). pr-rvszły kształt „dwudzielnego centrum", na-

SLD okazał się słabszy niż -, 
1 I · h h systcn1u p,·irtyJ·nego "' Pol- st,1pi,• w partiach liczne sece-myś a , a w m1astm: wsc o- " 1 

dniej Polski odniósł porażkę s<.:c, podobny do i~tnicj,1ccgo w sje. frondy· rozłamy · Unia 
zaskak uj<JCO wysok,1. rozwiniętych dcmokracj,1ch. Wolnośu pucszła na stronę 

· ccntro1Jrawicow,1, wi,·c utraci PSL raz. jeszcze pokazało, Utrzym:1ją się cztery partie ~ 
że na wsi dominuje, ale już w (przejściowo pięć), z których swe lewe skrzydło; ataki na 
miasteczkac h prawic go nie dwie największe - ccntrolewi- Barharę Labudę, osłabienie po-
ma, czyli nie stało się partią cowa i centroprawicowa - będą ;rycji Zofii Kuratowskiej to po-
ogólnonarodową. się wymieniać u steru władzy. cz,1tek tego procesu. Prawica, 

Klęski doznał y m n iejsze a dwie m niejsze, skrzydłowe, czasowo zjednoczona, Jeszcze 
Partie z parlamentu, co było do . . h I nieraz się pokłóci. kcz koniec 

będą spelmać wobec nu: ro ę . . . . 
Przewidzenia. bo Unia Pracy koncow zogniskuje s.1ę wokół 

,,ideologicznego straszaka . To 1- .. K · , · " k · 
okazała się partią bez wyrazu „ tni1 aczyns"icgo , tory 
( ,,ani za, ani przeciw"), KPN znaczy· jeśli centrolewica sta- zna lazł w res ze ie popu lamy, 

nie sii;: z.byt pragmatyczna lub · k " jest politycznym anachroni- nosny w,1tc · programowy: l'ez-
zmem . a BBWR konst rukcją centroprawica zbyt ugodowa - względna walka z przcsti;:pczo-

to „partie ze skraja" będą im ści~. Na tvm można zbić kapi-sztuczn:1. ., , 
Teraz w Polsce będzie rn1- zagrażały przejęciem elektora- tal. bo ludzie są przerażeni. Sa-

dzić jeszcze trudniej. tu. motnie będ,1 egzystować w roli 
zamiast „wojny na górze" Jakiś czas przetrwa jcsz<.:ze politycznego folkloru drobne 

będzie „wojna na dole": mię- lewicowo-prawicowe PSL. bo partyjki czy ich resztki : KPN, 
dzy rz,1dem a samorządami ma wyraźną bazę chłopską. ZChN, UPR oraz ,.latająca ka-
wie lu dużych m iast, gdzie po- Ona jednak nieuchronnie bę- napa" Aleksandra Halla. Do 
wstaną egzotyczne sojusze UW dzic się kurczyć, jak wszędzie Sejmu nie wejdą . 

Kuchni francuskie! grod 
zaglada,producentom kilku· 
set gatunków serów • ban· 
kructwo. lnwaz:fa McDo· 
nald'sa I wsz:elklego rodzalu 
hot·dog6w prz:ynlo51a walny 
efekt kulturowy: ludzie za. 
tracalą wrailiwość podnie· 
bienia. 

Wygląda na to. że przepo
wiednie autorów powieści 
.. science fiction" z.ostaną zrca
I izowane i odżywiać sii;: bę
dziemy pastą z tubek . O ujed
noliconym smak.u - bo nasze 
podniebienia zatracą różnorod
ność, rozcierając ją dziąsłami -
bo zanikną zęby, jak.o całkowi
cie zbędne. Francuskie mini
sterstwo oświaty, szukając ra
tunku, postawiło nauczycie lom 
szkó l pods tawowyc h ciekawe 
zadanie: mają nauczyć dzieci 
rozpoznawania smak.u różnych 
potraw, przede wszystkim se
rów. 

Dietetycy od lat biją na 
alarm, że żywność przygoto
wywana na taśmach produk
cyjnych jest niezdrowa. Mora
liści odpowiadają, że należy 
przekonać kobiety, aby wróciły 
do prowadzenia gospodarstw 
domowych i wypłacać im za to 
pensje. Nikt nie chce dostrzec. 
że pies pogrzebany jest cał
kiem gdzie indziej: w przyję
tym systemie wartości. Umó
wieniu się, że praca zawodowa 
stanowi wartość bezwzględną i 
wyłączeniu spośród cenionych 
zawodów umiejętności dobre
go gotowania. 

Niżej od zawodu kucharza 
znajduje się w ~kali ocen spo
łecznych jedynie gospodyni 
domowa. Pojęcie, które nabra
ło cech pejoratywnych, przy 
wype ł n i aniu ankiet okrcslane 
jes t jako „przy mężu" lu b „nic 
pracuje". O kobiecie zajmują
cej się wychowywaniem dzie
ci, gotowaniem i setką związa
nych z tym spraw mówi się, że 

.. siedzi w domu". Kuchnia do
mowa odchodzi więc do lamu
sa, w restauracjach podaje się 
albo dania standardowe, bo ty 1-
ko tak.ie odpowiadają zunifiko
wanym gustom, albo egzotycz
nie wymyślone, aby dotrzeć do 
zdrewniałych podnieb ień . 

To samo dotyczy masarzy. 
których miejsce zajmuj,1 pro
ducenci żywności. Jeden z ta
kich producentów opowiadał 
m i z dumą. że nauczył się od 
Niemców nowej technologii 
produkowania pasztetówki. 
Robi się j:i ze zmie lo nej na 
emulsję skóry, z dodatkiem od
padów tłuszczowych. a odpo
wiedni smak uzyskuje przez 
dodanie przypraw. Z jednego 
kilograma szynki producenci 
wędlin potrafią otrzvmać I .8 
kg gotowego wyrobu; Posrnn,r I 

'ń-ilam jadać wytączmc warzy 
wa. że zaś wegetarian jest co 
raz więceJ~ także i jarzyny w 
postaci sałatek produkować za
czi;:to taśmowo, z dodatk iem 

Centrolewica 
wykrystalizuje się z.ipewnc 

z SLD, po odejś,·iu konse
kwentnych komunistów starcJ 
daty, choć może się to uda 
(wciąż nic tracę nadziei) Un11 
Pracy , o ile się zdecyduje na 
hardziej wyrazistą politykę W 
obu tych moi.liwych przypad
kach zasilą centrolewicę od 
prys ki z UW, a późni.:j I z 
PSL Nastąpi bov. iem j,tk 
przed wojną - mzcjscic się lu 
dowców ku przykoś,·iclncj pm 
wicy i antyklerykalne, lewicy 

Na skrzyd le skrajnie lewi,·, 
wym tci. ro1L·2ra się rywalita 
cja. m1ędly twardymi postko
munistami a PPS, wsparty1r 
prlez radykałów z OPZZ. 

To wszystko nic n t~11i; 
szybko. ,\linie co najmni<'j 'i. 
pewnie IO lat, nim racjora 1 \ 
u kład polityczny uło1y się 
uc ukmje. Czyli tyle mmej wię 
cej lat, ile poczekamy na wst, 
pienie do Europy, w ktorej h) 
libyśmy dziwolągiem. gdyby 
przetrwała nasza obecna mar'Ja 
partyjnych podziałów. 

Wojciech Giełżyński 

konserwantow, niebawem więc 
i one strac,1 wszelkie warto
ś,·iowe składniki. 

:'lasz postęp cywilizacyjny 
polega na mecha111zowaniu 
wszystkiego, co się da. z prac 
ręczny<.:h cenione je,t jedynie 
rzemiosło artystyczne Skutek 
Jest taki, ze żywić się zaczyna
m y pięknie ozdobionymi, 
utrv..:ilanymi chemicznie odpa
dami. Przykład papierosow dc,
wodzi. jak trudna je\t walka z 
taśmą produkcyjną. ale jednak . 
mimo wszystko. możliwa. Za
trzymac kobietę w domu moż 
na tylko poprzez podniesieni<' 
bardzo wysoko rangi matki I 

żony Ale któz I ia to robi.:, 
-:,ikaro wsl".yscy księza s,1 męt
ezyzr ami'' Wyma,:!ałoby h> od 

, nich rezygnacji z mc~kic1 ~u 
premacji. a na to ~ię me zanosi. 

Wiesława Kwiatkowska 
-- -
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Codiiennie zgłanają się do nas zwycięzcy konkursu 

"Dziennika Baltyckiegon, w którym naleiy wykorzy5tywać 
samoprxylepne winietki, dodawane do piątkowych wydań 
n Dan. Nasi fotoreporterxy udali się wuoral do Gdańska· 
Wn:emza I Gdyni. Szczęśliwców (ich pn:edmioty publikuje• 
my poniiej) pro5imy o zglo5z:enle 5ię po nagrody lub kon· 
takt telefonluny z biurem konkursu (nie póinlel nii w 
czwartek do godz. 17). 

O . 

Fot. Maciej Lipoll'ski 

Dzisią] nagrodą dnia są kosme
i) ki .. Polleny" (wartości I mln zł). 

Po „zaległe", tzn . poniedziałko
we nagrody (kolacja w restauracji 
„Tawerna" oraz zaproszenie na 
koncert Jose Feliciano) zg łosi ła się 
do „Domu Prasy" p Kazimiera 
Wysocka. która - jak nam powie
działa - dopiero pierwszy raz 

brała udział w 
jakimkolwiek 
konkursie. 

- .. Dzien
nik" kupuję sy
stematycznie, 
często równ ież 
.. Wieczór". Tyl
ko dlaczego pra
sa jest teraz taka 
droga? Kiedyś 
CZ) ta łam dużo 
więcej gazet. 
Ostatecznie je
stem emerytką z 
RSW ... 

- Lubi pani 
Jose Feliciano? 

- Natural
nie. to wspaniały 
artysta. Nie ża

den heavy me
tal. .. Bardzo cie

Fot. Maciej Lipoll'ski szę się z możliwo-
ści udziału w kon

cercie . Ale najpierw muszę zare
zerwować miejsca na kolację w 
,,Tawernie". 

- Nasi czytelnicy umieszczają 
przeważnie nalepki na swoich sa
mochodach ... 

- Też bym chciała. ale nie po
siadam ani wozu , ani nawet rowe
ru . Dlatego moją naklejkę fotore
porter sfotografował na miejscu 
bardzo odpowiednim - mojej tor
bie! 

Zadowolona z wygranych na
gród była także p . Natalia Lis, 
mieszkanka Gdańska. 

- Pierwszy raz w życiu coś 
wygrałam'. Czas już najwyższy, bo 
dotychczas wszystko przychodziło 
mi może nie tyle z trudem, co było 
efektem naprawdę ciężkiej pracy. 

W dniu dzisiejszym Fundatorem nagród w postaci ta
lonów o wartości 1 OOO OOO zł j est Skład Fabryczny 
"Pollena Ewa". Talon można zrealizować w siedzibie 
Firmy w Gdańsku-Wrzeszczu, ul_. Uphagena 1 O, tel. 
(Q-58) 41 -63-70. z.5 

To zapewne nagroda za to. że każ
dego dnia czytam „Dziennik". In
ne gazety również. ale Was sta-

Fot. Maciej Kostun 

wiam zawsze na pierwszym miej
scu. 

- Z zawodu jest pani ... 
- .. . ekonom istką. Ale taką. 

która interesuje się dobrą muzyką i 
potrafi docenić talent... Jose Feli
ciano. 

- Może to nie ostatnia pani 
nagroda w naszym konkusie? 

- Oczywiście, liczę na następ

ne. Moja dobra passa nie powinna 
się tak szybko skończyć. Jest je

szcze co nieco do wygrania. Z cze

go cieszyłabym się najbardziej? 
To jasne - z czterech kółek! 

Przypominamy, że l 
w konkursie - trwać 

będzie do 5 września 
br. - brać mogą udział 
osoby, które w widocz
nym miejscu, na 
przedmiotach. pozosta
jących ich własnością 
(np. na torbie, samo
chodzie, domu itp.) na
kleją winietkę „DB". 
Wśród nich rozlosuje
my nagrody - dnia 
(wartości ok. l mJn ził, 
tygodnia (ok. 10 mln 
zł) i miesiąca (ok. 100 
mln zł). Zdjęcia - ro
bione przez fotorepor
terów ,.DB" lub uczest
ników konkursu (mogą 
przysłać jedno w mie-

STUDIO 10 - WARSZAWA 

Fot.Maciej Ko.ąun 

- ..,_...... siącu) - muszą być wy
konane w taki sposób, by 
ustalenie tozsamości wła
ściciela było możliwe. 

Kolejna emisja samo
przylepnych win ietek 
„DB" - w piątek, 8 lipca. 

Identyczny konkurs 
trwa w „Wieczorze Wy
brzeża" Biorąc udział w 
obu konkursach zwiększa 
się szansę na zdobycie 
cennych nagród. 

Biuro k onkursu 
(Gdańsk, Targ Drzewny 
317, pok. 201; tel. 31-35-
66) czynne jest w godz. 9-
17. 

e Copyright by ,.Prasa Gdań
ska". czerwiec 1994. 
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Druga edycja festiwalu Gdynia Summor Jan Days stała 

się wydarzeniem artystycznym, a lednak wiele zdał• się 
wskazywać na to, ie w przy11łym roku festiwal się ale 
odbędzie, Dwa pierw11e komcorty nie zapełniły widowni To· 
atru Muiycznego nawet w połowie, a I tn:oclogo wieczora 
podczas występu gwiazdy festiwalu Yellowlackets kompletu 
nie było. Jan pnegral ze słonoczn11 pogocl11, plłk11 noiną I 
zapotrzebowaniem na wielkie nazwiska, 

Tego ostatniego nie przcwi- spół Thomasa muzyka, a zwla-
dzieli organizatorzy festiwalu, bo szcza saksofonowe partie lidera 
tym razem postanowili przedsta- (choć perfekcja wszystkich czte-
wić trójmiejskim melomanom rech instrumentalistów była do-
wykonawców, którzy dopiero prawdy imponująca), uderzała 
tworzą przyszłość jazzu. świeżością i silą wyrazu. Mimo 

Pierwszego dnia wystąpił sa- iż stylistycznie materia! złożony 
ksofonista Greg Osby ze swoim przede wszystkim z własnych 
zespolcm Street Jazz. Jest w tej kompozycji ThOfiasa prezento-
nazwie nawiązanie do początków wal tu jazz najczystszej wody, to 
jazzu - owych dixie\andowych jednak koncert miał w sobie coś 
„marching hands" przemierzają- z rockowej dynamiki - tę samą 
cych ulice Nowego Orleanu na ekstatyczną intensywność od po
początku bieżącego stulecia. Ale czątku do końca, bez przydługich 
dzisiejsze ulice amerykańskich wstępów, kunsztownego budo-
metropolii rozbrzmiewają zupel- wania nastroju, kulminacji etc. 
nie inną muzyką. Dlatego w skla- Cóż jeśli chce się trafić do szer
dzie Street Jazz znależli się DJ, szej publiczności, przywrócić 
którego instrumentarium stano- jazzowi jego dawną witalność i 
wiło kilka gramofonów i zestaw autentyczność trzeba grać w spo
winylowych płyt, które odtwa- sób prosty, komunikatywny i 
rzane w sposób tradycyjny, bądź ekspresyjny. 
poprzez efekt tzw. scratchingu, a A jednak najwięcej osób przy-
więc szybkiego poruszania ręko- szlo na koncert niedzielny, kiedy 
ma płyty do przodu i do tylu sta- to występowała grupa prezentu-
nowily akompaniament saksofo- jąca zgoła odmienne podejście 
nowych popisów lidera, przywo- do jazzu - Yellowjackets. Jest to 
!ujących bebopową stylistykę uznana sława stylu fusion, grupa 
spod znaku Charlie Parkera. A z kilkunastoletnią tradycją, wie-
jednak to nie sam Osby, a towa- lokrotnie nominowana do nagro-
rzyszący mu raper Mustafo był dy Grammy. Zaprezentowali się 
gwiazdą piątkowego koncertu. bardzo dobrze, ale zdaje się, że 
Taki koktajl dal efekt piorunują- ten zespól w ogóle nie gra sia-
cy, w wyniku czego część wi- bych koncertów. Zagrali profe-
downi poderwała się z miejsc od- sjonalnie i może dlatego trochę 
dając się rapowym pląsom. zbyt chłodno, ale nie wydaje mi 

Gary Thomas, skądinąd znany się by ktokolwiek z obecnych na 
pionier fuzji jazzu i hip hopu, a koncercie widzów opuszcza! Te-
więc muzyki którą wykonuje atr Muzyczny niezadowolony. 
właśnie Osby, przyjechał do Z polskich zespołów, które 
Gdyni z programem zdecydowa- wystąpiły w przedbiegach zdecy-
nic zwróconym w stronę jazzo- dowanie najlepiej wypadł aku
wej tradycji lat pięćdziesiątych i styczny Back to the Bass. Roz
częściowo sześćdziesiątych. czarowała nieco New Formation 
Brzmienie jego kwartetu zostało Sławomira Kulpowicza. Muzyk 
zdominowane przez organy ten wraca do jazzu po długim 
Hammonda. Również technika flircie z new age i chyba do koń-
gitarzysty i rola tego instrumentu ca nie wie jeszcze, co chciałby 
odwoływały się do kanonu przekazać publiczności swoją 
ukształtowanego jeszcze w cza- obecną twórczością. Z gdańskich 
sach legendarnego ,.ojca jazzo- zespołów zaproszono Mietek 
wej gitary", Charlie Chrystiana. Blues Band, który zaprezentował 
A jednak prezentowana przez ze- solidne bluesowe rzemiosło 

wzmocnione trzyosobową sekcją 
dętą, a także Kury, co tu dużo 
kryć - największe nieporozumie
nie festiwalu. 

Obok koncertów w Teatrze 
Muzycznym przewidziany byt 
szereg imprez towarzyszących. 
Niestety nie obeszło się tu bez 
kilku wpadek organizacyjnych. 
Na skutek nieporozumienia z 
jednym ze sponsorów nie stawiła 
się w Gdyni licznie zapowiadana 
ekipa krakowska, w tym reakty
wowane po latach Laboratorium. 
Problemy ze sponsoringiem spo
wodowały też odwołanie noc
nych koncertów w Sax Clubie. 
Zabawną, choć chyba nie do 
końca przygodę przeżyli muzy
cy, którzy stawili się na nocne 
jam session w supereleganckiej 
restauracji ,,Major", gdzie obsłu-

Nową ustawę trzeba "ro1chod1ic" iak ciasne buty 

ga odmówiła ich wpuszczenia ze 
względu na brak krawatów. 

Największe jednak rozczaro
wanie to wspomniany na wstępie 
brak zainteresowania festiwalem. 
Organizatorzy przygotowując 
program chyba jednak nie doce
ni li siły i magii „nazwisk". Pu
bliczność pamiętająca ubiegło
roczne występy Mike'a Sterna, 
Johna McLaughina i Joe Zawinu
la, a potem dopieszczona koncer
tami m.in. Lestera Bowie, Spyro .. 
Gyra i Chicka Corei nie miała :f 
specjalne ochoty na eksperymen- )' 
ty. Szkoda, bo niepowodzenie te
gorocznej imprezy może w efek
cie spowodować, że w przyszłym 
roku letnie dni w Gdyni będą się » 

musiały obejść bez jazzu. u, 
Dańusz Szreter , 

Twórcy pod o~h roną prawa 
Poci koniec maja br. weszła 

w iycie ustawa o prawie autor• 
skim I prawach pokrewnych. Co 
sądzą o niei cl, których ona 
dotyczy? 

Prof. Aleksander Bardini: 
Wszystkie ustawy, które po

wstały, a które chronią artystów, 
także i ta dzisiejsza ustawa o pra
wie autorskim - jest próbą obro
ny podstawowych własności, a 
mianowicie: twarzy, głosu i czy
nu artysty. Dotychczas często 
traktowało się artystów w sposób 
krzywdzący, uważając ich za nie
omal ogólne dobro, które można 
dowolnie wykorzystywać. 

Myślę, że powołanie do życia 
tej ustawy jest nieocenione. Nie
stety, nie jestem aż tak optymi
stycznie nastawiony do sprawy 
pojawienia się w naszym życiu 
ustawy o prawie autorskim, gdyż 
w kraju, w którym obejście pra
wa i nierespektowanie go urasta 
do rangi cnoty obywatelskiej, 
perspektywy nie są różowe. 

Podam przykład. ZASP pod
pisał znaczące umowy z Radiem 
i Telewizją, i było to piękne i 
wzniosie, tylko owoce tych poro
zumień są skromne i nikle. 

Dlatego więc, dopóki nie bę
dzie u nas respektowania prawa, 
dopóty nie mogę być optymistą 
w stosunku do tej ustawy i sku
teczności jej działania. W odnie
sieniu do obrony dóbr artystycz
nych istnieje również specyfika 
aktorskiego zawodu. O wiele ła
twiej będzie chronić policji np. 
wszelkie nagrania czy programy 

komputerowe, niż chronić arty
stę, jego twarz, czy grę. Tu ist
nieje całkowita bezbronność i 
można podać na ten temat wiele 
przykładów. Niemniej, można 
sądzić, że nastąpi pewien postęp, 
także w dziedzinie ochrony sztu
ki aktorskiej. 

Krystyna Prońko: 
Moje środowisko artystów

wykonawców muzyki rozrywko
wej cieszy się podobnie jak i śro
dowisko aktorów z tego, że usta
wa o prawie autorskim weszła w 
życie. A także, że pozwala nam 
ona na coś, co przed laty było nie 
do pomyślenia. Mianowicie na 
negocjowanie umów z firmami 
np. fonograficznymi na nagranie 
naszych koncertów, czy z finna
mi telewizyjnymi. Kiedyś były to 
umowy jednostronne. Artysta
wykonawca musiał podpisywać 
to, co mu zostało podsunięte i 
podyktowane przez firmę, naj
częściej państwową, gdzie istnia
ły z góry zaplanowane stawki. 

W tej chwili sytuacja ta uległa 
już radykalnej zmianie. Można 
negocjować warunki umowy, 
można też zmienić lub wybrać 
sobie firmę, która np. bardziej 
odpowiada wykonawcy. Na razie 
jednak środowisko wykonawców 
muzyki rozrywkowej jest zdezo
rientowane, a na pytania o prawo 
autorskie rea gu je się tu jeszcze z 
mieszanymi uczuciami. 

Wiele osób jeszcze nie będzie 
potrafiło z niej korzystać. Myślę, 
że z pomocą popularyzacji usta
wy przyjdzie niedawno założone 

o 
Gda6ska oficyna Novus Orbis kontynuule wydawniczą se• 

rię pod takim samym tytułem. Tytuł Novus Orbis (czyli Nowy 
Świat) jest odpowiedni, lako io cykl dotyczy wielkich geo· 
graficznych odkryć, a obelmule relacle 1 opisy słynnych 
podr6iy. W tej właśnie serii ukazały się lui „Listy o odkry• 
ciu Ameryki", ,,Relacla o odkryciu 1 podbolu królestwa Pe· 
ru", ,,Vasco da Gamy droga do Indii" 1 „Relacla z wyprawy 
Magellana dookoła świata", Teraz polawlły się „Podróio 
do Afryki", 

Ich autorem jest Alvise da 
Ca· da Mosto, uznawany za od
krywcę Wysp Zielonego Przy
lądka . Nie jest on wprawdzie je
dynym, któremu się to przypisu
je, ale też wiele przemawia za 
tym , że dokonał tego on, a nic 
Antonio Da Noli, czy Diego Go
nu•z . Sam Ca· da Mosto uznał 
siebie za odkrywcę czterech z 
wysp archipelagu, z których 
dwóm nadal nazwę. 

Do Afryki, Alvisc, miody we
necjanin popłynął dwukrotnie z 
żeglarzami portugalskimi pozo
stającymi w służbie infanta Hen
ryka zwanego Żeglarzem . W la
tach 1455 i 1456 dotarł do ujścia 
Gambii. za drugim razem osią
gnął Wyspy Zielonego Przyląd
ka. Morskie wyprawy nie tylko 
przyniosły mu sławę odkrywcy 

(miano to zyskiwał nie ten, który 
jedynie dotarł do dziewiczego 
zakątka, lecz ten, kto również 
wiadomości o nowym terytorium 
przekazał współczesnym), ale 
też zapewniły poważanie i sza
cunek w rodzinnej Wenecji, do
kąd powrócił. Wiódł tam życie 
dostatnie, trudniąc się handlem i 
pełniąc wiele społecznych god
ności-

Plonem morskich wypraw 
Alvise były dwa opisy własnych 
podróży oraz opis wyprawy Pe
dro de Sintry, który w 1460 do
tarł do Sierra Leone. Podobno to 
również wenecjanin sporządzi! 
mapę opisanych przez siebie 
podróży z konturami wybrzeży, 
kierunkami wiatrów i prądów 
morskich oraz punktami orienta
cyjnym i. Tę morską mapę że-

Stowarzyszenie Polskich. Arty
stów-Wykonawców Muzyki 
Rozrywkowej, którego jednym z 
celów jest ochrona praw wyko
nawców i zbiorowe zarządzanie 
tymi prawami. Stowarzyszeniu 
przewodniczy Irena Santor. 

Andrzej Karpowicz, 
członek Rady Polskiej Izby 

Książki: 
Z jednej strony cieszymy się 

jako środowisko wydawców, że 
nareszcie ukazało się prawo, któ
re chroni nasze interesy. N ato
miast jesteśmy niezadowoleni z 
tego, co w tej ustawie jest zapisa
ne. Nie uwzględniono bowiem w 
niej tych postulatów, które za
równo Polska Izba Książki, jak i 
Polskie Towarzystwo Wydaw
ców Książek zgłaszało. 

Chodziło tu m.in. o Fundusz 
Rozwoju Twórczości, czyli tzw. 
Fundusz Martwej Ręki. W myśl 
obecnej ustawy, z chwilą wyga
śnięcia autorskich praw majątko
wych, a więc wówczas, gdy dzie
ło powinno stać się dobrem pu
blicznym, wydawca, wydając ta
ką książkę, będzie musiał płacić 
Ministerstwu Kultury i Sztuki na 
właśnie ten Fundusz Rozwoju 
Twórczości od 5 do 8 procent od 
ceny egzemplarza książki. Po to 
tylko, aby minister kultury mógł 
dofinansować innego zapewne 
wydawcę, który wydaje klasykę 
lub debiuty. 

Tymczasem my jako wydaw
cy uważamy, że jesteśmy równie 
dobrze zorientowani, jeśli nawet 

z 
glarską zwaną portulanem opu
blikowano w Wenecji pod ko
niec XV wieku. 

Badacze nie mają pewności, 
czy Alvise da Mosto sam spisy
wał czy może komuś dyktował 
swoje wspomnienia. Oryginalny 
rękopis się nie zachował, a te, 
które przechowywane są w Bi
bliotece Marciana w Wenecji 
sporządzone są innym charakte
rem pisma niż zachowane doku
menty pisane z pewnością przez 
Alvise. Być może przepisywali 
je kopiści. 

Niezależnie od tajemnic 
tkwiących w biografii podróżni
ka i dotyczących jego wspo
mnień, one same nieprzerwanie 
od wieków cieszą się zaintereso
waniem wydawców. Publikowa
no je już na świecie 43 razy. W 
Polsce jednak nigdy jeszcze nic 
ukazały się drukiem. Streścił je 
tylko Marcin Bielski w swojej 
,,Kronice wszystkiego świata" . 

„Podróże do Afryki" wydane 
przez „Novus Orbis", w tłuma
czeniu Joanny Szymanowskiej, 
wypełniają więc lukę w piśmien
nictw ie dotyczącym wielkich 
podróży i odkryć gcograficzych. 
Dla współczesnego czytelnika, 

nie lepiej, w swoim środowisku 1 
wiemy kogo dofinansować wła
śnie dzięki pieniądzom, które 
moglibyśmy zaoszczędzić przy 
wydawaniu dóbr „Martwej ręki". 

Inna sprawa, która mimo na
szych postulatów nie weszła do 
ustawy o prawie autorskim - to 
reprografia, która zaistniała w 
projekcie ustawy, ale ją wyrzuca- " 
no, pod demagogicznym argu
mentem, że jest to instrument qu
asi-podatkowy. W rzeczywisto
ści chodzi tu o rozwiązanie, które 
polega na tym, że każdy zawodo
wy użytkownik kserokopiarki 
płaci pewną drobną opłatę na 
rzecz organizacji kolektywnego 
zarządzania wtedy, jeżeli ta ko- f 
pia zawiera jakikolwiek utwór: 
muzyczny, słowny, fotograficzny 
czy plastyczny itd. 

Te drobne opiaty w skali kraju i 
tworzą bardzo duże pieniądze i · 
one zazwyczaj - jak to jest przy
jęte w innych krajach - są dzielo
ne w proporcji I: I między auto
rów skopiowanych utworów i 
wydawców książek i prasy. 

Niezbyt też trafnie rozwiąza
no sprawę opiat dla importerów i 
sprzedawców urządzeń nagrywa
jących. 

Nie ukrywamy, że już nieba
wem podejmiemy starania, aby tę 
ustawę nowelizować tak, żeby 
słuszne interesy polskich wy
dawców zostały uwzględnione. 

Zanotował: Antoni Lewandowski '" .~ 

kq 
któremu kamera filmowa i tele
wizyjny ekran pozwalają obco
wać niemal na zawołanie znaj
większymi dziwami świata, z cu
dami przyrody, z miejscami 
trudno dostępnymi i rzadko 
przez człowieka odwiedzanymi, 
z tajemnicami morskich głębin i 
przestworzy, spotkanie z Afryką 
sprzed kilkuset lat, widzianą 
oczami młodego podróżnika. ma 
niezaprzeczalny urok. Alvise, 
wenecki kupiec, dobrze jak na 
owe czasy wyksztalcony, był bo-
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wiem ciekawy i dociekliwy, miał ..... . 
też dar obserwacji i nic był po- ' ' 
zbawiony krytycyzmu wobec 
różnych „rewelacji" zasłysza
nych od tubylców czy innych in
formatorów . Jego relacja jest 
barwna i nie pomija niczego -
nawet intymnego życia mie
szkańców Czarnego Lądu . 

AnnaJęsiak 
Alvise da Ca' da Mos to, 

,,Podróże do Afryki". Przekład -
Joanna Szymanowska. Wstrp i 
przypisy - Michał Tymowski . 
Wyd . Novu8 Orbis, Gdańsk 
1994. 

6 lipca 1994 

Mit 11straconych" rynków wschodnich 
Od paru lat słyszy się na 

różnych forach (tym głośniej, 
im bliższe są one minionego 
reżimu) o „straconych" ryn
kach wschodnich. Czasami. 
słuchając wypowiedzi, ma się 
wrażenie, że jest to niemal pa
naceum na nasze bolączki. 
Kiedy min. Podkański stwier
dza w wywiadzie dla prasy, że 
,,odzyskanie" rynków b. 
RWPG jest możliwe, wszyscy
śmy powinni podskakiwać z 
radości. Przedsiębiorstwa pań
stwowe znajdą zbyt; wzrośnie 
produkcja i to tam, gdzie kur
czy się od początku procesu 
zmian. Nie chcą naszych towa
rów na Zachodzie - bez laski, 
sprzedamy (jak za „dawnych 
dobrych czasów" ... ) na Wscho
dzie. Przecież tam jest taki 
,,ogromny rynek", setki milio
nów ludzi. Wyczarujmy tylko 
kilka bilionów z budżetu na 
wspieranie tego eksportu i 
wszystko będzie dobrze ... 

Abecadło czyli co to jest 
rynek dla eksportera 
Otóż trzeba powiedzieć bez 

ogródek, że wszystkie te 
nadzieje należy - przynajmniej 
w najbliższych kilku - kilkuna
stu latach - między bajki wło
żyć. Ekonomia mówi jedno
znacznie, że rynek, to nic są lu
dzie, lecz ludzie ·razy dochód. 
jaki mają do dyspozycji. Dlate
go np. Szwajcaria, z jej kilko
ma milionami mieszkańców, 
ale z dochodem 25 tys. dol. na 
głowę, jest rynkiem większym 
od Ukrainy, z jej pięćdziesię
cioma kilkoma milionami mie
szkańców, ale dochodem na 
głowę dziesięciokrotnie niż
szym. 

Drugim, również wymagają
cym pewnej wiedzy ekono
micznej elementem oceny jest 
kwestia otwartości gospodarki. 
Jeśli import jakiegoś kraju 
osiąga wielkość równą 70-80 
proc. produktu krajowego, to 
taki rynek stwarza szansę eks
pansji eksportu wielokrotnie 
większe niż kraj o tej samej 
liczbie ludności, lecz o impor
cie równym, powiedzmy, 20 
proc. tego produktu. Są to 
mniej więcej proporcje Belgii i 
Białorusi. Jeśli teraz weźmie
my pod uwagę fakt, że Belgia 

ma prawie dziesięć razy więk- nia i w ogóle finansowej nieod-
szy dochód na głowę niż Biało- powiedzialności przedsię-
ruś, to oznacza, że d la tych, biorstw zniknęły pewne rodza
którzy chcieliby na tę Białoruś je popytu i to zniknęły na za
eksportować rynek białoruski wsze. Przedsiębiorstwa nie bę
jest 35-40 razy mniejszy niż dą już w nowych warunkach 
belgijski. W dniu dzisiejszym większej pewności dostaw 
rynek Rosji, największego kra- utrzymywać zapasów materia-
ju regionu, jest z punktu wi- łów i półfabrykatów na pozio-
dzenia eksporterów na ten ry- mie 2-3 razy większym niż w 
nek, wyrażnie mniejszy niż ry- gospodarce kapitalistycznej. 
nek dziesięciokrotnie mniej Większa dyscyplina finansowa 
ludnej Belgii. Tak więc, na- zredukowała też nadmierne 
stępne stwierdzenie do abeca- skłonności do inwestowania. 
dła: rynek, z punktu widzenia Wreszcie, załamanie się agre-
eksportera na ten rynek, to sywnego systemu komuni-
liczba ludności razy dochód stycznego oznaczało spadek 
dzielone przez udział importu popytu na uzbrojenie. 
w produkcie krajowym. Ten potrójny spadek 

W przypadku kra- popytu dotknął nie 
jów na etapie ~ \\,ES~~ tylko producentów 
przedwstępnym ~ ('i krajowych, lecz 
procesu transfonna- ~ ~ także eksporterów 
cji dochodzą je- Cf.> n tych dóbr z innych 
szcze dodatkowe 't t'T1 krajów b. RWPG. 
komplikacje. Nie- 41 "'\ ? Niemałą część han-
wymienialność wa- ~ ~ dlu „wewnątrzer-
luty może jeszcze ĄSR wupegowskiego" 
bardziej zawęzić skalę stanowiły bowiem 
normalnych transakcji. właśnie materiały i półfa-
Daje ona wprawdzie szanse bryka ty, kiepskiej jakości ma-
transakcji barterowych, które szyny i urządzenia oraz uzbro-
mogą być korzystne dla tych, jenie. To przede wszystkim 
którzy są w stanie zrobić wla- zniknięcie tego popytu spowo-
ści wy rachunek kosztów (bo dowało dramatyczny spadek 
mają wymienialną walutę), ale eksportu do krajów b. RWPG. 
jest to handel o wysokim po- Ten handel jest nie do odtwo-
ziomie ryzyka, oparty na kru- rzenia. 
chych, niekiedy korupcyjnych, Pewną wskazówkę odnośnie 
podstawach, poziomu handlu między kraja-

. Pod~umowując_. z punktu mi regionu, o którym mowa 
w1dzema ekonom11 „ogromny dają wskaźniki tego handlu w 
ryne~" _b. Związku Radzieckie- okresie poprzedzającym okres 
go me J~S! wcale tak ogro1:1ny. komunizmu. Np. Polska w 
Nawet Jesh doda_my do mego okresie międzywojennym im-
obszar _E~ropy_ srodk?wow: portowala z obszaru b. RWPG 
schodn1eJ obJęty n1egdy.s (plus b. Jugosławia) od 9 proc. 
~WPG (bez b._NRD _ocz_yw1- do 12-14 proc. całości swego 
s~1e), to I t_ak me stame się on importu. Ponieważ nasz eks-
mczym t~im. port do tych krajów wynosił w 

Znow abecadło, 1992 r. ponad 15 proc., więc 
czyli co z eksportu proporcje obecne nie odbiega-

d b RWPG dł j~.jak widać, od_tych,jakie ist-o . spa o maty w przeszlosc1. 
_Równie pozbawione ekono- Trochę eksportu moina 

m1cznego sensu Jest powoty- d , , 
wanie się na to, że przecież, za o tworzyc pytania 
,,dawnyc~ .dobrych czasów" brzmią: ,,za ile1' 
k1erowahsmy do b. RWPG , ,,, 
prawie połowę naszego ekspor- I „czy warto , 
tu. Można oczywiście liczyć na 

Wraz z odejściem od socja- wzrost eksportu w następstwie 
listycznej gospodarki niedobo- pojawienia się możliwości do-
rów, nadmiernego inwestowa- konywania transakcji, które 

Janusz Lewandowski o „Strategii dla Polski" 

zniknęły z innych powodów 
niż nieodwołalne zniknięcie 
popytu. Jakieś dwustronne me
chanizmy płatnicze mogą np. 
odtworzyć eksport, który znik
nął dlatego, że partner z niewy
mienialną walutą nie ma pie
niędzy na dokonanie u nas za
kupów np. kupowanej wcze
śniej odzieży. 

Problemem okaże się spo
sób płatności w tym sensie, że 
ktoś za funkcjonowanie me
chanizmu płatności musi zapła
cić. Pojawia się zatem kwestia 
opłacalności całego przedsię
wzięcia. Dalej, postawić należy 
pytanie o trwałość taką drogą 
osiągniętego sukcesu. Sukces 
może np. zależeć od utrzymy
wania się niewymienialności 
waluty naszego partnera han
dlowego i wówczas eksport ta
ki może zniknąć, gdy wprowa
dzona tam zostanie wymienial
ność. Nasz partner po prostu 
kupi wówczas lepszy produkt 
gdzie indziej. 

Ten drugi aspekt sprawy 
ujawnia groźbę powrotu do sy
tuacji z czasów komunizmu, 
gdy przedsiębiorstwa miały 
gwarancję zbytu kiepskich pro
duktów w krajach RWPG . 
Tym razem tarczą ochronną 
byłyby nie umowy międzypań
s towe, ale specjalny mecha
nizm płatności. Taki eksport 
nic tylko kosztowałby pienią
dze polskiego podatnika dziś, 
ale również powodowałby ban
kructw a niedostosowanych 
przedsiębiorstw rozleniw i o
nych za ochronnym murem.ju
tro. Jak to mówią, nie warta 
skórka wyprawki. 

Jan Winiecki 
Prezentu.iemy ko!eJną edy 

cję cyklu „Mity w gospodar
ce" Centrum im Adama 
Smitha, fundacji działającej 
od 1989 r. na rzecz wolnego 
rynku, opartego na własności 
prywatnej i ogramczunej in 
terwencji państwa. 

Zasł no dymna tzy przeli Ili w~ rzqaBnii ' • Programowi „Strategia dla 
Polski" robi się wielką rekla
mę. Jednak okoliczności, w 
których ogłoszono ją światu 
budzą nieufność. Myślę o wy
borach samorządowych oczy
wiście. Nie wiadomo, czy Ko
łodce chodzi tylko o wybieg 
taktyczny pokazujący, że nare
szcie, po ośmiu miesiącach, 
rząd dopracował się jakiejś 
strategii, czy też rzeczywiście 

Benzyna 
Centrala Produktów Nafto

wych - dystrybutor paliw - ob
chodzi złote gody, SO-lecie dzia
łalności na naszym rynku . 

Zaczęło się w Lublinie 
Firma, która była jeszcze kil

ka lat temu monopolistą w swo
jej branży, dziś ma wielu konku
rentów. Stacji CPN jest zaledwie 
1370, a konkurenci mają ich już 
ponad 2,5 tysiąca. 

Zaczynali swoją działalność 
podczas wojny, w 1944 r . w Lu
blin ie, jeszcze przed wyzwole
niem. Potem handlowali z kim 
się dało, aby samochody w trud
nym okresie przed końcem woj
ny i zaraz po jej zakończeniu 
mogły docierać, gdzie to było 
konieczne. 

Firma o nazwie CPN nosiła 
najpierw nazwę Polski Monopol 
Naftowy . Potem był to Zarząd 
Główny Centrali Produktów Na
ftowych z siedzibą w Krakowie . 
Pierwsze produkty polskie po
chodz.ily z rafinerii w Jedliczach. 

Nafta · jak spirytus 
Wiadomo, że u nas wiele razy 

w dziejach samogon i spirytus 
monopolowy, a także nafta - o 
czym warto pamiętać - miały 
znaczenie podobne do pieniędzy. 
Firma dysponująca taką „walu
tą" cieszyła się powodzeniem i 
szacunkiem. 

Zanim ropopochodne wyroby 
popłynęły z rafinerii polskich, 

jest wola polityczna, by zreali
zować to, co zapisano w tym 
programie. 

Kłopoty z oceną programu 
polegają na tym, że znalazła 
się tam cala wiązka celów, któ
re mają cieszyć rozmaitych ad
resatów. Cieszą więc i rolni
ków, i Międzynarodowy Fun
dusz Walutowy, i pracodaw
ców. i związki zawodowe ... 
Jest to więc raczej sukces so

cjotechniczny. 
Premier Kołod

ko zebrał po prostu 
wszystkie słuszne 
hasła, które poja
wiały się dotąd w 
różnych progra
mach opozycyj
nych. Nie wiemy 
jednak, czy nie jest 
to tylko zasłona 
utkana ze słów, któ
ra ma kamuflować 
rzeczywiste inicja
tywy poselskie 
PSL, np. monopole, 
odgradzanie się od 
Europy, zamrożenie 
prywatyzacji, utrzy
manie sektora pań
stwowego w nie 
zmienionej postaci, 
czy też jest rzeczy-

wisty zamysł pchnięcia wszyst
kiego do przodu, czyli pójścia 
o krok dalej niż myśmy poszli. 
Trudno dowiedzieć się tego z 
samego programu. Kombatanci 
reformy, jakimi my jesteśmy, 
szukają tam na próżno odpo
wiedzi na stare, znane sobie 
problemy. Kołodko pisze, że 
chce zlikwidować deficyt bu
dżetowy i zadłużenie wewnę
trzne, ale nie pada ani jedno 
słowo na temat, jak on chce to 
zrobić!!! Jest tylko ogólne ży
czenie, żeby deficyt się zmniej
szył. A przecież jest tu wiele 
możliwych do zastosowania 
wariantów, i na któryś z nich 
trzeba się zdecydować. 

