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Tomasz Posadzki Witold Gintowł·D1iewałtowski 

W drugirn 

podeiściu 
10„11 Posad1kl I klubu Unii 

Wolaołcl Hsłał wybrany prazy· 
dHtem Gdaiska. Pozostałych 
nłoaków zanądv pouamy 
prawdopodobale aa aaiblll11ei 
Mall we wtorek. laclal wyltrall 
takh slecl•lu delegatów cło Ml· 
•lku sa•onąclowego. 

Wc1oral, elbląscy radni wyltralł 7·oaobowy 
larząd Miasta, w łylB prezyde1ta I dwóch lego 
1astępców. Powołana 1olłała ko•lala .ad:nry· 
c1al11a, która pnygotufe rapolł o stanie mia• 
Iła. 

Dokoiue•le •a Itr, 2 

Kwidzyn 

Tomasz Posadzki, 32-lctni adwo
kat był jedynym kandydatem na fo
tel prezydenta Gdańska. Na 59 osób 
obecnych na pierwszej roboczej se-

' sji Rf..f na Posadzkiego oddało 
s ~oje glosy 31 radnych. a więc naj
prawdopodobniej 30 rodnych 

DokoaĆHale „ str, 2 

Nowy (stary) burmistrz 
Zgrunic z wcz.esnicjSZ)nri prz.cwidywaniami kwi<lzyńs(_)' radni na swej drugiej sesji 

w)tirałi (24 głusami - z.a i 4- przeciw) burmistnem miasta pcłni~o dotychCTa.<; tą 
funkcję 39-kmiego inż. cremika, Jerzego Godzika. 

Jego zaslęFG1Ini zoslali: I..es;rek Cnuocbaj i Wiesław Onin:dci, J:rlniący tę funkcję _do
tydx.,.as, CKaZ były dyrektor r-. tiej.\kiego Zakładu Budżetowego PkJU"" Wille - enkononusta. 
W jego gt:Mi• bt;tią funkcje zwi.µ.ane z finansami miasta. Wybrano także Zarz.Jd Mi~. 
W jego składzie, obok burmistria i za<;tępców, znaleźli się: Marek Kaioowsld - elektronik 
z firmy ,.Brnbork", Jazy Barttiii - ichtiolog oraz Woj:ml Wayk. - inż. chemik. Wszy
scy oni repi=ntują z"'-yci<;.<.kic Miejskie Porozunrienie Wyborcze, politycznie zv,,iąz.ru,e 
z Unią Wolnośó. \V lic1...j1Xj28 o,oo ~ Mia.-,ta ma ono 18 mandatów. (chan) 

Spr•edany 
symbol 

Słynny. !lezący 102 piętra, no

wojon.ki wieżowiec F.mpirc State Prezea 1agra11lc1nego banku w Polsce zarabia roc1nle 
Building został spm:<lany grupie 150 tys. dolarów, c---łl 3,6 mld Ił, Pensla prezydenta Wa• 
inw~1orow L-uropcjskich i azjatyc- .. ,, 
kich za sumę 42 mln dolarów. łęsy iest 12 NIIJ mnlel11a od pensJI Clintona. Premier Paw· 
Spr.l.lX1ai: lla.',t.jpila w październik.u lak pobiera w kasie 30 •I• d, Zawodowy poseł otnymule 
ub. roku, ale uja"'ni0110 ją dopiero od uerwca 16 •111 Ił, Wolewodowłe dostałą 22 •I• Ił, 
teraz. Można przyj ąć, że w <lenta. Spośród ministerstw 

Z.budowany w latach 30. Empi- inst_y tucjach centralnych naj- najwyżej opłacani są pracowni-
re St_ate Building, nazywanx nie- wyzsze prZ\:CJętne wynagro- cy ... Ministerstwa Pracy i Poli-
gdys „drapaczem .ch~ur , był dzenia otrzymują członkowie tyki Socjalnej. 
przez_ długi c~. ~J"".yzszym bu- Trybunału Konstytucyjnego (w Z wypowiedzi blisko 1200 
dynk~em na sw1ec1e I symbolem styczniu przeciętnie ponad 19 dorosłych Polaków wynika, że 
potęgi USA. . I mln zł), NIK, Naczelnego Sądu pan prezydent powinien otrzy-

W ro~u. 1973 utra..."ił prymat na Administracyjnego , Sądu Naj- mywać pensję 25,5 mln zł. Pre-
rzecz w1ezowca Sears Tower w wyższego i Kancelarii Prezy- mier - 21,5 mln zł, ale zarazem 
Oricago (1 10 pięter). (PAP) 

Ma 
111ia naukowe wykazują, 

· ~ bazkame maltretowanie 
ołuje u dzieci poczucie 

lęku, nieufność, a także agresję, 
która często u dora.1.ającego, w ta
kich warunlcxh dziecka, jest wyła
dowywana na otoczeniu. froble
mem w naszym społeczeństwie nie 
dostrzeganym w PRL, jest seksual
ne wykorzystywanie dzieci przez 
dorosłych. Badania wśród młodzie
ży Gdyni wykazały, że 40 proc. 
miało doświadczenia seksualne w 
dzieciństwie z dorosłymi. Gwahy 
na nieletnich są przyczyną osobi-

e 
stych tragedii w dorosłym życiu . 

Psychologowie twierdzą, "ŻJ: wc:ze
sne wykrycie zjawiska zapobiega 
destrukcji osobowości krzywdzo
nego dziecka. 

W Instytucie Psychologii U G 
dr Krystyna Kmiecik wraz z grupą 
entuzjastów stara się pomagać 
krzywdzonym dzieciom. Napotyka 
jednak na brak zrozumienia tych 
społecznych problemów we wła-
dz.ach samorz.ądowych. bmk 

Repo, taż • na str. 3 

8 lipca, pUllek, imuniny Elżbiety, Edgara 

·· Zuhmurzenir umrar
kowane, przejścwwQ d1,
te z przelotnymi opada 
mi i lokalnymi burzami 
temp. od 8°C do 20°C 
Y..iatr suiby z,memiy. 

N1 

Przebywalący I wlsytą w 
I Polsce prezydent USA Bill 

Cllnton, drvgl dzień swolego 
pobytu w naszym kralu za. 
czął od iogglngu. 

I „biegu po zdrowie" 
prezydent 1lgdy •le rezy• 
gnule, .awet poclc1as poclró· 
iy zagranlcmych. 

Bieg trwał zaledwie kilka 
minut, a po lego 1akoac1e· 
nlu prezydent gimnastyko· 
wał sit les1e1e przy swym 
samochodzie, :zaparkowa• 

I nym w poblllu byłego li· 
ceu111 plastycznego. Ćwiczył 
,r,y111achy rąk I rozciągał 
n,lęśne nóg opleraląc się o 
pc.,blfskl murek, 

(as) 
Fot. PAP/CAF· Lesz.ek Wdowiński 

o prawic milion mniej niż pry
watny przedsiębiorca. Pan mi
nister - 15,7 mln zł , zaś poseł -
9,1 mln zt, to znaczy o prawie 
I milion mniej niż lekarz i o 
100 tys. zł mniej niż ... górnik. 
Ksiądz powinien, zdaniem Po
laków, mieć miesięcznie 6,5 
mln zł, czyli o pól miliona wię
cej od nauczyciela, ale o pra
wie milion mniej niż policjant. 
Profesorowi uniwersyte tu Po
lacy „przyznali" 11 ,3 mln zł. 