Jeżeli pisze się, i słusznie, 
że wieś ma się modernizować, 
to pytam jakim cudem można 
to pogodzić z obecną polityką 
rolną, która konserwuje istnie
jące układy wiejskie. I jeśli nie 
wspomina się nawet o pegee
rach, tak, jakby nie stanowiły 
one jednego z najtrudniejszych 
problemów. 

Zastanawiać się też można 
czy uda się, na przykład, prze
prowadzić reformę ubezpie
czeń społecznych, skoro na ra
zie wprowadzany jest w trybie 
pilnym projekt ustawy o eme-

krew dla motoryzacji 
korzystaliśmy z dostaw radziec
kich i amerykańskich. Nafta do 
oświetlana mieszkań - jak za 
czasów jej wynalazcy, aptekarza 
Ignacego Łukasiewicza - długo 
służyła w czasach powojennych 
w polskich miastach i na wsi . 
Wtedy do powszechnej elektryfi
kacji było jeszcze daleko. 

Startowało rolnictwo - które
mu przypisano rolę pioniera mo
toryzacji na wsi. Polskie pola 
orały rosyjskie, niemieckie, ame
rykańskie, czeskie traktory na 
długo przed wyprodukowaniem 
po wojnie pierwszego „Ursusa". 
Do każdego ciągnika potrzebne 
było paliwo ... 

Dziś tylko 30 procent 
Szczytem sprytu jest ostatnio 

takie nawiercenie rurociągu 
transportującego olej napędowy 
lub benzynę, by jak najdłużej 
nikt się nie zorientował. Kra
dzieże paliw płynnych ciągle 
uchodzą za wyczyn, gdyby nie 
to. że są zarazem szczytem bez
myślnej głupoty i przyczyną ska
żeń środowiska. 

Powstają nowe nitki, obok 
tych znanych z rafinerii w Płoc
ku czy Gdańsku. Jednak najwię
cej kłopotów wynika z niedostat
ku. Ciągle 30 proc . benzyn po
chodzi z importu . 

Mimo konkurencji · siłacz 
Obecnie około 75 proc. wszy

stkich rodzajów benzyny rozpro-

wadza do klientów sieć stacji 
CPN, a oleju napędowego nawet 
90 proc. 

Centrala Produktów Nafto
wych stara się „nie podpadać 
klientom". Można to zauważyć 
na wielu stacjach. Schludnie 
ubrani pracownicy, szeroki asor
tyment usług. Doszło nawet do 
tego - dziwią się przybysze z za
granicy - że na stacjach paliwo
wych można umyć ręce, załatwić 
ważne „potrzeby" i napić się ka
wy z ekspresu. 

Dbałość o środowisko 
Po 50 latach działalności na 

rynku przyszedł czas, kiedy CPN 
zaczął dbać o ochronę środowi
ska. Otwarcie pierwszej herme
tycznej, ekologicznej stacji ben
zynowej w Warszawie, byto pra
wie 2 lata temu wydarzeniem o 
znaczeniu europejskim. Nawet 
komputer do odczytywania stanu 
zapasów, ilości sprzedanego pa
li wa i kontroli bezpieczeństwa 
ekologicznego był rewelacją. 

Jak tak dalej pójdzie, benzyna 
eurosupcr 95 i bezołowiowa su
per-plus 98 staną się paliwem 
powszechnie dostępnym, a spali
ny przestaną wpływać na degra
dację atmosfery. 

Tomasz Kowalik 

ryturach górniczych, całkowi
cie sprzeczny z tym progra
mem. 

Czy uda się wzmocnić fi
nansowo gminy i zdecentrali
zować państwo? Póki co, 
podejmowane są działania pro
wadzące w przeciwnym kie 
runku 
Uważam jednak, że należy 

dać temu programowi trochę 
czasu. Już wkrótce zobaczy
my, czy zwycięży program, a 
zatem czy Kołodko z autora 
strategii zmieni się w auten
tycznego wicepremiera, który 
rządzi i bierze w karby wszyst
kich ministrów gospodarczych 
i ukierunkowuje ich inaczej niż 
dotąd ukierunkowani byli, czy 
też wszystko zostaje jak było. 

Konkludując, chcę powie
dzieć tak: praktyka najbliż
szych sześciu miesięcy pokaże 
czy „Strategia dla Polski" jest 
zasłoną dymną czy rzeczywi
stym przełomem w rządzeniu? 

Obecnie „Strategia dla Pol
ski" sytuuje się, moim zda
niem, na pograniczu literatury 
ekonomicznej. Słowa, słowa, 
słowa... Same, najpiękniejsze 
nawet, słowa gospodarce nie 
pomogą . 

Notowała: BaSz 

SYGNAtY 
• W ta.eciej dcl:adz1e czerwca br ' 

ceny iywności wzro~ły śn:dnio o 0.2 
proc. w porównaniu z poprzednią deka· 
dą 1 o 1,7 proc. w bto~unku do trzttiej 
deklldy maja - podał GUS. Ceny pie
czywa były o 0,5 proc. wyi.si,e, nie 
ll11ienily sic natomiast m. in, ceny mą
ki, tłuszczów, nabiału oraz cukru. Naj
hardzkj zdrożały ziemniaki, warzywa. 
grzyby.owoce i przetwory (o S proc.). 

• 31 tys. crlonków liczą j111. - zare. 
jestmwane w Polsce - 83 ~półd1.ielm 
kasy oszczędnościowo-kred;·towe 
Działają one od 20 miesięcy i mają l 85 
mld zł aktywów. NaJwięcej kas istnie1e 
o~nic na Stą.,~u. Wkrótce ma ich po-

: wstać jeszcze 274; tl'h organi?.atorzy 
: twierdzą, i.e staną się ooo konkurencją 
dla lombardów i agencji pożyczko 
wych 

• Pula oferowanych w br. krcdytow 
na skup produktów rolniczych wynosi 
ok. !0,5 bln zł. Są one dostępne w 2S 
bankach. 

• Ponad 56 mld zł zapłacił koncern 
handlowo-meblowy IKEA Poland S.A 

' za I 5 ha gruntów na terenie podwro- · 
clawskiej gminy Kobien.yce. 

• Rybnicka finna IZOL·3 PPUH 
S.C. otrzymała jako pierwsza w kraju 
kwotę w wysokości 17 tys. ECU z. fun· 

i d11szu dotacji dla maly~h i średnich 
przedsiębiorstw STRUDER. Srodki te 
zostaną przeznacwne na zakup nowo, 
C7,esnej linii technologicznej i stworz.e 
nie nowych miejsc pracy 

(s) 
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ARTYKUŁY 'NYPOSAżENIA DOMU 

ZAPRASZAMY 
przez 7 dni w tyg odniu 

pon. - pt. 1000 - 2000 

sob. 1000 - 1800 

niedz. 11 00 - 1800 

CENTRUM HANDLOWE 
I TRÓJMIASTO 

GDAŃSK-OLIWA 
ul. Grunwaldzka 471 

(vis-a-vis HALI "OLIVIA") 

® 

-
Kiedy obeimował władzę w Białym Domu, 

Bill Clinton był lednym z nalmłodszych pre· 
zydentów w historii Stanów Zjednoczonych. 
Był takie plerwuym demokratą od 16 lat, 
kt6remu udało się wygrać wybory prezy· 
denckle. Z lego osobą Amerykanie wiązali 
nadzieje na rozwiązanie wlelu problemów 
społecznych narosłych pod rządami admini· 
stracił republikańskich. Uwalano, ie po za• 
końcJeniu zimne! wolny I rozpadzie ZSRR 
świat wchodzi w okres spokolu, co pozwoli 
Ameryce na większe 1alęcle się sobą, H· 
miast nadmlemego angaiowanla się na In· 
nych kontynentach. Po półtora roku od lnau• 
guracll bllans dokonań Clintona nie jest led· 
noznauny, a sytuacla międzynarodowa wy· 
stawia prezydenta USA na coraz trudnlelsn 
próby. 

1lliarn Jctkrson Cl1111nn umdnł ~it; 
19 -,icrpnia 19-ló roku w małym 
miasteczku Hope ( ..:o znauy 
nad.tieja) w jt't.lnym z najhic, lnicj
szych -,1.u1ów Amel)ki - Arl..ait\.L'i. 
Jego ojciec, komiwojażer William 

Blythe, 1ginąl \\ wypadku sarnochodowym pucd uro
d1rniem ~", Billa. !\latka, Virginia, po~lubiła Rogera 
Clintona, od 1-tórego w 16 lat pób1iej pra'jął 11.IZ\\ isk o 
przy~dy prezydent. Drugi mąż matki był alkoholikiem 
i kilklll~tolctni Bill musiał j,1 bronić pm'Ci agrcsjt1 oj
LZ) ma 

Po ukonczcniu s,.kolv srcdnicj Clmton studiował 
pr.1\1,o na tmiwcrs)tcta,:h·: GL·orgetown w \V,L,zyngt(>
nic, w prcst!ZOW)nl Yale ordL - j,tko stypendysta - w 

bryty;.-Jum Oxfordzie. Jak sam przyznał. od llilJW=
śnicjszej mludo::...:i chdal wsw.; d.JjaJaczcm i polity
kiem. w c-0m um:x-nilo go spolkanic w 1962 mku z 
prezydentem J. F. Kt'illll.'1;-m. W 1972 roku pmcowal 
w sztabie \\ yb0!\.7) m dcffi(lkratycmego kandydata na 
pn.:zy<lcnta. liberała i pac)faty Gcorge'a McGovcma. 
a w roku na.,tt;pn)m w komisJi s:jdov.ni ... -zej Izby Rc
prclcntantów Kon~-resu USA. W latach 1974-1976 
wykład.Il prav.o na Cniwcrs)1ede Arl..ansas: w I) m 
cz..t,ic 01rnil się ze swoj:1 koleżanką re studiów, Hilla
ry Rodham, roąxx."Z)nającą \\ la.~nic kari~ pmwni(,7lJ. 
ubiegał się też - bez powodzenia - o n1aJ1dat do Kon
gresu. 

W 1976 roku wstał wybr.my na pmkumtora genc
r..tlncgo Arkansas, a w <lwa lata później został gubcma
torcm tego stanu. Będ,')c wówc7ll.S najmlo<lszym gu
bernatorem w USA. prut,ował przeprowadzić radykal
i~ rcfom1y w intcn:sic bicdnieJsZ)·ch war.;tw sp:11l'cz-
11yl·h. ale już po picrwS1,Cj kadc11<.:ji. w 1980 roku. prn:
gral W\hor.. Po dwt'x:h lawch stan.~ do nich mowu. 
powral~j~-na gubern..110rskie ~tmlm i,ko. T)m r.ucm 
o~l\>si/ pmgr:un ostmżniejs,y i z,acz..µ go rc,tli.1.m,:ić 

sco1m1on·c,, z.11Hcr.y1c liczne kompmmi~., 7 1,p/nn>
,,.,:mi gmparni nacMa1; ptz:11iQ<;fo mu m zwyci„-sl\,a 
w kokjnych wyborach, ale także przyoomek .,gładki 
Wiluś" (shck \\.'illie) - polityka. który chce ~ię p.xiobac 
wsz..-stkim. 

Jako guocmator stanu Clmton z.asł)n;~ glo,,nie w 
zwiąiku z refom1ą systemu świadczc1i socjalnych, 
wpruwa<ll.ającą doś.: skut1..x:lll<! z.ochęty do prncy <lla 
ludzi m1ktujących pozostawanie na zasiłku jako nor
malny spo;,ób życia. (Podohną reformę zapnlf'()nowal 
a-.1.ltnio na skalt; całego kraju jako prezydent). Przefor
sował też. innowacje w u~wiacie i sl\vorzył wicie 
miej.sł pr..1ey dla wa!'\tw mniej zamożnych. Dzięki tym 
1 irn1ym l1Si4b'lli.;L"iom um,my został pod koniec lat 80. 
za najlepszego gubernator.i w Stanach Z_)C(inoczonych 
(pr!.e1 Zgromadz.enie Gubernatorów 50 stanów USA). 

W)br.um go również na pr7.cwodnicz.ąccgo Rady 
Przywódnwa D.:mokratycznego (DemocTJtic Leadcr
~hip Council) - organizacji czolow')ch działaczy partii 
dcmokr.11:ycznej. <ląż.iccj Jo odejścia od libcr.ilncgo 
(wg tcm1inologii amel)kanskiej - progresywno-lcwi
cowego) programu tego stronnictwa i zastąpienia go 
progr.imcm umiarkowanym. adresowanym przede 
ws7V~tkim do klasy srcd.nicj. 

'n właśnie wizerunek .rov.cgo dcmokmty'', ay
waj,1cego z tradycyjnymi receptami p:mii na 
schorzenia społeczne (tj. zwiększanie podatków, 

aby sfinaliwwać cora2: to nowe programy p:imocy db. 
biL'Cinych), z:iclcrydował o wysunięciu jego kandydatu
ry na prezydenta przez partię demokTI!) ciną w 1992 
roku. Demokraci postawili na Ointona, mimo ujaw
nienia prL.ez media takich epizodów w jego życiorysie, 
jak uchylenie się od s!U7by wojskowej w czasie wojny 

\~ Wicuiamie czy dollUliemane romanse pozamałżeń
skie. 

Clinton prowadzi! kmnpamę pod hasłem walki z 
ekonorniczną polityką rcpublikańskieh administracji 
Reagana i Busha. powiększa}1q przepaść mi1ydzy 
hie<lnymi a hogatymi. Ohiecywal refotmę ochrony 
1dmwia z;.11-e,~niająq uł:-.:1pi ... -c1rnia lekarskie wszyst
kim Amcrvk:mom i nowe miejsca pmcy dla micw.bri
c<'iw wicli.:"rnniejski..:h slumsów. Jednocześnie podkrc
:..1.il k\111i.x1m1ś.: /Jllniej,,...:nia deficytu. wttlki z pr1.C
st~T1czo~:i:1 (w (lllróii1ieniu 1xl libcr.t!ów upowi.idal sit; 
,.a brą śmierci) i ,.rcfonnow,mia systemu opieki srx>
kcn1eJ, czym zysbl sohic ,auf,mic wielkiego bimcsu, 
zwolenników prawa i porn.jdku oraz kltt\ średnich. 

W polityce , .. agnmicznej Clinton zapowiada! cią 
głoś(·, chuć sui;erowal z.uwrm, źr st.u1ic w ohronie 
muzułm;.mów w Bośni, ostr,...:j nii. Bu,h prt.CCiwstawi 
się lamm1iu praw człowieka w Chinach i przyjmie wię
cej uchooźców z l laiti. 

Trwaj,µ jcsZC?r recesja - a rnczcj jej skutki w po
~taci bL'Zni!.xx:ia i pows,.c.:hnego p...x:zucia braku ~z 
pieczcń,twa socjaln(}-zawo<lowcgo - sprzyja.la Ointo
nowi, którego ciepła i promicnicj,1ca entuzjazmem o~ 
bowość po1yty\mie kontrastowała w tej sytuacji z jego 
rywakm Georgc'em Bw;hem, nic potrafiącym ukryć 
hmku zai.I1tercsowania rcfomlami w kraju i losem zwy-

klych Amerykanów (osławitinc spojr1.cnie na zegarek 
w cza.si~ debaty telewizyjnej). 

W listopadzie Clinton wygrał wybory. choć tylko 
w1glę<lną wi,;kszością 43 procent głosów: Bll~h zdobył 
ich 38 pro::ent, res.I.la (19 procent) przypadła kandyda
towi niezależnemu Rossowi Perotowi. Demol-raci 
ulIZ)mali też przewagę w obu I.mach Kongresu. co i.a
powiadalo. żi: obiecywane przez Ointona reformy ma
ją s1;ui-;ę suh-esu. 

woją kadencję w Białym Domu Ointon rozpo
l-z.ął od konfronta,:ji z konserwatywn)-mi cx.lla
mruni społeczeństwa. Spowodowała ją kontro-

wersyjna decyzja o legalizacji służby homoseksuali
stÓ\\ w wojsku omz IJop:)ty z obsadą gabinetu. Klu
czowe stanowiska w rządzie obj.-;li znani politycy z 
Kongresu i czlonkov.ie ostatniej <lcmokratycznej a<lmi
ni~tracji prezydenta Cartera. ale sp:,rą c~ tek mini
sterialnych otrz1mali przedstawiciele llUliejszośd raso
wo-<:tnicznych i kobiety, w dodatku niektórzy z nich 
wa.ni z liheralnych (lewicujących) poglądów. Wzbu
dLiło to poJcjt7.cnia, i.r prezydent, zamiast kryterium 
kompetencji, ~losuje J...JUL-l ,.polityc~j popn1Mn-;,,;i''. 

\.V J mgicj JX>km ie ubiegkgo roku C/inlon miał n.tj
lepszą passę. l\ limo opozycji własnego dcktoraru 
(zv.ią7J...ów z.awoJowych) udaln mu się uzyskać apro
batę Kongresu dla Układu o Pólnucnoamerykańskicj 
Strefie Wolnego Handlu tNAFT A) z Kanadą i Meksy
kiem. Rozpocz,µ też k,unpanię o reformę ochrony 
zdrowia. w której czołową rolę odgryv,:a „pierwsza da
ma'' Ameryki Hillary Ro<lham Oi.nton. Pl,m tej refor
my. przewidują;:ej ubezpieczenia lekarskie dla WSZ)~t
kich Amerykanów (ohecnie około 15 procent ich nic 
posiada). sfin.m.sowane gló\mie pr1..ez pracodawców, 
cieszył się początkowo poparciem zdecydowanej 
v.i.-;kszości spolecz.cńst\va. pot.cm spotkał się jednak z 
za.:icklą opozycją potężnych Jobbics - towarzystw 
uht:2:piecz.cniowych. lekarzy i lt;kających sit; o swoje 
świ.idcrenia emerytów. 

kdnoczc.~nie od końca ubiegłego roku prześladuje 
Biały Dom pl:J.ga prawdziwych i wyimaginowanych 
skandali, rozdmuchanych przez środki masowego 
przekam i opozycjt;. W tzw. aferze Whitewatcr spe
cjalny prokurntor bada nieja.,ną ~prawę bankructwa 
banku w Linie Rock, Ark.. próbując wyja.~nić, czy 
prt.ed około I O lary bank ten nie finansowa! nielegalnie 
gubernatorskiej kampanii Clintona i jego inwestycji 
nieruchomościowych. Prawnicy Białego Domu próbu
j,1 tymczao;cm nie dopuścić do rozprawy sądowej, w 
której 27-lemia kobieta z Lin.le Rock oskarżyła prezy
denta o nieprzyzwoite propozycje seksualne w cz.a
sach, gdy był gubcmaton:m Arlrnmas. 

W połowie drugiego roku swej prezydentury Bill 
Ointon znalazł się w kraju przed górą pit;trz.ących się 
kłopotów. Aprobata dla jego polityki spadła w sonda
żach od stycznia br. o kilkarm.'\cie punktów procento
wych. Jeden z kluczowych jego sojusmików w walce 

o rcfonny, kongresmen Dan Rostenkowski, stracił 
wpływową pozycj; po oskari.cniu o korupcję. Wobec 
chaosu w prncy administr..cji - opisanego nic.dawno w 
głośnej ksiąi..ce Boba Woodwarda - Clinton zmuszony 
został do zLl)nlisjonowania drugiego już, po ministr.l.C 
ohmny I.es Aspinie, c71onka ścisłego gahinctu, szda 
K,mcdarii Prc"0dcnckicj lnomasa Mcl..arty'ego. 

owoli załamują się ambitne plany refonn. Wo
bec wielkicgotlctk)'tu budżctt>wcgo ich sfinan-, 
suwanie "ym..1i:aloby p< xlnk~icnia ixxJatków, 

na co nic zgadz.a si~ Kongres. Wynik.i W)'borów uzu. 
pcłniających, w któ1')'ch IruL'iOWO prt.egrywają demo
kraci. zapowiadają znmicjszcnie ich przewagi w Kon
gresie!):) tegorocznych listopadowych wybornch. To 
zaś oznacza.loby, że jes:t.CT.e trudniejsze b;dlie uchwa
lenie w legislaturze planów i inicja!)-w prezydenta. 

W cz.asie swej kan1panii prezydenckiej Bill Ointon 
deklarował wol~ UIIZ)rnania przywódczej mti Stanów 
Zjt.'illlOCz.onych w świecie. Jak.o prezydent koncentru
je się jednak przede wszystkim na problemach krajo
wych. sprawami zag:ranicm)mi zajmując się głównie 
w czasie k1yzysów mi~'dz)narodowych. Postawie ta
kiej sprzyja obecny brJk podziału świata na <lwa wro
gie bloki - dychotomii nad:tjącej w prz.esz!ości w.de
mu niemal konfliktowi regionalnemu wymiar global
ny, a więc z:agrantjący interesom Ameryki. 

Przykładem jest tu m.in. sprawa Bośni. w ktorej 
Ointon nie spełnił swych wyborczych zapo\\iedzi, su
gerujących chęć aktywnej interwencji w obronie mu
zułmanów. Jego adn1inistracja popierała wprawdzie 
uchylenie embarga na broń dla bośniackiego 174du i 
akcje lomicze przeciw Serbom, ale ostateczną dec)7ję 
w tej kwestii pozostawiła ONZ. Europejscy sojusznicy 
USA nic chcą jednak umierać za Sarajewo. 

Nieangażowanie się milirarne w Bośni spotyka się z. 
krytyką części elit amcrykańsich, zaszokowanych 
okropnościami wojny na Bałkanach, ale ma za sobą 
poparcie więkswści społeczeństwa. Podobnie jest z in
nymi lokalnymi konflil...1ami - jak Haiti czy Somalia -
w których Arncl)·k.1 nie widzi zagrożenia sv,ych strate
gicznych interesów, a co najwy'L.ej potencjalne kłopoty 
wewnętrzne (jak. z uchodźcami haitańskimi w USA). 
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Wobec Ro,ji i Europy Śrtxlkow()wsd1<.Xlr11cj Cliu
ton przejął p:1 republikańskiej administrncji Bush.i poli
tykę wspierania obozu reform i ekipy Jelcyna w 
nadziei, że uczyni on Rosi<; państwem dcmokrntycz
nym i zakotwiczy ją w Europie. Suntcgię tt; 1xtltly w 
wątpliwość wyniki grudniowych wyborów i triumf 
Zyrinowskiego. A<lministmcja amerykańska skorygo
wała wówczas kurs, wysyl,tj,1c <lo Moskwy sygnały 
ostrzegawcze przeciw odradzaniu ię wielkoruskiego 
impe1ializmu i zapowiadając mozliwość roz.s1.Crz.cn.ia 
NATO na Wschód. Jcdnocicśnic. jednak kontynuuje 
politykę wciągarlia Rosji <lo ws-pólpmey, nie.mtagoni
ww,mia jej i niepruwokow,mia rosyjskiego nacjonali-
11m1. (hlmawia z tego powodu przyjęcia do NATO 
Polski i jej południowych są;,iadów i poi.a kr..~jtu1li bał
tyckimi ordL Ukminą <l.1jc nicmauc Kremlowi do zro--. 

zumicnia, ?C wstawia mu wolną rękę w J)()ZO~talych 
bylyt.:h n:publi.kach radzicddch. 

Polityka 1.1 jest wraz kpicj (X:cniana pr1.cz amc1y 
1 kańskich l.:Omentatorów, po&Jcślającyeh. że mimo 
mlian pohl)·cnych refonny w Rosji są kontynuowmic. 
Ostamio z.a więks1.c nict-czpieczciistwo o<l rosyjskiego 
szowininnu administracji wydaje sit; umawać wzrost 
międzynarodowej potęgi rosyjskiej mafii i grożbt; kra
dzieży przez nią materiałów nuklearnych. 

a najcięi.w.ą próbę wystawiła niedawno Oin
tona Korea Północna. p.xicjrzcwana o budo
wę ar;cnalu nuklearnego w celu sz.antażowa-

rua swego południowego S.')Siad:1 lub sprzedaży broni 
terrul)'Stycznym rei.imom. W zeszł)m roku pn::zydent 
pop,.."łnil błąd. ciwiadczaj,ic. re nie <lopu'il.:i <lo \\ypro
<lnkowania przez Phenian broni atrnowej. Podniósł w 
ten sposób poprzeczkę. w sytuacji gdy moi.na było 
podejrzewać, iJ:. Kim Ir Sen posiada już jedną albo na
wet dwie bomby nuklearne. Po bezowocnych rokowa
niach, Korcaiiclykom zagrożono sankcjan1i, które w 
razie wprowa<lLCnia mogły doprowadzić <lo wojny. 
Sytuację umtowała dopiero mediacja hylcgo prezyden
ta Cart.cm, którn obu stronom pozwoliła wyjść z twa
rzą 

Kryzys koreański wydąie się jednak tylko ,.a)cgna
ny na pewien czas - Jxxlobnie j.tk sytuacja w Rosji po
zostaje wielką i groźną niewiadomą na najbEv.e lata. 
Tymcza,;em polityka zagr.miczna administracji Oint(}
na jest wciąż pmxlmiotem krytyki za wahania, niekon
sekwencje i brak jasnej wizji celów. Niemal w2yscy 
zgadzają się, że wizję taką trndniej wypracować w 
świecie bardziej skomplikow,mym niż w ep:x:e zimnej 
wojny, ale nie z.mniejsza to oczekiwań pod adresem 
174du jedynego obecnie supem10carstwa. 

(PAP) 

D aczego Gaza 
Narodowa proklamowała tam 
,,rząd całej Palestyny", na które
go czele stanął mufti Jerozolimy 
Hadżdż Amin al-Huseini. 

,,Rząd" ten, geograficznie odi
zolowany, nie dysponował ani 
administracją, ani funduszami, 
ani armią i jego władza zależała 
wyłącznic od dobrej woli Egip
cjan. Opierał się na zwolenni
kach muftiego, którzy organizo
wali antyizraelskie ataki. Kiedy 
w grudniu 1948 r. ruszyła izrael
ska ofensywa, mufti i jego rząd 
schronili się w Egipcie. 

I 
a 

Wielkim ~darzeniem w 
światowei polityce był przy· 
Ind przywódcy palestyń· 
skiego Jasera Arafata do 
strefy Gazy o raz Jerycha, 
które niedawno uzyskały 
autonomię w ramach pań· 
stwa Izrael. Wczorai w Jery· 
chu Arafat zapowiedział ry· 
chłe utworzenie państwa pa· 
les~s~iego ze stolicą w Je· 
rozohm1e. 

Wybór Strefy Gazy przez asra 
Arafata jako miejsca odwiedzin 
ma symboliczne znaczenie: żyje 
tam prawie potowa ludności 
ziem okupowanych, a w 1948 r. 
przez krótki czas działał tam je
dyny w dziejach palestyński 
rząd. 

Gaza - wąski pas ziemi (śre
dnio 45 km długości na 8 km 
szerokości) ciągnący się wzdłuż 
Morza Śródziemnego - jest jed
nym z uboższym rejonów świata, 
a zarazem jednym z najgęściej 
zaludnionych (2350 mieszkań
ców na km kw.). Wskaźnik bez
robocia kształtuje się powyżej 50 
proc. 

Około 800 tys. Palestyńczy
ków (na ogólną liczbę ok. 2 mln 
na ziemiach okupowanych). w 
większości uchodźców, żyje na 
tym bszarze o powierz.chni 365 
km kw., który w maju uzyskał 
autonomię . W Strefie żyje też 

prawie 4 tys. osadników żydow
skich. 

To właśnie w Gazie 9 grudnia 
198:,7 r. rozpoczęło się swoiste 
powstanie palestyńskie - intifada 
- które astępnic rozciągrn;:lo się 
na Cisjordanię. Od tego czasu 
Strefa by! kilkakrotnie zamykana 
przez izraelską armię. 

Mimo działalności Biura 
ONZ ds. pomocy ula uchodźców 
z Palestyny, bieda panująca w 
ośmiu obozach dla uchodźców w 
Gazie stała się pożywką dla roz
woju ruchów radykalnych, takich 
jak Hamas czy Islamski Dżihad 
(Święta Wojna). 

W trzy miesiące później Egipt 
zawarł rozejm z Izraelem, a na
stępnie pozbył się niewygodnego 
,,rządu", wycofując mu poparcie 
finansowe. Jedyny w dziejach 
rząd palestyński przetrwa! 5 mic
s i ęcy. Gaza znalazła się pod 
egipską administracją wojskową. 

Podczas wojny o Suez w 1956 
r. Strefa Gazy została zajęta 
przez armię izraelską i była sceną 
jedynej iaaelsko-palcstyńskiej 
konfrontacji zbrojnej w okresie 
1948-1967. To właśnie w obo- 1 
zach uchodźców w Gazie poja
wili się w tym okresie pierwsi 
działacze al Fatah - ruchu stan
wiącego do dziś trzon Organiza-

F ot. PAP/CAF_ EPA cji Wyzwolenia Palestyny. 

Terytorium to, graniczące z 
Egiptem, stanowiło część man
datu brytyjskiego Palestyny. Po 
utworzeniu Izraela było admini
strowane przez Egipt do pierw
szej wojny izraelsko-arabskiej w 
1948 r. 

We wrześniu 1948 r. istnieją
ca wówczas Palestyńska Rada 

Ewakuowana przez Izrael w 
1957 r. na żądanie ONZ Gaza 
została z powrotem zajęta przez 
ten kraj podczas Wojny Sześcio
dniowej w czerwcu 1967 r. 

(PAP) 

• Lcln milianbuw (ktuvdi ma
jątek liczony jest w dolm,a'..'h USA) 
wnu;la rn ~-wu-e w ci.~1 rd<u z 47 
cb 358. W Sl.ll1le, jak fXxlaJ: czaqj
ITTX) arreykarN<ie , ,fum.'', ~ o 
są właścicielami forttmy wvoo;i;p::j 
765 mld ilil. 

W:rui KXlzin pierw.;7.e mtjre zy
rrutje amezykań5ka ro:lzina W alt.on, 
wła-ocielka sieci sk1ep5w Wal-Mm.t 
wartdci 23,6 mkl oo!. Na~m 
p:tcntllem in::ływilwlnym~Japń
czyk Y ooiaki TSUlEl.uni. wbci:rl ID
teli i kok?i ieL.1zrrj wam 85 mkl di 

.,fuh-s'' !TC kla;yfil<u~ ~V 

rrman.i'Ó\V j dyktl!OÓW. 
O<l l 987 ruku - kiedy pow~iała 

pierwsza lista „ lic,ro milianbów v, 
Arm),t'e ~j WlIU,ia Z 6 0042 
d.7.i( W Azji, cµocz J3jUlii, JX-rlnia;la 
&ię z 14 cb 46. Na~j milianirow 
ffi!Fl Stany Zjrtxx:zac- m, Niem
cy 42, Japonia - 36, Meksyk - 24 
l:loogkrngi.Mxro-13,Hmrj1- Il 

• Rol~y i śledzie w oleju na 
wir~ zahanuwa!y nrlt na au
ooa.ftie Flensb.ug-1:łarrhug. Śliska i 
wydzrfaj.p nąnyµnną wai m'lŹ 

1 stała się przyczyną a;m.iokilomctro
=go kaka. 

ł.a:fuock wylal ~ię na drogę gdy 
l~iwka z nie W)jŚ'IK'll)Ol irzy
czyn ~na~imrgo~ 
nxx:l'Kxfu ciężarową,'O, ktćry stal na 
p:irrzu. SłoF z mhnµ,ami i iJctjzja.. 
mi W oleju Zll',)µdy ~ fil.'t!ÓW 00U 
prow. 
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Odblomlk telewizyjny 33·ML8905 firmy 
Philips naleiy do gn,py wyrobów ekskluzyw· 
nych, Rozwiązania technlane oreo; moillwo· 
ści funkclonalne stawiają go w rzędzie naj· 
nowocześniejszych konstrukcji spotykanych 

Odbiornik telewizyiny Philipsa o pr1ekątnei ekranu 33 cale Obsługa telewizora, pomimo rozllcznych 
trybów pracy i funkcji jest nader prosta, dzię
ki zastosowaniu systemu EASY LOGIC. Opie
ra się on na wyświetlaniu na ekranie menu, 
powiązanego znaczeniowo z systemem kilku 
kolorowych kJawiszy na sterowniku. Jest moż
liwość wyboru wersji językowej menu, pod 
warunkiem, że ... nie będzie to język polski. 

w handlu. 
Jest to odbiornik z serii MATCH LINE. Serią 

tą Philips zapoczątkował praktyczną realizację 
standardu TELEWIZJI O POPRAWIONEJ JAKOŚCI -
czyli !DTV. Jest to pierwszy krok 11a drodze do TELEWI
ZJI WYSOKIEJ ROZDZIELCZOSCI - HDTV, zgodny z 
dyrektywami CCIR, zalecającymi łagodne i stopniowe 
przechodzenie 

wość zmian napięcia sieci zasilającej). Określa ona ilość 
obrazów przesyłanych w ciągu l sekundy - jest ich 25 (50 
pólobrazów). Zwiększenie częstotliwości impulsów od
chylania pionowego do 100 Hz eliminuje migotanie pia-

wiska migotania. W pamięci D-RAM, o pojemności 2,25 
Mb przechowuje się jeden pólobraz (linie parzyste) i odtwa
rza go wraz z kolejnym (linie nieparzyste). ,,Przejście" od 
jetlnego obrazu do drugiego jest niezwykle łagodne i nie za-

Podobnie jak brak znaków charakterystycznych dla poi-
• skiego alfabetu w telegazecie oraz instrukcji w języku pol
skim, może być przyczyną utrudnień w obsłudze. 

Tor w .cz. pozwala na odbiór audycji rozsyłanych dro
gą radiową i kablową. Dostrojenie odbywa się przez prze
szukanie całego pasma lub zaprogramowanie wybranej 
częstotliwości. Pamięć programów obejmuje 59 pozycji, a 
dla 29 z nich można przypisać nazwy programów. Jak 
wspomniałem wyżej, 33 ML8905 jest przystosowany do 
odbioru telegazety, ze swobodnym dostępem do podstron 
oraz kilkoma wariantami pracy z subkodami kolorowymi. 

do coraz lep
szych standar
dów telewizyj-

nych. W 
stosunku do sy
tuacji dotych
czasowej, wpro
wadzanie IDTV 
wiąże się tylko 
ze zmianami w 
odbiorniku. Mają one 
na celu eliminację mi
gotania obrazu oraz 
zmniejszenie pozio
mu szumów. Sposo

uważa się pulsowania poświaty poszcze
gólnych linii. 

W odbiorniku ML 8905 wprowa
dzono wiele interesujących funkcji. 

Możliwa jest edycja 
obrazu ,,zamrożonego", 
prezentacja dziewięciu 
małych obrazów za-

trzymanych w róż
nych sekwencjach 
ruchu, reprodukcja 
obrazu z efektem 
stroboskopowym ... 

Telewizor dyspo
nuje ponadto poszu
kiwaną funkcją PIP, 
czyli „obraz w obra
zie", przy czym pod
glądany obraz może 
być ruchomy bądź 
zatrzymany. W ten 
sposób możliwa jest 
kontrola 9 progra
mów telewizyjnych, 
w tym ze źródeł ze
wnętrznych (np. z 
magnetowidu). 

Model ML8905 
został zaprojektowa

ny z myślą o ewentu
alnym wykorzystaniu 
jako jeden z elemen
tów domowego syste-

mu multimedialnego. 
Może on współpracować z kilkoma 
urządzeniami zewnętrznymi - tune
rem telewizji satelitarnej, magneto
widami, kamerą - w tym również S
VHS, dekoderem telewizji płatnej, 
sprzętem audio (można dodatkowo 

włączyć 4 kolumny głośnikowe) oraz z 
wprowadzanymi od pewnego czasu nary
nek odtwarzaczami CD-I (interaktywna 
płyta wizyjna), oraz CD-Photo (jest to for
ma albumu ze zdjęciami przeniesionymi na 

W torze wizyjnym zastosowano cyfrowy filtr grzebie-· 
niowy, skuteczniej oddzielający sygnały niosące infor
macje o kolorze od tych, które są nośnikiem informacji o 
jaskrawości obrazu. Wzajemne przenikanie tych sygna
łów objawiało się nieprzyjemną morą na ekranie, mniej
szą wyrazistością szczegółów oraz pogorszeniem ostro
ści. Właściwy dobór kontrastu i jaskrawości zapewnia 
układ tzw. sztucznej inteligencji, czyli procesor pracują
cy w oparciu o zbiory danych rozmytych. Jest to sposób 
sterowania pracą układów stosowany od niedawna, zwy
kle w odbiornikach wysokiej klasy. Coraz częściej znaj
duje on także zastosowanie w kamwidach do sterowania 
układami ostrości, balansu bieli, ustalania czasu ekspozy
cji etc. Dla likwidacji szumów obrazu zastosowano w 
tym odbiorniku dwustopniowy, nader skuteczny system 
eliminujący je w drodze obróbki cyfrowej (DNR). 

W konstrukcji odbiornika 33 ML8905 użyto lampy 
kineskopowej typu Blackmatrix, o formacie 4:3. Produ
cent przewidział jednak możliwość zmiany proporcji 
obrazu na 16:9, takie proporcje boków obowiązywać bę
dą we wprowadzanych nowych systemach telewizyjnych. 
Kineskop ów ma ciemny ekran co przyczynia się do po
prawy kontrastowości i ostrości obrazu. 

bem na to jest między innymi zwiększenie częstotliwości 
odchylania pionowego z dotychczasowych 50 Hz do 100 
Hz. Dotychczas stosowana częstotliwość impulsów od
chylania pionowego jest zaszłością historyczną ( częstotli-

szczyzny gdyż bezwładność oka jest zbyt duża, by mogło 
być widoczne. Podjęcie produkcji pamięci półprzewodni
kowych o dużej pojemności i zastosowanie ich w konstruk
cji odbiornika, także przyczyniło się do ograniczenia zja-

płytę CD). Dla odtwarzania materiału z 
tych źródeł przewidziano oddzielne tryby pracy, optyma
lizujące parametry obrazu. Pilot zdalnego sterowania od 
odbiornika telewizyjnego może obsłużyć wymienione urzą
dzenia pod warunkiem, że są to modele firmy Philips. 

Tor fonii tego odbiornika jest stereofoniczny. Widz 
ma możliwość rozszerzenia bazy stereofonicznej i uzy
skania dźwięku bardziej dookólnego oraz doboru warun
ków odbioru w zależności od rodzaju audycji (mowa lub 
muzyka). Telewizor wyposażony jest w kolumny gło
śnikowe, które mogą być zainstalowane przez umie
szczenie ich w odpowiednich wieszakach na obudowie 
telewizora lub ustawione oddzielnie na stojakach, będą
cych w wyposażeniu fabrycznym. W obudowie telewi
zora znalazło się miejsce dla głośnika niskotonowego. 
Wzmacniacz akustyczny rozporządza mocą 2 x 40 W. 
Mamy więc tu do czynienia z zestawem trzytorowym, 
o dobrych właściwościach akustycznych, jakościowo 
odpowiadających dobrym zestawom Hi-Fi. 

Opisany odbiornik telewizyjny jest adresowany do 
klientów bardzo wymagających. 

Roman Borkowski 

Masz komputer? Supergra! 

I o 
W 1815 roku Napoleon uciekł z w1ęz1ema 

na Elbie, powrócił do Francji i triumfalnie 
wkroczy/ do Paryża. Rozproszone oddziały 
amlii napoleońskiej chwyciły za broń. Pobi
ty władca Europy był znowu cesarzem Fran
cji. Wszyscy zadrżeli. Mistrz taktyki woj
skowej powróci!! Zjednoczone wojska 
koafaji antynapoleońskiej pod dowództwem 
księcia Wellingtona stacjonowały w Belgii. 
Aby pokonać Napoleona, Wellington mu
siał połączyć siły z armią pruską dowodzo
ną przez Bliicbera. Cesarz maszerował na 
północ, aby wbić klin między dwie wrogie ar
mie. Linia frontu ukształtowała się w pobli
żu miejscowości Waterloo ... 

Dziwnym zbiegiem okoliczności sporych 
rozmiarów szufladka z napisem „NAPOLE
ON" była jak dotąd skrzętnie omijana przez 
zachodnich programistów. Próbowali ubiec 
ich Japo1iczycy z ich „Napoleonem" ekono
micznym.jednak było to dawno temu i dziś 
już nikt o tej z grubsza nieudanej gierce nic 
pamięta. Koniec końców, za wypełnienie tej 
luki postanowili się wziąć spece z dobrze 
nam znanego Microprose'u i po ponad rocz
nej pracy wydali grę strategiczną pt. 
„FIELDS OF GLORY". Jednak oni również 
troszkę przestraszyli się małego wielkiego 
generała i ograniczyli sferę swoich zainte
resowań do ostatniego okresu działalności 
Napoleona, mianowicie sławetnej kampanii 
stu dni i zmagań Bonapartego z armią pruską 
i armią koalicyjną. Trochę szkoda, że akcja 
,,Fields ... " nie dotyczy całego okresu podbo
jów napolcońskich,jednak na początek do
bre i to ... 

problemów, a po jej zakończonym procesie 
program zajmuje na HDD niecałe 13 MB. 
Grać możemy w języku angielskim,jak rów
nież francuskim i niemieckim. 