Więcei • na str. 4 
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Kto podiąl 
tę decyzię? 

di' s le 
Na11e publikacle na e· 

mat kontrowersyjnego Hku· 
pu I S •ulobusów •ercedH 
•os N wywołały iywą reak· 
clę u atroay gdaaaklego 
magistratu. Naczelnik Wy· 
d1lału Ko•uaikacll UM 
twlerdd •.11., ie to nie 
Gdańsk, a Państwowy FUi• 
dusi Rehabilltacll Osób Nie• 
pełnosprawnych, arltltralnle 
zdecydował o kup1le tych 
samochodów. Okazule się, 
le było 11,eł•le laacnl .. , 

czoraj ujawniliśmy, 
że pierwsze wozy 
kursujące jui po uli

cach Gdańska, nie posiadają 
dotąd świadectwa homologacj i 
- podstawowego dokumentu 
dopuszczającego do ruchu w 
Polsce zagraniczne auta. 

Dalsze dokumenty, jakie 
udało nam się zdobyć dowo
dtą. i.e to Gdańsk występował 
do funduszu o dotację dla 
Mercedesa, a nie Fundusz na
rzuci I nam markę autobusu 
(jak twierdzi naczelnik, Antoni 
Szczyt) . W pierwszym poda
niu ZKM 

Dokończenie na Itr. 2 

Na Stogach 

Dwa dn i 
sprzątania 

Trzy dni temu wysoka fala 
wyrzuciła na b,zeg plaży w 
Stogach wodorosty skażone 
szczatkami mazuw. Plaża zo
stała· zamknięta. Czasowo za
kazano kąpieli . Powołana do 
zbadania sprawy komisja sani
tarna spisała protokół, w któ
rym po zbadaniu wody nakaza
ła otworzyć kąpielisko. Na
stępnego dnia rano wypływają
cy z Portu Północnego duński 
statek handlowy zrzucił w po
bliżu plaży ładunek swoich 
nieczystości. Na wodzie poja
wiła się plama średnicy ok . 
200 metrów złożona z dryfują
cych foliowych i papierowych 
toreb . Śmieci popłynęły w stro
nę portu, a kąpielisko zostało 
ponownie udostępnione plażo 
wiczom. 

. - ·· BYDGOSKA 
( kab e l \ FABRYKA KABLI 
-~ 
OFERUJE 
KABLE I PRZEWODY 

W CENACH FABRYCZNYCH 
W AUTORVZOWANEJ 

HURTOWNI 
ELEKTROTECHNICZNEJ 

Piątek, 8 lipca 1994 r. Cena 4500 zł . 

Trwają egzaminy 
na wyisze uczelnie. 

Rozmowa I prof. dr. hab. Brunonem Synakiem 
prorektorem ds. kslłałcenia 
Uniwersytetu Gdańskiego 

Poprosiliśmy prorektorów 
Uniwersytetu Gdańskiego, 

Politechniki Gdańskiej 
i Akademii Medycznej 

w Gdańsku 
o scharakteryiowanie 

tegorocznych 
preferencji kandydatów 

priy wyboru 
kierunków studiów. 

- Czy po tegorocznych 
zgłoszeniach do egzaminów 
można powiedzieć, re zainte
resowanie studiami wyższymi 
utrzymuje się, spada, wzrasta? 

- Wzrasta. Wzrost po czę
ści jest względny, spowodo
wany tym, że nie wymagamy 
oryginałów świad1:ctwa doj
rzałości, tak więc maturzyśc i 

próbują zdawać egzaminy na 
różnych, choć zbliżonych , 
kierunkach, a nawet ucze l
niach. Nie poszczęści s ię tu, 
to może gdzie indziej ... A lbo i 
tu, i tam, wtedy mam wybór. 
Ale obserwujemy też wzrost 
bezwzględny. 

• Czym motywowany? 
- Myślę , po pierwsze, p!7e

konaniem , że w przyszłości 
wykształcenie będzie się j ed
nak liczyć, zwiększy szanse 
życiowe, w tym materialne . 
Dalej: aspiracjami rodziców . 
Kandydaci na studentów po
chodzą przeważnie z rodzin 
jedno- i dwudzictnych, lepiej 
uposażonych; w tych rodzi
nach aspiracje życiowe są z 
reguły wyższe, rodzice forsują 
dzieci_ Pewną rolę odgrywa 
też obecna sytuacja na rynku 
pracy ; widmo bezrobocia po 
szkole. 

- W tej sytuacji lepiej naj
gorszy czas „przeczekać" na 
stud iach . Jakie kierun ki są 
najbardziej oblegane? Przeja
wia się w tym jakiś duch no
wych czasów? 

- Tradycyjnie, ale nie aż w 
takim stopniu, cieszy się po
pularnością prawo (w tym ro
ku mamy ponad pięciu kandy
datów na miejsce), gwałtow

nie wzrosła popularność za
rządzania, finansów i banko
wości (blisko pięciu kandyda
tó w). I w t ym widziałbym 
znak czasu; to wizja szybkiej 
kariery w nowej rzeczywisto
ści, poparta mitem, po części 
prawdziwym, że największe 

• pieniądze najłatwiej zarobić w 
banku. Ale jest też inne „si 
gnum temporis": wzrost, po 

" paroletnim spadku, zaintere
sowania naukami społeczny
mi, zwłaszcza socjologią (po
nad dziesięciu chętnych na 
miejsce), psychologią (sied
miu) i politologią - notowany 
w całym kraju. Motywo wany 
jest między innymi ciekawo
ścią życia społecznego w 
okresie transformacji, trudne-

go do zrozumienia, ale też 
tym samym pociągającego. 
Inny znak czasu: popularność 
k ierunku ochrony środowiska 
(dziewięciu kandydatów). 

• 
- Dla równowagi - najniż-

sze zainteresowanie? 
- Filolog ia kl asyczna 

(czte rnas tu kandydatów na 
piętnaście miejsc), biotechno
logia (dwudziestu czterech na 
trzydzieści), fizyka (siedem
dziesięciu jeden na sześćdzie
s iąt ). D o d w u o s tatnic h -
prawdopodobnie - zniechęcają 

trudności egzaminacyjne. Np. 
na biotechnologię , kierunek 
wspólny z gdańską Akademią 
Medyczną , poza egzaminem 
obowiązuje rozmowa w języ

ku angielskim . Obserwujemy 
zresztą prostą zależność: 

gdzie egzaminy trudniejsze , 
tam mniejsze zainteresowanie. 

- Zaobserwowane trendy 
są, pańskim zdaniem, prawi-

dłowe, czy może jest w nich 
coś niepokojącego? 

- Uleganie modom, mitom, 
wyobrażeniom zbiorowym 
można nawet bagatelizować. 
Mnie jednak niepokoi noto
wany w całej Polsce pęd do 
kształcenia się w prawie i 
ekonomii, szczególnie w za
rządzaniu i administracji, przy 
równoczesnym spadku zainte
resowania studiami technicz
nymi i zastoju w przemyśle 
krajowym. Może więc dojść 
do sytuacji, że menedżerów 
będziemy mieli pod dostat
k iem i na wyrost, natomiast 
zarządzać nie będzie kim ani 
czym. 

Rozmawia!: Tadeusz Skutnik 

O Politechnice Gdańskiei i Akademii Medycznei w Gdańsku 
• na str. 3 

ffll 
• Nowy konkurs 

• Atrakcyine nagrody 

t Kto zostanie piłkarskim 111lstnem świata? 

• I kim zagra w finale? 

• Jaki będzie wynik tego meczu?. 