Po odpaleniu gierki oglądamy dynamicz
ną i nieźle zrobioną, choć zajmującą aż 6 
MB miejsca introdukcję. Dobrze jest więc 
kilka razy ją obejrzeć, a potem skasować 
podkatalog INTRO - niewiele tracąc spra
wiamy, że gra zajmuje na twardym już tyl
ko niecałe 7 mega. Po tych wstępnych cele
bracjach dokonujemy wyboru bitwy, którą 
chcemy rozgrywać, a jest ich sześć: dwie 
fikcyjne (Nivelles i Wagnee) i cztery histo
ryczne (Quatre-Bras, Ligny, Wavre i Water
loo(!)), potem wybieramy stronę, po której 
chcemy walczyć, ustalamy rozmieszczenie 
swoich oddziałów, wybieramy stopień rea
lizmu rozgrywki i możemy już grać. Nieza
przeczalnym atutem ,,Fields ... " jest fakt, iż jej 
autorzy postawili na maksymalne uproszcze
nie interfejsu użytkownika i przyjazność pro
gramu. Cala rozgrywka toczy się bowiem na 
upstrzonej wzgórzami, rzekami i zabudowa
niami mapie, po której poruszają się figurki 
symbolizujące oddziały piechoty, kawalerii, 
lub też baterii artyleryjskich. Po odpowie
dnim powiększeniu mapy widzimy więc na
wet dymiące muszkiety, walczących konno 
na czele swych oddziałów dowódców, a na
wet stosy zakrwawionych poległych ... Tym, 
którLy jeszcze żyją i są w gotowości bojowej, 
wydajemy rozkazy za pomocą myszki i sy
stemu okien - jedriak ich ilość została ogra
niczona do minimum naprawdę niezbędnych 
opcji, takich jak zmiana szyku, przemieszcza
nie czy też rozkazy ataku i wycofywania się. 
Bitwa kończy się w momencie, gdy ok. trzy 
czwarte jednej re stron zostaje wyeliminowa
ne lub też równo z zapadnięciem zmroku. 
Warto jeszcze wspomnieć, iż w każdej chwi-

v' Po 23 maja. czyli po wejściu w życie 
nowej ustawy o prawie autorskim, zjawisko 
fonograficznego piractwa znacznie się 
zmniejszyło - stwierdzili na konferencji 
prasowej w Warszawie przedstawiciele 
Związku Producentów Audio-Video. 

v Na XXVlII Ogólnopolskim Festiwa
lu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi
mierzu Dolnym pojawiła się w sprzedaży 
płyta kompaktowa z nagraniami laureatów 
ubiegłorocznego festiwalu. Ten pierwszy 
kompakt z autentyczną ludową muzyką 
wydano w nakładzie 1000 egzemplarzy. 

a 
ćtfh. 

ho mas 
Ji We 

Have Faces" 
Gary Thomas to jedna z największych gwiazd 
współczesnej muzyki jazzowej. Grai m.in. z 
Milesem Davisem, występował z grupą Jacka 
De Johnette' a Special Edition. Mogliśmy usły
szć jego grę na koncercie I. Pattitucci w Gdy
ni. Na płycie ,.Till We Have Faces" gra z me
gagwiazdą wykraczającą zdecydowanie poza 
ramy jazzu, Patem Methenym. Muzyka zawar
ta na tej płycie to znakomity klasyczny współ
czesny jazz. 

Słychać w niej duży szacunek dla tradycji. 
Gra Gary Thomasa powoduje, że tak wielka 

li do naszej dyspozycji jest baza danych, w 
której to możemy znaleźć pożyteczne infor
macje na temat struktury oddziałów, ich skła
du, rzeczywistej roli w bitwach, lub też do
kładne dane o ich dowódcach. 

Podsumowując, ,,Pola chwały" to, pomi
mo kilku niedociągnięć, ciekawa pozycja dla 
każdego, kto lubi nieskomplikowaną i wyko- 1 
naną na poziomie strategię. Jeśli dysponuje
my odpowiednim sprzętem, taktyczną smy
kałką i wolnym czasem - kilkanaście dni 
dobrej zabawy zapewnione. 

I 
indywidualność,jakąjest Pat Metheny jest si
lą rzeczy trochę w cieniu. 

, T 

Zawartość pudła z grą,jak to zwykle by
wa w produktach firmy Microprose,jest im
ponująca: pięć dyskietek 3,5", spora i este
tycznie wydana (aczkolwiek miejscami 
błędnic przełożona) instrukcja. dodatek tech
niczny, kolorowa mapa, karta z kodami za
bezpieczającymi i tradycyjnie karta rejestra
cyjna. Z instalacją nie ma żadnych 

1. W jakich językach możemy grać w 
,,Fields ... "? 

2. Ile bitew mamy w niej do wyboru? 
3. W którym roku miała miejsce bitwa 

pod Waterloo? 

Maciej Barczewski 

~ NOTA O PROGRAMIE: 
Kategoria programu: strategiczno-wo

enny 
Komputer: IBM PC 386 2 MB RAM 
Grafika (PC): VGA 
Dżwięk (PC): Adlib, Covox Sound Ma

l ster, Roland LAPC-1, Sound Blaster 
I (PRO), wbudowana bzykawka 

Firma: Microprose 
L Rok produkcji - 1993 

4. Kto dowodził w niej annią koalicyjną? 
Cztery prawidłowe odpowiedzi i moi.emy 

wziąć udział w konkursie .. Nagrodąjest gra 
"Fields of Glory", którą ufundowała 
hurtownia komputerowa i filmów wideo 

I 

Pozostali muzycy to: Tim Murphy - piano; 
Ed Howard - bass, Terri Lyne Carrington - per
kusja, Steve Moss - instrumenty perkusyjne. 

Jarek Tylicki 

"ARTICA" (sklep: Gdańsk, Grunwaldzka 
45). Termin nadsyłania odpowiedzi (pod 
adresem redakcji "Dzienni.ka Bałtyckiego"!) 
- 10 dni, a na kopercie lub karcie pocztowej 
niezbędny jest dopisek "A VS - FIELDS". 

v' Czterdzieści miliardów operacji na se
kundę potrafi wykonać najszybszy w Euro
pie superkomputer, oddany w poniedziałek 
do użytku naukowcom z uniwersytetu w sto
licy Szkocji Edynburgu. Kosztowa! 12,15 
mln dolarów i jest jednym z dziesięciu naj
szybszych na świecie. Superkomputer bę
dzie wykorzystywany przede wszystkim 
przez fizyków atomowych do badań nad naj
drobniejszymi cząsteczkan1i materii i nowy
mi materiałami. 

v Polska wersja najpopularniejszego na 
świecie edytora tekstów World 6.0 dla śro
dowiska Windows jest już na polskim rynku. 

v' Dwie amerykańskie grupy środków 
przekazu - Times Mirror i Cox Enterpri
ses ogłosiły w niedzielę połączenie swych 
operacji w dziedzinie telewizji kablowej, za
wierając transakcję szacowaną na 2,3 mi
liarda dolarów. W rezultacie fuzji powsta
nie nowa sieć Cox Cabie, która będzie 
trzecim co do wielkości systemem telewi
zji kablowej w Stanach Zjednoczonych. 
· V IBM zapowiedział wprowadzenie do 

sprzedaży z końcem czerwca przenośnego 
komputera osobistego typu subnotebook z 
kolorowym ekranem o nazwie „ThinkPad 
510". Komputer o wadze 1 ,8 kg ma dysk 
twardy o pojemności 200 megabajtów opar
ty na mikroprocesorze 486 o zegarze od 25 
do 50 MHz. Cena nowego minisuperkom
putera ma wynosić ok. 2400 USD. 

opr. bp 

k IO 
POZIOMO: b2/ pierwszy człon wyrazów złożonych, uwydatniający wysoką jakość, b8/ 

despota, cl/ utwór poetycki opiewający wybitną postać albo wielkie idee, c6/ domino, bi
lard, clO/ mała Aleksandra, dl/ kwas rybonukleinowy, d5/ w parze z atramentem, dl li 
amerykański urząd ścigający przestępstwa przeciw bezpieczeństwu państwa, e4/ guziczek 
poruszający dźwignie w mechanizmach, fl/ grupa wysp wulkanicznych w Polinezji, f9/ fi
zjonomia, g9/ pamięć tylko do odczytu, h II indiańska łódź, h9/ jeden z modeli Forda, i4/ ma 
wiele nóg, j li ok. 8760 godzin, j5/ popularny mikrokomputer, jl li skrajnie rasistowska 
organizacja w USA, k2/ w filozofii i teologii; wiek, era, k6/ straciła przyjaciela, klO/ duża 
papuga z długim ogonem, 12/ narzędzie do wygładzania desek, 18/ riadiolokator. 

PIONOWO: 2b/ próbnik kosmiczny, 2h/ sukulent o właściwościach leczniczych, 3b/ 
nad kolanami, 3f/ ministerstwo od wojska, 3j/ chodził w butach, 4a/ afrykańskie państwo, 
4e/ olbrzym. 4k/ dawna nazwa (skrót) państwa niemieckiego, 5d/ ciało niebieskie o średni
cy ponad 1000 km, 6a/ rozwiązła zabawa, 6e/ ostatnia litera alfabetu greckiego, 7c/ tekto
niczny, oceaniczny, melioracyjny, 7i/ najdłuższa rzeka świata, 8a/ jeszcze jeden popularny 
mikrokomputer, 8i/ psy myśliwskie, 9d/ przy bucie ułana, lOa/ przedrostek, lOe/ kotwica 
(w elektrotechnice), !Ok/ oznaczenie na płytach kompaktowych, l lb/ nieziemski stwór z se
rialu TV, 11 f/ popularny przed laty aparat fotograficzny, l lj/ pływające kawałki pokrywy 
lodowej, 12b/ rekrutacja, zaciąg, 12h/ rzadkie imię męskie. 

Rozwiązaniem krzyżówki jest tylko hasło: 
(l,2,3,4,5,6,7,8)(9, IO, li, 12, 13,14,15, 16, 17)(18, 19,20)(21,22,23,24,25,26, 

27) (28, 29, 30). 
Rozwiązania (hasło) należy przesiać pod adresem ,,Dziennika Bałtyckiego" (konieczny 

dopisek na kopercie lub karcie pocztowej: ,,A VS- krzyżówka 110"), w terminie 10 dni. Do 
wygrania są nagrody ufundowane przez Firmę Handlową R. Jonczak (Gdańsk, Heweliusza 
33): dwa walkmany. 
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Świeżutkie wideo 

Złoto Ili Rzeszy 
Młody chłopak dostaje od starego sąsia

da, niemieckiego emigranta, szkatułkę. Po 
jego śmierci dowiaduje się, że to były gesta
powia:, genialny matematyk ID Rzeszy, spe
cjalista od szyfrów, który przed wielu laty 
ukrył olbrzymią ilość zrabowanego przez 
Niemców złota. Skarb ten do tej pory nie zo
stał odnaleziony. Tymczasem w szkatulce 
znajduje się zaszyfrowana wiadomość, gdzie 
został schowany. Chłopak nie bardzo wierzy 
w swe intelektualne możliwości więc nama
wia do współpracy koleżankę z klasy. Kole
żanka jest superinteligentna, w jeden wie
czór lamie szyfr genialnego matematyka. 
Potem tylko nic mogą dać się złapać ani by
łym nazistom, ani policji, ani nawet CIA. 
Ale to jest z kolei zadanie dla Jeffa. w koń
cu nie przez przypadek trenuje boks. Kiedy 
nareszcie dotrą do skarbu i Jeffowi zaświe
cą się oczy ze szczęścia, dziewczyna uświa
domi go, skąd ono pochodzi... 

Jaki to gatunek? - Myślę, że sensacyjny 
film edukacyjny. Zdecydowanie dla młodszej 
widowni. Starsi szybko wyciągną niepoko
jące wnioski; skoro przez dziesięciolecia nie 
poradzono sobie ze sprawą, którą tak szyb
ko rozpracowała para nastolatków, to kto 
pracuje w służbach wywiadowczych Sta
nów, Niemiec? I choć wiele tu emocji, pości
gów, niebezpieczeństw - przymrużenie oka 
ewidentne! 

Na małym ekranie nie będzie już takiego 
efektu.jak na dużym, ale trudno ... Jeśli wi
zualny efekt ma ustąpić miejsca dreszczy
kowi emocji ... A jest czym się emocjono
wać, gdy wyruszamy na mrożącą krew w 
żyłach podróż w morskie głębiny. 

Amerykańska, atomowa łódź podwodna 
zostaje niespodziewanie zaatakowana i to
nie w głębinach. Grupa płetwonurków plat
formy wydobywczej godzi się przeprowa
dzić oględziny rozbitej łodzi na głębokości 
6500 metrów. Wcale nieproste zadanie, z 
każdą chwilą staje się jeszcze trudniejsze. 
Potężna sila,jaka istnieje w głębinach, trud
na jest w ogóle do zidentyfikowania. Nie 
wiadomo z kim może przyjść im walczyć, a 
do tego okazuje się, Ż,e nie do końca mogą 
ufać sami sobie. Niebezpieczeństwo czai się 
nie tylko na zewnątrz ... 

Przepiękne, wręcz nieprawdopodobne 
efekty sprawiają, że film się przede wszyst
kim ogląda. Są momenty, że czujemy wo
kół siebie ocean i tę przerażającą niemoc, 
która mroz.i nam krew w żyłach. Mieszanka 
thrillera, sf i widowiska niemal poetyckie
go naprawdę zapiera dech i wzrusza, a siłę za
wdzięcza wspaniałymi zdjęciom i pomysło
wi. No bo kto nam zagwarantuje, że to, co 
oglądaliśmy jest wykluczone? 

AUDIO VIDEO SALON 
pod redakcją 

Sławomira Bibulskiego 

ag od 
Kriyiówka 107 

Walkmany wylosowali: 
Aniela Szornak, Kłanino, 84-107 Starzy

no 
Bogusław Pytlarczyk. ul. Browarna 32/12, 

82-300 Elbląg 

Superkonkurs 
Grę komputerową "DUNE" wylosował 

Sławomir Leszczyński, Gdańsk, Cebertowi
cza !Oc/30. 