, Takle zadanie stawiamy przed na11yml 

I 
Csytelnlkami, wśród których nie brakuje ki· 
blców futbolu. " 

'--~~~~~~~~~·~~~~~--' 

Szczegóły na str. 20. 
Clinton uśmieCha się w Seimie 

Korespondencja „DB" • na str. 2 



Str.2 

Notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z 7 lipca 

Akcje Kurs Zmiana Obroty C/Z Kurs max/min 
(tys.zł) (proc.) (mln zł) (tys.zł) 

AMERBANK 480 9,3 14,0 17,9 480/439 
BIG 100 20 45.5 14 9 358/41 
BRE 303 -2,3 39,1 14,8 555/95,5 
BSK 2000 5,3 106,4 7,5 6750/1610 
EFEKT · 255 9,9 · 17,5 15,l 1280/58 
ELEKTRIM 1015 63 49 4 123 2800/320 
EXBUD 161 4.5 13 8 137 5 485/114 
IRENA 399 0,3 43,2 29,9 625/32 
JELFA 357 9,8 112,0 13,8 357/280 
KABLE 510 -1,9 11,1 48,2 1200/70 
KROSNO 311 03 10 6 44 1 985/49 5 
MOSTALEXP 119 26 20 1 21 6 280/47 5 
MOST ALWAR 108 -0,9 4,3 28,8 277/87 
OKOCIM 670 2,3 10,3 42,5 1700/257 
POLIFARB 6(j() 10,0 107,l . 20,2 1815/211 
PROCHEM (i()5 10,0 O,Ook 13,l 605/470 
PRÓCHNIK 440 0,7 5,2 18,7 1200/164 
RAFAKO 915 9,6 22,4 rk49% 27,2 2160/545 
SOKOŁÓW 33 10 O 64 6 304 84 5/22 
SWARZEDZ 210 24 89 18 2 660/73 
TON SIL 247 9,8 6,4 49,8 830/52 
UNIVERSAL 146 9,8 129,9 rk26% 27,9 670/8,3 
VISTULA 225 0,9 20,1 16,9 750/171 
WBK 1050 0,5 62,7 17,l 1900/320 
WEDEL 1(,00 0,0 24,7 17,2 3300/585 
WOLCZANKA 470 4,4 16,6 . 19,2 1170/146 
ZYWIEC 2035 10,0 82,2 25,8 3825/309 
OBROTY: 1 017,7 mld zł 
WIG: 9 164,l (3,7 proc.) 
Oznaczenia: prawo poboru Żywiec - 45 tys . zł (wzrost o 12,5%); Sokołów - 3,3 

tys. zł (wzrost o 32,0%); rk - redukcja zleceń kupna; ok - oferta kupna; C/Z -
wskaźnik akcji (cena do zysku). 

PIONEER: Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa w 
Pierwszym Polskim Funduszu Powierniczym Pioneer wynosiła 400 tys . zł (wzrost 
o 2 tys. zł). Maksymalna cena zakupu jednostki wzrosła do 423 280 zł. 

Prosto z ar • 1et 
Na wczorajszej sesji War

szawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych nadal utrzy
mywała się tendencja wzro
stowa kursów akcji. W _górę 
poszły także notowania Zyw
ca (w środę zanotowały spa
dek). W dogrywkach wyku
piono wszystkie oferowane 
nadwyżki walorów (11). 

W ub. tygodniu kursy 
wszystkich notowanych na 
giełdzie spółek odrabiały po
niesione wcześniej straty. 

Najlepiej pod tym względem 
wypadł Polifarb, którego pa
piery zyskały 36,6 proc. Nie
wiele gorszy był Universal -
36,4 proc. Wyjątkowo korzy
stne było inwestowanie w 
prawa poboru Sokołowa. 
Osoby, które kupiły je w po
niedziałek i sprzedały w 
czwartek zyskiwały 65 pro.:. 
(minus prowizja). 

akcji zmieniło właściciela. 
Średnia zmiana ceny wynio
sła 4,4 proc. Na sesję złożono 
ponad 28 tys . zleceń na rynek 
podstawowy i ok. 3,3 tys. na 
równoległy. 

W minionych siedmiu 
dniach najsłabiej ,,spisały" się 
walory spółek silnyc,:h: Wedla 
(plus 4,9 proc.), Zywca (6 
proc.) i BRE (8,2 proc.). 

Na powszechnym rynku 
obligacji w czwartek potania
ły trzy papiery, zwyżka kursu 
dotyczyła pięciu,•a obligacje 
trzyletnie I serii nie zmieniły Obroty po raz pierwszy w 

tym tygodniu przekroczyły 
bilion złotych. Prawie 2,5 mln 

ceny. 

• Opodatkowanie dochodów z giełdy ma być 
wprowadrone dopiero od nowego roku - poinfor
mowali przedstawiciele Ministerstwa Finansów. 
Zdementowali oni środową informację wiceministra, 
Krzysztofa Kalickiego, o planach wprowadzenia 
opodatkowania już jesienią. 

• Giełda poinformowała Kmporację Ga.-podarczą 
,,Efekt'' SA. o wprowoozeniu akcji serii CC do obro
b.i giełdowego na sesji w dniu 25 lipca 1994 r. Akcjo
nariusze, którzy w dniu zapisu na powyższe akcje 
posiadali rachunki inwestycyjne w biurach makler
skich i tam dokonali zapisu na akcje, będą mogli ni
mi dysponować począwszy od sesji 25.07. Akcjona
riuszy, którzy takich rachunków nie posiadali i doko
nali zapisu w Punktach Obsługi Klientów Centralne
go Biura Maklerskiego Banku Pekao SA. poproszo
no o odbieranie świadectw depozytowych w tych 
bankach. 

• Infonnacja o wynikach sprzedaży Polifamu Cie
szyn SA. za miesiąc czerwiec br. (według wartości 
wyrobów lakierowych zam-<: czerniec br. w porów
naniu do czerwca 1993 r .): 170,133 mld zł -
133,()39 mln zł (dynamika- 127;} proc.). Wynik 
sp!7fdaży za czerwiec br. podany został według war-

Ruch w interesie 
tości netto (bez podatku V AT). Również za czerwiec 
ub. r. wynik podano według wartości netto, gdyż 
skorygowany jest on o podatek obrotowy tego mie
siąca. Podane wielkości są więc porównywalne. 

• Giełda ogłosiła komunikat w spr<1wie umowy 
pomiędzy Wielkopolskim Bank.iem Kredytowym 
SA. i Aleksandrem Gawronikiem: Na podstawie art. 
52 par. l ustawy zdn. 22 marca 1991 r. ,,Prawo opu
blicmyrn obrocie papierami wartościowymi i fundu
szach powierniczych" WBK SA. informuje, że w 
dniu 4 lipca br. zawarł z p. A. Gawronikiem wnowę 
o charakterze z.obowiązującym do pa.elania wierzy
telności banku wobec Tonsil SA. Wierzytelności te 
powstały z tytułu zaciągniętych przez Tonsil SA. 
kredytów bankowych w WBK SA. W przypadku 
zawarcia umów o charakterze rozporządzającym, 
własność przedmiotowych wier.cytelności zostanie 
przeniesiona w ratach, a łączna wartość transakcji 
wyniesie 65 971 950 tys. zł. (s) 

NOTOWANIA .· .·.· ··$·· ·· ·· .·. 
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poważnie zastanowię się nad 
taką możliwością. Teraz jest 
jednak za wcześnie, by wiążą
co mówić na ten temat'' . 

statkowi i szczęściu obywateli. 
Jako wsparcie dla reform w 
tym regionie zaoferował on 
100 mln dolarów, które po-

rana prezydent 
Clinton złożył 
wieniec na Grobie 
Nieznanego Żoł
nierza oraz pod 