Gratulujemy! Wszystkie nagrody pro
simy odebrać w pokoju 201 w gdańskim 
"Domu Prasy" (Targ Drzewny 3n). 
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MiĘdzyNARodowE TARGi CdAŃskiE S.A. ~<:?'~ Ili MIĘDZYNARODOWE zaprasza/ą na 

~~~~~~1N:~:;~~~:~~fo2!:~~94 
11-14 pofdzlemlka, Gdańsk, Centrum Targowe, ul. Beniowskiego S 

Druga edycja - I nfoMan '93 to: 
• 1 OO wystawców 
• ponad 1 OOO uczestników imprez towarzyszących · seminariów i prezentacji 
• udział doradców wojewódzkich ds. informatyki 
• udział przedstawicieli 60 polskich banków 
• spotkanie z Biurem cis. Informatyki UAM 
• nagrody Im. S. Staszica za najciekawsza oferty informatyczne da administracji I bankowości. 

W tym roku proponujemy: 
patronat Biura de. lnformatyld URM oraz Związku Banków Polskich • 

większą ilość wystawców • 
obszerniejszą tematykę seminaryjną konsultowaną z patronami I uczestnikami targów • 

więcej imprez towarzyszących • 
Lintegrowane systemy Informacji pracujące w różnych środowiskach sprzętowo-programowych • 

lufoMau to pill"rwsza impreza wyistawie1U1iczo-seminar:r.jua 
dla administracji i bankowości .. 

T...-ru fa:,IJ!ńny bogu tsi o dwa lata dołwuula:m. 

Oferujemy: 

Gdańskie Przedsiębiorstwo 

Informatyki "ETOB" 
Spółka z o.o. 

80-433 GDAŃSK, Ul. ZAWISZ'f CZARNEGO 18 
TEL. 41-40-55 

- Systemy komputerowe: 
Finansowo-Księgowy 

(wersja sieciowa i jednostanowiskowa) 
Rejestr Zakupów i Sprzedaży 
System Rozliczeń Czynszów i Dzierżaw 
System Obrotu Towarowego 
Gospodarka Materiałowa 

- Przyjmujemy zlecenia na opracowanie systemów 
nietypowych i powielarnych, 

- Prowadzimy serwis kas fiskalnych. 
- Zapraszamy do naszego sklepu ze sprzętem 

i akcesoriami komputerowymi, w którym znajdą 
Państwo: 

komputery tirmy OPTIMUS SA 

ul.ll[NIOW5kl[CO, 
IIO, J82 GDAŃSK 

TlL, ( .. 6 >6) >2 oo "· >2 „Y 12. n 41> 90. n ,i, oo. n H 01> 

- - - --- - -

FAX,(46 )li) S2 21 611, n 22 41 
T[l()(, SI J 2, 6 onq pl 

PROMOCJA! 
WAKACYJNA 

ZENITH 
DATA SYSTEMS 

Korrµlery Z-SELECT 100 - Z7 k~raqi l m tn. 

ZENITH 486DX2-66 
- W CENIE SKŁADAKA ! 
486DX2-&eMHz lnt..1, 41.18 RAM, HOD 540MB. 
FDD 1 44. SVGA VL acoeteratC>'. klawiatura. mysz 
op.-ogr„ MS-DOS 6 O. Windows 3 1 

3 lala gw..-..,c,. cena 1650 USD = 

Panasonic 

TELEFAKSY 

TELEFONY 

CENTRALE 

TELEFONY 
KOMÓRKOWE 

@~ENTERTE&.. 

SPRZEDAŻ • MONTA2 • SERWIS 

(~() l.'11 ~X 
• 81·047 Gdyria 

OT „Chylonia ·, ul Griewska 21 
(róg ul. Morsi,:jei i Kartuskie1) 
tel. 23-16-41, fu 23-83-31 i 

• 80-2~ Gdańsk·Wr2eszcz 
Manhattan pawilon 11 
tel. 41-52-61 do 65 wewn. 317 

łll Licencjonowane Oprogramowanie 

~ NOVELL icrosoft 
NETWORKING PARTNER PARTNER 

Promocyjna cena 
25 % obnliki na wersie 99 USD ( 2.255 tys.zł)* 
upgrade Novell NetWare na pakiet programów 
Tylko do końca lipca ! Word 2.0 i Excel 4.0 PL. 

• Instalacja Do wyczerpania magazynu. 
• szkoleni• W ofercie takie • Access, 
• serwis FoxPro, Excel,Works 

YES-SERVICE Od•ń•k, 111. Leuczyńakich I, tel. 678827 (3 linie), 638266, fu 671361 
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-< (w zestawie DOS 6.2 i WINDOWS PL + 2 lata 

gwarancji na sprzęt) 

3 7. 960.000,-
:;,;; c 

zapewniamy serwis i możliwość instalacji u klienta 
zapewniamy dostarczenie każdego sprzętu 
w ciągu 24 godzin 
kasy fiskalne 
drukarki uznanych firm zachodnich 
akcesoria komputerowe 
materiały biegowe 

~ "'O m ~ 

Sena no!ebookOw Z 1tnrth. m in: 
~ TELEFONY KOMÓRKOWE KASY FISKALNE SERWIS POGWARANCYJNY KOMPUTERY DRUKARKI MONITORY 

NOTEBOOK-PEN BOOK 
IDEALNY OO Pl<ACY W SIECII 

~ IMPORTE.XW 

- Prowadzimy szkolenia: 48COX-25MHz, 4MB RAM, HOD 120MB, karta Ettlernet 
oprog< · MS-DOS e O, No...,1 3 1112 20 • a,enl ł Faxy ł Telefony ł 

ł Komputery ł 
Podstawy obsługi komputerów osobistych 
Edytory tekstów 
Arkusze kalkulacyjne 
Kursy specjalistyczne dla systemów: FK, OT, GM 

OEERTA seECJALNA; 

W,ndOW!l lor Worl(g,cups. MS for PEN Comput,n9 

ł Sprz.ęt do prac i:oowoonych ł 
ł lm!X}rt indywidualny elektroniki ł 

GRATIS: Szkolenie z zakresu podstaw użytkowania 
komputerów osobistych dla tych, którzy zdecydują się na zakup 
jednego z oferowanych wyżej systemów lub sprzętu 
komputerowego o wartości powyżej 15 mln zt. 29686 

\ (CM,~~~!~-~,:~?~~;,~~\ 
L DJ OC s.c. Sopot, al. N1epodleglości 659 I 

tel.ifax S 1 13 71, tel. 51 "49 OO 
, , kontakt Andrzej BąK R-701 I 

"~- - ---

Salon Wystawowy 
Jó:zefa Bema I B 
81-963 Gd)'llia 
tel/fax. 20:07-62 Is.Ili 

PR MOCJA[M}l[E 
DO KAŻDEGO TELEWIZORA 

BEZPŁATNY RADIOMAGNETOFON LUB RADIO 
Przedstawiciel GRUNDIG POLSKĄ Gdańsk. ul. Przetoczna 7, tel. 31-29-29 

~~ ,mww, HYGIENICS 

POLSKO-FRANCUSKIE J.V. 

2810. 

J MEBLE BIUROWE 
<;> Krzesła biurowe 
~ Fotele obrotowe 

1,&kg+40 m --NDTEBOO AE 

• TO PRODUCENT ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO -
KOSMETYCZNYCH 

A 
G 
A 

--· ul . Sędzickiego 13, 81-374 Gdynia 
POD NAZ.WĄ" CLEANIC' • 

Nasze towary znane ze swej wysokiej jakości są produkowane 
w warunkach nieszkodliwych dla środowiska naturalnego. 
W Polsce działamy od 3 lat i możemy poszczycić się nowoczesną 
fabryką oraz doskonale zorganizowaną siecią sprzedaży. Rozwijając 

naszą działalność 

POSZUKUJEMY: 

PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO (REGIONALNEGO) 
W WOJEWÓDZTWIE: ZIELONo-GÓRSKIM 

Do zadań Przedstawiciela Regionalnego należeć będzie: 
- ocena sytuacji rynkowej 
- reklama i promocja produktów 
- poszukiwanie nowych możliwości zbytu 
- sprzedaż 

Od kandydata oczekujemy: 
- wyższego vVYkształcenia 
- praktyki zawodowej w działalności handlowej 
- przedsiębiorczości , entuzjazmu, konsekwencji w realizacji zadań 
- posiadania samochodu 

Oferujemy: 
- stałe miejsce pracy 
- perspektywy rozwoju i awansu 
- motywacyjny system wynagrodzeń odpowiadający zakresowi 
obowiązków 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie curriculum vitae, zdjęcia 
i listu motywacyjnego na adres naszego biura: 

lMfł/Q#lł HYGIENICS 
02-634 Warszawa 

ul. Racławicka 99a 
w kopercie z dopiskiem "PRZEDSTAWICIEL" 
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CENY 
PROMOCYJNE 

tel . 20-24-76. 20-27-05, fax 20-75-50 

PPH "JAGA" 
ul. Grunwaldzka 139 
Gdańsk-Wrzeszcz 

tel. 41-43-54 
41-00-01 w. 282 

11 WAZA11 ZAPRASZA 
DO NOWEJ SIEDZIBY l 

FAKTURY 
RACHUNKI 
REJESTRY 

".A.T 

GDYNIA , I 
ul. Obrońców W brzeza 
GDAŃSK-WRZESZCZ 

ul. Grunwaldzka 76 .-

ELBLĄG 
ul . Sloneczn~a 4:!...___Jm.1"-1.:,1„ 

t ~ 
r..oaza 

t 
RUMIA ul. HLTTNICZA GDYNIA 

Firma handlowa zatrudni 

' 
GŁOWNEGO 
KSIĘGOWEGO 

Wymagania: 
Doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego 
w przedsiębiorstwach i finnach handlowych 

Pisemne oferty z dopiskiem "Oferta 3087711 

na kopercie prosimy przesłać w ciągu 7 dni 
od daty ogłoszenia na adres: 

Biuro Ogłoszeń Dziennika Bałtyckiego, 
80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 

~~ ,., 
i 
I 

I 
I -- -- - -I T~TAL- PACK s,.. z o.o. 
I GDAHSK-ZASPA ul Zwi ki i Wigl.l'y 4 

JteVfox(0-58)537787 

Punkty sprzedaży : 
Gdaisk tel.31-28·94 
IL Clmellla 74/76 tel.31-14·97 

Gdynio 
AJ. Zwycięstwo 238 

pm REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ- BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169/ Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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[ll!RACA 
Zatrudnię .. 

51-65-70 ATRAKCYJNA praca na waka· 
cje d!a absolwentów i młodzieży 20091115 

CHCESZ zarobić na su· 
perwakacje. Dzwoń 56211\;9,? 

CHCESZ zdobyć leP.szą 
pracę? DeGard Institute 
zaprasza na kursy: szkoła sekre· 
tarek, angielski dla sekretarek, 
kurs)" komputerowe savoir vivre 
w biurze. Zapisy: Gdynia, Wolności 
11 a, tel. 20-03-42 66417 

DUŻE pieniądze do zaro· 
hienia od zaraz, 56·14,l~ 

DUŻE możliwości, wyso· 
kie zarobki, 25-23-66, a.oo -16~948 

FIRMA handlowa z Gdań· 
ska zatrudni: · pracownika działu handlowe
go. · W)łącznie z doświadczeniem handlowym 
w hurtowni alkoholi, · ze zna1omością obsługi 
komputera, oferując bardzo dobre warunki pra
C'/, tel. 43-74-54 28582 

FRYZJERKĘ męską zatrudnię, 
29-09-52 

655-08 

GAPRO pośrednictwo 
pracy poszukuje osób z dobrą znajomo
ścią języków obcych, Sopot, Niepodległości 
797 A 66413 

GAPRO pośrednictwo 
pracy poszukuje ks,ęgowych, pełna księ
gowość oraz sekretarek język ob<:'{, kompu1er, 
Sopot, Niepodległości 797 A 66412 

IVECO - zatrudni kierownika serwisu, 
znajomość j. niemieckiego, 31-07-53 m 55 

KRAWCOWE atrakcyjne płace, tel. 
390-886 

28921 

LUDZIE, ludzie ta praca cze
ka tylko na Was. Elbląg, 34-33-03 23793 

POLNORD S.A. w Gdań· 
sku, (tel. 31·97-27) pilnie 
zatrudni w RFN s_pawa· 
czy odbiorowych (E, C02 
i argonJ oraz spawaczy 
z~ zi:,aJO!l'ością języka 
niem1eck1ego 29301 

PRACA dla ludzi z wy· 
obraźnią. 20-94-31 w. 4 31749 

PRASOWANIE garderoby 300 ooo.
dziennie, tel. 41-43-14, 51-54-59 67630 

STOMATOLOGÓW - zatrudnię 
w Gdyni, 57-64-27 

71921 

UWAGA! Praca dla młodych, wysokie 
zarobki, 56-14-72 

64775 

ZATRUDNIMY 15 osób, 
samochód mile widziany, 
561-li02 

24197-5 

ABSOLWENTÓW i maturzystów zatrudni firma 
handlowa. tel. 43-72-52 

28558 

AGENT reklamowy, 41-14-57, 41-40-55 do 59 
wew. 272 

29170 

AKCJA wakacje· praca 1994, tel. 29-01·łia91 
AKWIZYTORÓW drzwi, 37-33-58 
' 

A~CHITEK I A 11nętrz, również aosclwenta za-
tr J!!ni 'Kombud', tel. 290-605, 290-016 w31~ 8 

ATRAKCYJNA praca wysok.e zarobki, tel. 52-
34-04 

70960 

ATRAKCYJNA praca w kraju i za granicą, 
wiek do 30 lat, 41-70-08 

24556111 

ATRAKCYJNA praca, tel. 51-07-24 
66415 

CIEKAWA praca, wysokie zarobki, równlez dla 
s!udentów, 41-40-22w. 221 

29165 

Drn.ARZY, 52-05-23 
28891 

DO produkcji stolarki aluminiowej, tel. 43-~514 

EKSPEDIENTKA potrzebna. Panie z Moreny 
lub Wrzeszcza, 43·08·50 po 20.00 28592 

FIRMA zatrudni inżyniera budowy okrętów 
z praktyką w remontach statków, 31 ·S9-2J6568 

FIRMA produkcyjna zatrudni krawcowe · bran
ża zabawkarska, tel. 53-02-11 w. 500, godz. 
10.00 • 16.00 

22586 

FIRMA Allcon zatrudni pilnie murarzy. Zgłosze
nia · Gdynia, Witomińska 2 

31806 

FRYZJERÓW, 41-57-10 
70377 

HANDLOWCÓW zatrudni ,Plexiform' Sopot, 
Grunwaldzka 11, 51-74-76 R·312,s 

INFORMACJA o pracy! Kursy: kompute· 
rowe, sekretarek, ~sięgowości z możliwością 
pracy! 'Electroimpex' Gdyrna-Chylon,a, ul. Hel
ska 8, tel. 23-10-98, fax 23-43-80 

69861 

INWESTYCJE lepsze od giełdy, 20.00 · 22 OO, 
32-86-23 Jacek 

71447 

JESTES miody, masz samochód, szukasz pra
cy, zadzwoń, 22·48-50 do 19.00 

2~7 

KIEROWCĘ kat. C, E, zatrudnię. Bo1ano, tel. 
81-73-73 lub 76-00-83 

28591 

KRAWCOWE zatrudnię, 57-10-07 
714-04 

MAGAZYNIERA z grupą inwalidzką zatrudni Ple· 
xiform Sopot, Grunwaldzka 11, 51-74-76 R-31217 

MALARZY hydrodynamicznych , ~askarzy za. 
trudni firma, tel. 51·04-48 od 9.00 · 16.0030885 

MĘZClYZN do pralni na S1ałe zatrudnię. Gdy· 
r.ia-Cisowa. Janowska 40 

70053 

MĘ2CZYŹNI, najchętniej młodzi, proszeni 
o konta~t. 51-10-38 do 18.00 

28239 

MURARZY, tynkarzy, 48-57-41 67641 

OPIEKUNKA do dziecka potrzebna, tel. 32-37-
94 

71388 

PIINA do lat 30 z własnym samochodem oso
bowym w dziale zaopatrzenia zatrudni Big Au· 
tohandel, Czarny Dwór 12, spot~ame 5 · 6, 
o godz. 16.00 

28875 

PANIĄ do prowadzenia domu, z relerencjam, 
zatr;dnię, 24-89·52 28567 

POLLENA · GDAŃSK S.A. zatrudni: · inz. 
cheirnków na stanowiska technologów tel. w 
249, • inż. chemika na stanowisko kierownika 
zmianowego na produkcji tel. w. 253, - specj. 
ds. eksportu tel. w. 317 Tel. centrali 37-0laJJ 

PRACA na twoje możliwości. Wysokie zarobki, 
8.00-1800, 51-21-10 

27859 

PRACA w wydawnictwie • dział reklamy, 41 · 
12-31 w. 336 

22941 

PRAGA J}J południu, 48-57 -41 
67642 

PRACA na sezon, 511-038 do 18.00 

PRACA · tel. 29-01-34 

282l0 

69892 

PRACOWNIKÓW do rezerwy przy docieple
niach I pracach ogólnobudowlanych, tel. 51-04: 
48 od 9.00 · 16.00 

30684 

PRACOWNIKÓW stoczniowych na umowę zle
cenie zatrudnimy, 56-67-81 28934 

PRZEDSIĘBIORSTWO Zagraniczne ,Midana' 
Chwaszczyno, Boczna 19 zatrudni: brygadziS1-
kę, brakarzy, krojczych oraz szwaczki w akordzie 
indl'V!idualnym. Dojazd autobusem zakładowym 
z Gdyni, Gdańska i Kartuz, tel. 52-59-04 28923 

PRZEDSIĘBIORSTWO Budowlane 'Kombud' 
zatrudni: murarzy, tynkarzy, zbrojarzy, cieśli, 
tel. 290-605, 290-016 w. 12 31799 

PRZYJMĘ 3 uczniów w zawodzie tapicer, 
Gdańsk-Wrzeszcz, Klonow,cza 77 

71U6 

SALON fryzjerski zatrudni fryzjerkę damską, 
tel. 51-89·98 67644 

SALON fryzjerski zatrudni fryzjerkę damską, 
tel. 51-89·98 

67644 

SERWIS Peugeota pilnie zatrudni pracownika 
w Dziale Obsługi Posprzedaznej i Rozliczeń 
Gwarancyjnych, Gdańsk, Reduta 2bik 5, tel. 
31·00-53 

SERWIS Peugeota zatrudni mechanika · dia· 
gnostę oraz elek1romechanika, Gdańsk, Redu
ta Zbik 5, tel. 31·00·53 R-1280 

SEZONOWA praca dla młodych, 224-850 do 
19.00 

28258 

SPRZEDAWCÓW zatrudnię, 37-38-91, 9.00 · 
20.00 

29168 

STRACIŁEŚ pracę? To super! Zacznij od nowa 
w nowej firmie. tel. 437-702 28557 

SZKLARZA zatrudnię, Nowacki. Ortowo, Mio· 
dowa4 A 

TYNKARZY · akord, tel. 20-09-32 69957 

WAKACYJNA praca 400 OOO,- dziennie, 43-
28-60 

71113 

WYDAWNICTWO zatrudni współpracowników, 
41·12·31 w. 324 

28881/1 

ZATRUDNIĘ akwizytorów i monterów do insta
lacji drzwi dodatkowych oraz przyuczenia 
w obu zawodach, tel. 56-17-24, w godz. 12.00 
• 14.00 

28084 

ZATRUDNIMY pracowników w zawodzie:· 
zbrojarz, · elek1ryk budowlany, - mon1ażysta 
konstrukcji stalowych i lekkej obudowy. Polsko· 
szwedzka Spółka ,Waza" Gdynia, ul. Hutnicza 
42, tel. 71-29-37, 71·10-25, fax 71-23-13 28133 

ZATRUDNIMY murarzy, tel. 25-22-24, a.oo -
1300 

31801 

ZATRUDNIMY kierowcę, prawo jazdy kat. C, 
wiek do 30 lat, Firma Handlowa "Ema", 
Gdańsk, ul. Mostowa 14 

2915711 

20-LETNI, prawo jazdy kat. B, sztaplarka, tel. 
53-60-04 

71223 

27 lat, technik mechanik. ang'elski, doświad 
czenie w handlu, zaopatrzeniu, kooperacji, 
marketingu, kierownik firmy produkcyjnej, hur -
towni, tel. 71-86-34 

65395 

AGENCJA opieki··opiekunki po
moce domowa; sprzątanie, 31-ii&-5~_S6 w 
154 

74052 

OPIEKA nad dziećmi· Agencja - 41-20· 
10 

BABY Sitter, 57-28·81 

SPRZĄTAM, 32-55-85 

68938 

70768 

71365 

"31-99-55 PRO-OMNIA, szybka 
sprzedaż - kupno - wynajem, mieszkania, do
my, lokale 54867 

'LEX mieszkania, domy, działki, tel. 22· 
45·50. 20-61-45, codziennie do 18.Dq1671 

20-71-96 TABOR Gdynia, Starowiejska 
14, mieszkania, domy, lokale uzytkowe, co
dzienne dyżury architektów 3190, 

41-90-31 - "KORPORACJA 
Strzelczyków" 66563 

ANTIDOTUM sprzeda 1 ha uzbrojo
ny, telefon, Gdynia Pogórze, 41 ·06-92 2763516 

APEKS 47-02·22. Gdańsk-Wrzeszcz, ul. 
Matejki 6, a.oo -18.00, sobota 9.00-13.00 

27631 

DOM jednorodzinny w budowie zdecydo· 
wanie, 31-42-34 

28882 

GDAŃSKA Kancelaria 
Prawnicza "O. Koprow· 
ski· T .Krzemiński11 sprzeda no· 
wy segment 250 m kw , działka 500 m kw., te
lefon, garaż· Chełm, tel. 41-62-74, 41-50-47 
(1 O.OO · 17.00). Prowadzi Krzysztof Pawlicki 

2886212 

GDAŃSKA Kancelaria 
Prawnicza "O. Koe,row· 
ski • T. Krzemiński' sprzeda 
dom szeregowy w Brzeźnie, 180 m kw., dział· 
ka 170 mkw., 6 pokoi, tełelon, garaż, tel. 41-
62-74, 41-50-47 (10.00 - 17.00): Prowadzi 
Krzysztof Pawlicki 2886213 

GDYNIA · Hutnicza . działkę 
przemysłową 3850 m, 21-88-02 31670 

KOMFORTOWE pól bliźniaka na 
Morenie sprzedam, 41-32-92 24764 

STOGI· obiekt przemysłowy, 900 m, 21-
88-02 

31667 

ATRAKCYJNY dom sprzedam, tel. 711 · 764 
71562 

DOBRZE prosperujący pawilon w Centrum 
Handlowym "Młyn' w Gdańsku sprzedam, tel. 
41-95-51 

28926 

DOM Osowa sprzedam, 52-70-44 po 18.0Jl3„ 
DOM wolno stojący Wrzeszcz sprzeda Gem, 
41-46-93 

29100 

DOM nad jeziorem i rzeką na działce 700 
m kw., 5-letni, murowany, kompletnie umeblo
wany, superogród, kolo Kościerzyny. Wiado· 
mość tylko 5-6 lipca, tel. 57·65·48 lub zamienię 
na 3 pokoje własnościowe 

88895 

DOM w Sopocie, 51-00-58 wieczorem 74502 

DOM Chwaszczyno sprzedam, zamienię, 51 • 
30-40, 24-30-81 

70262 

DOM wolno stojący, sian surowy, zamknięty, 
Osowa, 47-02-22 

27640/2 

DOM do wynajęcia na biura, hurtownię Reda, 
47-17-92 po 17.00 74510 

DOM stan surowy nad jeziorem sprzedam, 53-
18-88, 560-581 

64158 

DOM dwurodzinny pod Gdańskiem, 25-41-95, 
20-56-51 

3182-4 

DOMEK rekreacyjny drewniany, Osowa, 47-
02-22 

27640/1 

DOMKI letniskowe · kioski, tel. 32-52-66 1Jl73 

DOMY (Sopot, Ortowo, Morena), Lege Artis, 
41-12-31 

22940 

DZIAŁKA 900 m kw. uzbrojona, Garcz, tel. 21 · 
68-31 w. 206 

71211 

DZIAŁKĘ letniskową z domkiem nad jeziorem 
koło Sulęczyna, 57-84-39 

74503 

DZIAŁKĘ w Kamieniu nad jeziorem, 31-~ 

DZIAŁKĘ w Rumi 633 m -95 mln, 23-43-21 od 
14.00 

65352 

DZIAŁKĘ z domkiem nad jeziorem Kamień, 
prąd. woda, własność hipoteczna sprzedam. 
Oferty 69848, Biuro Ogłoszeń Gdynia, ul. Wła· 
dysława IV/24 69848 

DZIAŁKĘ budowlaną w Straszynie, tel. 39·05· 
38 

71188 

DZIAŁKĘ 650 m Gdynia, Unruga, 25-41-95, 
20-56-51 

31825 

DZIAŁKI nad jeziorem, 78-32-40 65399 

DZIAŁKI rzemieślnicze (5,21 ha) w Lubiewie 
gmina Kolbudy 'Ewad', 41-43-59 

22938 

DZIAŁKI rekreacyjne Koleczkowo, budowlane 
Bojano. 27-08-45 ,9387 

GOSPODARSTWO rolne pow. 5,30 ha lub sa
me zabudownie, Danuta Tocha Szczodrowo, 
83-250 Skarszewy 70402 

KIOSK typu ,Ruch' z lokalizacją w Gdańsku 
sprzedam, tel. 57-17 ·32 74505 

KOMFORTOWY dom nad jeziorem, Borkowo, 
52-26-17 

71370 

MOSTY · atrakcyjny nowy dom, okazyjnie 
sprzedam, Gdynia, Małopolska 18 65292 

NOWY dom Bojano tanio, 20-71-96 
31908 

OKAZJA dom letniskowy nad jeziorem, pełne 
wyposażenie, własność, 255 mln, 71-09·62 po 
1800 

71179 

OKAZJA 1/2 bliźniaka 350 m, działka 500 
m kw., własność, zagospodarowany z komfor
towym wyposażeniem i umeblowaniem 
(wszystko zachodnie) w Rumi, pilnie, tel. 31-
01-50 

7139311 

ORŁOWO, przedwojenny pensjonat nad mo
rzem sprzedam, Nowy Dwór 0·507-44-43, 24· 
41, godz. 10.00 · 12.00, 42-43, godz. 18.00 -
21.00 

69r.l5 

OSOWA • niedrogi szereg sprzeda Akme, 51-
26-41 

27864 

PAWILON w centrum Starogardu, tel. 22~3 

ROTMANKA· stan surowy, skrajny szereg, ta
nio, tel. 41-76-99 

59168 

ROZPOCZĘTĄ budowę· Chełm, tel. 32-50-01 
po godz. 19.00 

71392 

SEGMENT Złota Karczma, stan surowy, 52-
, 26· 17 ... ,...., '\ -~1370'1 

I 
• SPRJEO~atki budowlane w centrum 

Szwajcarii Kaszubskiej nad jeziorem obok la
su. Wiadomość u sołtysa w Mezowie nr 131, 
tel. 81-40-30 

58955 

SPRZEDAM dom w Borach Tucholskich. Wia
domość: Franciszkowo koło Swiecia 519 R.1274 

SZEREGOWIEC · kompletnie wykończony, 
umeblowany, komfortowy, 43-08-50 po 2().lk 

SRóDMIESCIE • działka szeregowa (tanio), 
53-00-85 

57350 

TANIO sprzedamy dom, wolno stojący Gdynia 
Kamienna Gora, 216-222 31753 

TANIO sprzedam pawilon handlowy w Kartu· 
zach, 20-10-67 

31760 

TANIO domek jednorodzinny, Sierosław k. Tle
nia, Feliks Pastcwski, tel. 133 Drzycim 71096 

TANIO działki budowlane, wieczorem, tel. 27-
05-56 

65548 

t ·<+ t Kupno . ., ,E'"" 

DUŻĄ żwirownię w okolicach 
Gdańska. Oferty 71215, Gdańsk, Targ Drzew
ny 12114 11215 

DZIAŁKĘ pod bliźniak kupię, tel. 47-68·910824 

POSZUKUJEMY domów, mieszkań 47·0~ 

POSZUKUJEMY domów, mieszkań, 47-0?;~ 

SPóŁKA ,Waza" wybuduje 'pod klucz' domy na 
atrakcyLnej działce budowlanej w Trójmieście. 
Własciciel działki uzyska 
możliwość bardzo atrak· 
cvjnego od~upienia domu 
lub sprzedazy gruntu. Gdynia, 
ul. Hutnicza 42, tel. 71-29-37, 71-10-25 28113 

(OłfOTORllĄCXJNE. 
'Sprzed#j 

·FORD sprzedaż części, Gdynia, ul. Chy· 
łońska 155, tel. 23-74-27 

24185 

1989 HARLEY Davidson Sportster 883 czarny 
na sprzedaż. 2 bagażniki, skórzane, czarne 
siedzenie, NADY alarm system, narzędzia. Ce
na 7000 USD, 8200 mile Olerty 69930, B,uro 
Ogłoszeń, Gdynia, ul. Władysława IV/24 

69930 

AKUMULATORY, 29-09-83 
31811 

CHŁODNIE samochodo· 
we (0·58) 51 ·52-85, podnośniki samozała
dowcze 

20376 

HAKI holownicze osobowe, do· 
stawcze, Gdynia, Chwaszczyńska 7, Auto Myj
nia Karwiny 

47166 

NIEMCY, Holandia tanie samochody, 
22-47-38, 0-90 502 783 

61819 

PASSATA GL, 1991, combi Ome· 
gę 1993, combi TD, 23-42-46 20882 

POWYPADKOWE z belgij· 
skich firm ubezpiecze· 
niowych. Fotooferta, 29·06·04 65102 

SAMOCHODY powypadkowe 
(Niemcy), 41 -48-54 

64192 

AUDI 80, 1989, tel. 32-10-78 
71242 

BIG · AUTOHANDEL naiwiększy wybór samo
chodów używanych w Trójmieście Gdańsk · 
Wrzeszcz. Grunwaldzka, róg Abrahama (stacja 
CPN 3 Korony) 

28873.-4 

BMW 520 i, 1988 czarny metalik, dodatki, 25-
14-92 

68956 

BMW, Ford, Volvo i inne na części sprzedaje 
Autozlomowiec, 82-22-31 wew. 103 30012 

CZĘŚCI Renault 18: silnik, skrzynia biegów, in
ne, 712-205 po 20.00 68954 

DOSTAWCZY Peugeot, 1990, maxi, 
diesel, 23-42·46 

FORD Sierra 1,6 iCL, rok prod. 91 kata1izator 
przebieg 38 tys. km, tel. 51-10-14 (10.00 -
18.00) 71209 

FORD, Transit 1992. diesel, 23-42}..§64 

GOLF '79, 53-81-18 
57845 

KA2DY dostawczy pomog~ sprze
dać, kupię. K.J. Automobile. 23· 
42-46 

ŁADA 2107, 1500 cm, 1989, 1el. 20-74 31, 
sprzedam 

71582 

ŁADĘ Samarę 1300 1,3, 91, sprzedam, w rozli
czeniu wezmę Fiata 126p, 39-43-95 24831:4 

M~TO · CENTER li, kupisz, sprzedasz samo
chod • masz wczasy gratis. 53-12-71 
wew.41 

31114 

MOTO-CENTER I 125p, 126p, 
Polonez, inne. Skup, sprzedaż, ra
ty, 53·19-61 

31107 

PEUGEOT 405, Opel Vectra części sprzedam, 
82-22-31 w. t 03 

30011 

PEUGEOT 405, 1988 lub zamienię, 56-8~;~1 

PILNIE tamo sprzedam: kombajn 'Bizon", cią
gnik C-360, MTZ szb 505,6 lub zamienię na C-
330. Alfons Kuberna, Puzdrowo, gm. S1erako· 
wice 

71343 

POLONEZ Truck '93. Gwarancja, zabJdowa 
i alarm. Przeb:eg 11 OOO km, teł. 43-21-96, 43· 
20-91 

A 125711 

PRZYCZEPA "Niewiadów" gastronomiczno · 
handlowe, 20-77-41 po 17.00 71394 

SILNIK benzynowy Escort. 1990 wze
dam, 23-42-46 

24462 

SPRZEDAM tanio części do Peugeot 205, 
Ford, VW Golf Ili, Mercedes 207 D, 71·2:j;i,~2 

SPRZEDAM Ford Transit, 1993, osobowy 2.5 
I, diesel, 71-23-46 

69781 

SPRZEDAM traktor białoruski MTZ-82 
z osprzętem, rok produkcji 1992, tel. 51·p,;j~~ 

SPRZEDAM Poloneza 1992 rok, tel. 56·0?.-fil, 

TOYOTA Corolla 1987, diesel, 56-78-89 71349 

VOLVO F7 turbo, pojemność 8 ton z agrega
tem chłodniczym, tylna klapa podnośnik. Dział
ka rekreacyjna.własność hipoteczna, Jezioro 
Zarnowieckie, uzbrojona, ogrodzona, Wejhero
wo, 72-19-03 

28204 

ZACHODNI około 70 OOO 000,- lub do !akie· 
rownia kupię, 56-78-89 

71350 

Kupno 
126 p, kupię, 0-90502678 

65544 

KUPIĘ Ład~. FSO, Poloneza, zachodnie. 
chętnie remont, 51-38-25 

66359 f 

BMW, Ford, Volvo i inne kupu1ę po wypadku 
82-22-31 wew. 103 

30010 

FIATA 125 do 10 mln, 25-08-23 67035 

KA2DY powypadkowy z komple
tem dokumentów, 23-42-46 

20885 

! KUPIĘ .Barkasa', tel, 51-74-76 

KUPIĘ samochód do 150 mln. 53-12-71 
wew. 41 

31113 

OPEL Rekord po wypadku od 1983, tel. 78-32· 
04 

71240 

POLONEZA 1990-91, 25-14-92 
66955 

POLONEZA lub FSO kupię, 39-43·95 2483112 

SAMOCHÓD do 100 000 000,·, 53-
02-111333 

70983 

SAMOCHÓD, mo1orower, rower, 53-02-11 w. 
446 

SILNIK Poloneza, 29-03-59 

SILNIK Poloneza. tel. 81·73·73 

64780 

69888 

28589 

SZYBĘ przednią i boczne do Iveco dostawcze
go, tel. 56-78-38 

11580 

Serwis niotoryz~yjny, 
"""'AUTO-SZYBY cało· 
dobowo, Mreckiego 16, Gdynia, 27-01· 
24 

52074 

'""'AUTO-SZYBY Sprzedaz · 
montaż, Gdynia. Sląska 1f7. Dojazd Podolską 
do końca 21 · 7 4. 2f; 24943 

"""TŁUMIKI 'Walker" krajowe i dora
biane wig wzoru, 41-68-96. Gdańsk, Matem
blewska 14, Krajewski 24940 

""'AUTO-SZYBY, Przymorze, 
Czarny Dwór 10, 53-49-98 24942 

'"AUTO · SZYBY · Jaan. 
Nowe, niższe ceny. Sprzedaż - montaż. 
Wrzeszcz, 41-49-92, Kościuszki a. 
Orunia, 39·02·20.,.29 wew. 230. Jedności 
Robotnicze1 223 (Eltor). Gdynia. 20-49-
77, Kaoitańska 4 

27629 

'AUTO-HAK. tel. 31·40-50 
56658 

·AUTO-SZYBY, dachy 
uchylne. Gdynia, 23·68· 
88 40287 

AUTO · GLAS GDAŃSK • 
szyby samochodowe . oso
bowe, ciężarowe, autobusy dostawcze. Szybki 
prolesjonalny montaż, lachowa obsługa, Oliwa. 
Grunwaldzka 487, tel. 52-22·31, 52-28·1'\, 316 

AUTO-GLASS „M & M" Szy
by samochodowe. Sprzedaż - montaż. Gdańsk 
- Sródmieście, Siennicka 30/40, 31· 
14-19 wew. 329, 31-98-54 28105 

AUTOGAZ, haki holownicze, 51-
76-49 

52565 

CZEŚCI · Renault, Peuge· 
ot, titroen -,lwadex' Gdańsk-Oliwa, 
Polanki 4, 52-32-41 28878 

DACHY uchylne -montaz, 41-28-
36 

64197 

DIESEL - autoryzowany serwis, pompy 
wtryskowe, siln•k1 37-05-51, Stogi, Kęp9e,tJi~ 

LAWETĘ wypożyczam. 41-24-303044' 1 

NAJTAŃSZE haki holow· 
nicze • montaż. Gdańsk-Orunia, 
Jedności Robotniczej 37, 39-40-28 

70982 

PRZYCIEMNIANIE szyb. 56-51· 
71 63541 

SERWIS ri1otoryzacyjny, 
laweta. doba400 tys. Tel. 81-02-7771434 

TŁUMIKI Osowa, 52·71-41 64147 

WYPOŻYCZALNIA "As". 
Polonezy, 56-37-30 54981 

WYPOŻYCZALNIA "Tex" · 
dcstawcze, mikrobusy VW, Mercedes. 41-24-
30 

WYPOŻYCZALNIA Nava 
samochodów dostawczych, 39-02-20 w. 224, 
po 17.00. 57-65-34 30801 

WYPOŻYCZALNIA Żu· 
ków ,Au1omar". 52·45-79 68848 

WYPOŻYCZALNIA 
„Piast" osobowe, dostawcze, 52-~ą:j,7 
WYPOŻYCZALNIA Żu· 
ków, 57·61·94 

70976 

WYPOŻYCZALNIA osobowe, 
dostawcze,. 31·86-31 w. 50 

667C6 

WYPOŻYCZALNIA osobowe, 
dostawcze, lawety, 71-44-76 69Liu 

WYPOŻYCZALNIA samocho
dów dostawczych. 41-39-24 30037 

WYPOŻYCZALNIA -osobowe, 
dostawcze, Polonezy, 29-03-59 

65161 

WYPOŻYCZALNIA dostaw-
czych, 4 t ·56-59 71111 

WYPOŻYCZALNIA samocho
dów dostawczych, 47-99-24 

WYPOŻYCZALNIA samo· 
chodów osobowych, 41· 
04-01 J 41-16-93 28506 

AUTOALARMY szwedzkie Car Safe (od 
2 300 OOO,- z montażem), 32-62-59 w 1019529 

AUTOHOLOWANIE, 71-45-55 
48457 

AUTOSILNIK, naprawy gaźnika, Wrzeszcz. 
Kościuszki 9 

55729 

NAPRAWA samochodów cięzarowych. Matar
n a. Jes,enna 5, tel. 47-56-30 

68767 

SAMOCHODOWE instalacje gazowe, 
ul. Powst. Warszawsk;ch 23. Gdańsk. 32-35· 
76 

28895 

TANIE blacharstwo samochodowe, 37-01;Hb 

WYP02YCZALNIA · Polonezy. 2uki, 24-~fr 
WYP02YCZALN IA · osobowe, 39-93·84 71255 

{El LOKALE 
Sprzedai 

'48-26-57 -MIESZKANIE pilnie 

2 POKOJE 31-22-36 

82499 

'.0403 

2-, 3-POKOJOWE, Gdynia, sprzeda "Astra', 
24-83-83 (11.00 · 17.00) 

31779 

20-14-03, 32-69-58 · 'SZMIDT' Mieszkania. 
Nieruchomości 

28,76 

ANTIDOTUM sprzeda 1-, 2-pokojo
we, 41-06-92 27635 

ANTIDOTUM sorzeda 110 m, parter, 
telefon, Wrzeszcz, 41-06-92 

2763511 

ANTIDOTUM sprzeda 67 m, M-4, te
lefon, Zaspa, 41-06-92 2763s.4 

GDYŃSKA Kancelaria 
Prawnicza. Kupno · Sprzedaż · Wy
na1em. Lokale. Nieruchomości, Swiętojańska 
46, 200-126 

282!l6 

ATRAKCYJNE 3 pokoje, telefon, IV p. 70 m, 
nadbudowa Grabówek, tel. 27-08-25 65463 

BUDYNEK wolno stojący dwupoziomowy 
o pow. 200 m kw. na sklep, biuro, usługi, pro· 
dukcję z telefonem wydzierzawię lub sprze
dam, tel. 56-14-93 po godz.19.00 71444 

CZTEROPOKOJOWE na CheJm;e, 41-3~~7 

DWUPOKOJOWE Przymorze, sprzeda Gem, 
41-46-93 

2916011 

GDAŃSKA Kancelaria Prawn,cza O. Koprow· 
ski · T. Krzemiński sprzeda M-4 Przymorze, 3 
pokoje, 54 m kw. IV o, teleton, ul. Dąbrowsz
czaków 34 D/15. Oglądać 17.00 · 19.00 co
dziennie, 41-50-47 (10.00 · 17.00). Prowadz, 
Krzysztof Pawlicki 

R-1306 

GDYNIA centrum, 3-pokojowe sprzedam, 20-
98-93 

31793 

GDYNIA centrum mieszkanie sprzedam, 22· 
14-59 

28214 

KUP ~wu~~odn1k "Rynek Nierucho· 
mosc1 20111 

LOKAL użyikowy na c,chą produkcję. usług,, 
Wrzeszcz, 33 m, 47-02-22 

27640 

M-4, 53 m kw., 3 pokoje, li piętro, Wrzeszcz 
sprzedam, tel. 41-38-08 od godz. 13.00 3108, 

M-5 AtrakcyJne Morena sprzedam, 41-29-~~ 

MIESZKANIA sprzedam, 52-24-61 
28868 

MIESZKANIE 60 m kw. Wejherowo, wieżo
wiec, Ili p 71-38-44 

69831 

MIESZKANIE 62 m na Warszawskiej, 25-41 · 
95, 20-56·5' 

31823 

MORENA · czteropokojowe (78) sprzeda Ak· 
me, 51-26-41 

27863 

OBŁUZE. trzypokojowe, garaz • sprzedaf"l, wł. 
25-35-90 

69919 

OKAZJA prosperujący lokal rozrywkowo · ga
stronomiczny 142 mkw. (bilardy, flippery, gry -
TV, alkohole, jedzenie) z całym wyposażeniem 
· pilnie, 850 mln, 31-01-50 

71393 

PAWILON handlowy 20 mkw., 56-37-36 ms1 

RUMIA, 79 m kw , telefon, sprzedam, 22· J!A9 

SKLEP 18 m kw. przy SKM Gdynia·Ortowo 
sprzedam, 248-051 

69961 

TRZYPOKOJOWE (N1edźw:ednik, Morena), 
dwupokojowe (Przymorze, Siedlce), Lege Ar
tis, 41-12-31 

22939 

WITOMINO 3 pokoJe, telefon sprzedar,, 22· 
14-59 

28213 

WRZESZCZ, mieszkanie, 60 mkw., Reymonta 
34/38 

Kupno 
'24-37-30 KUPIĘ!!! mieszkanie 31764 

•41.22-22 • KAWALERKĘ, dwupo
kojowe 

54350 

53·03·56 • POŚREDNIC· 
TWO. Mieszkania. Nieru· 
chomości • Biuro Prawne 
Jakub Tekieli . Przymorze, Dą· 
browszczaków t 3, 11.00 · 18.00 28887 

BIURO pośrednictwa· obrót mieszkania-
20-81-56 KUPIĘ mieszkan~!51 , mi, nieruchomościami. Zaspa, Startowa 

32-69-58 KUPIĘ mieszkanie, nieruchom~i~2 

38-02-45 ·MIESZKANIE 
68934 

41-90-31 · PILNIE dwupokojowe, trzypok~ie 

COMAX kupi mieszkanie dwu-, trzypokojowe, 
21-94-82 

24469 

DWUPOKOJOWE os. Wejhera, Pomorska. ku
pię, 57-92-68 71333 

KAWALERKĘ. trzypokojowe, 57-
02-99 

25735 

KUPIĘ mieszkanie, 21-69-64 
31805 

KUPIĘ dwupokojowe lub kawalerkę. 53-0llf§~ 

KUPIĘ dwupoko1owe lub 1rzypokojowe, 51-15-
85 

57347 

KUPIĘ mieszkanie Osiedle Moniuszki lub Kra
sickiego Gdynia. Oferty 69922, Biuro Ogło
szeń, Gdynia, ul. Władysława IV/24 69922 

KUPIĘ, wynajmę mieszkanie. 52-24-61 28368.-1 

KUPIMY Jedno-, dwu-, 1rzypokojowe, 47·ij3~ 

M-4, 5, w rozliczeniu możliwe M-3 (Morena), 
tel. 41-08-91 (14.00 -17.00) 

64188 

MIESZKANIE' około 80 m, Sopot, Oliwa, 51-90· 
73 

67040 

WJ>najłnl·r.amiana-pomdnktw, 
............ HANNA!!! • 53·38· 
93, 56-41-40 - Lokum dla każ. 
dego. Wynajem!!! · (bez prowi
zji). Sprzedaz!!! ·Przyjmujemy · 
bezpłatnie!!! · Pilnie!!! · 
Wszvstkie - Mieszkania - Domy - Lo
kale. 53-07·61, Kolotneska 42 E (falo· 
wiec· parter 11.00 · 20.00) 

44388 

"'"""52-22-96 ·MIESZKANIA· Na• 
tychmiast!!! · poszukuję 44385 

""""41-73·68 • "LOKUM" · 
Najwięcej ofert!!! · 
Sprzedaż · Wynajem!!!, 
Wrzeszcz, ,Rzemieślnik' 10.00 • 19.00. Zgło
szenia bezpłatnie!!! 48-26-57 

63222 

'"""37-42-91 - ARTUS · Wynajem -
Sprzedaż· ,Zieieniak" (10.30 · 19.00) · dużo 
ofert!!I - Zgłoszenia bezplatnel!! 

"""41·90-3t "KORPORACJA 
Strzelczyków" · Kupno!!! 
Sprzedaż!!! Wynajem!!! 
Obsłuya prawno · nota· 
rialna.!! Miszewskiego 12/13, 9.00 • 
19.00, soboty 10.00 · 14.00 66579 

""56-27-32 WYNAJEM (zgłoszenia 
bezpłatne) 

71032 

'"37-43-56 - MIESZKANIA 
poszukuję!'! 68437 

"20·36-22 J. Odrzywolska • 
Pośrednictwo kupno, sprzedaż, 
zamiana Gdynia, Władysława IV 34 815 (róg 
10 lutego) 

65354 

"24-83-83 -SPRZEDAŻ i!! Wyna· 
jem111 -"Astra". Orłowo, Klonow_Jl}J 

"41-22-22 • KAWALERKI. ctwupo 
kojowego poszukuję 68751 

"57-02-99 „MIESZKAM" Sprzedaż, 
kupno, wyna1em mieszkań, lokali użytko~7 
·20-23.94 POSZUKUJĘ miesz~9B 

'20-83-01 DOMENA. Gdynia. Swięto· 
jańska 9 ; 1521 

'20·98-93 KANCELARIA lnto • PO· 
średnictw Gdynia, Abrahama 1q1807 

'21·96·12WYNAJEM 
40292 

'216-222 BIURO Nieruchomości MK -kup· 
no, sprzedaż mieszkań. Gdynia. Słowackiego 
40 

31588 

13 E, 56-99-36 

CEF sprzedaż, kupno, wynajem mieszkań, 
nieruchomości, lokali użytkowych. Oliwa, Czy
żewskiego 38, 52·24·61 2aasm 

DOM Maklerski IMA Gdańsk, 
Stągiewna 1 (100 mod Gdańskiej Giełdy To
warowej) proponuje do wynajęcia powierzchnie 
biurowe lirmom handlowym, 31-69-17 71430 

HOME Agencja Nieruchomości Wrzeszcz, 
ul. Grunwaldzka 82, 41-29-64, Gdańsk, ul. Elż
bietańska 10/11 31074 

MARIANNA, 23-74-08 
65550 

MERPOL kupno, sprzedaż, nieruchomo· 
ści, mieszkań, 211 ·501 20899 

WARSZAWA -pokój, kuchnia na po· 
dobne Trójmiasto, tel. 32-15-92 68857 

A.R.G. Byczkowska & Góralczyk. Nieruchomo· 
ści · kupno - sprzedaż -wynajem, 21-95·1?985 

BIURO 1urystyczne poszukuje lokalu centrum 
Sopotu. 51-20-74 

31133 

DO wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie, 56-62-
84 

71208 

DO wynajęcia umeblowane z garażem, telefo· 
nem, 21-01·80 

65499 

DOM wynajmę, tel. 32-10-78 
71241 

FIRMA komputerowa poszukuje lokalu w Gdań
sku, o oow. od 400 m na dzia1alność hurtową 
i detaliczną, tel. 31-12-34 

28134 

GARA2 do wynajęcia, 435-951 
71396 

HALĘ do 600 mkw. odnajmę, 31-22-36 10402 

KANCELARIA Meritum zaprasza, 24· 
88-81 

24233 

KUPIĘ, wynajmę mieszkania, 52-42-34 7101 , 

LOKAL 70 mkw., garaż, wolne, tel. 21·8'\;~ 

LOKAL na magazyn lub produkcję, tanio od· 
najmę, 23-52-00, 21-19-22 

49389 

ODDAM w dzierżawę pow. magazynową ok. 
350 m, 434-260 

2223212 

ODNAJMĘ atrakcyjne mieszkanie 2·pokojowe, 
nie umeblowane, Gdańsk centrum, 57-53:J?fu 

OFERTA na czyste powietrze. Do wynajęcia 
dwa luksusowe apartamenty Zakrzewo woj. Pi
ła. Wiadomość: Chojnice, tel. (0·531) 76-Q~:k 

PAWILON 60 m kw., Zaspa, wydzierżawię. 32-
51-62 

PAWILON tanio wydzierżawię. 56-48-49 71184 

POKóJ willowy, wczasowiczom, 57-28-8\1577 

POSZUKWĘ garażu do wydzierżawienia, tel. 
51-04-48 od 9.00 · 16.00 

POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia, 3 pok. 
z telefonem, tel. 434-142 wew. 50, 19 28577 

PRZEDSIĘBIORSTWO posiada pomieszcze
nia biurowe do wynajęcia o powierzchni 102 
m kw„ w Gdańsku-Przymorzu 01az pojedyńcze 

pol<oje o pow. 17 m kw„ tel. 53-29-St, 53·12· 
l'w. 13 

3071 

PRZEDSIĘBIORSTWO Prywatne "Transit' od· 
da w dzierżawę w Gdańsku · Kokoszkach, · 
powierzchnie magazynowe,· place składowe.· 
hale produkcyjne. Informacja: tel. 475-465, 
475-458 

28210 

PWPBK Gdańsk, Słowackiego 83, tel. 57-59· 
69 wynajmie nieruchomości we Wrzeszczu, ul. 
Do Studzienki 16, pow. 2480 m w tym biura 
320 m, magazyn 300 m, wiaty 2 numery telefo· 
nu 

SKLEP przy św;ęto1ańskiej 120 m, wyremonto
wany, wynaimę, 20-06-91 31789 

SKLEP oddam w dzierżawę. po 18.00 32-56-
12 

7122-4 