pomnikiem Bohaterów Getta, 
gdzie znów doszło do ostrej 
przepychanki między dzienni
karzami polskimi i amerykań
skimi, walczącymi o zajęcie 
jak najbardziej korzystnej po
zycji do wykonania zdjęć. Na
tomiast pani Hillary Clinton -
znana jako zapalona działaczka 
walcząca o prawa dzieci -
odwiedziła Dorn Dziecka na 
Rynku Nowego Miasta. Wła
śnie w czasie lej wizyty nasze
mu reporterowi udało się zapy
tać ją, czy jest pr.awdą, jakoby 
jako pierwsza kobieta w histo
rii USA rozważała możliwość 
ubiegania się o fotel prezy
dencki. Hillary Clinton odpo
wiedziała: ,,Sądzę, że mój mąż 
będzie jeszcze raz kandydować 
i że jego szanse będą niemałe. 
Jednak gdyby popularność Bil
la spadła, chcąc kontynuować 
zapoczątkowane przez niego 
dzieło, najprawdopodobniej 

• Korespondencia własna 

- . -

Następnie państwo Clinton 
udali się do Sejmu i Senatu RP, 
gdzie odbyło się kilka kurtua
zyjnych spotkań oraz lura roz· 
mów z premierem Pawlakiem. 
Kolejny punkt programu, prze
mówienie prezydenta USA 
przed Zgromadzeniem Narodo
wym, było oczekiwane z wiel
kim zainteresowaniem, chodzi
ły bowiem słuchy, iż jest to 
najistotniejszy fragment wizyty 
prezydenta USA nie tylko w 
Polsce, ale także w całej Euro
pie. Bill Clinton zaapelował w 
nim do narodów Europy cen
tralnej i wschc.dniej, by - mimo 
napotykanych trudności - nie 
schodziły z drogi demokracji i 
by nie rezygnowały z budowa
nia gospodarek wolnorynko
wych, ponieważ jest to jedyna 
możliwa d.roga wiodąca ku do-

cząwszy od przyszłego roku 
budżetowego mają być prze
znaczone na cele obronne w ra
mach Partnerstwa dla Pokoju. 
Clinton zaoferował też stwo
rzenie w Polsce funduszu eme
rytalnego z prawdziwego zda
rzenia oraz sfinansowanie pro
gramów pilotujących w dzie
dzinie budownictwa. Delikat
nie mówiąc, każdy z tych 
punktów rozczarował słucha
czy. Apetyty były znacznie 
większe. Komentując to jeden 
z prominentnych parlamenta
rzystów powiedział mi, że my 
co prawda chcielibyśmy coś 
więcej, ale w obecnej sytuacji 
jest to maksimum tego, co 
Clinton chce i może uczynić. 

Po złożeniu kwiatów pod 
pomnikiem Małego Powstańca 
prezydencka para zaszczyciła 

... mercedesy I 
Dokończenie :a:e str. 1 
(z sierpnia ub. r.) do fundu

szu o przydział 34 miliardów 
można przeczytać: ,.Stwierdza
my (ZKM -przyp. autora), że 
najodpowiedniejszym autobu
sem, spełniającym w sposób 
najbardziej optymalny wszyst
kie warunki, Jest mercedes 405 
N." Do dokumentu dołączono 
szerokie uzasadnienie i osiem 
załączników mających przeko
nać warszawski fundusz, że 
właśnie mercedesa należy wy
brać. Na końrn widnieje pie
częć i podJ?iS dyrektora Zakb
du Komumkacj1 Miejskiej, Je
rzego Zgliszczyńskiego. 

Jed y 

. Tomasz :lJJ4~ 
Nie c:1qemy się /Ul tyle kompeient-

ni, aby decydować jakiej marki auto
bus jest najlepszy dla naszego miasta. 
Dziwi natomiast fakt, że /okal11e w/a
d~e. które taką decy:ję jak widać pod
jęły, nie chcą się teraz do niej przy· I 
:nać. Pośpiech z wprowadwniem na 
ulice samochodów bez honwlogacji też 
budzi zastanoll'ienie. , 

O ngdańskich mercede· 
sach"51erzej • w poniedział· 

kowym numerze nDBn 

Dokończenie ze str. 1 
z szerokiej koalicji UW, PK 

i Zjednoczenia dla Ziemi 
Gdańskiej. Trzydziestym 
pierwszym był - jak nam sam 
powiedział - radny z Forum 
Porozumienia, Tomasz Czer
wiński. 