'38-02-45 ·MIESZKANIA pos%ij SPRZEDAM mieszkania, 52-42-34 
71015 

'47-67-64 „POLSTAR"!!! -Mieszka
nia - Nieruchomości • Kup n o · 
Sprzedaż · Wynajem -zamia
na!!! Kraj - Zagranical!I - Wrzeszcz· Na Wzgó
rzu 28 (boczna · Jaśkowe1 Doliny) 48380 

'52-51-33 • SUPERFICJUM · 
wynajem 20902,1 

·51·15-85 • JODŁOWSKI 
Pośrednictwo (prawnik), Sopot, Niedpoleglości 
753 

57344 

2-4 MLN miesięcznie dam za najem mieszka-· 
nia w Trójmieście 31-22-36 

20-31-88 -COMAX 

20-71-96 TABOR 

1040ll4 

24459 

31902 

21-09-95 • FORUM Sprzedaż, kupno, za
miana. Gdynia, Bema 6/1 

30272 

21-96-12 · POSZUKUJĘ lokalu 40290 

21-96-12 POSZUKUJĘ mieszkania 40291 

297-ooo, 25·33-00 BŁ YSKAWICZ· 
NY!! wynajem pokoi, mieszkań, domów. Io· 
kali. Zgłoszenia bezpłatne! 

65454 

31-48·51;-56 w. 154 POSREDNICTWO 
Unidom 

74053 

41-22-85 OSKAR. Wynaiem, odnajem lo
kali 

64200 

41-40-01+04 w. 75 BEST kupno, sprze· 
daż, zamiany 

27717 

4 t -90-31 - PILNIE poszu~uję mieszkania 
66582 

43-58-88 -POKÓJ dziewczynom odnajmi;1092 

20·67·40 POSZUKUJĘ 
mieszkania 

28225 

20· 78· 78 RENTWynajem. Poszu· 
kujemy m'eszkań 

69743 

20·81·56 SPRZEDAŻ, wy· 
najem Factor 

28224 

200·611 · WYNAJEM miesz
kań, biur, sklepów. Zgłoszenia bezpfatne!69a52 

41 ·46·93 GEM· Kupno, sprzedaż, 
zamiana, wynajem mieszkań, nieruchomo2~fils 
51 ·26-41 POSREDNICTWO Ak· 
me, Sopot, Grunwaldzka 6712 27656 

52·42·34 • "DOM" sprze· 
daż • kupno, wynajem 30101 

WEJHEROWO 120 · 630 mln, 47 · 250 mln, 
Reda 67 · 360 mln sprzeda Agencja 
Michalak. 72-64-39 24236 

WYDZIER2AWIĘ pawilon handlowy · wyposa· 
zony, 36 mkw, tel. 57-92-60 

WYDZIER2AWIMY 600 m powierzchni handlo
wo -biurowe1 Gdynia, 20-15-85 31809 

WYNAJMĘ magazyn 300 m · cen1rum Gdyni, 
20-10-67 

31761 

ZAMIENIĘ M-4 Janowo na mniejsze, Sopot, 
okolice, 51 · 78-56 

71560 

ZAMIENIĘ dwupoko1owe, 41 m kw , z telefo· 
nem Orunia, ul. Turkusowa, na trzypokojowe 
większe, z dopłatą. tel. 51-38-13 

70256 

ZAMIENIĘ kwaterunkowe, dwupokoJowe, 45 
mkw., na mniejsze, 32-15-37 7,552 

ZAMIENIĘ M-3 własnościowe na większe kwa
terunkowe, 32-55-85 

71097 

ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe (hipo
teczne), 36 m kw .. na większe kwaterunkowe. 
Oferty 71190, Biuro Ogłoszeń, Gdańsk, Targ 
Drzewny 12114 

71190 

ZAMIENIĘ M-2 lokatorskie w Tczewie na po· 
dobne w Gdańsku lub Pruszczu Gd. Tel. (0-69) 
33-73-24 

71229 

ZAMIENIĘ własnościowe 34 mkw., na niewła
snościowe powyżej 60 mkw., tel. 47-10-82, 
9.00-15.00 

71214 

tEINAUKA 
41 ·53-47 KOMPUTEROWE kursy 

31393 

ANGIELSKI· dorośli. Dona. 41-65-
50 

57840 

CREDO. Prawo jazdy, wszystkie katego· 
rie, 32·32-18 

31373 

EUROSCHOOL: Liceum (I, li), pod· 
S1awowa (0-8), przedszkole, 20-18-38 

69889 

KOMPUTEROWE kursy, 47i>pJ7 

KOMPUTEROWE. 21-ao-21 w. 
331 

65325 

K,URSY języka niemiec· 
kiego · specjalna wakacyjna oferta dla 
młodzieży, Izba Rzemieślnicza, Gdańsk, ul. 
Piwna 1/2, tel. 31-84-41 28784 

NAJTAŃSZE kursy kompu1erowe, 
38-42-65 i 31-96-23 

R-1289 
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PRAWO jazdy , również sob .. 
niedz., 48-72-83 

23966 

SKABIT indywidualne kursy komputero
we, 21-98-76 

69866 

WEKTOR · indywidualne kursy kompu
terowe, 31-67-27 

ANGIELSKI błyskawicznie, 56-00-18 
71438 

ANGIELSKI, francuski. Doświadczony profe· 
sor, 25-37-76 

69951 

BIURO ttumaczeń języka angielskiego i wło
skiego, 31-30-06 

71033/1 

KURSY komputerowe, księgowości, sekreta· 
rek, maszynopisania, szkoła sekretarek, BCI, 
217-110 

28268 

KURSY komputerowe· Dom Technika, 31-28-
61 

28509 

KURSY: księgowych, sekretarek, kasjerów wa· 
lutowych, maszynopisania, komputerowe. 
ODDK, 41-12-31, wew. 312- 313 

28124 

KURSY: księgowości komputerowej, obsługi 
komputera, racuhnkowości, kasjerów waluto· 
wych, sekretarek, maszynop:sania, kompute
rowe. ODDK, 41-12-36, 41-12·31, wew. 312· 
313 

POMATURALNA Szkota SeKretarek i Marke· 
tingu ogłasza nabór kandydatów, 20-18-38, 
25-48-10 

69641 

PRZEDSZKOLE w wakacje, 20-45-80 
69642 

(OUStUGI 

23-58-17 · PARKIECIARSKIE 
69455 

57-66-80 · VAT cyklinowanie, układanie 28864 

ANTYWŁAMANIOWE drzwi, 
zamki, tapicerka, drzwi harmonijkowe, 41-45· 
92, Politechniczna 9 

30117 

ANTYWŁAMANIOWE drzwi, 
kraty, blachy. Atestowane zamki, 56·22·91008 

ANTYWŁAMANIOWE rolety, 
bramy, kraty, telllax 32-62-51 w. 208, Piekar
nicza 1 

28533 

CYKLINOWANIE. układanie, 
VAT, 41 ·25·40 70986 

DEKARSKO · blachar· 
skie, tynkarskie ogólno· 
budowlane, tel. 475·5f?,§.s 
DOMOFONY, montaż - naprawa, 21· 
94-40 6518 

DREWNIANE drzwi z blachą, 
52-59-48 

68405 

DRZWI antywłamaniowe, 
dodatkowe, tapicerka. kraty, bramy, 
garazowe (uchylne), zabudowy balkonów, 22· 
41-28: 23-26-86 

65<33 

DRZWI drewniane, zbrojone. 43-46-~417 

DRZWI metalowe drewniane, 31-34-48, 
53·31·44 

25749 

DRZWI przeciwywazeniowe, kraty, ogro
dzenia, 32-65-49 70965 

DRZWI antywłamaniowe, kraty, bramy, 
25-53-27 

' 65495 

DRZWI p,7e<:i~amiJtl'O~e. !(raty,, cg_r(J
dzerna, 32-45-57, 41-86-43 28949 

DRZWI drewniane, tapicerka, 41·79J160 

FOLIE antywłamaniowe, przeciwsłonecz
ne. 23-57-86, 23-12-09 

652•7 

FOLIE antywłamaniowe, przeciwsłonecz
ne, PHU Janex. 51-60-22, 53-79-83 31459 

GAZOWNICZE· junkersy, kuchen 
ki, 32-81-75 58;59,11 

GAZOWNICZE, naprawa, konser
wacja kuchenek, junkersów, wykonuje mistrz 
gazownictwa, 24-17 -94 

61729 

HYDRAULICZNE - gazowe, 32· 
81·75 68759 

HYDRAULICZNE gazowe, 23 
49-36 

69711 

KAMIEŃ piaskowiec- murf\i, 29-07Jll1 

KOMINKI tanio, 32-60-34 
6987• 

KRATY, ogrodzenia, bramy, 32-33· W,27 

KRATY, ogrodzenia, ślusarstwo, 51-23· 
52, 48-52-87 po 19 oo 

71256 

MONT AŻ · autoryzowany serwis 
zamków Gerda, Abloy, Ewa, Assa-So
lid i innych. Lares, Gdynia, ul. Swiętojańska 98, 
20-16-67 

R93 

PARKIET eksportowy, rocz
na gwarancja. rachunki VAT. 57-06-69 

28516 

PARKIET • 51 ·19·20. Uktada· 
nie. Cyklinowanie. (mat. ekologiczne). Gwaran
cja, VAT 

PARKIET eksportowy -gwa· 
rantja. VAT, 47-75-31 

29307 

PARKIET eksportowy kompleksowe 
wykonawstwo. 24-34-20, 21-91-04 = 
PARKIET własny, powierzony, układ· 
nie, 51-30-64 

66407 

PARKIET własny. powierzony, układa
nie, 53-93-71 

68449 

REMONTY mieszkań. malowanie, ta 
petowanie. Agencja remontowa, 29-01-0769610 

REMONTY kompletne mieszkań. bu
dowy· tanio VAT, PUB 21-80·21 w. 300. Pro
ponujemy wyciąć 

28279 

ROLETY antywłamanio· 
we, bramy zwijane, Sohns
Pol, 39-92-65 

30633 

ROLLGATE • rolety przeciwwy· 
lamaniowe. zwijane. kraty, bramy, 
31-10-11 w. 31 

27628 

ŻALLUX. 2aluzje pionowe, poziome. 
Rolety. Bezterminowa gwarancja, 31-27-~048 

ŻALUZJE pionowe, 10 
lat gwarancji. Deko-System,_pro
ducent. Gdańsk, Polanki 110. 52·37·36 

22231 

ŻALUZJE producent Hanles po
ziome, pionowe, rolety. Gdynia, Wielkopolska 
154, 22-48-97, 24-28-56 69726 
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~- BIURO MAKLERSKIE 
Banku Gdańskiego SA 

ZMIENIAJĄ SIĘ CZASY -
ZMIENIAMY SIĘ MY 

Szanowni Państwo ! 
Pragniemy Państwa poinformować 
że z dniem l 1 lipca 1994 roku 
Centrala Biura Maklerskiego 

Banku Gdańskiego SA 
mieścić się będzie również 

w budynku przy ul. Pohulanka 2 
w Gdańsku 

Nowy adre.! korespondencyjny 

Biuro M•ldcn1klc Ranku C.da611klcao SA 
ul. Pohul•nka 2 
80-lł07 Gdai:1,k 

GOAHIK 
GŁÓWNY 

siu. poczt. 444 

Centrala telefoniczna 

2\31,ó 

Hurtownia Wejherowo, tel. 72-19-03 
prowadzi sprzedaż ""1ffObów Duromarmurowych 
parapety wewnevzne zewnętrzne 
blaty· stal kowe kuchenne bąrą.ve fry{Jersk,ę la& skleoąwe 
stoome sdlQdowe i podstopnie 
PM:,'. elew,Kx.me -~'® - !&1enkowe 
~WY sa duło tańsze od kamienia natural~o ordl drewna - rózne ko/Q!Y 
WJW v.yrooypos,adi!.Ja aresl}'. 

Godz. handlu - poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00 

28203 

. sobota 8.00 - 13.00 
Serdec=me zapraszamy. 

SHARP 
KASY FISKALNE -
• niezawodne drukarki 
• duża liczba grup towarowych 
• nowoczesne technicznie 
• łatwe w obsłudze 
• bogaty system raportów 

METKOWNICE 
DRUKUJĄ 
• nazwę towaru, cenę 
• datę produkcji 
i ważności 

• metkownlce cyfrowe '·· 
literowe 
dwurzędowe, 
jednorzędowe 

• metki 
w różnych 
kolorach 

• numeratory drukują kolejne numery 
• etykietarki ręczne do naklejania 

etykiet 
• 80-958 Gdańsk, Poland 
~ ul Waty Piastowskie 1. XIII p 
~: tel.llax (058) 374-731, lei. 374·7 

• mp 

\ 

TEKST REKLAMOWY 

AGROS HOLDING S.A. 
IMPERIUM 

WCHODZI NA GIEŁDĘ 
Bgros rozpoczynał swą działalność w połowie lat 60. jako Przedsię· 

biorstwo Handlu Zagranicznego. W 1989 r. jako pierwsza tego typu 
firma w kraju - został przekszlalcony w jednoosobową spółkę Skar
bu Państwa: Agros Holding S.A. Działając z tak dużym, w porów· 
naniu do innych, wyprzedzeniem, umiejętnie wykorzystał ten czas, 
aby zbudować istne imperium umiejące sprostać konkurencji. 

[!]łównymi udziałowcami Agros Holding S.A. są obecnie: 
"TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE GRUPY AGROS" S.A. 
- pakiet 47,5 proc. akcji 
SKARB PAŃSTWA- pakiet 14,S proc. akcji 
QUANTUM EMERGING GPCV - pakiet 14,8 proc. akcji 

[i]ewelacyjny, wręcz genialny amerykański finansista (węgierskiego 
pochodzenia) GEORGE SOROS. zainwestował już w AH 13,S mln 
USD. Kapitał akcyjny AH wynosi obecnie 171.5 mld zł i dzieli się 
na 8 575 OOO akqi, każda o wartości nominalnej 20 OOO zł. Kapitał 
zapasowy wynosi 885 095 mln zł. Do grona akcjonariuszy AH na· 
leżą także: FIRST BOSTON BANK. MMP INVESTMENTS (USA), 
CENTROZAP SA I Wojciech Fibak. 

(!]dpowiednia polityka inwestycyjna doprowadziła do opanowania 
przez AH prawie 20 największych spółek zajmujących się produk
cją anykulów rolno-spożywczych i handlem. AH dysponuje też wla· 
sną siecią hurtowni AQroa·Market obejmujących swą działalnością 
cały kraj. Bilionowe obroty osiągają także: AGROS TRADING spe
cjalizujący się w handlu międzynarodowym i TRANS AGROS zaj
mujący się transportem i spedycją. Istotnym elementem wspierają
cym eksport AH są jego spółki handlowe umiejscowione za grani
cą. W kilku z nich AH posiada pakiety kontrolne udziałów lub akcji. 
Do podstawowych organizacji handlowych tego typu należą m.in.: 
AQropoL Hamburg i Amilo-Dal w Londynie, które działają na naj
większym rynku handlowym Unii Europejskiej. ~ 

~półka Agro1 Iradlng jest największym w Polsce importerem kawy, 
herbaty, kakao, zbóż, komponentów spożywczych, roślin oleistych 
i strączkowych oraz alkoholi. Towary sprowadza niemal z całego 
świata. 

[!]olandia, Niemcy, Francja, Anglia, Kanada, Cypr, Szwajcaria i Ro
sja to państwa do których trafia gros eksportu Agrosu. Jego agenci 
i przedstawiciele działają w ponad 40 krajach. M.in. nawet w Mek
syku, Johannesburgu, Toronto i Tokio. Spółka klasyfikowana jest 
w elitarnej grupie 1 O największych polskich firm działających 
w sterze handlu zagranicznego. 

0wocowo-warzywne przetwórstwo, produkcja wyrobów cukierni· 
czych, rozlew napojów alkoholowych, chłodnictwo i skup runa le
śnego to jedna z najbardziej dochodowych części działalności AH. 

~iczba firm, których współwłaścicielem Jest AH stale rośnie . Obecnie 
należą do nich m.in: MZPOW__Iarc.zyn._ ZPOW Lowlcz._BZPOW 
Blllłyatok. PPOW Agro.a-Pińczów. Wszystkim znane są produko
wane przez te firmy soki Fortuna, Bebi Soki, rozmaite dżemy, kom
poty, koncentraty i mrożonki. Zajmują one ważne miejsce w eks· 
porcie AH. 

0o szlagierów eksportowych AH należą także sezamki produkowa
ne w ZPC. Optima w Łodzi. Natomiast wśród towarów importowa
nych popylem cieszą się m.in. 62 gatunki win i 6 gatunków brandy. 

Dnteresującą, a mało znaną ciekawostką jest to, że AH jest równiez 
prawnym właścicielem takich znaków firmowych jak Wódka Wybo, 
rowa._ŻU.br.ówka...Krak.u&. 

rnajtllii.sze plany Agrosu to energiczny rozwój potencjału produkcyj· 
nego i handlowego. Główny nacisk położony będzie na rozszerze
nie asonymentu towarów rolno-spożywczych w ich skupie, prze· 
twórstwie, produkcji i handlu. 

0wARANCJA ZROBIENIA DOBREGO INTERESU TO AKCJE 

28704 AGROSUJII tuk 

Spółdzielnia ·mexm.etal• jest właścicielem 
terenu o pow. 4600 nr w atrakcJjnym miejscu 
Gdańska, ul. Jedno~ci Robotniczej 1, gł. trasa 

dojazdowa do Centrum od strony Tczewa, 
pierwsza działka przed U. W. 

Oczekujemy propozycji zagospodarowania 
lub dzierżawy. 

TelJFax (0-58) 41-68-60, t1x 51-25-27 
247b0 

lOWAAZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 

WARA .A. 
RADA NADZORCZA T~u. ·: GWARANT S.A. 
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO .,.,_ 

GŁÓW EGO KSIĘGO EGO-
-CZŁONKA ZARZĄDU 

CENIMY: 
- wykształcenie wyż.sze z dziedzin: zarządzania, ekonomii, finansów, 
- szeroka wiedza z zakresu prawa finansowego, księgowego, 
- dyspozycyjność. 
doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego (min. 
mile widziana znajomość języka angielskiego fub niemieckiego, 

- predyspoz~je organizatorskie, 
umiejętność pracy z PC. 

ORAZ 

5 lat pracy), 

SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO 
CENIMY: 

- wykształcenie min. średnie, 
- ukończony kurs księgowości, 
- praktyka na samodzielnym stano'Nlsku w księgowości (mln. 4 lata), 

mile widziana znajomość Języka angielskiego lub niemieckiego, 
- dyspozycyjność, 
umiejętność pracy z PC. 

OFERUJE V 
- atrakcyjne wynagrodzenie, 
- pracę w nowoczesnej firmie wraz z jej wszelkimi możliwościami 

i rosnącymi korzyściami z jej prowadzenia, 
- interesującą pracę w zespole wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 
- nieograniczone możliwości rozwoju zarówno w kraju jak i za granicą, 
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Listy aplikacyjne prosimy składać w ciągu 10-ciu dni od daty ukazania się ogłoszenia pod ac;lręsem: 

GW ARĄNT S.A., ul. Kołobr.zeska . 30, 80-394 Gdańsk; dopisek "KSIĘGOWOSC" 

! ZAPEWNIAMY ABSOLUTNĄ DYSKRECJĘ ! 

NAGRODY FUNDUJĄ: ~ BIJl:11DNS. 

~e 
\-li' IVI~ 

WYDAWNICTWO 
KURPISZ 

KENWOOD 

X żywno „ ć to pe a Io 
-

Rolimpex S. A. - to 35 firma na liście największych w kraju; 
Rolimpex S. A. - to handel międzynarodowy i krajowy; 
Rolimpex S. A. - to dzisiaj również produkcja rolna, 

B I lJ R A !\I A K L E R S K I E 

Bank Handlowy w Warszawie S. A. 
Bank Przemysłowo Handlowy S. A. w Krakowie 
Wielkopolski Bank Kredytowy S. A. w Poznaniu 
Polski Bank Rozwoju S. A. w Warszawie 

Dom Maklerski "Broker" S. A. w Katowicach 
Dom Maklerski "Instalexport" S. A. w Warszawie 
Dom Maklerski BMT sp. z o. o. w Poznaniu 
Beskidzki Dom Maklerski S. A. w Bielsku-Białej 
Krakowski Dom Maklerski s. c. 

Sp 
od 

r z 
4 

\ 

przetwórstwo, magazynowanie, 
transport, przeładunki towarów rolnych. 

ed • a z kc j a 
• 

• 
I 

do 15 I 1pca 

Biuro Maklerskie Banku Staropolskiego S. A. w Poznaniu 
Biuro Maklerskie Banku Energetyki S. A. w Radomiu 
Dom Maklerski IKB Polonia S. A. w Krakowie 
"Arabski i Gawor" Biuro Maklerskie s. c. w Krakowie 
Biuro Maklerskie "Certus" sp. z o. o. w Krakowie 
Dom Inwestycyjny "Guziejewski i Albrecht" S. A. w Łodzi 

Miejski Dom Maklerski S. A. we Wrocławiu 
Poznański Dom Maklerski "P&P" 
Śląski Dom Maklerski S. A. w Katowicach 
Przedsiębiorstwo Maklerskie "Elimar" S. A. w Katowicach 
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ŻALUZJE i rolety • produ
cent „Aga". Gdańsk, Ka· 
prów ·17 A, tel. 52-41-48, 
Przyokopowa 1, tel. 31· 
49·86 16475 

ŻALUZJE -producent -Urbaniak Gdy
nia, Słupecka 21 (od WarszawskieH 20-62-40, 
Gdańsk, 32-29-04 21893 
ŻALUZJE pionowe, markizy, rolety, 
drzwi harmonijkowe, produkcja, montaż. 
Gdańsk, Rajska 115, 31-31-23, Gdynia, ul. 
Swiętojańska 128 27637 

ŻALUZJE tanio, 39-40-54 70360 
ŻALUZJE -p1or\ipoziom, 23-34·7'6135 

ŻALUZJE· producent· pionowe, po· 
ziome, 43-21-31, 51-66-70 59167 
ŻALUZJE,48-75-17 54995 
BLACHARSKO -dekarskie, ciesielskie, 31-45-
58 70370 
BOAZERIA, 37-02-81 71252 
BONIFIKATA' Zaluzje, 51-18-07 62197 

CYKLINOWANIE solidnie. 57-26-1Ji066 

CYKLINOWANIE -lakierowanie, 53-94-6~1103 

CYKLINOWANIE VAT, 41-60-94 71123 

CYKLINOWANIE, 53-63-85 

CYKLINOWANIE, 56-01-95 

CYKLINOWANIE, 20-74-81 

CYKLINOWANIE, 82-25-37 

CYKLINOWANIE, 32-06-1 O 

CYKLINOWANIE, 53-14-46 

CYKLINOWANIE, 37 -32-21 

CYKLINOWANIE, 41-73-23 

CYKLINOWANIE, 21-62-32 

CYKLINOWANIE, układanie, 25-38-35 

CYKLINOWANIE, 26-84·95 

CYKLINOWANIE, układanie, 32-59-06 

CYKLINOWANIE, 32-62-10 

CYKLINOWANIE, 53·09-40 

CYKLl~OWANIE, 53-18-40 

CYKLINOWANIE, 39-44-98 

CYKLINOWANIE, 20-94-35 

CYKLINOWANIE. układanie, 32-40-44 

CYKLINOWANIE. 26-46-78 

CYKLINOWANIE, 22-29-45 

CYKLINOWANIE, 23-n-06 

68414 

69716 

69093 

63919 

63924 

69715 

71027 

24761 

69899 

60231 

60539 

71001 

71011 

66409 

71116 

69676 

70992 

65556 

65532 

69663 
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-~~ 

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 32-1 t~ 
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 41 · 
32·01 70363 

CZYSZCZENIE dywanów, 57-49-13 63349 
c.n~zCZENIE dywanów. 1apicerki (samocho-
dowej), 56-51-71, 21·81-76 63547 

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki (samocho
dowej), 21-07-33 49386 
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56· 
85·19 70387 

CZYSZCZENIE, dywanów, 1apicerki • 52-16· 
18, 32-14·29 66269 
DEKARSKO - blacharskie, 41-19-25 po 1%9Jli 

DRZWI antywłamaniowe, 37 -33-58 68433 

FIRMA „Parkietus" · 51-26-04 ukła
da parkiet (własny, powierzony). VAT. 
Gwarancja. Tanio 31322 
FIRMA Parkietoluks, układnie, cy
klinowanie, lakierowanie parkietu • szeroki wy
bór ma1eriat6w, tel. 41-16-72 

GAZOWE, 53-71-22 

GAZOWE, 32-28-30 

64183 

28537 
GIPS, karton, ściany działowe, sulity, wykona 
Trebork, 1el. 32-73-52 

HYDRAULICZNE, 23-14-83 

HYDRAULICZNE, 43-17-10 

HYDRAULICZNE, 23· 70-61 

HYDRAULICZNE, 32-86-97 

71259 

69218 

5i8(3 

69620 

70359 
HYDRAULICZNE, wodomierze, naj1aniej, 32· 
26-94 

HYDRAULICZNE, 32-58-94 

HYDRAULICZNE, 31-34-38 

HYDRAULICZNO· gazowe, 56-70-10 

HYDRAULICZNO· gazowe, 32-98-56 

HYDRAULIKA, 25-26-46 

70379 

71423 

71264 

70396 

70361 

65418 
KAFELKOWANIE, hydrauliczne, 23-89·010065 
KAFELKOWANIE, 32-56-32 70399 
KAFELKOWANIE, 24-08-61 26265 
KAFELKOWANIE, cyklinowanie - VAT, 41-13· 
65 

KAFELKOWANIE, 39-44-98 

KAFELKOWANIE, 52-51-33 

KAFELKOWANIE, remonty, 26-46-78 

KAFELKOWANIE. Solidnie, 82-25-58 

KOPARKA Ostrówek, 22-19-05 

2694&1 

71119 

269()3 

65557 

63976 

69747 
KRA TY, zabudowy balkonów, szklenie, 43-15-
34 64196 
KRATY, balustrady, drzwi metalowe, tel. 25· 
16-20 

69953 

KRATY, ogrodzenia, drzwi metalowe. inne 
VAT, 57-20-17 31648 
MALOWANIE mebli, malowanie, tapetowanie, 
VAT, 23-33-39 

MALOWANIE, 1apetowanie, 23-49-30 

MALOWANIE, 1apetowanie, 56-48-50 

MALOWANIE, 20-74-81 

MALOWANIE, tapetowanie, 37-09-51 

MALOWANIE, 56-01 ·95 

65423 

61713 

64296 

69496 

71125 

65509 

MALOWANIE, tapetowanie· VAT, 41-13-~6 

MALOWANIE, okien, drzwi. VAT . 
53-63-58 26941 
MALOWANIE, tapetowanie, 43-41-41 68840 

MAL TAP - malowanie, tapetowanie, 51 · 
98-55 71323 
NADZORY, kosz1orysy, roboty budowlane (0-
69) 31·63-76 59686 

OGÓLNOBUDOWLANE 51-50-92 po 10.QQz73 

OGÓLNOBUDOWLANE, wykonam, 32·49.a 

OGóLNOBUDOWLAt:!_E, 20-94-26 po 16170 

PARKIET, mozaika, układani~, 31-51-27 70987 

REMONTOWO -budowlane, 52-81-1 O 71910 

REMONTOWO - wykończeniowe, 43-06-j\!01 

RENOWACJA wanien, 52-51-33 269()3 

STOLARSKIE!!! - Dowolne Wymiary!!! • Zabu
dowy! -Wnęki!!! - Kuchnie· Najnowszej Gene
racji!!! • Profesjonalnie!!! • Mon1aż!!! · 47-67-64 
- ,Polstar' · Wrzeszcz -Na Wzgórzu 28 48381 

STOLARSKIE, 32-11-91 

STOLARSKIE, 32-35-57 

STOLARSKIE, 233-644 

SZKLARZ, 41-48-43 

TYNKI gipsowe, 29-07-80 

UKŁADANIE parlcietu, 51-44·97 

70970 

65489 

64169 

71912 

67054 

VIDEONAPRAWA, dojazd bez
płatny, 53-11-26 23106 

ANTENY TV SAT już od 3,5 mln, 32-79· 
11 29302 

I AUTOALARMY Cerber, 32-48-94, 52-43· 11446n I 
DOMOFONY · naprawa, 53-48-80 

DOMOFONY, 29· 70-05 

DOMOFONY, 43-22-20 

DOMOFONY, 24-00·90 
DOMOFONY, 53-08-25 

ELEKTROINSTALACYJNE, 714-394 

ELEKTRYCZNE, 41-51-79 

LODÓWKI, 20-18-62 

70953 

69959 

66045 

69714 

70963 

69603 

70973 

22001 
LODÓWKI, zamrażarki, B>51-84·61 lub 81· 
68-68 gwarancja 30106 

PRALKI, 56·86-72 74061 
TELEWIZYJNE, 51-67-17 71142 
VIDEOFILMOWANIE profesjonalne, 51· 1M~ 

VIDEOFILMOWANIE, 56-53-95 64274 

VIDEOFILMOWANIE, 56·85·19 70386 

1ili~i't;!;l1l••·~~rt·••1;:1:11'.1tt 
1,5 t · 51-01·49 71917 

UKŁADANIE glazury, tel. grzecz. 71-01-04, 1,5 t, 29-70-05 69960 

godz. 10.00 · 14.00 64563 1,8 T, 57-70-96 
68947 

ZAKŁAD przyjmie zlecenia na usługi lub pro- , 1.8 t, 37.37.37 w. 16, 47-90-51 
dukcję ślusarską, 23-06-97 

ZALUZJE pion· poziom, 56-13-57 

ZALUZJE pion· poziom, 31-66-66 

ŻALUZJE, 24-35-66 

ZALUZJE, 57-49-13 

ZALUZJE, tanio, 23-57-86 

55549 

24348 

24347 

65389 

63350 

65240 

Elektr: ;·łlektrommę , 
"'AUTO-ALARMY Piranha. 
klimatyzacja, blokada silnika na kartę kodową. 
Gdynia, Podolska 17, 1e1Aax211-200 20696 

'"AUTOALARMY amerykańskie· 
Code Alarm. Zabezpieczenie obiek· 
tów · całodobowy nadzór komputerowy. Mass· 
Gdynia, Jana z Kolna 11/13, 20-53-63 24856 

·ALARMY, domofony, 24-30· 
74 61763 
·AUTOALARMY Boxer 
Cel Protector, Mul·T· 
Lock. Centralne zamki. Znakowanie. Ra
dia. Sopot, Niepodległości 849, 51 · 76· 
49 

52563 

37-06-89 ALARMY gwarancja dw~~W~ 
51 ·70·91 LODÓWKI, zamrażar
ki, po 14.00, 51-47-09 62162 

ALARMY inżynier elek1ronik, 31 ·74ibę2 
ALARMY, 1elewizja wewnętrzna, domo
fony, sprzedaż • montaż, Proton, 52·20· 
29, 52-05-53 24198 
ANNTENY, 20-84-89. Gwarancja -
ekspresowo 55519 

ANTENY, 51·68·27 67504 

ANTENY TV -satelitarne, 20-51·0ii500 

ANTENY ATV. SAT, 22-45-05 65259 

ANTENY · obrotnice, 39.94.32 

ANTENY, 23-73-38 

ANTENY, 32·91·31 

ANTENY. 31-36-64 

70957 

65302 

70971 

67505 

AUTOALARMY, blokady, 
znakowanie, radia, 52· 
47-49 21365 

ELEKTROINSTALATOR· 
STWO, 51-69-05 -VAT 

30855 

LODÓWKI, zamrażarki, 
klimatyzacja samocho· 
dowa, 52·16·53 30105 

PRALKI, 32-80·10 
PRALKI, 32·55·21 
PRALKI, 52-16·53 

64127 

71019 

30106 
PRALKI, zmywarki wszys1kie 
typy, 41-97 · 7 4 Kuczewski 71124 

PRALKI, 22-29-38, 23-74-27 61000 

PRALKI, 56-15-15 

PRALKI, 32-28-48 

PRALKI, 20-06-78, 23-56-30 

59165 

71426 

69869 

ROYAL, Sanyo, inne. Vide· 
otelenaprawa, 41-83·~?93 

SAMSUNG · Sony· Nep· 
tun inne. Serwis, bez_Qłatny dojazd 
32·81-69, 25-21·97 63546 

SAMSUNG, Sanyo, inne. 
SeJWis tele·video. Bez]!łatny dojazd, 
32·19-25, 23·05-95 70962/1 

SANYO • Sony • Neptun, in
ne, seJWis, bezpłatny dojazd, 52-44-60 66293 

SONY • Otake • Royal. inne, 
serwis. 32-37-30, 23-51·04, bezpłatny 
dojazd 

TELE • Colormat • Nep· 
tun, zachodnie· magne1owidy, bezpłatny 
dojazd, 32·37·30, 23-51-04 59678 
TELE · Jowisz, Neptun, Helios - na
prawa, dojazd bezpłatny, 31-88·63, 41-
38-66 66265 

TELECOLOR -Nep1un, inne. 41-83-
87 70393 

TELECOLOR . Nep1un, inne, 32· 
19-25, 23-05-95 70962 

TELENAPRAWA, 53·51· 
01 71036 

TELENAPRAWA przestrajanie, 
23-52-42 61792 
TELENEPTUN, 41 ·07·85, 
57-04-71 dojazd bezpłatny 71037 

TELEWIZYJNE, 41·30·ll 
TELEWIZYJNE radzieckie, poi· 
sk1e, przestrajanie, 41-20-10 62485 
TELEWIZYJNE,20-21-52 65400 

2 -5 -12 TON, 39-05-11 

20-62-35 ZWIR 

21-81-97, 1.5 I 

3 700Alm, 41-07-69 

3600,-/1,5 t, 8 osób, 53-59-72 

48-53·61 

51-72-37 

6 TON chłodnia, 22-14-93 

6-12 T. 51-42-06 

23907 

69864 

49365 

2-4755 

71041 

64,n 

67053 

31694 

47946 

DAJAN taxi, 370-360, na 1elefon 30 
% taniej 67985 
LIMUZYNA, 23-40-21 61656 
NAVITRANS, przewozy kraj, 
zagranica, do 1,5 tony, 1el.11ax 470-391 28699 

OSOBOWO · bagażowy. Przewozy • 
Okęcie, 25-29-34 

PRZEPROWADZKI 
meblowozem, 51-53-54, 11.00 -19.00 

21911 

69702 
PRZEPROWADZKI. 56-40·M64 

PRZEPROWADZKI. 41-14-57, 
41-40·55 do 59 wew. 272, 48-39-84, 56-9§;~ 

PRZEPROWADZKI, 57·9~1łt1 
BAGAŻOWO - osobowy, 23-71-76, 
(wieczorem) 23-70-03 

KRAJ, zagranica, 48-51-83 

KRAJ, zagranica, 57-90-33 

KRAJ, zagranica, 310·400 

65104 

66923 

71-415 

74063 
MIĘDZYNARODOWY 1- 12 t, 43 m sześc., 
winda, 24-34-37, stałe linie: Gdańsk · 
Munchen, Gdańsk -Monchengladbach 61696 

MIĘDZVNARODOWY 1 · 8 ton, 56-54-5467526 

PRZEPROWADZKI· transport 32-51-31 25739 

PRZEPROWADZKI, 56-40-68 

TRANSPORT -tanio, 52-18-42 

ZWIR · VAT, 47-61-15 

ZWIR, 82-83-79 

ZWIR, 22-22·66 

ZWIR, 56-00-34 

ZWIR, 48-54· 76 

6676411 

64155 

54972 

69741 

64263 

70975 

""REKLAMY świe11ne, planszowe, 
szyldy, napisy, wykonuje Studio· Reklama, 51-
26·95 59163 

51·81·88 · STEFANIA -Twój 
świat w Jej kartach. Wróżenie 69997 

BIURO rachunkowe. 51-51· 
13, 10.00 -15.00 71261 

DEZYNSEKCJA -gwarancja! 51· 
91-53 63100 
DEZYNSEKCJA, 24-07-19 

69709 

DEZYNSEKCJA. deratyzacja, 51-
87-59 62196 

DEZYNSEKCJA. Gwarancja, 
57-86-02, 41-29-94 71045 

KOMINKI. piece, tanio, 22-21-15 69723 

ROLETY 
zabezpieczające okienne, 
żaluzje. Domżal, 53-15-48 63926 

TŁUMACZENIA angielski, 
niemiecki, inne, Gdynia, Starowiejska 26, 
20-52· 72 65425 

UBEZPIECZENIA na życie, 20-
08-57, 74-16·52 65555 

VIDOFILMOWANIE 'Chnstpol", 
profesjonalne, 31-41-48, 21-89-63 71144 

ŻALUZJE -producent -pionowe - 225 
OOO m kw. i poziome. Zanwo • 39· 
00-24 279n 
BIURO Tłumaczeń ,Babel', Sopot, Kościuszki 
61, 51-72-54 (10.00-16.00) 66414 
BIURO rachunkowe • pełna księgowość, skle
py, tel. 20-41-92 69659 
ClfSZCZENIE dywanów, tanio, 57-n-3ł1904 

DRUK, projekty -kalendarze. loldery, 
Jolie samoprzylepne, wizytówki, T-Shirt's, 
odzież, Tampondruk -32-63-12 

2m1 

MARKIZY wys1awowe, tarasowe. Rolety an
t}włamaniowe, 53·94-23 po 16.00 71107 

MASZYNOPISANIE komputerowe, tel. 
grzeczn. 31-84-84 74054 
MASZVNOPISANIE komputerowe, 52-4~ł6 
MASZVNOPISANIE, 23-14·83 

MASlfNOPISANIE, 52-04-15 
65073 

66039 

POPROWADZĘ książkę przychodów i rozcho
dów, księgi handlowe, 32·79-11 29303 

PROFESJONALNĄ obsługę księgowo-finanso
wą i prawną podmiotów gospodarczych, pro
wadzoną przez wykwalifikowaną kadrę księgo
wych i prawników oferuje Polnord -Consulting, 
spółka z o.o., ul. Na Piaskach 1 O, Gdańsk, tel. 
31-85-11,31-62·31 w.81 

RENOWACJA wanien, 51-79-66 

VIDEOFILMOWANIE, 56-83-95 

28538 

66416 

69657 
WESELA, zabawy, videofilrnowanie · polecają 
zespoły muzyczne, tel. 43-21-40 

WIDEOFILMOWANIE, 41-74-54 

WIDEOFILMOWANIE, 22·38-05 

WIDEOFILMOWANIE, 52-44-44 

WIDEOFILMOWANIE, 32-40-13 

71130 

70374 

65492 

71108 

WYNAJEM saU na: konferencje, zebrania, nara
dy, szkolenia, tel. 31-21-24 

ZESPÓŁ wesela, 24-15-42, 32-88-83 69301 

"EWA", 57-62·42 63761 
24-83-83 · 'LIDO' -wys~amy oferty 65473 
52-LETNI, rozwiedziony, po studiach, mieszka
nie, zachodni samochód, własna firma, pozna 
a1rakcyjną, zgrabną. zadbaną Panią, średniego 
wzros1u, do lat 42. Tylko powazne fotooferty 
71198 Gdańsk, Targ Drzewny 12/14 71196 

53-75-11 'ANIA" 

JULIA. 47-87-49 
57348 

30107 
ARCHITEKT, obywatel Niemiec zamieszkaly 
w Monachium, stan wolny, pozna Panią (28-34 
lat), milej apaiycji, rrin. z średn. wykształceniem, 
posiadającą znajomość języka niemieckiego lub 
angielskiego. Oferty R-1299 ze zdjęciem BO 
Gda1\sk. Targ Drzewny 3/7 

HOLENDERSKI przedsiębiorca, 59 lat, pozna 
atrakcyjną Panią. Cel matrymonialny. Joanna, 
23-88-66, bezpłatne 

71260 

MALWINA Gdańsk 6, skrytka 170 &4195 

'"'MEBLE skórzane· nowe, 
używane - Tawal, Gdańsk-Morena, Marusa· 
rzówny 2, paw. 34, tel. 48-70-15 w. 47. Ceny 
od 12 mln 14664 

'REKLAMÓWKA 25/6 x 45, cena 
101,- Torbacz· Przedstawic'el Sinplastu, 
47·11·92 

24863 

'REKLAMÓWKI -1orby z nadru
kiem Twojej firmy od 500 szt., tel. 390·28ii.35 
•WORKI na śmieci. firmowe 
22akowanie, 4 rozmiary. reklamówki, nadruki. 
Torbacz Przedstawiciel Sinplastu -
47-11 ·92 24860 

31-67-27 KOMPUTERY PC. ~W!9r 
AMERYKAŃSKA dachówka bitu· 
miczna, wentylacje, okładzina siding, 23· 11;~ 
BLOCZKI. gazobeton, pustaki, cegła. 
oemen1, obrzeza, żwir, transport, VAT, 48-78-
00 26927 
BOAZERIA· producent, 1e1. 39-99;1 

BOAZERIA. 32-26-03 
66634 

BOAZERIA, 57-54-31 68753 
BOAZERIE szlifowane również na 
podbitki, pocttogówka 32, Dzierżążno 81 ·35-60; 
Oliwa, Krzywoustego 47. Zapewniamy trans
port 

CEMENT, pustaki, wapno, max, żwir, 
bloczki, styropian, klinkier, tare1ca, stemple, ce
gła, stal itp., transpon, wykopy, wywóz gruzu. 
~inia, Chwaszczyńska 168, tel. 29·00· 

15235 

DACHÓWKI ceramicznej; holenderka, 
karpiówka, gąsiory, płytki parapetowe, Lębork, 
tel. (0-59) 62·20-97 29166 

DYSTRYBUTOR listw grzew
czych, grzejników. wentylatorów, podgrzewa· 
czy wody. Sopo1, 1 Maja 30, 51 -17-50 30854 

KOSTKARKĘ do lodu, 82-85-20 
28931 

KRUSZKOP dostarczy żwir, piasek, 
pustak,, bloczki, 52-77-52/53 VAT 

31057 

KSEROKOPIARKI. faxy - nowe, 
używane, gwarancja, serwis, ma1eriały eksplo
atacyjne, 53-44-73 24555 
LADY chłodnicze - mięso, ciasta, lody; no
we i używane, tel. 41-40-38 w. 22 24738 

MEBLE sklepowe, biurowe, Baltservice, 
tel. 23· 76-93 22133 
MOZAIKA, 53-62-70 71013 
NASIONA -.Agro!", Pruszcz Gd., Baza 
GS, (0-58) 82-32-03 

23514 

OKNA drewniane z żaluzjami, zachodnie. 
używane, 2,70 x 1,55, 32-05-76 28535 

PRODUKCJA odzieży mod
nej, 23-65-57 69650 

SOLARIA Alisun, 31·84· 
30 24616 

WENTYLATORY Baltservice, tel. 
23-76-93 

BOAZERIA, 1el. 71-45-04 

BOAZERIE 70 OOO,- 48-73-31 

BOAZERIĘ 70 OOO,- 48-73-31 

69722 

29576 

28543 
CIĄGNIK MTZ 82, Star chłodnia. kombajn An
na, 51-14-29 71199 
DĄB, buk 3-letni. 816-651 

70994 

DESKĘ Aquarius 3,2 Bom Pacilic, Gdynia, 
Dembińskiego 7, po 16.00 65546 

DOMEK drewniany 37 mkw. ,Stolbud', tel. 56-
14-57 71203 
DRYLING kal. 7 x 65 x 12 z lunetą, stan ideal
ny, tel. 56-14-57 

71204 

DU2Ą ilość klamerek do bielizny sprzedam, 20 
sz1. 3000 zł, 1el. 56-06-21 2365611 
DZIAŁKĘ ogrodniczą w Nowym Porcie, tel. 31-
39-86 71202 
DZIAŁKĘ warzywniczą po 18 OO, 32-56· 1?i226 

GARAZ murowany, ul. Chylońska 90-92, wia· 
domość, 1el. 23-63-40 69939 
HURTOWNIA budowlana oferuje: bloczki, pu· 
siaki, gazobeton, cegłę, cement, wapno, styro
pian, tarcicę, papę, rynny, stolarkę drzwiową, 
zaprawę 'Atlas' oraz inne materiały budowla
ne. 'Kombud" Gdynia Dąbrowa, ul. Lubczyko
wa, tel. 290-303 31797 
KAPCIE damskie, męskie, dziecięce, poleca 
producen1, tel. 21-61-27 26156 
KOMPUTER Atari Falcon, 25-41-00 

KOMPUTER Amiga 600, na gwarancji, tel. 52· 
64-39 (po 16.00) 71579 

KROWĘ b. dobrą 30 I mleka oraz 2 jałówki 
cielne, Sz1angierski, Gdańsk, Płońska 21 71222 

KSEROKOPIARKI, faxy regenerowane, gwa
rancja, 52-15-81 

,,096 

LADY sklepowe, 31-22-01 74501 
MASZVNA do próżniowego zamykania, nowa 
RFN, s1oły metalowe masarskie, pojemniki, 
wanny wózkowe, wagi uchylne, kocioł gazowy 
200 I. Maszyna do cięcia · porcjowania mięsa 
z kością, hydrauliczna, nastawna RFN, Wejhe
rowa, 72-19-03 28205 
MASZYNĘ drukarską • dociskową, komplet 
czcionek do 1ypogratii, linotyp, grafopres, 
Wrzeszcz, Aldony 14, tel. 41-36-17 57641 

MEBLE skórzane, używane, nowe. Tel. 32-58· 
01 47165 
NOWĄ maszynę do prażenia kukurydzy, tel. 
47-68-41 

NOWY sklep drzewny, 25-47-14 

NR 53 ... sprzedam, tel. 51-65-57 

71197 

219()6 

74506 
ODTWARZACZE compactowe "Marantz', ma· 
szyny do szycia, maszyny do pisania, organy 
elektroniczne 'Yamaha', aparat do nurlcowa
nia, nowa szlifierka oscylacyjna do produkcji 
stolarskiej, Agencja 'Wibatur", Miszewskiego 
12/13, 41-37-13 

66588 

OKAlf JNA sprzedaż obuwia domowego mlo
dziezowego, dziecięcego - cena 15-17 OOO.
od pary, Spółdzielnia ,Wspólna Praca' - Lę
bork, ul. Wyczółkowskiego 6. godz. 9.00 • 
14.00 

OKNA dachowe, wyłazy, 48-57-59 64186 
PIEC do pizzy sweden grill do kurczaków z la
dą podgrzewaną, tel. 53-17 -07 wew. 296, od 
9.00 -17.00 

71226 

PLANDEKI, 71-19-36 
31501 

PRZYCZEPĘ gastronomiczną z wyposaże
niem (kuchenne, lodówka. zlewozmywak, 
ogrzewanie na gaz, oświetlenie prąd -gaz, 1el. 
po 20.00 (0-69-82)-47-88 

ROTTWEILERY, (0-69) 214-94 

ROWERY, 31-22-91 

71902 

24188 

SIATKI ogrodzeniowe, powlekane PCV, Rabi1-
za, transport bezpłatny, (0-59) 278-42 23539 

SPRZEDAM tanio parkiet bukowy, 71-23$60 

SPRZEDAM szczeniaki nowofundlanda, 1el. 
71-44-09 69779 
SPRZEDAM wagę wahadłową, tanio, tel. 71-
39-25 69695 
SZNAUCERKI średnie, rodowodowe - pieprz 
i sól, po championie, PO Ili i medalistce. Ewa 
Baranowska, 80-368 Gdańsk, Chłopska 34 
N69 64171 
SZNAUCERY olbrzymy - bez rodowodu, Koło 
brzeska 53 Bl11 

SZTAPLARKĘ elek1ryczną, kompresory, przy 
czepki samochodowe, zgrzewarkę punk1ową, 
żurawik stacjonarny, 48-73-31 26544 

SZTAPLARKĘ elektryczną, 53-91-40 
28605 

SUMAKI hodowlane. Cewice, tel. (0-59) 611 · 
481 71023 
TANIO kapustę kwaszoną, 41-97-31 71206 
TANIO spawarkę wirową, wózek do bu~i gazo
wych, giętarkę do blach, giętarkę do rur, pralkę 
automatyczną, 24-18-43 49392 
TANIO płyty korytkowe, 51-n-94 69650 
TELEFON Brzeźno, 43-44-66 71357 
VIDEO· kasety z roku 1993/94, 1el. 818-~71 

WODOMIERZE, sprzedaż, mon1aż, 51-~:J1~1 

ZAGRANICZNĄ spółkę z o.o. 37-37-75 71134 

ZAMRA2ARKĘ 600 I, po 18 OO 32-56-12 71225 

ŻAGLÓWKA 470, 52-75-20 70463 

t1······· · ;; Kupnor· 
PIANINA 'Legnica", 'Calisia" kupujemy, 
51-39·88 66Wl 
DĄB, buk, jesion suchy. Subkowy, tel. (0-69) 
368-545 26527 
DOMEK letn:skowy kupię, tel. 41-88-50 7405911 

FOTOAPARAT, obiektywy 57-77-19 55727 

OWERLOK 3, 5-nitkowy, tel. 78-34· 77 

SOLARIUM kup:ę, 41-88-50 
65396 

74059 
TELEWIZORY kolorowe, uszkodzone, 41-22-
85 64170 
ZAKUPIĘ książki S1an1sława Przybyszewskie
go. Również w języku niemieckim. Tel. 41 ·84· 
13 

71380 

lom&ard 
'"LOMBARD · pożyczki, Gdańsk. Wa
ty Piastowskie 1 (Zieleniak) li piętro, 374-234, 
37 4-534 oraz w b~ym Hotelu Monopol, 31-56-
31 wew. 0011 

20439 

"23-10-54 LOMBARD -korzystne po
życzki pod zas1aw. Gdynia, Morska 171 70397 

"23-67-17 w. 137 LOMBARD -RTV, 
samochodowy, złoto. Najtańszy komis. Sklep 
lombardowy. Dom Towarowy Chylonia, B91!l7 
"LOMBARD -samochody, RTV, złoto, 
Sopot, al. Niepodległości 743, tel. 51-15-~Q193 

"LOMBARD -samochody. RTV, złoto. 
Gdańsk-Przymorze, Kołobrzeska 39 F, tel. 53-
04·68 24192 
31-70-21 wew. 25 LOMBARD obok Zbroj9Mb 

51-47·12 · LOMBARD, So· 
pot, Hattnera 2411 58212 

CENTRUM lombard. 20·4kij 

LOMBARD samochodo· 
wy, 20-39-24 23201 

LOMBARD, komis tech· 
niczny Sopot, Podjazd 7, 51-71-18 3033< 

LOMBARD Żabianka pod przychodnią, 
57-80-91 23076 
LOMBARD - niski procent, Morena, ul. 
Marusarzówny 2/38, tel. 48-70-15 w. 51 14665 

LOMBARD - pożyczki, przyjmujemy 
samochody, 41-37-13, Wrzeszcz, Miszewskie
go 12/43 66566 

SUPERLOMBARD 20-24·01 
Gdynia, Warszawska 64 oraz Hala Targowa 
stoisko 38 61653 
FINANSUJEMY transakcje handlowe, 20-08-
13 65378 

MEDIUM - Poznam (osobę przewidują· 
cą przyszłość), tel. 31-03-66 7,so, 

WRÓŻKA. 23-66-25, 21-00-oló 14267 

ASTROLOG· Wróżenie· Tarot 51-40· 
51 63086 
POSZUKUJEMY firmy budowlanej zaintereso
wanej rozbudową naszego magazynu w za
mian za wyposażenie biura w meble, 51-58-11 
do godz. 18.00 30336 

WRóZKA. Prognozy pary, 21-13-13 65551 lO~-·--"SUPERWYCIECZKI!!! Do· 
okola świata!!! Hiszpania - Ponugalia!!! 'Wiba-
1ur', 41-37-13 66564 

'31-36-21 wew. 222 ISABEL· Dom Har
cerza. Supertania · Hamburg, Kain, Stuttgart · 
codziennie, Berlin, Wiedeń, wczasy krajowe 
i zagraniczne, domki 

6Wl7 

'41-52·29 .DEMPOLTUR" Tunezja, 
ubezpieczenia, Grunwaldzka~;k 

·ANGLIA· kursy językowe, Izrael, 
Turcja, Wiochy, Hiszpania, Francja, kraj· 
wczasy, ubezpieczenia, przejazdy oferuje 
Pegrotour Gdańsk, Grunwaldzka 569, 
godz. 11.00 -17.00, 52-24-33 31147 

·EURO·TOUR. 51-66-60 (10.00. 
17.00). Przewozy międzynarodowe. Wycieczki. 
Wynajem mikrobusów 31129 

•IT ALIA!!! Ośmiodniowa· 4 OOO OOO.
Szwajcaria!!! Dziewięciodniowa • 5 
ooo OOO,- Anglia!!! Dziewięciodniowa • 
5 900 ooo. Hiszpania!!! 
Ośmiodniowa · 8 800 
OOO,· Przewozy!!! "Wiba· 
tur'', 41 ·37-13 66555 

'OŚWIATA-LINGWISTA za· 
prasza dzieci i mlodzież na obóz do Somin k. 
By!owa. Konie. żeglars1wo. języki obce In· 
formacje: 32·98-88, 32·49-71-25„26 
21-96-12, 72-21-66 LEOTOUR · Bornholm, 
Korsyka, Helsinki, kolonie! 31733 

31-27-00 GROMADA. 31-66-41, 20-
42-16. 51·14-39. Li1wa, 
Druskienniki · sanatorium, wczasy, 
kolonie. Przewozy autokarowe - Europa. 
Berlin, Wilno 31102 

57-57-52 · MIKROBUSEM 573<9 
ALBATROS· Italia, Hiszpania· 
Bornholm. Wczasy krajowe · gdzie 
zechcesz!!! 20·17-78wew. 115 6n55 

ANGLIA· kursy językowe, 374-66431139 

AUTOCENTRALA - Naj1ańsze 
przewozy ,cudzym samochodem', autokarami 
· codziennie: Niemcy, Benelux, Fran
cja, Anglia, Włochy, Hiszpania: Konku· 
rencyjny wynajem mikrobusów; 374-
406, 374-664 31137 
AUTOCENTRALA · przejazdy 
codziennie: Paryż, Lyon, Nicea. Mar
sylia, Portugalia, Barcelona. Uoret, Madryt, Sa
ragossa, Malaga, Dania. 374-406, 374-~ 123 

BAL T • TUR· przewozy mikrobusami 
i autobusami - Europa, do Niemiec zniżka 100 
tys. zł, - wczasy odchudzające w Jastrzębiej 
Górze, -turystyka zagraniczna i krajowa, · wizy 
Kanada, USA, inne, • ubezpieczenia, - wyna
jem mikrobusów. Sopot, ul. Kościuszki 12, tel. 
51-64-44, 51-75-14 

R-671 

BT "Esmo" . wycieczki, wczasy. oba· 
zy, kolonie · Wiochy, Hiszpania, Francja, An· 
glia, Grecja, Turcja, Szwajcaria, Bawaria, Au· 
stria, Węgry, Słowacja. Przewozy - cała Euro· 
pa, Gdańsk, Targ Drzewny 12/14, 31-71·1Js50 

DOMINIKA. Na~ańsze przewozy -Eu· 
ropa, 31-01-71 66608 

DRUSKIENNIKI Litwa sanatonum 
14 dni. Prima - Tour Gdynia, pasaż Dworca 
PKP, 20-13-42, 51-18-96 

5681 

EST -przejazdy autokarowe -Niemcy, 31-55-
25, Brama Wyżynna (siedziba PTTK). Biuro Bro
kerów, 31-28-61/407 (siedziba NOT). Falcon 
Centrum Handlowe Zaspa, 57-44-52 Panda 
• Tczew (0-69), 31-46-60 31101 

FALCON bilety au1obusowe Europa, wy
cieczki kraj, zagranica. Wynajem autokarów. 
Centrum Handlowe Zaspa, Box 3, 57 -44-~~ 

GRECKIE Biuro Podróży 'Barkost', 
Starowiejska 1, 21-95-16. Wycieczki: Gre· 
cja, Kreta. Cypr, Wiochy, Hiszpania, Tune
zja. Przewozy aU1okarowe -Europa, bilety pro
mowe Włochy · Grecja 68609 

HALLO, · przewozy, Kolonia. 41· 
78-18 639~ 
HISZPANIA. Wiochy. Anglia· wcza
sy, wycieczki. ,Muza', 31-76-10 8661312 

INTERGLOBUS Gdańsk, tel. 31. 
60-18. Najtańsze przejazdy luksusowymi auto· 
karami do Niemiec (Hamburg. Lubeck, 
Kieł, Flensburg). Dania -Kolding, Fredeiy
cja, Velje, Arhu5.i Randers, Alborg, Frederik
shavn. Angha . Venia, Eindhoven, An
twerpia. Lille, Calais, Dover · Londyn 66616 

JURMAŁA -sanatoria, wizy i vouchery 
do Rosji. .Akva', 20-45-20 65520 

KOLONIE: góry, konie, angielski, wind· 
surfing, jachting, 20-18-38 69685 

KONTYNENTY - luksusowe wy
cieczki Paryż, Eurodisneyland, Wiochy, Hisz · 
pania, Legoland, 374-664 31138 

LONDYN • Manchester -
największy wybór połączeń . .Muza', 31 ·7~8 

ŁAD Żabianka. 57-74-08. Bilety • 
Europa. Superwycieczki Druskenniki, Dor,.g~ 

MARSYLIA · Madryt. Paryż, 
Lyon, Niemcy Benelux - przewozy. ,Muza', 31 · 
76-10 6861311 

MAXITOUR · przewozy Anglia, Wło
chy, Hiszpania, Francja, Belgia, Holandia, 
Niemcy, codziennie, Hamburg, Kain, wczasy, 
kolonie, 41-80-74 31150 

MŁODZIEŻOWE górskie 
obozy wędrowne, Globex, 20-07-27, 20-
37-06 68601 
MORAWY· jaskinie(!!!), wypady do 
Wiednia, luksusowy hotel, wyżywienie, własny 
dojazd· 6 -13.08 · 'Balticana', 51-20-74 31135 

MORSKA Agencja Turystyczna 31-87-
11. Wczasy, wycieczki, kolonie. Obóz koryi~79 

NEPTUN - koncesjonowane przewozy 
do Niemiec. Wynajem autokarów, 32-34-~130 

NORD Gdynia, Jana z Kolna 4, 20-14-05, 
20-66·66. Ekspozytura · Rajska 6 • NOT, pok. 
205, tel. 31-28-61 w. 205. Koncesjonowane li
nie Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, Londyn. 
Komfortowe autokary 31131 

NORD 20-14-05. Poby1y wypoczynkowe 
i wycieczki Wiochy, Tunezja, Lazurowe Wy
brzeże. Atrakcyjne kolonie i obozy młodzieżo
we w Czechach 

3113111 

PAŁANGA · atrakcyjne pobyty sanato
ryjno-wypoczynkowe· ,Balticana' 51-20-;4134 

PARYŻ+ Eurodisneyland +Bruksela· 6 
dni, hotele, wyżywienie· Balticana, 51 ·2037Ao 
PARYŻ· nowa, koncesjonowana linia 
Biuro Podróży "Olivia, Gdańsk, Rajska 6, 
31-13-24, 31-79-14, Wrzeszcz, Grunwaldzka 
76(18, 41-12-31 , Sopot, Monte Cassino 25, 51· 
38-39, Gdynia, Kilińskiego 6, 20-73-62 31123 

PETER·LEO - Hamburg · tanio, szyb
ko i w_y9_C1dnie. Video, kawa, posiłek. 31 · 
38·37 68940 

PRZEWOZY Rzym . Florencja, 
Bolonia, Wenecja, Wiedeń , 31-12-15, 31 ·m~ 
PRZEWOZY, Rzym, Turyn 
oraz cała Europa, Ventus, Grunwaldzka 116, 
41-62-41 24195 

ROKI· TRANS - atrakcyjne Włochy· 
Paryż • Zamki • Hiszpania· przewozy Niemcy. 
Wynajem autokarów, 41-07 -18, wieczorem 32-
78-51 

31117 

SKIFF -przewozy Benelux, Niem
cy. Wye1eczkl Frantja, Hiszpania, Włochy, 31 · 
95·31, 31-23-46 31145 

SZWAJCARIA objazdowa - lipiec, 
1 O dni niezapomnianych wrażeń • Batticana, 
51-20-74 31106 

USA, Kanada, w"ir{, bilety lotni· 
cze. Ventus, Grunwaldzka 116, 41-62-j,\96 

WCZASY • Sobieszewo. 
komfortowe domki, basen, 38-07-75 65385 

WCZASY · Gotuń. Zalakowo, Gotubie, 
Pijawki, Augustów, inne, 31-15-01 2%60 

WCZASY · Kaszuby, góry. 'Muza", 31· 
76-10 • 68615 
WCZASY. Dzieci taniej, 1e1. 20-1 s-~11 

WŁOCHY · Gargano (tanie apartamen 
ty); Rzym · Os1ia (bungalowy) · pobyty indywi· 
dualne· .Balticana', 51-20-74 31136 

WŁOCHY - Gargano, Rzym· Ostia· 
pobyty indywidualne -Balticana, 51-20-7111 1 

ADRIA TICA Vacanze • przewozy do Wioch, 
, wynajem kwater· tanio, 31-30.()6 

71033 

BTU "Maciek" codzienne prz~Lazdy do 
Hamburga-Lubeck, Kieł • 
Bremen Ubezpieczenia. Wynajem m1· 
krobusów. Gdańsk (Zieleniak li piętro) p. 215 
c, tel. 37 4-448 wieczorem 47 -98-28 67882 

CENTRUM .P!Zejazdów autokarowych, bus 
Berlin-Hamburg poniedziałki, śro
dy, pią1k1. ,Globex' 20-07-27, 20-37-06 68602 

DOOKOŁA trancji · trampingi, 374-
406 

311-40 

HARCTUR . obozy, kolonie, wczasy - Swięte
go Ducha 119, Gdańsk· 31-13·29 31148 

HARCTUR • Hiszpania, Wiochy - obozy mło
dzieżowe, 31-17-44 3114811 
HARCTUR -Eurodisne~and. Legoland -31-13-
29 3114812 
KASZUBY -atrakcyjne wczasy nad jeziorem li· 
piec-sierpień,81-51·11 w.20-23 23651 

KOLONIE. obozy -57-86-80 · 'Spółdziel~ 

MARINTEX, Heweliusza 11, Gdańsk • 31-68· 
27 w. 411 zaorasza na wypoczynek: - Morze 
Czarne - Krym · 14 dni samolotem Boeingiem 
737; - Wysokie Ta1ry · Słowacja; · Adriatyk 
lstra ChoJWacja; - Turcja, Tunezja;· Bilety lot
nicze i aU1okarowe 28061 
MIESIĄC w Hamburgu (18 lipca -18 sierpnia), 
2-pokojowe niezależne za podobne w Gdań· 
sku, Wrzeszczu, Sopocie. Może być rodzina 
z dzieckiem, tel. 0049-40/34-49-93, tel. grzecz. 
Gdańsk 41-33-05 

MIKROBUS, tel. 20-18-38 

MIKROBUS, 53-07-97 44005 
POSZUKUJĘ mikrobusów na stalą współpracę 
Europa Zachodnia, 31-23-46 3, ,.2 

PRZEWOZV mikrobusem. 32-l&i<lp 

PTIK · Krym, kolonie, 21-77-51 
69900 

WCZASY nad jeziorem Pensjonat 'U Wład
ka", tel. 81-95-11 w. 65 74064/1 
WYNAJEM mikrobusów, 23-70-03, 23-71-76 
(wieczorem) 65105 

(Eł ZGUBY 
UNIWERSYTET Gdański unieważnia legityma· 
cję studencką nr 67 4 76 na nazwisko Paweł Mi
chalski 71391 

(a HURTOWNIE 
'MEBLE ogrodowe, grille, zegary, Souli, 
tanio, 1el. 390-319, Jedności Robo1niczej ~ 

BATERIE ceny produncetów: Centra, 
Elektron, Energizer. Maxell, Panasonic. Phi
lips, Rayovac, Varta, Wonder. Latarki · 
kilkadziesiąt wzorów, Osram - źródła 
światla Zasilacze - ładowarki. Ze· 
gary, budziki. Hurtownia Baltrade. 
Arkońska 11, Gdańsk -Przymorze, tel. 5 2· 
20·20 24932 

DESKA parkie1owa, mozaika, parkie1, pa· 
nele ·wykonawstwo.Gdańsk, Dragana 12, 32-
76-51 23130 
HURTOWNIA odzieży używa
nej · nowa dostawa, Wielkopolska 54, 22-
48·06 69696 

6 lipca 1994 

fJPRAI01JlONOIIIA , 
BIURO rachunkowe. 57-57-20 

' 68284 

CENTRUM Stomatolo· 
giczne Vis · Dent . specjaliści or
todoncji, chirurgii stomatologicznej, pro1etyki, 
anestezjologii, 41-92-96, 41-85-04 27626 

"'31-89-53 20-68-16 
ALKMEDYK, stany poal· 
koholowe, esperal 59876 
"31 ·89-53, 20-68-16 
LARYNGOLOG, pediatra, 
psycholog 5987611 
"31-89·53, 20-68·16 
LEKARZ domowy -wizyty spe
cjalistów, dzieci, dorośli, EKG 5987912 

"0ŚRODEI,( Diagnostyki 
MedyczneJ Gdynia, ul Starowiejska 
47 (wejście od Dworcowej), tel. 20·13· 
59. Echokardiografia (dorośli i dzieci), EKG 
komputerowe, USG (dorośli, dzieci), gastro
skopia, rektoskopia, laboratorium. Konsultacje 
specjalistów 74055 

•ALKMED. 41-42-44. Domowe leczenie 
stanów poalkoholowych. 
Esperal 257~ 

·PEDIATRA. 51-97-64, wizyty. Joanna 
Stefanowicz 25750 
·PSYCHIATRA. 51-97-64. Piotr 
S1etanoW1cz 25745 
20-46-62 DERMATOLOG alergolog, dr Romu
ald Olszański, Gdynia, Władysława IV/38, 
8/17, codziennie 16.00 - 18.00 69739 
CHIRURG Marek Łącki, wizyty, 31-25· 
26 30103 
CHIRURGIA ogólna i kosmetyczna. 
Ledwożyw, Sopot, Pulaskiego 33, po
niedziałek. środa, 16.00 -18.00, 51-74·3!łi074 
ENDOKRYNOLOG · ginekolog. 
ginekolog dziecięcy, Ewa Stefanowicz · Kuja
wa, 39-03-04 68841 

GINEKOLOG B1eguszewski, 41-19-
85 

GINEKOLOGICZNY gabine1. 
Testy ciązowe, porady, 51-33-68 

63031 

INTERNISTA· wizy1y. 41·31· 
02, 24-89-87 64236 
INTERNIŚCI. wizyty. 53·42· 
59 

64173 

MASAŻYSTA 71-30-66 69629 ' 
MEDICUS • 56·38·28. Opolska 
8, stomatologia, protetyka, lekarze specjaliści, 
USG 23766 

NEUROLOG Jan Niżnikiewicz. Szcze
cińska 32. Również wizyty domowe, 56-1 sti 
NORD·MEDICA · USG. ga
stroskopia, porady, 51-05-04 Sopot, Kościuszki 
58 63089 

PIEL{GNIARSTWO Wizyty do· 
mowe, zabiegi, opatrunki, opieka i rehabilita· 
cja. 56-10-13 6325() 

SALON Medyczny dr Kreps 
Gdynia, Starowiejska 23. Echo· 
kardiografia, USG brzuszne, ginekologiczne, 
położnicze, urologiczne, szyi. piersi. Gastro· 
skop1a, EKG, laboratorium. Biopsje, zabiegi 
chirurgiczne. laryngologiczne. Terapia bólów. 
Prof. Szczurowicz - rozrod
czość. ginekologia. Tel. 20-18-11 22156 

UROLOG Andrzej Matejczuk, Gdańsk. 
Kaletnicza 3:7, poniedziałek. środa 15.00 · 
17.00 68037 

WYJAZDOWA Pomoc Lekarzy Spe
tjalis1ów, 57-33·33. Wizyta 300 000,- 64078 

ZEZ · naświetlania. ćwiczenia, Wrzeszcz, 
Uphagena 8, 41-30-40 

AMERYKAŃSKIE aparaty słuchowe. Gwaran
, cja, serwis. ,Maytone" Wrzeszcz, Głogowska 
11, 56-05-74 37312 
MASAZYSTA, 71·14-51 69748 

NORD • MEDICA • USG ginekologiczne, 
stawów biodrowych, EKG, kolonoskopia, 51-
05-04 

63090 

PSYCHOTERAPIA. 41-48-68 64269 

SPECJALISTA chorób wewnętrznych. Mariusz 
Madaliński, 41·63-29 70958 

TELMED. 5n-051 · in1emista. EKG, ped;~ 

WY JAZDOWA Pomoc Lekarska dzieci, dorośli, 
EKG, 57-63-25, 56-27-40 25729 

Stontatologic:ine 
'PRZVCHODNIA Prywatna. Polanki 71, 52-35· 
58 - Specjaliści: s1omatologia kosmetyczna • 
lakowanie zębów -protetyka, ortodontja 66038 

ASDENT · specjaliści stomatologii ogól
nej, protetyki, cnirurgii stomatologicznej, orte>
doncji • pon. • pąt. 9.00 · 19.00 soboty 
9 OO· 15.00. ,Dom Towarowy Chylonia' -
parter, 23-62·17wew.186 66762 

DENS · Prywatny Gabinet Dentys1yczny. 
Gdańsk, ul. Długa 67168 Codziennie 8.00 -
20 oo. soboty a.oo - 14.00. Rejestracja • 31 • 
12-58 71913 

NODENT - Stomatologia, protetyka. 
Pruszcz Gdański, Kochanowskiego 22 D. 82· 
34-72 

63342 

STOMATOLOGIA, prote· 
tyka. Gdańsk, Kotodzieiska 4. 31-70-21 w. 
62 63529 
GABINET Stomatologiczny + RTG, tel. 47-92-
21. Codziennie. Wrzeszcz, Migowska 42 ~204 

STOMATOLOG - Jolanta Lewandowska, Slą
ska 51125, codziennie, 21-17·61 

49376 

ZA TRUDNIĘ stomatologa i pomoc stomatolo· 
giczną, 39-48-63 

71-410{1 

Inne 
APARATY słuchowe -dobór, 
sprzedaż, serwis, · konsultacje logopedyczne 
i audiologiczne, • indywidualne wkładki dousz
ne oraz osprzęt pomocniczy dla osób z wada
mi słuchu i mowy. Gdańsk, ul. Kartuska 245 B, 
(9.00 -18.00). tel. 324-187 w. 38 28609 

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ~AMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ- BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w.127, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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11800 

Centralne Towarzystwo 
""-'--' LEASINGOIA/E SA. 

dz bą w Warszawie 

UMOŻLIWIMY Cl ZAKUP: 

U MASZYN I URZĄDZEŃ ...J SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH 
O KOMPUTERÓW U ORAZ INNYCH SRODKÓW TRWAŁYCH 

PRZEDSTAWICIELSTWO W GDAŃSKU 
ul. CZARNY DWÓR 6, 80-365 GDANSK, tel. 53-12-71 w. 81, fax 53-20-72 

Corolla 1,4 XLI hatchback, 5 drzwi, katalizator, 16 zaworów, wielo
punktowy wtrysk paliwa, centralny zamek, dzielone i składane tylne siedzenia. 
Poprzednia cena • 279 700 OOO zł, cena obecna - 245 800 OOO zł.* 

Carina E 1,6 GLI sedan, 4 drzwi, katalizator, 16 zaworów, wielopunktowy 
wtrysk paliwa, ABS, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, elektrycznie 
otwierane szyby i regulowane lusterka. 
Poprzednia cena - 420 600 OOO zł, cena obecna - 383 OOO OOO zł.* 

Starlet XLI, 3 drzwi, 1.3i. wielopunktowy wtrysk paliwa, 
12 zaworów. katalizator, składane tylne siedzenia. 
Poprzednia cena - 229 600 OOO zł, 
cena obecna - 205 700 ooo zł.* 
Liczba samochodów przeznaczonych do promocYlnei sprzedaży ograniczona. 
"Ceny nie uwzględnia1ą 22"/o podatku VAT oraz kosztów wydania samochodu 
Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. 

ANRO·TRADE, 84- 209 Chwaszczyno k/Gdyni 
ul. Gdyńska 56, tel.lfax (0-58) 52 59 21 

,., ... 

f)rlUNEWfOX 
All!OO'ZO'NAtl!' C(A[fQ 

GD~-Bl1Jlm. u łozy OC A 
tei'f<ll41-\2-łó 

4.J-52-ó)~e,; l2 
HYUnDAI 

NAJWl~KSZY SAMOCHÓD 
= W SWOJEJ KLASIE! 

TARPAN HONKER 
4x4 

z silnikiem J\,ECO 2,5 D 
nowy atrakcyjny leasing 

operacyjny. 8,6' , rocznie. 
C,enyjuż od 286 mln zł ~ VAT 

ASO Tarpan Honkcr 
80-717 Gdansk 
ul. Miałki Szlak 48/50 
tel.Uax. 31-84 67 

BANK 
"AGROBANK" 
ul. Marynarki Polskiej 148 

tel. 43-06-17, 43-06-23 

Gdynia 
Gdańsk Główny 

Przyjmuje terminowe lokaty 
i wkłady 

oszczędnościowe oprocentowane: 

z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 

10 dni 19 % 
11- 29 dni 22 % 

1 m-cznym 25 % 
2 m-cznym 27 % 
3 m-cznym 33 % 
6 m-cznym 34 % 
9 m-cznym 35 % 

12 m-cznym 36 % 
24 m-cznym 44 % 

I - -- ~ - - - - -~ - - - - --

p A A E .z 

ADAX 
PEFłsONA1 COMPUTER 

Gdańsk 80-3 79 
ul.Śląska 39A 
tel. 53-99-65 
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c1~·· 
-y~O~O Tylko 11o ,lt:87 

wig testu magazynu ""HIP (9/93) : 
najleps wskaźniki - CENA I WYDA.J;NOŚĆ 

- CENA I JAKOŚC 

ena z V AT-em : 

Szkoła tuż , tul ! 
386 SX-40 MHz; 170MB HDD - cena_z_V AT :em_;_13-!...4!)0.Q_00-1: 

Nasi Partnerzy: 
PC-Partner Gdańsk-Wrzeszcz ul Grunwaldzka 141 tel 48-43--63 

~Ei\tr-;s 0ui° c~~~~·ts~'.i\3 1iela°';:?~~rss; tel 
41 • 19

•2b 
NIKO ul Roszczyn,alsk,ego 4 Rul1\la tel 71-07-86 ' 

SAMOCHÓD DLA KAŻDEGO! 
Chcesz mieć własny samochód 
nowy, używany"! Zadzwoń do nas! 
Od trzech lat prowadzimy atrakcyJną 
sprzeda:i-. w systemie kredytowo
ralalnym. Tylko 5% w skali roku 

GDAŃSK, ul. Grunwaldzka 258 tel. kom. 090202349 

w koml5ie Big Autohandel 
ELBLĄG, ul. Żeromskiego 3a, tel.J1ax 34 14 68 

WARSZAWA, ul. Gen. zajączka 1/S, tel.JTax: 39 14 99 

KRAKÓW, ul. Zakopiańska 288, 1el.Jfax 67 62 26, 67 68 60 
R-1260 

ZAKŁAD USŁUGOWO-TECHNICZNY 

SUPOŻ 
Gdynia, ul. Małopolska 14, tel./fax 22-48-15 

oferuje: 
- usługi w zakresie remontu sprzętu 

gasniczego, /egalizacji butli stalowych 
oraz 
- sprzedaż gaśnic, agregatow gaśniczych, 

szafek hydrantowych, węży tłocznych, 
lącznikow, kocy gaśniczych, znaków 

2~ 1
22 --18-15 fotoluminescencyjnych, instrukcji ppoż., itp. 

VOLVO 
NOW A SERIA 400 
Volvo 440 i Volvo 460 

WOLNE 
SERIA 800 
Volvo 850 i Volvo 850 T-5 

OD 
Nou,y ko11ty11ge11t 
Nowe ce11y 

CŁA 
Autoryzowana 

~ 
Stacja Obsługi 

DEALER 
i11i. Kr::ys::tof Drywa 

Gdynia, ul. Słoneczna 7 
tel. 24-32-12 

"VOL"VO 
VOLVO AUTO POLSKA Sil zoo 

Poznaj przedsmak wakacji w Twoim Przyjdź z całą rodziną, weź udział w zaba- A może spędzisz z nim wakacje? Kto wie. r-- - - • - ----- - - - - -- -- ------ -- - -------- -- '--X-----i 
salonie FIATA! Letnią przygodę możesz wie i poważnie porozmawiaj o wyjątkowo Koniecznie weź udział w imprezie, która 

zacząć od ... wygranej w jednym z wielu atrakcyjnych warunkach kupna nowych sa- potrwa od czwartku do pełnej atrakcji 

konkursów, jakie FIAT przygotował dla mochodów FIAT. Obejrzyj je z bliska, niedzieli włącznie, od 7 do I O lipca, w po· 

Ciebie podczas „drzwi otwartych" w auto- dotknij ... Spójrz, jak nowoczesny, kamfor- niższym salonie sprzedaży. FIAT zaprasza 

ryzowanych salonach samochodowych. towy i piękny jest nowy FIAT Punto. Cię na wakacje! 

DEALER FIATA ZAPRASZA OD 7 DO 10 LIPCA 

PTHM 
Gdańsk 

ul. Gen. Hallera 132 
tel. 41-30-62 

Kupon uprawniający do udziału w loterii. 
'-

Wpisz swoje imię, nazwisko i adres. 

Wytnij kupon i zabierz z sobą. 

.Fi I 'A / T 

mm REDAKCJA NIE ODPOWIADĄ ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGi:..OtiLf:N • tilUHA OuŁUSLEN: Gdansk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50·41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70·94 

I 
I 
I 
I 
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• Bogaty asortyment 
• Promocyjne ceny 
• Wygodne zakupy 

/ • Pokazy i degustacje 

~ rJ@ ~!kU@~y o:1g;/[)@if@[fjJ D !JJJ1 
WJ ©ił@11~U{® 

Zapraszamy 
Szczególnie polecamy: 

MORENA - Supersam przy ul. Arctowskiego 3 
Zapraszamy pon. -piąt 6.00 - 27.00 

sobota 7. OO - 7 5. OO 
niedziela 9. OO - 14. OO 

CHEłM - Supersam przy ul. Biegańskiego 25 
- Na;tańszy sklep w osiedlu 
- Wygodny doiazd -parking przed sklepem 
Zapraszamy pon.- piąt 6.00-20.00 

sobota 7. OO - 15. OO 
Rw·l 114/6 niedziela 8.00 - 15.00 

ł ~\ HURTOWNIA· Sklep .SKAT" 
&. / \ ' Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 3, telJfax 058 53 16 61 

.!§ ~-\ Hurtownia SKAT li 
·c '-'- 83-000 Pruszcz Gdański, Nowowiejskiego 24 A l J.:a-.;,;- tellfax 058/82-20-81, tlx 51-22-40 
l ~L..J. KLEJE DLA BUDOWNICTW A 
.8 do glazury, styropianu, korka, parkietu, 

sylikony, fugi, wylewki i inne 
płytki podłogowe granito - gres 

GLAZURA WŁOSKA - Klinkier 
Płytki podłogowe, przeciwpoślizgowe, parapety, 

stopnie, cegła klinkierowa niemiecka, pianka uszczelniająca 

·· Fir~a' !Hot °-ogs l<ing" n.a ... · 
;:;,: \:. 

I. Doskonafe warunki dzierżawy 
. .. 2. Dobra lokaliZacja. 
·· ··~·· · 3. Zaopatrzenie,. serwis i szkolenie. 

· Zapraszamy 
· Tel. w godz.· 18.00 - 20.00 

. 24-25-70 

MSpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą ... • 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 czerwca 1994 r. 
po długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas 

ś. t p. 

JÓZEFA POPŁAWSKA 
Msza św. zostanie odprawiona dnia 6 lipca 1994 r. 

w kościele Najświętszego Serca Jezusowego o godz. 8.30. 

74907 

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.45 
na cmentarzu Srebrzysko. 

•Nie widziana, nie słyszana, ale zawsze będzie z nami.• 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 1 lipca 1994 r. po krótkiej 

i ciężkiej chorobie, opatrzona świętymi sakramentami zasnęła w Bogu 
najukochańsza Matka, Teściowa i Babcia 

ś. t p. • 
URSZULA DARAZ 

zd. ZOCHOLL 
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele św. Stanisława 

w Gdańsku dnia 6 lipca 1994 r. o godz. 7.30. 
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00 na cmentarzu Łostowickim. 

Pogrążona w smutku Rodzina 
54221 Prosimy o nieskładanie kondolencji. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 4 lipca 1994 r. zmarł 

ś. t p, 

mgr inż. WŁODZIMIERZ 
DREWNOWSKI 

Msza żałobna odprawiona zostanie dnia 7 lipca 1994 r. 
o godz. 8.30 w kościele Serca Jezusowego 

56344 

we Wrzeszczu na ul. Mireckiego. 
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia 

o godz. 14.00 na Srebrzysku. 

Pogrążeni w smutku 
i rozpaczy zawiadamiamy, 
że dnia 28 czerwca 1994 r. 

Rodzina 

na statku m/s "Uniwersytet Wrocławski" 
odszedł na wieczną wachtę pozostawiając 
po sobie pustkę mój najukochańszy Mąż, 

nasz Ojciec, Teść i Dziadziuś 

MACIEJ WYSt.OCKI 
Żył lat 48 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 
7 lipca 1994 r. o godz. 11.00 

w kościele pw. Przemienienia Pańskiego 
w Gdyni-Cisowej, ul. Kcyńska. 

Pogrzeb o godz. 12.00 
na cmentarzu parafialnym przy ul. Owsianej. 

Żona, Córka i Syn z Rodzinami 
28307 

NAJTAŃSZE ATESTOWANE KOTŁY C.O. NA OLEJ OPAŁOWY 
Palniki niemieckie HANSA, zbiorniki tworzywowe na olej opalowy, 

emaliowane podgrzewacze wody 65-200 I 5 lat gwarancji. 
Produkcja - ,nontaż - gwarąncja - autoryzowany serwis 

PPH „THERMEX" WŁOCŁAWEK 
ul. Jarzębinowa 27, tel. 37-17-67 

6 lipca 1994 

I/Ili BANKOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ {4lj ~1 ~RP~ 1 REASEKURACJI ,,HEROS-LIFE" s~. 
. Oddział w Gdańsku 

poszukuje kandydatów do pracy do obsługi sieci komputerowej. 

wyłączny przedstawiciel firmy HANSA OEL-UNO GASBRENNER GmbH 
DELEGATURA - Gdynia, ul. Słupecka 12 a ------------

Kandydaci powinni posiadać wykształcenie min. średnie+ dwuletnia szkoła komputerowa, wiek do 30 lat. 

Kandydaci winni zgłosić się do BTUiR "HEROS-LIFE" S.A. tel. (058) 21-04-33 
27784 RATY KOTŁY 23 - 300 KW Oddział w Gdańsku, ul. Chmielna 81/82 lub telefonicznie: 31-42-86 do 88. 

29 182 

r----~---------------, r;;;; 
I R d G . s . G . I . S'l,l~)ll)l~E 
I a a mmy w mętow1e ramcznym 1 .. - .. - .. - ·; - .. - . ', ', ,.v ł zv·r 0'•\J t~) przyjmuie zgłoszenia kandydatów na Wóita . ~ .,_ .:-:• .. __ '.1. '~-

,,BAŁ I Gminy Smętowo Graniczne. I LAMINOWANIE 
I I w 
I Termin składania zgłoszeń upływa dnia 8 lipca 1994 r. o godz. 13.00. I 
I I 
I Szczegółowych danych o warunkach zgłoszenia udziela Urząd Gminy, I 
I tel. Kopytkowo 20, Smętowo 33. I 
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R.:!1:.J 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Zarząd Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani" 

w Gdańsku 
ogf asza przetarg na wynajęcie pomieszczeń użytkowych 

z przeznaczeniem na działalność biurową, handlową 
lub usługową w niżej wymienionych budynkach: 

1. Lokal użytkowy w pawilonie handlowo-usługowym 
przy ul. Czyżewskiego 14-16 o pow. 1 S7 m'. Cena wywoławcza 55 OOO złmr. 

2. Lokal użytkowy w pawilonie handlowo-usługowym 
przy ul. Bitwy Oliwskiej 34·36 o pow. 192 m'. Cena wywoławcza 65 OOO z!:m' 

3. Dwa pomieszczenia w budynku wolno stojącym parterowym 
przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 A o łącznej pow. 40 m'. Cena WfWOławcza 55 OOO zł/m' . 

4. Pomieszczenie w budynku Grunwaldzka 609, niski parter, o łącznej pow. 217,3 m' 
· 12 pomieszczeń średnio po 18 m' każde. Cena wywoławcza 50 OOO zl;m· 

Bliższych informatji na temat lokali udziela Dział E~ploatacji 
• tel. 52-40-34 lub 52.0S-42. 

Wadium w wysokości 1 oo OOO złim' należy wpłacić do kasy Spółdzielni 
w dniu 19.07.1994 r. na pół godziny przed przetargiem. 

Przelarg odbędzie się w dniu 19.07.1994 r. w Zarządzie Spółdzielni 
w Gdańsku-Oliwie, ul. Grunwaldzka 569, pokój nr 5. 

· godz. 9.00 -lokal przy ul. Czyżewskiego 12-16 
-godz. 9 .30 -lokal przy ul. Bitwy Oliwskiej 34·36 
-godz. 10.00 - lokal przy ul. Bitwy Oliwskiei 14 A 
· godz. 10.30 -pomieszczenia w budynku Grunwaldzka 609 

Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub całości 
bez podania przyczyny. 29325 

,- -• -. 

Dnia 1 lipca 1994 r. 
zmarła długoletnia emerytowana Nauczycielka 

ś. 'i' p. 

MARIA TOŁWIŃSKA 
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

i Złotym Krzyżem Zasługi, wspaniały Pedagog 
I Przyjaciel młodzieży, Wychowawca wielu pokoleń muzyków. 

65611 

Pogrzeb odbędzie się 6 lipca 1994 r. o godz. 13.00 
na cmentarzu Witomińskim. 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, 
Pracownicy i Młodzież PSM I st. w Gdyni. 

Po ciężkiej chorobie odeszła nasza dobra, 
kochana Żona i Mama 

ś. t p. 

BARBARA MALEWSKA·FIGWER 
lekarz medycyny 

Przyjaciół, którzy zechcą dzielić z nami smutek i ból rozstania, 
zapraszamy na cmentarz Komunalny w Sopocie w czwartek, 

7 lipca 1994 r. o godz. 14.00. 
Nabożeństwo zostanie odprawiona tego samego dnia 

o godz. 8.00 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego 
przy ulicy Malczewskiego w Sopocie. 

74718 Mąż z Synem i Rodzina 

Dnia 2 lipca 1994 r. zmarła 

BOGUMIŁA MIKULSKA 

76001 

lat 37 
Msza św. odprawiona zostanie w ::lniu 

7 lipca 1994 r. o godz. 6.30 
w kościele Mariackim w Gdańsku. 

Pogrzeb dnia 7 lipca 1994 r. o godz. 11.30 
na cmentarzu Łostowice. 

Pogrążona w smutku 
Rodzina 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że zginął tragicznie nasz nieodżałowany Kolega 

CiRZECiORZ Ci AP A 
lat 28 

Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia składają 
Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z Prywatnego Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego Mega w Gdyni. 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 7 lipca 1994 r. 
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 10.30 

w kościele w Bożym Polu, po czym nastąpi wyprowadzenie 
3191s Zwłok na cmentarz parafialny. 

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 4 lipca 1994 r. 
zmarł nasz ukochany Mąż, Ojciec, Brat, Wujek 

ś. t p. 

KAZIMIERZ BASKA 
lat64 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 
6 lipca 1994 r. o godz. 10.30 

na cmentarzu parafialnym Łapiszewo - Starogard Gdański. 

65608 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się po mszy św. 
na miejscowym cmentarzu. 

Pogrążona w smutku 
Rodzina 

ul. Zgoda 8 
GclańsW,1. Jedn. RotiotniczeJ 43/45 

-u- 39-00-31 wew. 223 
Gdańsk-Chełm, ul. tJa Zboczu 20 

ff 32-96-27 74097 

ogłasza nieograniczony prretarg ofert 
na niżej wymienione samochody używane: 

(cena ~olawcza nie zawiera podatku VA17 

Firma sprzeda sprzęt -
remontowo-montażowy, 

narzędzia monterskie 
i ślusarskie 

Nazwa 

l. Tarpan S-237S 
(po wypadku) 

2 . Tarpan S-2378 

nr rej. 

GDF 598 E 

GDF 599E 

rok prod. 

1988 

1988 

cenawywoł. 

2 OOO OOO zł 

6 OOO OOO zł 

oraz wyposażenie biur. 
Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Sp-ni w ciągu 
14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wyboru najbardziej korzystnych ofert dokona komisja, a wybrani oferenci 
wstaną powiadomieni o dacie negocjacji. 

Telefony: 
3 7-66-35 132-64-56 

28894 

Wadium w wysokości I O % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Sp-nl najpćżniej na jeden dzień przed datą 
negocjacji. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, Jeżeli żaden z oferentów nle zaoferuje ceny nabycia równej co 
najmniej cenie wywoławczej, a ponadto jeżeli oferent. którego oferta wstanie przyjęta uchyli się od zawarcia urnowy. 
Samochody można oglądać w Dziale Zaopatrzenia i Transportu Sp-ni w Gdyni-Witomino, ul. Długa 21 (tel. 24-06-50) . . 
Zarząd RMSM "Bałtyk" zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podanJa przyczyn. 28281 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Zarząd RSM „Bu~owlani" 
ogłasza przetarg w dniu 19.07.94 r. o godz. 12.00 

na wykonanie n/w robót: 

1. Remont dźwigu osobowego w budynku 
przy ulicy Grunwaldzkiej 583 · wadium 30 mln zł. 

2. Montaż zaworów termostatycznych grzejnikowych 
wraz z podzielnikami ciepła, obsługą i okresowym 
rozliczaniem · wadium 50 mln zł. 

Warunkiem przystąpienia jest wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni, 
najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem przetargu. 
Bliższych informacji udziela Z-ca Prezesa ds. Technicznych. 
Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub 
catości bez podania przyczyn. 

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy 
o śmierci naszej najdroższej Mamy, Babci i Prababci 

, ś. t p. 
JOZEFY HIPPEL 

z domu Pyrzanowska 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 7 l ipca 1994 r. 
o godz. 9.00 w kościele św. Kazimierza na Zaspie. 

56345 

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 16.00 
na cmentarzu Srebrzysko. 

Rodzina 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 lipca 1994 r. 
odszedł od nas najukochańszy Tatuś, Dziadek i Teść 

ś. t p. 

PAWEŁ JASIELEWICZ 
lat72 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 
7 lipca 1994 r. o godz. 8.30 w kościele 

Zmartwychwstania w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Gomółki. 

56343 

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00 
na cmentarzu Srebrzysko. 

Pogrążeni w smutku 
Córki, Zięl i Wnuczki 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że zmarł nasz były Pracownik 

PAWEŁ JASIELEWICZ 

29338 

Wyrazy współczucia Rodzinie składają 
Dyrekcja i Pracownicy 
Gdańskich Zakładów 

Gazów Technicznych w Gdańsku. 

Pogrzeb 7 lipca 1994 r. 

Pogrążeni w głębokim żalu powiadamiamy, 
że dnia 4 lipca 1994 r. zasnęła w Bogu po długiej i ciężkiej 

chorobie opatrzona sakramentami świętymi nasza 
najukochańsza Mama, Córka, Babcia, Siostra i Teściowa 

BRYGIDA CZEPUŁKOWSKA 
z domu TARLACH 

lat 74 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 7 lipca 1994 r. 

o godz. 12.30 w kościele św. Andrzeja Boboli w Sopocie. 
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się tego samego dnia 

o godz. 14.00 na cmentarzu Katolickim w Sopocie. 

70271 Rodzina 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszej 
długoletniej Nauczycielki, wspaniałego Pedagoga 

i Wychowawcy muzyków 

65610 

ś. t p. 

MARII TOŁWIŃSKIEJ 
Pogrzeb odbędzie się 6 lipca o godz. 13.00 

na cmentarzu Witomińskim. 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne 
i Młodzież Ogniska Muzycznego 

Stowarzyszenia Musica Sacra w Gdyni. 

• Kleje do glazury i terakoty 
• Spoiny białe i kolorowe 
• Masy samopoziomujące 
• Tynki mineralne strukturalne 
• Zaprawy wodoszczelne 
• Gipsy i szpachlówki 
• Farby mineralne 
• Spoiwa do kotwienia maszyn 

Siatka do dociepleń 
Klej do styropianu 

• Cementy szybkowiążące 
PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA· HURTOWNIA: 
GDAŃSK, UL. ŁOSTOWICKA LEŹNO 
(wJazd przez stację CPN) UL. MAJKOWSklEGO 4 
TEL. KOM 0·90503119 Henke, TEL.FAX 81-87·81 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 lipca 1994 r. 
zmarł nasz Kochany Mąż i Tatuś 

64782 

ś. t p. 

JAN WOJTAS 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 

6 lipca 1994 r. o godz. 10.00 w kościele 
pw. Piotra i Pawia w Gdańsku-Jelitkowie. 
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00 

na cmentarzu Katolickim w Sopocie. 

Pogrążona w smutku 
Żona i Córka 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 lipca 1994 r. zmarł 

ś , ~-

mgr ini. Wt.ODZIMIERZ DREWNOWSKI 
Wieloletni Prezes ZArządu Oddziału Polskiego Zrzeszenia lllżynierów i Teduw'ków Sanitlmych w Gdańsl:u. 

Od grudnia 1993 r. HonorC1ily Prezes l.arządu Oddziału. Działacz fSl{1' NOT. Autor kompleksowych 
projektów gospodarki sanitarnej w stocznia<ll Gdańsu, Gd-fn~ Szczecina, llldonezji i Wietnamu 

oraz w innych zakladach prnmyliowych. 'łlyri,trr>J Fadlowiec, wielokrotnie odznaczony odznaczeniami 
honorowymi i pa~i. 

Msza św. za Dwę Zmarlego odprawiooa zostanie w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego 
we Wrz!ll(llJ w dniu 7 lipca 1994 r. o godz. 8.30, 

14S91 

pogrzeb w tym samym dniu o godz. 1t00 na anentarzu Srebrzysl(o. 
Z! Wszystkimi Jego Bliskimi łączy się w smutl:u 

Zarząd Oddziału PZITS w Gdańsku oraz Kolranki i Koledzy z PZITS. 

Koleżance 
ZVCIE WYSŁOCKIEJ 

wyraz szczerego współczucia z powodu śmierci 

MlęŻA 
składają 

Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy 
z Komisariatu Awaryjnego 

i KIG PIHZ CP Oddział w Gdyni. 
Pogrzeb odbędzie się w dniu 7 lipca 1994 r. 

mos o godz. 12.00 na cmentarzu w Gdyni-Cisowej. 

Dnia 30 czerwca 1994 r. zmarła w Warszawie 
po wielkich i długich cierpieniach nasza Droga Przyjaciółka 

ś. t p. 

KRYSTYNA 
SZNERR·MIERZEJEWSKA 

Aktorka, Muzyk, Reżyser teatralny, operowy, telewizyjny, 
o rozległych zainteresowaniach intelektualnych, 

wiedzy i wykształceniu, ogromnej kulturze osobistej. 
Dobry Człowiek. Traktowała Gdańsk, Sopot i Gdynię jako 
swoją drugą artyrtyczną Ojczyznę. Pracowała tu dużo 
i pozostawiła po sobie w naszym środowisku pustkę. 

Będzie nam Jej brakowało. 

Msza św. za Duszę śp. Krystyny odbędzie się pod 
przewodnictwem Ks. Jana Sochonia dnia 7 lipca 1994 r. 

o godz. 8.00 w kościele pw. św. Bartłomieja w Gdańsku -
Duszpasterstwie Środowisk Twórczych. 

Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu w Warszawie 
· Kaplicy rodzinnej. 

Żegnamy Cię Krysiu! 

Twoi Przyjaciele, Aktorzy, Scenografowie, 
671Sl Muzycy z Trójmiasta 

MM REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRE$C ZAMIESZCZANYCH OGl:.OSZEŃ - BIURA OGl:.OSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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PPU "CapitaI" ·tfft 
- wypożyczalnia rusztowań 
-wypofyczatnia f?Zpór stropowych I c:sR I 
- pomostów wiszących 
- prowadzimy skup i sprzedaż rusztowań 

Tel~ 11„zs-77„ 31·26-61 
Gdańsk, 111. Na Ostrowiu 1 

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Gdańsku 

H 1 

Skup 
Metall Kolorowych 

I Makulatury 
Mledi do 35 OO) zł 
Mosiądz do 20 OO) zł 
Brąz do 22 OO) zł 
Alumlnll)ITI do 19 (XX) zł 
Cynk do 7 OO) zł 
stal nierdzewna do 7 OO) zł 
Mokulatura do 900 zł 

Tel/Fox 31-.46-62 

Przedsłęplorsfwo Skupu 
I Przerobu surowców Wtomych 

Gdańsk, Litewska 11 
(na terenie Prefobetu) .i,m 

ElfERESTsA 
WYNAJMIE 

Str. 17 

C,dyn i.1 , Li i. tu)ycb 2 

al. Zwycięstwa 49 

ogłasza przetarg 
Bezpośrednił 

importer I 

- OKNA, DRZWI, WITRYNY, FASADY 

aluminiowe • system TECHNAL 
800 m• powierzchni magazynowej w budynku ogrzewanym z rampą 

320 m• powierzchni biu1owej 

na zaprojektowanie i wykonanie 
ubiorów roboczych dla pracowników. 

TECHNAL 
• SZYBY ZESPOLONE, BEZPIECZNE, 

1 

ANTYWŁAMANIOWE 

SPRZEDA ~~~~,.,..,.._,,,6_cw_m_A~-•WW_,.,6-------·-(~---·~•--.....,_~~ 
prawo wieczystej dzierzawy dz1alk1 utwardzone1. ogrodzone1 i uzbropneJ 
pod zabudowę przemysłową o powierzchni 2471 m'. 

Oferty należy składać do dnia 20 lipca 1994 r. Typ i rozmiar na życzenie Klienta I Lokalizaqa : Gdynia. ul. łużycka 113 
Informacji udziela sekretariat Pogotowia, tel. 32·30·75. 

Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny. 71l'i0 

Zakład Produks:,j[l,y; 
Rewa, ul. Morska 13 I 

fax {58) 79-1 UJ2 
- LUSTRA· wystrój wnętrz l 8183 

Szczegółowych informacji udziela Dział Administracy jno-Gospodarczy, 
tel. 26 t 0·05, wew 323 lub 131, fax 26-15-42 "°"" 

DYREKCJA ROZBUDOWY 
MIASTA GDAŃSKA 

, Zarząd 1 
LWSM „Wrzeszcz" ·· 

w Gdańsku 
i~ 
SALO PU'l'GfłOWY w Gdańsku, ul. Słowackiego 83 

tel. 41-39-05. tlx 51-27-84, fax 57-55-63. +,· : ODANSK ul.Grodzka 6 tel.fax 31 ·l 9·35 

OGŁASZA 
z siedzibą w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Lelewela 17 

przetarg ograniczony ofertowy na wykonanie dla budynku 
Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Gdańsku, ul. Wałowa 27 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy 
na wynajem: 

'Oferujemy: ( 
- Komputery., PC KEN 

-przyląa;i ciepłowniczego z rur preiw/owanych ~ 0 88,91 I 60 L - 79 m - lokalu utytkowego przy ul. Góralskiej 49 o pow. 136. 5 ni. 
i.yposatonego w energię elektJ:yczną. c.o., wad. ·kan .. c. w. 

- Systemy <sieciowo 
- węzła cieplnego c.o. i c.w. 

WOLNY OBSZAR GOSPODARCZV ~ 
spółka z o.o. · 

81- 1 B4 GDYNIA ul. Energetyków 5 ",.,.:il!!~) 
' fax 20-42-28. tel. 27-78-84 ~ 

J.f.E:iUJ.fhJY fJ:lJi:d.:-HYJ 
2mJ m2 powierzchni magazynowej 

na I/ IV piętrze budynku przy Nobrzetu Bufgorsklm. 

Przetarg ogranicza się do branzowych przedsiębiorstw ,pcCJalistycz
n)ch. osiągających przeroby roczne w tej branży ponad 5 mld zl 
Realizację przedmiotowej oferty przewiduje się do 30 września 1994 r. 
Dokumentacja techniczna oraz warunki szczegółowe przetargu znajdują 
się do wglądu w pokoju nr 21 tut. Dyrekcji. tel. 41-39-05 \I.ew. 33. 
Oferty należy składać w terminie do 20 lipca 1994 r.. gcxlL. 14.00 w po· 
koju 6 tut. Dyrekcji. 

Oferta wynajmu powinna zawierać cenę zam'. 
rodzaj działalności, propozycje modernizacji lokalu. 

Tennin przyjmowania ofert upływa po 14 dniach 
od chwili ukazania się ogłoszenia w prasie. 

Wanmkiem przystąpienia do prLetargu jest wpłacenie 
wadium w wys. 30 mln zł. 1 

Zartąd Spółdzielni zastrzega sobie prawo dodatkowych rokowań : 
z oferentami oraz unieważnienia przetargu w całości lub części : 
bez podania przyczyny. Oferty należy składać w zamkniętych I 

- Drukarki :~~, . (0" ,-\ 
-~ Multimedia,a cesorla\~j1 
· ·- Oprogramowanie ~ ~ 

. RATJ;LEASING,AT_~KCYJNE CENY 
Agencja Handlowa KEN . . · .. 

Dwie windy towarowe po 3,2 t. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 
70 mln zł. Do,,.ód wpłaty należy dołączyć do oferty. Wroc:bw 1.,:C~trola . dyrakc/ó , billa ł>Mdl. 36225. 3sa'SI. 4411~ 

Wroctow 2 .·.· . .J 12-27 Kraków 22-82-1 r 

Dogodne pofqczenla drogowe, kolejowe I morskie. 
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru Ofcrćnta i prawo unieważnie

nia przetargu bez podania przyczyny oraz prowadzenia dodatkowych ro
kopertach z dopiskiem "PRZETARG G-49" : 

w siedzibie Spółdzielnl przy ul. Lelewela 17. : 
Bal~ac · .~-52 Leszno 20,25-06 
Byd;los:zcz . re~-84 łódt 36· IQ-46 
Gdańsk 31-JP-35 Opolę 54-42,29 

ZAPRASZAMY kowań z Oferentami. 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drze111ego 
ogiasza 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż maszyn i urządzeń Zakładu Remontowo-Handlowego w Wejherowie, 

ul. Ofiar Piaśnicy 1, wg ceny wywoławczej z VAT: 
- estakada • konstrukcja stalowa - podtorze suwnicy 37 mln zł 

- suwnica jednobelkowa 45 mln zł 

tokarka do metalu 10 mln zł 

- frezarka FU-2 2 mln zł 

frezar~a FU-32 13 mln zł 

- stfł.lC,!Vl.o pol)r,1„c.zna 2 mln zł 

· wiertarka promieniowa 12 mln zł 

· s2rif1erka uniwersalna • 35 mln zł 

• tokarka 1A·64·800 19 mln zł 

· \o\<.ar\<.a 'TlU-48-480 8 mln zł 

· tokar1<,a · 500 80 mln zł 

• spawarka STA-225·225A 6 mln zł 

Przetarg odbędzie się 21.07.94 r. o godz. 9.00 w Zallładz1e Remontowo-Handlo,;,ym, Wejherowo. ul. Ofiar Piaśrncy 1, tel. 72· 15-54 

(naprzeciw Dworca Głównego). gdzie ró11nież można og1ądat przedmioty przetargu (dni robocze 8.00 . 15.00). 

Warunkiem uczestniczenia jest 11placenie przed przetargiem wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej 
w kasie Zakładu w Wejherowie. 

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, Jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co naJmnieJ cenie wywoławczej. 

W przypadku kupna wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny. 

W 'l!z1e me<iojscia do skutku p1erv.szego przetargu, ogłasza się drug; przetarg w przeciągu 1 godziny od zakończenia pierwszego. 

Zastrzegamy sobie prawo uniewazn,enia przetargu w calosci lub części . 28603 

w Gda11sku. ul. Słowackiego 83, tel. 41-39-05, 57-55- 15 

zaprasza 
jednostki projektowania budownictwa ogólnego do udziału w przetargu ograniczonym 

na wykonanie dokumentacji projektowej dla Zespołu sportowego przy Szkole 

Podstawowej nr 27 w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Srebrniki 10 w następujących fazach: 

I. koncepcja urbanistyczno-architektoniczna. 
2. dokumentacja techniczna wielobranżowa. 

Zainteresowane jednostki projektowe. 
- posiadające doświadczenie w projektowaniu obiektów budownictwa ogólnego i obiektów oświaty, 

- o udokumentowanym przerobie rocznym w wysokości 2 mld zł mogą uzyskać szczegółowe warunki 

przetargu w tut. Dyrekcji. pokój nr 21. 

Oferty przetargowe należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie w siedzibie Dyrekcji 

Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku. ul. Słowackiego 83, pokój nr 6 w terminie do dnia 25.07.1994 r„ 

godz. 14.00. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30 milionów złotych. Dowód 

wpłaty należy dołączyć do oferty. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.1994 r. o godz. IO.OO w siedzibie Dyrekcji, pokój nr 9. 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny 

oraz prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami. 28611 

ZAWI.A.DOMIENIE 
Zarządu Gminy Kolbudy z dnia 20 czerwca 1994 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu prze-· 

strzennym (Dz. U. Nr 17 z 1989 r. poz. 99 z późniejszymi zmianami), rozdz. 1 art. l 

pkt. 25 lit. i Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określo

nych w ustawach szczegółowych pomiędzy organa gminy a organa administra

cji rządowej (Dz.U. Nr 34 poz. 198 z 1990 r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 

18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 

z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr XXXIX) 233/93 

z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kolbudy, 

zawiadamia się. że w dniach od 6 do 30 lipca 1994 r. w godzinach 10.00 • 12.00 

w pokoju nr 15 budynku Urzędu Gminy w Kolbudach przy ul. Staromłyńskiego nr 1 wyłożo

ny będzie do publicznego wglqdu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kolbudy. 
Obecność projektantów projektu zmian we wtorki i czwartki w godzinach 10.00 - 12.00. 

Zainteresowani mogq składać uwagi i wnioski do projektu zmian w okresie wyłożenia. 

71263 
Zarząd Gminy 

::!8578 Szczegółowych informacji udziela dział techniczny. tel. 4 l -802~j63 : K~ 771-49 OstrMWlkp. 36-26-48 . 
:·I(~ .,.· ~ .. •• . P®lóń 53-26-óJ ·: 

~------------------------------------------~ 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTWA ELGAZ 

Gdynia, ul. Północna 9 A 
tel. (0-58) 23-70-21, fax 23-73-58 

OFERUJE DO NATYCHMIASTOWEJ SPRZEDAŻY 
PO ATRAKCYJNYCH CENACH REGAŁY WYSOKIEGO 

SKŁADOWANIA O WYMIARACH: 

PODSTAWA 22 m X WYSOKOSC 6 m X GŁĘBOKOśC 0,8 m 
PODSTAWA 25 m X WYSOKOSC 6 m X GŁĘBOKOśC 0,8 m 
PODSTAWA 27 m X WYSOKOŚC 6 m X GŁĘBOKOŚC 0,8 m31818 

Znany producent kawy, orzeszków solnych 
oraz innych artykułów spożywczych 

poszukuie doświadczonych handlowców. 

Wymagania: 
· doświadczenie handlowe w branży spożywczej, 

- umiejętność nawiązywania kontaktów handlowych, 

· dyspozycyjność, 
-solidność, 
• prawo Jazdy, 
· umiejętność obsługi komputera. 

Oferty zawierające C.V. prosimy przesyłać pod adres: 
AROMAT Sp. z o o., ul. Jana z Kolna 11/13, 81-351 Gdynia. I 

31837 • 

Spółdzielnia Mieszkaniowa I 

,,Za Falochronem" 
Gdynia, ul Chwarznieńska 1 36/ 1 38 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż działki budowlanej o pow. 1 ha 208 m2 

położonej w Rumi przy ul. Ceynaw; w odlegtoki 1 OOO m 
od centrum. Działka jest nieuzbrojona. 

Możliwość podłączenia gazu, wody, kanalizacji miejskiej (odi. 200 m). 

Cena wywoławcza 1 500 OOO OOO zł. 

Obowiązuje wpłacenie w adium w VvYSOkości 1 OO OOO OOO zł 

w formie potwierdzonego czeku lub w kasie Sp-ni 
w dniu przetargu rj 27 .07.94 r. 

Wadium pr1epada na rzecz sprzedawcy Jeżeli oferent, którego 

oferta została przyJęta uchyli s ię od zawarcia umo\lv'Y. 

Całość kosztów związanych z umową ponosi nabywca. 

Oferty mleży składać do dnia l 5 . 07. 94 r w sekretariao e 

Sp-ni Gdynia. ul. Chwarznieńska 136/ I 38 do godz. 15.00 . 

Zarząd Sp-ni zastrzega sobie praw o swobodnego VvYboru oferty 

ąraz unieważnienia p rzetargu bez podania przyczyny. 
28206 

,Zarząd ' . 
LWSM !1\Nrzeszcz'' 1 

;siedzibą w Gdańsku przyuLtelewelc ..• 17 < 

ogłasza piseinny,niefary ofertoYd, 
na wynaiem leica/u vżytlcowegc 

, pąx ul Grvnwaldzlciej '12/98 w Gdańskv-W,zeszczu. 

Pow. lokalu: 642,6 m2• 

Wyposażenie: inslolacio elektryczna, inst. wod.·kon,, c.o., c.w. ' 

Położenie.: ćentrum Wrmuw • naiotrakcyjniejsza miejsce w Gdańsku • 
po PEW "Pewex", 

, Pisemna oferta powinno zawierać cenę za m1„ rodzaj dziololnośd, pro
pozycje modernizacji lokalu. 
Ofertę noleiy złozyć w siedzibie Spółdzielni w zamknięrej kopercie 
z dopiskiem "PRZEl'ARG " Pewex" w terminie 10 dni od daty ukazonio 
się ogłoszenia w prasie. · ··· 
Warunkiem przystqpienio do przetargll jest wpłac•1}e wadium w wys. 
30 mln :tł. 
Zorząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez 
poclonio przyczyny. 

, Szczegółowych informocji udzie Io dziel !echniczny, tel 41 ·80·37. 
. · . WĄ2 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
w GDANSKU-WRZESZCZU, ul. G. Narutowicza 11/12 

ogłasza konkurs na stanowisko 

Kierownika Działu Remontowo-Budowlanego 

.Wymagania.:.. 
- wykształcenie wyższe techniczne 

(wskazane uprawnienia budowlane), 
- znajomość problematyki związanej z prowadzeniem 

inwestycji, 
- doświadczenie w kierowaniu zespofami ludzkimi, 
- dyspozycyjność, 
- znajomość obsfugi komputera. 

Oferty_zawierają~ 

- życiorys, 
- przebieg dotychczasowej kariery zawodowej, 
- koncepcję pracy Działu Remontowo-Budowlanego uczelni, 
- zaświadczenia o nabytych kwalifikacjach 

należy składać w Politechnice Gdańskiej , Gdańsk-Wrzeszcz, 

ul. Narutowicza 11/12, gmach główny, pok. 215 (tel. 47-17-88) 

w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia. 
Zatrudnimy także inspektorów nadzoru różnych branż, w tym: 

ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej. 
Podania należy składać w Dziale Osobowym Politechniki 

Gdańskiej gmach "B", pok. 111 w terminie do 14 lipca 1994 r. 

Urząd ka 
wLębo 

74077 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 1994 r. o godz. 11.00 
na zapleczu Stacji Paliw w Stężycy k/Kościerzyny (kierunek Gostomie) 

odbędą się następujące licytacje: 

!l~cl?-
1. Wózek podnośnikowy GWP 2009 nie rejestrowany cena szacunkowa 
2. Szlifierka dwutarczowa do drewna 
3. Betoniarka 250 bez silnika 
4. Pilarka do cięcia drewna, wzdłużna 
5. Nożyce elektryczne do stali 
6. Spawarka "Bester" 
7. Betoniarka 250 · 2 szt. 
8. Ostrzałka do kołków · 2 szt. 

ill!C}'la_cją 

1. Autobus "AUTOSAN" H9·015 r. prod. 1991 Nr rej. SGR 3029 
2. 2uraw na podw. "STAR" 28 " 1984 • SGR 1018 
3. Koparko-spych. "BIAŁORUŚ" " 1983 " SPR 7498 
4. Obrabiarka do drewna (obtaczarka watków) DNAA -szt. 2 
5. Wciągarka budowlana WBT 6-600 r. prod. 1990 
6. Szlifierka dwutarczowa DZT A-63 " 1990 
7. Barakowóz 

Cena wywoławcza na I licytacji wynosi 3/4 ceny szacunkowej. 
Cena wywoławcza na li licytacji wynosi 1/2 ceny szacunkowej. 

u" 

". ". 

". 
li" 

51 600 OOO zł 

18 200 OOO zł 
1 500 000 zł 
9 OOO OOO zł 

2 500 OOO zl 
6100 OOO zł 
3 OOO OOO zł 
6 600 OOO zł 

25 OOO OOO zł 
35 OOO OOO zł 
25 OOO OOO zł 

137 200 OOO zł 
24 200 OOO z! 
18 200 OOO z! 
11 200 OOO zł 

Uczestnicy licytacji zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny szacunkowej ruchomości 

przed przystąpieniem do licytacji do rąk poborcy skarbowego do godz. 11.00. 
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w godz. 1 O.OO - 11.00 na zapleczu Stacji Paliw w Stężycy . 

Zastrzega się prawo un ieważnienia licytacji bez podania przyczyn. 
A·1296 

MM REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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6.00 Kawa czy herbata? I 
8.05 Klub szachistów - film TVP I 

[ 27 min, 1967 r] reż. Witold· 
Lesiewicz · 

8 .30 Kawa czy herbata? /cd. I 
9.00 Wiadomości 
9.10 Dla dzieci: .,Lato przedszkolaka" 

oraz „Zamek Eureki" - serial 
IO.OO „Słoneczny patrol" /1/ - serial 
10.55 Muzyczna Jedynka 
11.00 Kwadrans na kawę 
11.20 Starting Business English /8/ -

język angielski dla średnio zaa
,wansowanych 

I 130 Lato z Magazynem Notowań -
Na zielonym szlaku 

12.00 Wiadomości 
12.10 Telewizja Edukacyjna 
12.10 Pogranicze: Tomaszów Lubelski 
12.20 Zostały tylko fotogrnfie 
12.40 Prawosławny odpust w Jabłecznej 
12.50 Perły pogranicza: Hrebenne 
12.55 Okno pamięci 
13.10 Legendy domini 
13.20 Słodkie wspomnienia 
13.35 Strażnik umarłych kamienic 
13 .50 Ziemia Czerwieńska I 
13.55 Program dnia I 

7 .30 Panorama 
7.35 Pejzaże 
7.40 „Kacper i jego przyjaciele" 

- serial anim. prod. USA 
8.05 Program lokalny 
8.35 „Miłość i dyplomacja" /91/ 

- serial prod. kanadyjsko -
argentyńskiej 

9.00 Transmisja obrad Sejmu 

14.00 Panorama 
14.15 Sport 
14.35 Auto - magazyn 
15.00 Powitanie 

y .. v 

7 .30 Panorama 
7.35 Program dnia 
7 .40 „Ucieczką z miejsc uko-

chanych" /2/ serial TVP 
8.40 Sejmograf 
8.55 Euroturystyka - Morze 
9.10 Zwyczaje i obrzędy: Ro-

piorz cz. 2 
9.25 Wakacyjna przygoda: ,,Sa

mochodzik i Templariu
sze" /2/ serial dla młodych 
widzów 

10.00 - 12. 00 Jest lato . a w nim: 
10.15 „Alternatywy 4" /2/ serial 

TVP 
11.15 Gra - teleturniej 
11.45 Jest lato. 
12.00 Wiadomości 
12.10 „Popielec" /7/ serial TVP 
13. I O Publicystyka kulturalna 
13.40 Życie i historia - cykl re-

porterski 

5 .35 „Riptidc" -serial sensa
cyjny 

6.30 „Maria" - serial obycza
jowy 

7 .20 Teledyski 
8.00 Puls miasta - serwis in

formacyjny 
8.15 „Yattaman" - serial ani

mowany 

8.45 „Syrenka Mako" - serial 
animowany 

9.05 Magiczne igraszki 
9.30 „Riptide" - serial sensa-

cyjny 

10.30 „Prawo do narodzin" 
11.30 Magazyn muzyczny 
12.20 „Cierpieć z miłości" - te-

lenowela 
13.00 Teledyski 
13.15 Portrety 
13.50 Teledyski 
14.00 Razem - progr am Ewy 

,Q RU N I A 
, TV ---3 -

Telewizja zastnego sobie prawo 8.05 
do zmiany programu 8.35 

7.00 „Klatka" - fi l m sens. 8.45 
prod. USA 

8.45 Dzień dobry Trójmiasto 9.30 
9 .OO Zapowiedź programu 
9.05 Dwa koty i pies - film 

animowany 
9.30 Natura! Wonders of Eu

rope 
IO .20 Giełda pracy 
10.30 „Wędrówki Pyzy" - film 

animowany 
11 .25 Zakupy w Mango 
11.55 W samo południe - ser-

wis informacyjny 
12.05 Giełda pracy I 
12.10 Notatnik konsumenta 
12.15 „Con amore" - melodra- ' 

mat produkcji polskiej, 
reż. Jan Batory 

14.00 Orkiestra wojskowa ... 

17.00 
17.15 
17.25 
17.45 

18.03 

1111 Klub szachistów 
,,'.I~ Film sf. F ilm jest adaptacją opowiadania 

Aleksandra Świętochowskiego ( 1849-1938), głównego 
teoretyka polskiego pozytywizmu (słynny cykl artyku
łów „Praca u podstaw"), fe lietonisty i pisarza. ,,Klub 
szachistów" to ubrana w kost ium sensacyjno-fanta
stycznej opowieści refleksja nad paradoksami ludzkiej 
natury. 

Lato z: Magaz:ynem Notowań 
i Na zielonym szlaku 

Wypoczynek na wsi - tym razem na Rozto
czu. Wędrówka najpopularniejszymi roztoczańskimi 
szlakami i informacje co można zobaczyć i gdzie za
trzymać po drodze. W programie przewidziana jest 
również prezentacja miejscowego folkloru, degustacja 
regionalnych dań i rozmowy z gosodarzami, oferujący
mi miejsca noclegowe dla turystów. 

14 OO Kino letnie „Yesterday" - l'ilm' 
fab. prod. polskiej /1985 r, 87 i 
min/ reż. Radosław Piwowarski 

15.05 „Twierdza Kraków" - film 
dokumentalny 

15.35 „Kacper i jego przyjaciele" 
- serial dla dzieci 

14.IOTeatr w kadrze: ,,Teatr w 
Telewizji" real. Ireneusz 
Dobrowolski i Wojciech 
Majcherek 

15.20 Okiem globtrotera 

Ławniczak: 

14.35 Teledyski 
15.00 Bez negatywu 
15.30 Top 20 

wis informacyjny 
I 15.10 Giełda pracy 

15.20 M-3 - magazyn muzycz
ny młodych 

,,4x2" 
19 .25 Studio Trójki 
19.30 Wiadomości 

20.00 Panorama 
20.10 Rozmowa dnia 

15.25 Automania I 
15 .45 3 x Roxette 

16.00 Dla młodych widzów „Były so
bie Ameryki" /6/ - ,,Aztekowie 
przed podbojem" oraz „Raj " 

16.50 Muzyczna Jedynka 
17.05 Wizyta prezydenta USA w Pol

sce Billa Clintona - Przylot sa
molotu prezydenckiego 

17 .20 Teleexpress 
17.35 Test - magazyn konsumenta 
c.-17.55 „Słoneczny patrol " - serial 
18.45 Wieczorynka „Smerfy" 

16.00 „Zaklęty dwór'' /4/ ,,Nowy 
trop" - serial TP 

16.55 Losowanie gier liczbowych 
Totalizatora Sportowego 

17.00 „Pekin współczesny" 
17.30 „Miłość i dyplomacja" /91/ -

serial prod. kanadyjsko - ar
gentyńskiej /powt. I 

17.55 Wakacyjna premiera w Ate- I 
neum I 

18 .OO Panorama 
18.03 Program lokalny I 18 .55 Wizyta prezydenta USA w Pol

sce Billa Clintona - Powitanie 
19 .30 Wiadomości 

l 8.30 Kolo fortuny - teleturniej I 
I 

19.05 „Świadkowie XX wieku'' -
,,Dzieci" program dok. 

20.10 Wizyta prezydenta USA w Pol
sce Billa Clintona - Spotkanie z 
dziennikarzami 

20.25 Niezapomniany Nat 
( ... 21.15 ,,Żar tropików" 

/1/22,.Śmierć na plaży" - serial 
22.lOPuls dnia 

22.35 Country Ameryka 
23 .OO Wiadomości 
23.JO „Kobieta w szkarłatnej sukni" 

- film fab. prod. francuskiej [ 
86 min, l969r.] nż. Jean Valc
re, wyk. Monica Vitti, Robert 
Hossein, Maurice Ronet 

0.35 XV Przegląd Piosenki Aktor
skiej - Wrocław '94" 

1.15 Tajwan - bezpowrotny marsz w 

1 

wiek XXI j 
I .35 Granica kompromisu I 
2 .05 Zakoń.:zen ie programu 

9.00 „Superboy'' - serial 
9.30 „Księżniczka Pacyfiku'' - serial 

10.30 „Sąsiedzi" - serial 
11.00 „Cienie namiętności" - serial 
11.55 ,.5 x 5'' (powt. z wtorku) 
12.30 ,.Pod sloricem Kalifornii'' - serial 
13.30 „Księżniczka Pacyfiku" - serial 
14.30 „Superboy'' - serial 
15.05 „Bonanza" - serial 
16.00 „Star Trek - następne pokole

nie" - serial 
17.00 „5 x 5" - tekturniej 
17.30 Studio sp011: piłka nożna - MŚ 

USA '94 
18.00 ,.Idź na całość!" - teleturniej 
19.00 Wiadomości 
19.15 Magazyn regionalny 
19.35 „Kolo fortuny" - teleturniej 
20.15 „A Family Torn Apart"/,.Sud-

den Fury"- thriller, USA 1993, 
reż. Craig R. Baxley (89 min) 

22.05 „Hunter" - serial 
23.05 .,The Omega Man" - film SF, 

USA 1971, reż. Boris Saga!, 
(93 min) 

0.50 „Star Trek - następne pokole
nie'' - serial 

20.00 „Sprawy Rosie o·· Neill,, /20/ 
- serial prod. USA 

20.55 Wakacyjna premiera w Ate-
neum 

20.45 Cienie życia 
21 .OO Panorama 
21.30 Ekspres reporterów 
22.05 „Radio Romans" ,,Taśma 

Stefana" - serial TP 
22.35 Teresa Torańska „My" , 

„Oni" , ,,Ja" - film dok. o 
Marii Zmarz - Koczanowicz 

23.15 „Jest wszystkim co istnieje" 
[ program poetycko - mu
zyczny na podst. poezji miło
snej angielskiej i amerykań
skiej 

O .OO Panorama 
O.OS Art noc 
I .20 Zakończenie programu 

,;,DSF 

7 .30 Wiadomości sportowe (powt.) 
8.00 Magazyn sportowy (powt.) 
9.00 Trening z DSF (powt.) 
9.30 Tenis: Wimbledon 

11.15 Mistrzowie sportu: Bill ie Jean 
King 

1130 Magazyn sportów wodnych 
12.00 „Powerplay" (powt.) 
12.30 „Monster Trucks" (powt.) 
13 .30 Magazyn sportowy (powt.) 
15.00 Trening z DSF 
15.30 Magazyn sportowy 
16.00 Lekkoatletyka: pokazy w Lin-

zu (najważniejsze wydarzenia) 
17.00 Magazyn sportowy 
18.00 „Powerplay" - sportowy show 
18.30 Magazyn ~ponowy 
1955 Wiadomości sportowe 
20.00 Magazyn piłkarski 
20.15 Taniec towarzyski: GP Krefel-

du (powt.) 
22.15 Magazyn piłkarski 
22.45 Wiadomości sportowe 
23.00 „Ring wolny" - boks (walki 

zawodowców) 
O.OO Bilard: European 9 Bali Ma

sters (powt.) 

15.55 Powitanie, program dnia 

16.00 Rody polskie: Radziwitło
wie cz. 2 

16.30 Wakacyjna przygoda: ,,Sa
mochodzik i Templariu
sze" /3/ serial dla młodych 
widzów 

17 .OO Teleexpress 
17.15 - 19. 15 Jest lato. a w nim: 
17.30 „Dr Murek" /2/ serial TVP 
18.30 „Podróże do Polski" - tele-

turniej 
19.00 Jest lato. 
19 .15 Dobranocka 
19.30 Wiadomości 

20.00 Cztery czwarte - magazyn 
20.30 „Księżna partyzant" - film 

dok. reż. Marian Kubera 
21 .OO Panorama 
21.25 Gość TV Polonia 
21.40 „Popielce" /8/ serial TVP 
23.00 Festiwale, festiwale: ,,Przez" 

film dok. Waldemara Kar
wata 

O .OO Panorama 
0.05 Program na czwartek 
O.IO Opowieści z dreszczykiem: 

,,Docent H." film TVP, reż. 
Janusz Majewski, wyst. Jan 
Machulski, Andrzej Rausz 

0.31 Zakończenie programu 

,EUROSPORT 

7.00 Piłka nożna: MŚ - aktualno~ci 
7.30 Piłka nożna: MŚ - aktualności 
8.00 Piłka nożna: MŚ (najważniej-

sze wydarzenia) 
IO.OO Kolarstwo: Tour de France 

(najważniejsze wydarzenia) 
I I .OO Piłka nożna: MŚ - aktualności 
11.30 Tenis: turniej ATP Swiss 

Open (na żywo) 
14.55 Kolarstwo: Tour de France -

4 etap (na żywo) 
17.00 Tenis: turniej ATP Swiss 

Open (na żywo) 
1830 Magazyn wyścigów Fornmly 

l 
19.30 Wiadomości sportowe 
20.00 Lekkoatletyka: mityng w Lo

zannie (na żywo) 
22.30 Kolarstwo: Tour de France 

(najważniejsze wydarzenia) 
23.30 Magazyn sportów motoro

wych 
0.30 Szermierka: MŚ w Atenach 

(najważniejsze wydarzenia) 
I.OO Wiadomości sportowe 

16.15 „Yattaman" - serial ani
mowany dla dzieci 

16.45 „Syrenka Mako" - serial 
animowany 

17 .05 Magiczne igraszki 
17.30 Puls miasta - serwis in

formacyjny 
18.05 „Riptide" - serial sensa

cyjny 
19 .05 ,.Prawo do narodzin" 

20.05 „Manuela" - serial 
21.05 ,,Papież, człowiek i jego misja" 

21.40 Puls miasta 
22.00 „Magnum" - serial sensac. 
22.55 Telewizja-.,, pokoju 
23.45 „Miasto Abilene" - western 

I .40 Puls miasta 
1.45 Teledyski 

tATV --------~--~--
18.30 Początek programu 
18.35 „W polu" - film obycz. 
10.25 „Byle do poniedziałku" -

komedia biurowa, Francja 
2 0 .00 „Piękność Południa" - film 

biograficzny, USA 
21.40 Konkurs filmowy 
21.45 Notatnik filmowy 
22.15 „Szaleniec" - film sensac. 
23.45 Co nas czeka? 

~DISCOVERY 

17 .OO Obserwując przyrodę: Ta
jemnice ptasich migracji -
serial dok. 

17.30 Wyzwanie mórz: Nielegal
ny handel zwierzętami 

18.00 Poszukiwacze skarbów 
18.30 The Munro Show - maga

zyn krajoznawczy 
19 .OO Poza rok 2000 - magazyn 

popularnonaukowy 
20 .OO Fenomen futbolu - film 
21.00 Charlie Bravo: Policja w 

akcji - serial dok. 
21.30 Samochodowa ,,klasyka": 

buick electra i cadillac el
dorado 

22.00 Przewidywanie wybuchów 
wulkanów - film dok. 

23.00 Wojny w czasach pokoju: 
Yom Kippur - serial dok. 

23.30 Szpiedzy Hitlera w Ame
ryce: Dzieje Il wojny 
światowej - serial 

O.OO Przewodnik podróży na 
Wschód: Macau - serial 
krajoznawczy 

9.50 „Kronika Anny Magdaleny 9.05 „Potrlebna pomoc" - serial 8.55 „Lindenau" _ talkshow 6.00- 17.00 Blok fihnów anfuno-
Bach'' - niem.-wlos. film histo- IO.OO „Piękni i bogaci" - serial 955 „Heart of Steel" ) • dramat wanych dla dzieci 
rycz.ny, 1967, reż. Jean-Marie 10.30 „Czas tęsknoty" - serial obyczajowy, USA 1984, reż. 17.00 „Centurioni" - serial anim. 
Straub (89 min) 11.00 „Właściwa cena" - show Donald Wrye (91 min) (A/H) 

11.30 .,Throb" -serial 11.30 „Pojedynek rodzinny" - tele- 11.40 „Bill Cosby Show". serial 17.30 „Fantastyczna czwórka" -
12.00 „Proszc o uśmiech" (powt.) turniej familijny 12.10 ,.Agentka mimo woli" _ se- serial animowany (A/F/H) 
12.30 Blok filmów animowanych 12.00 „Punkt 12" - magazyn infor- rial 18.00 „Jetsonowie" - serial animo-
12.35 Vampy macyjny 13.00 „Hotel" - serial wany (A/S) 
12.40 „Przygody Dawida" 12.30 „Historia Springfieldów" - se- 14.00 „Arahella Kiesbauer" • tal- 18.30 „Flinstonowie" - serial ani-
13.05 Vampy rial kshow mowany (AIF) 
13.10 „Dzie..:i z Bcrghof' 13.15 ,.Santa Barbara'' - serial IS.OO „Dynastia". serial 19.00 „Wieczór z Bagsem i Daffy" 
13.35 Vampy 14.10 „Morderstwa to jej hobby" - 16.00 ,.Domek na prerii". serial - serial animowany (AIS) 
13.40 ,,Foofur" serial 17.00 „Trick r. filmy anim. 20.00 Filmowy wieczór TNT na 
14.05 ,.Cupidospacc" 15.00 „Ilona Christen": zazdrość 17.05 „Akademia policyjna" temat: ,,Pod wielkim namio-
14.20 Vampy 16.00 „Hans Meiser": ogłoszenia ma- 17.30 „Przygody Tiny Toon" tern": ,,Cyrkowe wozy" -
14.30 ,.Pandy" trymonialne 17.55 „Między nami, jaskiniowca- film obyczajowy, USA 14.50 Vampy 17.00 ,.Kto tu jest szefem?" - serial mi" 1941, reż. Ray Enright, 
1455 „Rock'n Cop'' 17.30 „Strasznie miła rodzinka" - se- 18.30 „Nasz głośny dom" - serial wyst.: Humphrey Bogart, 
15.20 Vampy rial 19.00 ,.Inny świat". serial Sylvia Sidney, Eddie Albert, 
15.30 „Wesoła rodzinka" 18.00 „Piękni i bogaci" - serial (po- 19.30 ,,Bill Cosby Show" - serial Joan Leslie i in. (84 min) Po-
15.55 Vampy wt. z godz. IO.OO) 20.00 Wiadomości gromca lwów rywalizuje z 
16.05 „Kamień marzeń" 18.30 ,.Explosiv - flesz'' - magazyn 20.15 „Gliniarz i prokurator" . se- właścicielem cyrku ... (AIF/S) 
16.25 Vampy 18.45 Wiadomości rial 21.35 „Circus Clown" - komedia, 
16.30 „Cupidospace·• 19.10 „Explosiv" - magazyn 22.00 „Kosmiczni komandosi" - USA 1934, reż. Ray Enright, 
16.45 „The Million Dollar Face" - film 19.40 •. Dobre czasy, zie czasy" - se- serial wyst.: Joe E. Brown, Lee 

obyczajowy, USA 1979. rei.. rial 22.55 ,.Grzechy miłości" - nowy Moran, Dorothy Burgess, 
Michael O'Herlihy. (93 min) 20.15 „Shattcred Dreams" (,,Wenn magazyn Patricia Ellis i in. (65 min) 

18.25 „Proszę o uśmiech" die Ehe zur HElle wird'') - dra- 23.45 Wiadomości Syn cyrkowego klowna kon-
18.55 Wiadomości mat obyczajowy, USA 1990, 23.55 ,,Zapach kobiety" - wioska tynu uje rodzinną tradycję 
19.05 „Pozdrowienia z zaświatów" - reż. Robert Iscove, wyst.: komedia erotyczna, I 974, wbrew ojcowskim przcstro-

serial Lindsay Wagner. Michael No- reż. Dino Risi, wyst.: Vitto- gom ... (AIF/S) 
20.00 Wiadomości uri, Irene Miracle. Georgeann rio Gassman, Alessandro 22.50 „Texas Carnival" - film 
20.15 „Hotel Paradies" - serial Johnson i in. (90 min) Wkrótce Morno, Agostina Belli i in. przygodowy, USA 1951, 
2120 „Majorka'' - reportaż po ślubie ukochany niegdyś (I IO min) Ociemniałemu ka- reż. Charles Walters, wyst.: 
22.05 Wiadomości John zmienia się w szowini- pitanowi w czasie urlopu i Esther Williams, Howard 
22.15 Studio sport: wrestling WWF stycznego tyrana. Charlotte towarzyszącemu mu rekruto- Keel, Red Skelton, Ann Mil-
23.20 „La Corta Nottc Delle Bambolo chciałaby go porzucić, ale oka- wi przytrafiają się różne mi- ler i in. (74 min) Karnawalo-

Di Vetro" - horror, wio- zujcsię,żejestwciąży... !osneprzygody... wy przebieraniec wciela się 
chy/niem./jugosł. 1972 (84 min) 22.10 ,,Stern TV" - magazyn 1.45 Wiadomości w postać milionera ... (A) 

I.OO „Fantastyczne historie" - serial 23.10 „Nocny show RTL" l.55 „Reporterzy" - mag. publicy- 0.15 „Zapomniany człowiek" -
1.30 ,,Potwory" - serial O.OO Wiadomości styczny dramat obyczajowy 

16.25 
16.40 
16.50 
17.05 

I 7.15 
17.30 
17.40 
17.45 
17.50 

18.25 

19.00 

Lato w mieście - Gdynia 
Program dnia 
Baw się razem z nami 
,,Dwa koty i pies", cz. 16 -
film animowany 
Lato w mieście - Sopot 
Nowiny i pogoda 
Giełda pracy 
Notatnik konsumenta 
Prawo wokół nas - pr. 
mec. M. Kulwikowskiego 
Halo tu Gdynia - program 
Piotra Skurzyńskiego 
„Jak być kochaną" - film 
prod. polskiej, reż. Woj
ciech Jerzy Has 

20.40 Natura! Wonders of Europe 
21.35 Zakupy w Mango 
22.05 Lato w mieście - Gdańsk 
22.20 Giełda pracy 
22.25 „Perla w koronie" - film I 

prod. polskiej, reż. Kazi-
mierz Kutz , 

0.25 Prawo wokół nas - pro
gram mec. Mariana Kulwi
kowskiego 

0.55 „Hallo Szpicbródka" - film 
TVP, reż. Janusz Rzeszew
ski i Mieczysław Jahoda 

2 .25 Zakupy w Mango 
2.50 M-3 ·mag.muzyczny 
4.50 Halo tu Gdynia 
5.25 Magazyn sportowy 
6.25 Psycholog bez rogów 
6.40 Co słychać w Trójmieście'? 
6.45 Giełda pracy 
6.50 Gimnastyka poranna 

9.00 Ingo przedstawia 
12.00 Soul i reggae w MTV 
13.00 Przeboje Paula Kinga 
14.00 Simone przedstawia 
16.30 Raport Coca-Coli 
16.45 Mag. nowości filmowych 
17 .OO Wiadomości 

20.20 „Ciekawe, kto ją teraz zabi 
je" - komed ia USA, 1976 
reż. Steven Hillard Stern 

22.00 Kamerton 
22.30 Polityka i okolice 
23.00 TV Polonia 

.POL 
SAT 

1615 Powitanie 
16.20 „Supermodelka",odc. 104 
17.00 „Jaki ojciec, taki syn" - odc 

40 - serial obyczajowy 
17.30 „Detektyw D.A ." - odc. 2 

amerykański serial kr)·minal 
ny 

18.30 Link Journal - magazyn mo 
dy 

19.00 Informacje 
19 .20 Temat dnia 
19.30 „He man", odc. 17 - seria 

animowany dla dzieci 
2 0.00 ,.Dallas" - odc. 23 - amery 

kański serial obyczajowy 
20.58 Informacje 
21.00 „Żelazny rocznik" - odc. l 

wioski serial obyczajowy 
22.30 Informacje i biznes informa-

cje 

I 
23.00 „Detektyw D.A.", odc. 2 

ameryk. serial kryminalny 
O.OO Link Journal - mag. mody 
0.30 „Dallas" - odc. 23 - amer 

1.15 
kański serial o bycza joy,. y 
Pożegnanie 

'NBC SUPER 
CHAN N EL 

8.15 Informacje giełdowe 
8.30 Wiadomości NBC 
9 .OO Super sklep 

IO.OO „Rivera" - show 
11.00 „Świat mody" 
1130 „Właściwy czas" 
12.00 „Dzisiaj w biznesie" 

17.15 „3 From l ": trzy teledyski, 
które łączy wspólny wyko
nawca, temat i czas nagrania 

13.00 „Dzisiaj" - magazyn infor
macyjny 

13.30 „Dzień w biznesie" 
17.30 Program z telefonicznym 

udziałem widzów przedsta
wiajacych własne propozy
cje najlepszych teledysków 

IS.OO Muzyczny non-stop (Pip 
Dan n) 

20.00 Przeboje Paula Kinga 
21.00 Prezenter MTV spełnia mu-

zyczne życzenia telewidzów 
2230 „Beavis i Butthead" - serial 
23.00 Raport Coca-Coli 
23.15 Mag. nowości filmowych 
23.30 Wiadomości 

14.00 „Dzisiaj'' - magazyn infor
macyjny 

1430 „Kolo fortuny" - magazyn 
ekonomiczny 

17.30 „Wieczorem o biznesie'' -
magazyn ekonomiczny 

18.00 „Dzisiaj"- mag. inform. 
19.00 Wiadomości ITN 
19 .30 Studio sport 
20.30 „Datcline" - magazyn pro-

blemów społecznych 
2130 ,Jak się bawić?" 
22.00 Wiadomości ITN 

""-"=""'-- Jest rok 1964. W prowincjonalnym miasteczku 
czterej uczniowie klasy maturalnej przcż.ywają wielką fa
scynację muz:yką zespołu „The Beatles''. Chłopcy przyjęli 
pseudonimy John, Paul, George, Ringo i założyli własny 
zespół wykonujący utwory •. czwórki z Liverpoolu". Te 
próby nie spotykają się z entuzjazmem ani rodziców, ani 
nauczycieli, ani proboszcza. Muzyka Beatlesów zbliża do 
siebie Ringo i Anię. Występują: Piotr Siwkiewicz, Andrzej 
Zieliński, Robert Piechota i inni. 

Raj 
.i Relacja z Vl Święta Młodych, które od kilku 

lat organizowane jest w Łęcznej koło Lublina. Tego
roczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Co należy 
zabrać ze sobą na <lrog:ę w dorosłe życie". Młodzi lu
dzie odpowiadali na to pytanie poprzez pantomimę, po
ezję, happening. muzykę. Ważnym punktem spotkania 
był koncert zatytułowany „Przeciw śmierci" poświęco
ny zamordowanemu przez nieznanych sprawców Sław
kowi Kulikowi, liderowi zespołu „Old City" z Lęcznej. 
A po miasteczku oprowadza! ulubieniec widzów - Wie-

__ ,......., 

Kobieta 
w szkarłatnej sukni 

i . . ~ 
,JL-~L .i Dziedziczka 
wielkiej fortuny przemysło
wej (Vitti) została oszukana 
przez swego wspólnika i 
kochanka (Ronet). Stanęła 
u progu bankructwa. Coraz 
częściej nawiedzają ją my
śl i samobójcze. Ale sku
tecznie odwodzi ją od nich 
energiczny miody człowiek 
(Hossein), którego poznała 

I przypadkiem. Razem pla
!lłii:,i,MJ!ll.\!!ll!IIIP. nują odwet na łajdaku. 

Partnerem ,\·loniki \'itti (na 
zdjęciu) jest Francuz Robert Hossein, którego ostatnio widzie
liśmy w roli de Peyraca w cyklu przygód markizy Angeliki. 

Radio Romans (2) 

,;;:~ Stefan c~:!~:i:t:~;:zl się w szpitalu. To 
23.45 „3 From I" (cd.) 

O.OO „Alternatywna nacja".- mu
zyczny show 

2.00 Marijne przedstawia 

TV 

22.30 „Wieczór z Jay Leno" -
show 

2330 „Rozmowy intymne" - tal
kshow 

_RAI . 
·UN O 

skutek spotkania z dwoma nasianymi osiłkami. Basia i 
"' Marek przeżywają małżeński kryzys. Andrzej dowia
~~ duje się o czymś, co w istotny sposób może zmienić 
\, jego życic rodzinne. Tymczasem Wanda decyduje o :ii emisji na antenie Radia Romans bulwersującej „taśmy 
,; Stefana". 

5 
630 Telewizja śniadaniowa 
8.05 Wiadomości tv kanadyjskiej 
8.35 „Światła Paryża" 
9.05 „Strip tease" (powt.) 

IO.OO „Wakacyjny szlak" 
10.30 „Magellan" - magazyn popu

larnonaukowy 
10.45 „Wiedzieć wszystko" - maga

zyn popularnonaukowy 
I 1.00 C est tout coffc 
11.30 „Pytania dla mistrza" - tele-

turniej 
12.05 „Szansa dla piosenek" • show 
12.45 Wiadomości tv francuskiej 
13.05 „Dom Deschenes" - serial 
13 .35 „Frou frou .. (powt.) 
14.30 „Podaj mi lornetkę" 
15.35 „Co za historia" 
16.00 Wiadomości 
16.10 „Vision 5" - magazyn popu

larnonaukowy 
16.25 ,.40 stopni w cieniu" • pro-

gram rozrywkowy 
18.30 Wiadomości 
18.55 Przegląd prasy afrykańskiej 
19.00 „Światła Paryża" 
1925 Prognoza pogody dla pięciu 

kontynentów 
19.30 Wiadomości tv szwajcarskiej 
20.00 „Czas obecny" - magazyn ak

tualności 
2055 Prognoza pogody dla pięciu 

kontynentów 
21.00 Wiadomości tv francuskiej 
21.35 „Czym są "Jeux de la franco

phonie,, ?" 
22.00 Ceremonia otwarcia Jeux de 

la francophonie 
O.OO Wiadomości tv francuskiej 
030 Relacja z kolarskiego wyści

gu Tour de France 

IO.OO ,.Pardon My Past'' - kome
dia obyczajowa, USA 1945, 
reż. Leslie Fenton (60 min) 

11.00 wiadomości Flesz 
11.35 „Przydatne na co dzień" -

magazyn dla kobiet 
12.25 Prognoza pogody 
1230 Wiadomości Flesz 
12.35 ,.Kobi,ta w historii krymi

nalnej" - serial 
13.30 Wiadomości 
14.00 Studio sport: MŚ w prlce 

nożnej - aktualno~ci 
1420 „Przychodzi mi na myśl" -

teleturniej 
1425 „Ostatni z Wikingów" -

wioski film przygodowy. 
1960, reż. Giacomo Genti
lomo (104 min) 

16.10 -17 .55 Wakacyjne popołu
dnie z Jedynką: ,,llcidi" -
film animowany 

17.55 Dziś w Parlamencie 
18.00 Wiadomości 
1820 „Podróż w czasie" - serial 
19.05 ,.Przychodzi mi na myśl" -

teleturniej 
1950 Prognoza pogody 
20.00 Wiadomości 
20.30 Wiadomości sportowe 

1' 
J 
( 

20.40 „The World of Suzie 
Wong" - angielski dramat 
obyczajowy, 1960, reż. Ri- & 
chard Quine (126 min) 

23.00 Wiadomości Flesz 
23.10 Koncert Orkiestry Symfo- ,;-, 

nicznej Filharn10nii z Sankt 
Petersburga tf 

0.05 Wiadomości flesz fi 
O.IO Prognoza pogody 
0.15 Dziś w parlamencie 

~-1lł1 Ciekawe, kto ją teraz zabije 
Stł<i ... :.d Komedia. Wyst. Bob Dishy, Joanna Barnes, 
Bill Dana Niezadowolony z malżet\stwa współmałżonek 
wynajmuje płatnego zabójcę, aby pozbyć się niewygodnrj 
partnerki (współmałżonki) i odziedziczyć po niej niemałą 
sumkę pieniędzy. Kiedy już klamka zapadła. od nowa po
znaje uroki swojej żony i chce odwołać całą akcję, ale 
sprawy poszły już tak daleko, że trzeba się solidnie nagło
wić, iehy tego dokonać. Sympatyczna komedia. 

A Family Torn Apart /11Sudden Fury 

Thriller. Wyst.: Neil Patrick Harris, John M. Jac
kson, Linda Kelsey, Johnny Gałecki i in. (89 min) Państwo 
Hanniganowic zostają zamordowani w swych łóżkach. Podej
rzenie pada na adoptowanego syna ... 

wersje językowe: (A) -angielska, (F) - fińska. (Fr) • francuska, (N)· norweska. (S) -szwedzka,(*) • program w wersji dla niesłyszących _.. O tym programie szerzej w piątkowym dodatku ftLEDZIENNIK 
Opracowanie Bożena Kamińska 

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna 
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CE TRU SPRZ DAŻY ASZ I URZĄDZEŃ 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HANDLOWYCH ,,A-Z" 
Sp6lka z o.o. GDAŃSK-NOWY PORT, ul. Śnieżna 1 

BYŁO TANIO JEST JESZCZE TANIEJ 

OD 1.07 „94 r. Obniż a cen o 20 O/o GDANSK 

wielka wyprzedaż materiałów, urządzeń, części zamiennych, artykułów elektrycznych itp. Kilka tysięcy pozycji asortymentowych. 

QD IEDŹ NASZE CENTRU SPRZEDA~Y GDAŃSK· NOWY PORT. ul. Śnl•lna 1, TEL. 43·76·70, 43·73·62 

CENTRUM DYSTRYBUCJI 

Pelnokolorowy wydruk 
w Twoim biurze z drukarki 
BJC-600 (1.300 DM) -+ domki ne1jtańsz1: N Trójmieście 

I I 

'I 

-+ płatne w systemie ratalnym 
lub na kredyt 

-+ w Gdyni Wielkim Kacku, 
ul. Starodworcowa-Orna 

-+ typ zabudowy - nowoczesna 
„wioska" całkowicie strzeżona 

BIURO SPRZEDA2Y. GDYNIA, ul. Sląska 35/37. pok. 324 
tel. 20 92 33 fax 21 13 04 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 

80-336 GDANSK, ul. Czyzewsk1ego 38 l p. 
tel./fax 52 32 23; tel. 52 50 41 wew. 286, 287 ~......._ __ A__. 

lider na polskim rynku przemystowym w zakresie izolacji 
ogniotrwatych i zabezpieczeń ognioodpornych. 

Swoją pozycję zawdzięcza: intensywnie rozwijanej produkcji, 
dostępowi do najwyższej klasy materiałów wytwarzanych 

przez zachodnich producentów, których jest 
przedstawicielefTJ, szczególnie wysokiej 

jakości świadczonych usług oraz szerokim 
\<.onta\<.tom z poważnymi klientami w Polsce. 

Obecnie, w związku z planami otworzenia w Trójmieście 
oddziału na Polskę Północną, firma poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 

AREA MANAGER 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna 

będzie za rozwój kontaktów z najpoważniejszymi 
potencjalnymi klientami firmy oraz realizację strategii 
promocyjnej i polityki sprzedaży. Do jej zadań należeć 
będzie również sporządzanie raportów z działalności 

oddziału i stały kontakt z centralą. 

Idealny kandydat powinien być osobą posiadającą wyższe 
wyksztatcenie, mobilną i szybką w działaniu. Istotne będą 
również umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, 

podstawy obsługi PC i prawo jazdy. 

Ze swojej strony firma oferuje możliwości szkolenia i rozwoju, 
· atrakcyjne wynagrodzenie i samochód służbowy. 

Zainteresowani kandydaci proszeni są 
o nadesłanie życiorysu zawodowego 

(z zaznaczeniem numeru referencyjnego KD/101) 
pod adres: 

Instytut Promocji Kadr 
81-829 Sopot 
ul. Moniuszki 1 O 
tel. (0-58) 51 25 63 
fax (0-58) 51 12 78 

20557 

Caatrala: 

, roby 
hutnicze 

KRAK6w, NOWA HUTA, ul. Ławińskiego 2 
tel. (012) 44-28-33, fax 44-20-06, tlx 0326753 

~BAU ~ 
blachy czarne i ocynkowane 
rury czarne i ocynkowane 
blachy trapezowe 
profile zamknięte 
stal zbrojeniowa 
stal kształtowa 

Oddziały: 

REGUŁY k. WARSZAWY 
ul. Regulska 14 b 

tel./fax (022) 53· 77 -12 
ŁOMIANKI-KIEŁPIN k. WARSZAWY 

ul. Kolejowa 66 tel./fax (022) 51-15-95 
POZNAŃ, ul. Lutycka 15, tel./fax (061) 41-72-11 

POZNAŃ, ul. Katowicka 1, tel.(061) 77-38-21 w. 290 
WROCŁAW, ul. Szczecińska 11 b, tel. /fax (071) 51-62-90 

GDYNIA-CHYLONIA, ul. Hutnicza 12, tel. (058) 23-00·58, w. 47 ,48 ! 

GDAŃSK-ORUNIA, ul. Wschodnia 13, tel./fax (058) 39-06-64 

GRZEJ I c.o. 
• Nowoczesne - z konwektorem 
e Tanie - 7 % VAT 
• Ładne 
• 72 rodzaje do natychmiastowego odbioru 
• Zawory termostatyczne HEIMEIER 

Dealer PHU „KASIA 
Gdańsk, ul. Słowackiego 73, tel. 57-59-51 

Gdynia, ul. Łużycka 3, tel. 24-27-93 

• Elelctryane grzejniki konwekcyjne AEG 
• Elelctryane grzeJniki olejowe - szwedzkie 

PRZ~DZA TEX 32/2 
czarna 90 OOO,· 

kolorowa • 86 000,-

RO CEZ 
Ł Ó D Ź 

tel. 81-24-14, 81-24·19 

SC 

Gdońsk, ul. Jedności Robotniczej 29 
tel./fox (0-58) 390-527 centr. tel. 390-351 do 359 w. 342 

O POLIMEROWE O MATERIAtY 
TYNKI FAKTUROWE DO OCIEPLEŃ 
W KAiDYM KOLORZE BUDYNKÓW 

tł57[J f!!0[Jc:)[i0\!ll© {J ~GJll fj{J@ e3{1@{])1)0 

231M'M 

R·1272 

27732 

P.H.U. MOTOSTALZBYT 
Gdańsk, tel. 53-49-90 
ul. Czarny Dwór 18 
(róg Al. Jana Pawła li) 

OFERUJ; PO Ct.NACH KONi<UReNCYJNYG·I: 
„ blachy czarne i ocynkowane 
„ stal zwykłą, jakościową i nierdzewną 
„ blachy aluminiowe, płaskie i faliste 
w kątowniki, ceowniki, dwuteowniki 
..- siatkę ogrodzeniową i drut kolczasty 

,.. wyroby śrubowe TANI TRANSPOR 

rz1·NNI: 
od pon1edz1ałku do piątku 

w godz 7 30 • 15.30 

1~1PRASZ.U11 I 

OKNA z drewna 
• trzy szyby zespolone 
• okucia obwiedniowe 
• wszystkie W)'miary typowe 
oraz nietypowe 

• szeroka gama ko/orów 

oferuje: 
9J[ffilm @o©o 

Gdynia-Grabówek 
!Jl. Kmdr. Przybyszewskiego 5 

Z?•oo tel..kJ:16~ 

NAGROBKI 

~ ~[liiCJC:Jsojano ! 
; tel. 76-00·79, 29·04..01 ~ 

a: P . TY III 
~ . blaty kuchenne . ~ 
N schody, lady Cl> 

~ Ó' wfosk ~ 
z pros HY z 
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Drugollgowcy przed sezonem ( 3) 

Pomezania Malbork· 

Spotkanie I /8 finału piłka
rzy Brazylii z USA wywołało 
niezwykle duże zainteresowa
nie. Na stadionie w San Franci
sco pojawiło się 86 tys. wi
dzów, a kilkadziesiąt tysięcy 
dalszych sympatyków nie 
otrzymało wejściówek . Wygra
ła Brazylia 1 :O (0:0), zostając I 
szóstym ćwierćfinalistą amery
kańskich MŚ. Bramkę zdobył 
Bebeto w 73 min. 

BRAZYLIA: Taffare1 - Jor
ginho, Aldair, Marcio Santos, 
Leonardo - Dunga, Mauro Si
lva, Mazinho, Zinho (69 Cafu) 
- Bebeto, Romario. 

USA: Meola - Clavijo, Bal
boa, Lalas, Caligiuri · Ramos 
(46 Wynalda), Sorber, Dooley, 
Perez (66 Wegerle), Jones -
Stewart. 

Sę<:!ziował Joel Quiniou 
(Francja). Żółte kartki: Mazi
nho, Jorginho (obaj Brazylia), 
Ramos, Caligiuri, Clavijo, Do
oley (wszyscy USA). Czerwo
ne kartki: Leonardo (Brazylia, 
43),Clavijo (USA, 86). 

W ćwierćfinale Brazylia za-
gra z Holandią. ·, 

bla ,,DB" prosto x USA 

Ł____ - - -~ .· 
Czy z tych sieci Maradona ~dola się wyplqtać? 

Fot.PAP!CAF-EPA 

Mimo afery dopingowej Diego Marado
na jeszcze nie wrócił do domu i wciąż jest 
w Stanach Zjednoczonych. W czasie dra
matycznego meczu jego kolegów z Rumu
nią, która w sensacyjny sposób wyelimino
wała Argentynę z dalszych gier, komento
wał nawet ich występ dla telewizji Buenos 
Aires. Przyznał ze skruchą, że za ostatecz
ne niepowodzenie Argentyńczyków pono
si winę także on, ponieważ wrzawa jaka 
wybuchła wokół jego osoby na pewno 
zdeprymowała jego kolegów. ,,Na mura
wie wyraźnie mnie zabrakło" - powie
dział. ,,Zabrakło lidera, który mógłby 
uspokajać i koordynować grę i w efekcie 
poprowadzić zespół do zwycięstwa. Bar
dzo źle się stało, że mnie tam nie było". 

Inna afera, w związku z karą grzywny 
nałożoną przez FIFA na trenera drużyny 
irlandzkiej, Jacka Charltona i na napastni
ka tego zespołu, Johna Aldńdge'a znajdzie 
chyba już niebawem pozytywny fina!. 
Charlton został zobowiązany do zapłace
nia kwoty 15 tysięcy dolarów, ale jak się 
okazuje, chcący wspomóc swego ulubień
ca kibice irlandzcy, w narodowej kweście, 
zdołali już zebrać wielokrotność tej kwoty. 
Charlton stwierdził, że sporą część tych 
pieniędzy ma zamiar przeznaczyć dla ro
dziny zamordowanego w Kolumbii Andre-

sa Escobara. Powiedział: ,,Wiem, że lu
dziom w Irlandii pomysł ten bardzo się 
spodoba". 

Pieniądze obecne też Sq w plotkach, ja
kie dotarły do nas z szeregów drużyny ni
geryjskiej. Właściwie - pieniądze i seks. 
Wszystko zaczęło się od tego, że czarno
skórzy zawodnicy złamali zakaz odwie
dzania swych żon i narzeczonych nałożo
ny na nich przez trenera Clemence'a We
sterhofa na czas trwania całego turnieju. 
Gdy trener publicznie wyraził na ten temat 
swoje niezadowolenie, jego podopieczni 
przypomnieli mu, że premię w wysokości 
5000 dolarów za ostatni zwycięski mecz 
otrzymało tylko 16 graczy, a nie 22, tak 
jak to było poprzednio ustalone. Mimo 
tych drobnych nieporozumień, Westerhof 
jest optymistą i wierzy, że Nigeńa wyeli
minuje z dalszych gier faworyzowanych 
Włochów. Jego wiara jest tak wielka, że na 
ostatniej konferencji prasowej, zapytany, 
co sądzi o drużynie Italii, zaczął wypowia
dać się na temat Hiszpanii. ,,To dlatego, że 
myślami jestem już w następnej rundzie 
eliminacji, a jak wiadomo zwycięzca me
czu Nigeńa • Wiochy spotka się z repre
zentacją Hiszpanii" - wyjaśni!. 

gms 

W samo południe rozpoczęli 
w poniedziałek przygotowania 
do pierwszego w histońi Mal
borka drugoligowego sezonu 
piłkarze Pomezanii. - Zajęcia 
miały charakter ogólnorozwo
jowy i trwały 75 minut - po
wiedział nam nasz rozmówca, 
trener Jerzy Jastrzębowski. 

- Pomezanię przydzielono 
do grupy Il. Czy jesteście za
dowoleni z tej decyzji? 

- Nie bardzo. Chcieliśmy 
grać w pierwszej. Pisaliśmy 
nawet w tej sprawie do PZPN. 
ale tam zdecydowano inaczej. 
Będzie nas to kosztowało 2000 
km więcej. Nie wspomnę już o 
kibicach, którzy bardzo liczyli 
na derby z trójmiejskimi dru
żynami. 

- Czy będą wzmocnienia w 
składzie? 

- Tak. Z drużyny nikt nie 
ubył. Ponadto, trenują z nami 
Aleksander Cybulski, który po
wróci! z Belgii i Marek Kwiat
kowski z Polonii Elbląg. Dzi
siaj będziemy też rozmawiać z 
Bałtykiem Gdynia w sprawie 

Mercedesami 
Polowa reprezentacyjnych pił

karzy Niemiec (11 z 22-osobowej 
kadry) jeździ na co dzień mercede
sami. Jak podał „Kicker", także 
trener Berti Vogts siada za kierow
nicą auta z gwiazdą. (wa) 

G. Torrence - 10,89, D. E1inwa - 9.94 I 

Sprinterzy ia błyskawice I 
Opinie tyfKo treneróW -• 

Wiele doskonałych wyni
ków, zwłaszcza w konkuren
cjach sprinterskich, uzyskano 
podczas mityngu lekkoatle
tycznego w Linzu. Wspaniałą 
obsadę miał bieg mężczyzn na 
100 m - już w eliminacjach 
padły w tej konkurencji znako
mite rezultaty (I seria: David
son Ezinwa z Nigerii - 9.98, 
Dennis Mitchell z USA -
10.07, II seria: Linford Christie 
z W. Brytanii - 10 .QI, Frank 
Fredcricks z Namibii -
10.07). W finale D. Ezinwa 
przebieg! ,,setkę" w 9.94 (naj
lepszy w br. wynik na świecie), 
wygrywając z Mitchellem -
9.97 i mistrzem olimpijskim, 
Christie- 10.03. 

Błyskawicznie pobiegły na 
100 m panie - triumfatorka, 
Gwen Torrence (USA, 10.89), 
jako pierwsza w br. na świecie 
zeszła poniżej granicy ~ 1 sek. 
Udało się to ponadto Zannie 
Tarnopolskiej (Ukraina) -
10 .99. Nie zawiodła kibiców 
rywalizacja na 400 m pp!. -
zwycięży! Derrick Adkins 
(USA) - 47.70 (najlepszy w 
br. czas na świecie) przed Win
thropem Grahamem (Jamajka) 

.W normie 

- 48.05. Nikt też nie osiągnął 
w tym sezonie lepszego wyni
ku na 110 m pp!. niż Mark Mc
Koy (do niedawna Kanada , 
obecnie Austńa) - 13.13. Po
konał on Tong Li (Chiny) -
13.25 i Allena Johnsona (USA) 
- 13.27. . 

Wyróżnić trzeba również 
Tatianę Reszetnikową (Rosja) 
- 12.53 na 100 m pp!., jej ro
daczkę Innę Lasowską -
14 .8 l (rekordzistka naszego 
globu, Ana Biriukowa, była 
trzecia - 14.13) oraz skoczka 
w dal, Kareema Streete-Thom
psona (USA)-8.63. 

Inne lepsze rezultaty: kobie· 
ty - 400 m: Natascha Kaiser 
(USA) 50.89; 3000 m: Yvonne 
Graham (Jamajka) 8:56.15; 
wzwyż: Britta Bilac {Słowacja) 
1.94; dysk:-Ilke Wyludda 
(Niemcy) 65.52; mężczyźni -
200 m: Daniel Effiong (Nige
ńa) 20.30; 800 m: Wilson Kip
keter 1:45.35; 3000 m z prze. 
szk.: Richard Kosgei (obaj Ke
nia) 8:25.13; kula: C. J. Hunter 
(USA) 20.31; miot: Igor Astap
kowicz (Białoruś) 80:72. 

(s) 

Dzll zakońcionlo 
•l1tno1tw Tr6l•luta 

Wszystkim zainteresowanym przypomi
namy, że dziś (środa) o godz. 18 na obiekcie 
Ogniska TKKF „Przymorze" przy ul. Dą
browszczaków 13 w Gdańsku nastąpi podsu
mowanie dziewiątych mistrzostw Trójmiasta 
w 7-osobowej piłce nożnej (wręczenie pu
charu ,,DB" i nagród sponsorów). Uroczy. 
stość poprzedzi o godz. 17 mecz o superpu
char Cosmos-Sodziarze. 

(11r~) 

Carlos Alberto Parreira (tre
ner Brazylii): ,, Jestem zado
wolony, że zdołaliśmy awanso
wać do ćwierćfinału. Wynik 
l :O jest sprawiedliwy, bo tak 
naprawdę mieliśmy tylko je
szcze jedną szansę uzyskania 
bramki. Amerykanie rozegrali 
dobre spotkanie, a zwycięstwo 
nad tą drużyną nie przyszło 
nam łatwo." 

Bora Milutinovic (trener 
USA): .. Jestem smutny, bo za
kończyliśmy już udział w tur
nieju. Jednak z drugiej strony 
powinienem się cieszyć, bo za
graliśmy podczas tych mi
strzostw całkiem dobrze i nie 
zawiedliśmy oczekiwań. Mecz 
z Brazylią by! naszym najtru
dniejszym spotkaniem, nieste
ty, zakończy! się porażką. Ży
czę Brazylii wszystkiego naj
lepszego na drodze do tytułu -
mistrzowskiego". 

Alan Rothenberg (szef ko
mitetu organizacyjnego MŚ' 
94): ,. Zespół USA zasłużył na 
komplementy. To · moim zda
niem - wspaniały turniej, a gra 
Amerykanów była dobrą rekla
mą piłki nożnej w Stanach 
Zjednoczonych. Piłkarze Milu
tinovica ciężko zapracowali, 
by spopularyzować soccer w 
swoim kraju.'' · 

Romario (napastnik Brazy
lii): ,, Amerykanie zagrali le
piej w obronie, niż mogliśmy 
tego oczekiwać. Kiedy sędzia 
wyrzuci! Leonardo, musieli
śmy włożyć w naszą grę o wie
le więcej serca." 

Bebeto (napastnik Brazylii): 
,,Dostałem doskonałe podanie. 
To wspaniale uczucie strzelić 
gola, decydującego o zwycię
stwie." 

Sprawozdawca radia kame
ruńskiego, nie mogący jeszcze 
przeboleć słabej postawy piłka
rzy Kamerunu, zwłaszcza ich 
klęski z Rosją: .,Fatalna gra 
moich rodaków pogrążyła nasz 
kraj w głębokim rozczarowa
niu. To narodowe nieszczęście. 
Ludzie w Kamerunie jako je
dyną interesującą rozrywkę 
mają przecież tylko mecze pił
karskie." 

Sepp Blatter (sekretarz ge
neralny FIFA) o sprawie Mara
dony: ,,Wyjaśnienie przypad-

ku Maradony będzie prowa
dzone bardzo ostrożnie, ale 
gruntownie ze wszystkimi 
szczegółami. Sprawa będzie 
rozpatrywana w sierpniu br. 
najprawdopodobniej w Zury
chu. Przypadek Maradony jest 
oczywisty, ale bierzemy pod 
uwagę fakt, iż piłkarz ten zna
ny jest na świecie od 1977 r. 
Wypracujemy stanowisko jak 
reagować w przyszłości w ra
zie wykrycia w organizmach 
piłkarzy niedozwolonych sub
stancji. Lista sankcji za stoso-

wanie dopingu będzie opubli
kowana przed następnymi MŚ. 
Każdy z uczestników finałów 
powinien mieć pełną świado
mość co mu grozi w przypadku 
wspomagania się anabolika
mi.', 

Placido Domingo (słynny 
tenor hiszpański): ,,Ludzie na 
stadionach i w salach koncerto
wych mogą zachwycać się 
spektaklem i wcale nie muszą 
w pełni rozumieć jego treści." 

Wybrał (Wa) 

W Grudziądzu rozegrano II 
rundę młodzieżowych druży
nowych mistrzostw Polski na 
żużlu. Zawody zakończyły się 
zwycięstwem Apatora Toruń 
40 pkt. (Świątkiewicz 9, Wal
czak 9, Bajerski 12, Jaguś 10), 
przed Wybrzeżem Rafinerią 
Gdańsk 29 (Dera 10 /2,2,3,3/, 
Jacek Kalinowski 9 /3, 1.3 ,2/, 
Żebrowski 5 /1,2,1,1/, Buczyń
ski 5 Il 1;21, Światłowski 0/0/), 
Startem Gniezno 15 (A. Fajfer 
4, Sikorski 7, Jabłoński 2, Bo
nin 2, Sosna O) i GKM Gru
dziądz 12 (Ulawski 7, Walczyk 
O, Danielewski O, Markuszew
ski 5). 

Supermaratończyk po setce 
- - ------ ---- ---.---- --- .... 

Cykl turnieiów tenisowych Zaba '94 

(Pol) 

Jutro iuTel 
W czwartek 7 lipca br. na to

rze przy ul. Długie Ogrody roze
grana zostanie V runda Pomor
skiej Ligi Młodzieżowej na żuż
lu z udzialcm zespołów: GKM 
Grudziądz, Polonii Piła, Apatora 
Elektrim Toruń i Wybrzeża Ra
finerii Gdańsk. W zawodach wy
stąpią m.in. Piotr Markuszewski, 
Marceli Dubicki, Krzysztof 
Ulawski, Robert Gwara, Adam 
Sondej, Marek Dera, Jacek Kali
nowski i Dominik Zebrowski. 
·Początek zmagań młodych żuż
lowców - godz. 17. Organizato
rzy serdecznie zapraszają, szcze
gólnie młodszych kibiców, dla 
których obniżono nawet ceny bi
letów. 

(Pol) 

Z Japonii powróci! do Gdyni supermaratoń- Do 80 km utrzymywałem kontakt wzrokowy z 
czyk, Andrzej Magier, który w biegu na 100 km Janickim, który biegł razem z Kazimierzem Bą-' 
w Lake Saroma na wyspie Hokkaido zajął 5 kiem (3 miejsce), Polakiem, który startuje obe
miejsce z bardzo dobrym wynikiem - 6.32,19· cnie w barwach Niemiec. 
(zwyciężył Rosjanin Aleksander Łowgin - - Czy na mecie były atrakcyjne nagrody? 
6.22,43). Zawody te miały charakter nieoficjal- - Pierwsza trójka otrzymała medale i puchary. 
nych mistrzostw świata. Za 5 miejsce dostałem jedynie maleńki obraze~. 

- Przed wyjazdem liczył pan na miejsce w Organizator refundował zaproszonym zawodm
pierwszej trójce - zagadnęliśmy gdyńskiego su- kom koszty podróży, pobyt w hotelu i wyżywie
permaratończyka. nie. Udział i uzyskany wynik zaprocentował jed

- Tak, ale na miejscu, gdy zobaczyłem listę nak zaproszeniami na inne biegi. ·" których na-
startową, a na niej 3 400 nazwiska, marzyłem grody są atrakcyjniejsze. 
już tylko o miejscu w pierwszej dziesiątce. - ? 

- Czy odpowiadała panu trasa? - 30 września wystartuję w Winschoten, a 15 
- Przypominała naszą trójmiejską obwodnicę. października w Arniers. W grudniu zaś być mo-

Dzień wcześniej objechaliśmy ją autobusem, ale . że pojadę do Sao Paulo. · 
nie pokazano nam najtrudniejszego, bardzo po- - Można tak często biegać na 100 km? 
fałdowanego odcinka ostatnich 20 km. Nie bar- - Tak często biega obecnie światowa czolów 
dzo lubię górki. • ka. Po biegu w Lake Saromie bardzo szybko 

- Jak przebiegała walka na trasie? zregenerowałem siły, gdyż na mecie masowało 
- Początkowo do przodu wysforowała się IO- mnie 6 Japonek jednocześnie . 

osobowa grupa mniej doświadczonych biegaczy - Bieganie stano~ pana główne zajęcie? , 
afrykańskich i Japończyków. Do 30 km biegiem · Niestety, obecnie tak. Szukam pracy, ktora 
razem z Jarosławem Janickim w zasadniczej umożliwiałaby mi treningi i udział w zawodach . 
grupie 40 zawodników. Na 42 km przeżywałem Jestem zawodnikiem nie zr~szonym i dzi~ki t~
pewien kryzys i wtedy Janicki (zajął drugie mu nie mam wobec klubu zadnych zobow1ązan . 

I 
miejsce - 6.23,34) oderwał się ode mnie. Po 50 Podczas imprez mógłbym reklamować praco
km kryzys minął i od tego momentu nikt mnie dawcę. 
już nie wyprzedzi!. Mijałem kolejnych rywali. Adam Suska 

---- Inny mechani 
Już drugi sezon w barwach 

Wybrzeża Rafineńi Gdańsk wy
stępu je Jacek Woźniak. W 1993 
r. kierownictwo gwardzistów po
zyskało go z Bydgoszczy. Zawo
dnik ten nie zawiódł oczekiwań i 
przyczynił się znacznie do po
wrotu Wybrzeża do ekstraklasy. 
Ten rok nie zaczął się jednak dla 
niego zbyt pomyślnie, szczegól
nie nie szlo mu w spotkaniach 
wyjazdowych. Ostatnio zanoto
wał jednak kilka udanych wystę
pów, ku uciesze trójmiejskich 
sympatyków czarnego sportu. 
Czyżby ?:atem powrót do wyso
kiej fonny? 

O to najlepiej spytać się same
go zainteresowanego. 

· · Moja słaba jazda nie wyni
kała z braku umiejętności czy 

fonny. Przyczyną był źle dopaso
wany sprzęt. Nie tak dawno 
zmieniłem mechanika. Właśnie 
jego zasługą jest to, że motocykl 
spisuje się wreszcie tak jak powi
nien. 

- Na początku tegorocznych 
rozgrywek startowałeś na jawie z 
silnikiem lei.ącym. 

· Zgadza się. Jednak ten ro
dzaj wybitnie mi nie odpowiadał, 
więc postanowiłem sięgnąć po
nownie po jawę standardową 
898. 

- W efekcie m.in. wywalczy
łeś awllI1ll do półfinału indywidu
alnych mistrzostw Polski. Oczy
wiście w Pile, gdzie pojedziesz, 
liczysz na dobry występ ... 

- Tak. W innym wypadku w 
tych rozgrywkach nic wystarto-

wałbym. Zdaję sobie sprawę, że 
będzie ciężko, ale stać mnie na 
awans do finałowej rozgrywki. 

- Jak oceniasz szanse Wybrze
i.a w tegorocmych rozgrywkach? 

- Przed sezonem realne było 
wg mnie zajęcie 6-7 miejsca . 
Dzisiaj mogę powiedzieć, że stać 
nas ,na więcej. Przynajmniej jest 
taka szansa. 

- Kiedy Jacek Woźniak po
wróci na tory międzynarodowe? 

- Nie jest to prosta sprawa. 
Najpierw musiałbym powrócić 
do kadry i dlatego niezbędny jest 
sponsor, którego obecnie nie po
siadam. Dostaję jedynie jako za
wodowiec pieniądze z klubu. Po
nadto z dnia na dzień do kadry 
raczej trudno wejść . O wiele 
szybciej się z niej wypada. 

Jacek Woźniak Fot. Maciej Polny 

· Życzę zatem powodzenia. 

1 Maciej Polny 

Na kortach żabianki w Gdańsku 10 bm .. 23 i 24 bm., 6 i 7 sierpnia 
odbywa się cykl turniejów teniso- oraz 20 i 21 sierpnia. Zapisy - za
wych dla chętnych amatorów pod wsze w soboty do godz. IO na miej
nazwą ,,żaba '94". Do tej pory roze- scu rozgrywania turniejów. Po czte
grano w bieżącym roku cztery, a ko- rech w klasyfikacji prowadzi Jaro
lejne najbliższe zaplanowano na: 9 i sław Fiedorowicz. (wa) 

Informacja zamieszczona w 
„Dzienniku Bałtyckim" dnia 4 
czerwca 1994 roku , dotycząca 
zakończonego cyklu turniejów 
dla gdańskich dziewcząt i 
chłopców, była niepełna. Pro
szę o jej uzupełnienie o poniż
sze fakty. 

Cykl turniejów tenisa stoło
wego dla gdańskich dziewcząt 
i chłopców stanowiło w sumie 
11 turniejów (rozgrywanych w 
hali MRKS Gdańsk w czterech 
kategońach wiekowych), które 
odbyły się w roku szkolnym 
1993/94. Przeciętnie w jednym 
turnieju startowało około 120 
dzieci. Wyniki 10 turniejów 
decydowały o zwycięstwie w 
klasyfikacji generalnej, nato
miast 11 turniej rozgrywany w 
Dniu Dziecka był Mistrzostwa
mi Szkól Podstawowych Mia
sta Gdańska. 

Głównym organizatorem te
go cyklu turniejów był klub 
sportowy MRKS i OZTS 
Gdańsk przy współudziale Wo-

• 1amy 
jewódzkiego Międzyszkolnego 
Ośrodka Rekreacji i Rehabili
tacji oraz Wydziału Kultury Fi
zycznej i Turystyki Urzędu 
Miasta Gdańsk. 

Dyplomy i puchary za kla
syfikację generalną ufundował 
Wojewódzki Międzyszkolny 
Ośrodek Rekreacji i Rehabili
tacji, natomiast nagrody rze
czowe ufundowały: Wydział 
Kultury Fizycznej i Turystyki 
Urzędu Miasta Gdańsk oraz 
firmy MARCO i GASPORT. 

Pragną tą drogą podzięko
wać w imieniu wszystkich 
uczestników tych turniejów, 
tak organizatorom, sponsorom 
oraz „Dziennikowi Bałtyckie
mu" za współuczestniczenie w 
tym usystematyzowanym cy 
klu rozgrywek i zaprosić do 
wsparcia kolejnego · już trze
ciego - cyklu turniejów w roku 
szkolnym 1994/95. 

Prezes Okręgowego 
Związku Tenisa Stołowego 

dr Ryszard Weisbrodt 

.Zmarł Józef Karwacki 
Zmarł najstarszy działacz 

Automobilklubu Morskiego 
w Gdyni, honorowy członek 
AM, Józef Karwacki. Wniósł 
on duże zasługi w rozwój 
sportu samochodowego na 
Wybrzeżu, był inicjatorem 
reaktywowania gdyńskiego 
automobilklubu w latach 
czterdziestych. Jako sędzia 
klasy międzynarodowej kil-

kakrotnie był komisarzem 
punktów kontroli czasu Raj
du Monte Carlo. O autoryte
cie J. Karwackiego świadczy 
też fakt pełnienia przez niego 
funkcji przewodniczącego są
du kolei:eńskiego w AM. Bę

dzie nam tego ofiarnego dzia
łacza bardzo brakowało. 

Krzysztofa Własnego i An
drzeja Gołeckiego. 

- Jaki macie plan przygoto
wań do sezonu? 

. Od 6 do 16 lipca przeby
wać będziemy na obozie w 
Starogardzie Gdańskim. Po
święcimy go na odbudowę 
cech motorycznych i wkompo
nowanie nowych zawodników 
do składu. Mamy zaplanowane 
gry kontrolne: z Wierzycą Sta
rogard (13 bm), Lechią Gdańsk 
(16), Zawiszą Bydgoszcz (21) i 
rewanż z Lechią (21). 

- Na co liczy beniaminek? 
Trudno powiedzieć. 

Oprócz Wisłoki Dębica, w któ
rej pracowałem, pozostałych 
zespołów tej grupy nie znam. 
W poprzedniej rundzie obser- , 
wowałem wiele drużyn, grają
cych w przeciwnej grupie. 
Pierwsze kolejki pokażą na co 
nas stać. Planem minimum jest 
zachowanie pozycji w II lidze. 
Ważny będzie start, a zaczyna
my wyjazdowym meczem ze 
spadkowiczem z I ligi, Polonią 
Warszawa. 

• Rumunka Reka Lazar-Szabo 
zdobyła na planszy w Atenach tytuł 
mi~trzyni świata we florecie. W fi 
nale pokonała Włoszkę Valentinę 
Vezzal!i 15:10. Brązowe medale 
przypadły Laurence Modaine 
(Francja) oraz Francesce Bortolozzi 
(Włochy). żadna z Polek nie znała 
zła się w 1/8 turnieju indywidualne
go. Natomiast w indywidualnym 
curnieju szpadzistek na ateiiskicb 
mistrzostwach świata Polka Domi
nika Butkiewicz dotarła do 1/8 fina
łu, ale w walce o awans do ćwierć· 
finału uległa Fince Minnie Lehtola
Kaariain li : 15 

RAD I O 
ARNET 

UKF 71.D9 MHz stereo 
6-lO, 7.00, 7 JO, 8.00, S_JO. 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 21.00, 22.00, 
23.00, O.OO i 1.00: Serwisy in
formacyjne; 9.10 Przegląd pra
sy: 6.00-10.00 Przebudzenie na 
życzenie; 6.05 lnfonnacje bieżą
ce; 6.10 Kalendarium, piosenka 
dla solenizantów; 6.15 Serwis 
poranny; 620 Prognoza pogody; 
6.25 Informacje z prasy; 6.35 
Serwis lokalny; 6.40 Prasa lo
kalna - fakty; 650 Ciekawostki 
z prasy krajowej; 7.15 Trójmia
sto na żywo; 720 Za wcześnie, 
za późno - słodki konkurs; 7 35 
Serwis lokalny; 7 .45 Mag. mo
toryzacyjny; 8.10 Konkurs tea
tralny; 8.35 Serwis lokalny; 8.40 
Wiadomości ekonomiczne; 9.25 
Kursy walut; 9.40 Trzy razy Ma
de in Poland - muzyka polska; 
10.05-14.00 Drugie śniadanie; 
10.20 Czas na folk; 10.35 Ser
wis sportowy; 10.40 Muzyczne 
kalendarium; 10.50 Informacje 
kulturalne; 11.15 Konkurs „5 se
kund"; lJ .35 Trójmiasto na ży
wo; 11.50 Horoskop; 12.15 
Konkurs; 12.35 Serwis lokalny; 
12.45 Trzy łyki klasyki; 13.15 
Konkurs · Gorączka złota; 1335 
Serwis sportowy; 13.45 Kto na
stępny? - Konkurs; 14.05-18.00 
Popołudnie z Radiem ARnet ; 
14.15 Majster zrób to sam; 
14.45 Pedał - mag. motoryz .; 
16.15 British Top 40 - albu 
my; l 7 .15 Twoja recenzja; 
18.05-20.00 Muzyka non-stop; 
20.05-22.00 Otwarta scena poe
tycka: 22.05 Trójmiasto na ży
wo; 22.10-0.00 Słuchaj razem z 
nami; 0.05 • 6.00 Muzyka non 
stop 

__ -'-'-'R A. ~D I O_ 
EL 

UKF 73.1 MHz stereo 
Pełne wydanie serwisu lokal 
kraj -świat - 6.00, 7 .OO, 8 .OO, 
9.00, IO.OO, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00; Komunikaty reklamowe · 
7.22, 8.22, 9.22, 11.50, 12.22, 
13.22, 14.22, 15.22, 17.50: 
Ogłoszenia drobne - 7.50, 8.50 
9.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 
1550, 17.50. 
5.00-10.00 - Blok RADIO EL 
NA DZIEŃ DOBRY; 5.40, 6.40 
· lnfonnacje drogowe: 6.30 Kro
nika wypadków; 7.30 · Przegląd 
prasy lokalnej: 8.30 - Informacje 
kulturalne; 8.40 - Giełda pracy; 
9.10 . Raport ekonomiczny; 
9.30 - ,,Prasowanie" · przegląd 
czasopism; 10.00-16.00 · Blok 
południe i popołudnie z Radiem 
El; 10.05 -11.00 · Program dla 
dzieci "Zgadywanki - rymowan
ki" cz. l Il.Il, 12.11, 13.11 - 3 
x 11 - konkurs Radia El (cz. I, 
Il, III) ; 1230 - Informacje spo
rtowe: 12.40 Wędrówki z prze
wodnikiem; 13.30 Informacje 

· Chyba jednak wasza grupa 
jest nieco słabsza. 

- Rzeczywiście, więcej re
nomowanych zespołów wystę 
puje w grupie I. Może w na
szym przypadku sprawdzi się 
zasada, iż nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło. 

- Czy macie tremę? 
- Beniaminek w stosunku do 

piłkarzy Pomezanii jest poję
ciem umownym. Kilku zawo
dników (Jacek Tobolski, Adam 
Boros, Bogdan Lizak, Zdzi
sław Kowalski) grało już w tej 
klasie. Jeśli dojdą do skutku 
transfery, potencja! doświad
czonych piłkarzy jeszcze się 
powiększy. 

- Czy jesteście przygotowa
ni do startu pod względem 
organizacyjnym? 

- Na stadionie trwają prace 
adaptacyjne obiektu do wymo
gów II ligi. Myślę, że zaanga
żowanie władz klubu i miasta. 
poprzemy dobrymi wynikami. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Adam Suska 

• Po trzecim etapie kolar~k,ego 
wyścigu Tour de France - w Jeździe 
drużynowej na czas nowym liderem 
wyścigu został Belg Johan Muse 
euw z wiosko-belgijskiej ekipy GB 

' MG. Wyprzedza on po trzech eta 
· pach słynnego Hiszpana Induraina 
o IO sek. i Duńczyka Soerensena o 
19 sekund 

• W turn1e1u tenisowym Af P v. 
Gstaad (suma nagród 400 tys 
USD) już w I rundzie odpadł roz
stawiony z numerem 2 Ukrainiec 
Andriej Miedwiediew, przegrywa
jąc 3:6, 5:7 z Francuzem Guyem 
Forgctem 

• Przebywający na tournee po 
:Nowej Zelandii rugbiści RP A wy
grali kokjny mecz, tym razem po
konali reprezentację okręgu Hanan 
Shield 67:19. (Wa) 

kulturalne; 1335 - ''W samo po
łudnie" - magazyn filmowy 
14.10, 15.10 - Infonnacje drogo
we: 14.11 Rozwiązanie konkur
su 3 x 11; 14.40 Giełda pracy: 
16.05-17.00 - ,. Wydarzenia"'; 

audycja reporterów; 17.10 lnfor 
macje sportowe; 17.15 - Pomost 
- infonnacje dla niepełnospraw
nych; 17 .30 Kronika W)'padk.ów; 
18.05 Soul - muzyka w duszę 
zaklęta: 19.45 Powieść w odcin
kach (powt.); 20.05 Knot tygo
dnia: 21.05 "Top-Mix" · maga
zyn aktualności muzycznych: 
22.05 Pogo; O.OO Nocne muzy
kowanie 

RA O I O 
G D 'A NS K 
UKF 67.85: 103.7 l\lHz stereo 
Wiadomości co godziną całą do
bę; rybacka prognoza pogody w 
pr. I: 0.58. 620. 13.05, 21.05 
5 .OO . 9.00 Studio Bałtyk a w 
nim: 5.15, 6.15, 7.15, 8.15 Infor
macje miejskie, 6.10 Kronika 
policyjna. 7 .10 Wiadomości 
sportowe, 7 .35Auto opel radio. 
7.45, 8.45 Radiowa giełda pra
cy; 9.05 Radio biznes; 9.45, 
12.45, 14.45, 16.45 Dziś telefon, 
dziś ogłoszenie: 10.05 - 14.00 
Wakacyjne Studio 5; 11.30 Po
wieść na lato: K. Nepomucka -
„Florida Story'': 14.00 - 17 .OO 
Studio Bałtyk a w nim: 14.15, 
15.15, 16.15 Informacje miej
skie, 16.10 Wiadomości sporto
we: 17 .05 Sportowiec i seta. czy
li o problemach alkoholizmu: 
17 .45 Radiowa giełda pracy; 
18.05 W to mi graj; 19.05 Sro
dowy wieczór muzyczny; 21.05 
Muzyka wokalna na scenie i 
estradzie; 22.00 Radio BBC; 
23.05 Muzyka i ekran: 23.45 
Noc i poezja; 0.05 Radio nocą · 
Noc z muzyką soul; 4.05 Muzy
ka przed świtaniem 

UKF 67.07 i 101.7 Mllz stereo 
5.50 Lektura na dzień dobry -
Mary Craig ,.Błogosławi eń
stwa"; od 6.00 do O.OO (co go
dzinę): Wiadomości;od 6.30 do 
18.30 (co godzinę): Skrót wia
domości; 6.10, 7.10, 8.10, 11.10, 
14.10, 16.10, 17.10, 20.10: Wia
domości lokalne; 6.43, 22.15: 
Ewangelia: 6.52 Przegląd prasy; 
7 25 Patron dnia; 7 .44, 15.44: 
,,Wykop" drogowy; 7.40, 18.10: 
Serwis sportowy; 8.40, 15.40: 
Serwis ekonomiczny; 9.35 Gość 
PLUSA; 10.35 Plusowy koktajl 
plażowy: 13.10 Serwis giełdo
wy; 13.40 Propozycje kultural
nc;l4.40 Serwis motoryzacyjny; 
15.40 Serwis ekonomicz ny; 
18.40 Wiadomości z życia Ko
ścioła: 1852 Kościół w drodze; 
19.40 „Pluszowy kącik" - dobra
nocka: około 20.50 Lektura na 
wieczór - Mary Craig „Błogo
sławień ,twa"; 23.05 Markowa 
muzyka; 0.05 Śpiewam bo mu
szę; 4 .00 Poranek muzyczny Ra
dia PLUS 
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