Wcześniej, Posadzki przed
stawi! swój program. Jego pod
stawę stanowi prywatyzacja 
mienia komunalnego i w.pm 
wadzenie ulg podatkowych od 
nieruchomości oraz zniesienie 
podatków od spadków i daro
wi zn, a także wprowadzenie 
systemu zachęt do wykupu 
mieszkań komunalnych. 

- Prywatyzacja mienia ko
munalnego i zlecenia usług ko
munalnych odbywać się będą 
na jawnych, publicznych prze
targach - powiedział Posadzki. 

Uposażenie prezydenta 
Gda11ska wynosi ponad 21 mi
lionów złotych „na rękę" 

Nie wiadomo jeszcze na ra
zie, kto wejdzie do Zarządu 
Miasta. TrVv·ają gorączkowe 
rozmowy i negocjacje. Jak się 
dowiedzieliśmy, prezydent Po
sadzki chciałby by był to za
rząd autorski, w którym wice
prez yde n tam i byliby: Alina 
Kowalewska-Wołowska, z 
l[\;Y, była wiceprezydent Sopq
tu, .f. także profesor Henryk . 
Woźniak z Uniwersytetu 
G~ańskiego. Poza tym, zgo
dnie z ustaleniami koalicyjny
mi, Longin Mażewski (propo
nowany przez ZdZG) i Ry
szard Gruda (PK). Na stanowi
sko sekretarza miasta szanse 
ma Andrzej Jankowski z UW. 

- Nie wykluczam udziału 
kandydatów z BBWR czy z 
.,Naszego Gdańska" w zarzą
dzie - doda! Posad2'ki. 

Dokońaenie ze sir, 1 
Atmosfera przed sesją była 

nerwowa. Tydzień temu bo
wiem, podczas inauguracyjnej 
sesji, kiedy padły kandydatury 
nowych członków zarządu, 18 
radnych z opozycji opuściło salę, 
uniemożliwiając tym samym 
wybór prezydenta miasta. Zwy
cięskiej koalicji (SLD, Unia Pra
cy, Koalicja Elbląska), która za
mierzała rozdać między sobą 
wszystkie karty, zabrakło do wy
maganego quorum trzech gło
sów. Sesję przerwano. 

W drugim podejściu 

Wczoraj natomiast, w chwili 
rozpoczęcia obrad na sali obe
cnych było 31 radnych na 45 
mandatów (wymagane quorum 
stanowi 30 radnych). Na kom
promis z koalicją poszli 4 radni 
ze Stowarzyszenia Rozwoju Zie
mi Elbląskiej- Hanna Szmeichel, 

Anna Szyszka. Dariusz Baj.:zyk i 
Sławomir Kula oraz Mirosław 
Klucmik z Ligi Miejskiej. Po
zostali „opozycjoniści" na obra
dy nie przyszli. 

Większościowa koalicja za
proponowała na prezydenta Wi
tolda Gintowta-Dziewałtowskie
go (SLD), 45-letniego prezesa 
SM „Zakrzewo". Była to jedyna 
kandydatura. Głosowało na nie
go 29 radnych, dwa glosy były 
przeciwne. 

Na swoich zastępców nowo 
wybrany prezydent zapropono
wał: 47-letniego Jenego Mfille-

w Gdyni I 

Bundesmarine przy kei I 
Dzisiaj przy nabrzeżu Francuskim 

zacumuje 9 okrętów 2 Eskadry Zaopa
trzenia Bunócsmarine. Niwiiecka llotyl
la, która liczy około 500 marynarzy, 
koncentruje swoje działania na Morzu 
Bałtyckim i Północnym. 

Podczas wizyty goście SJX)t.kają sic; z 
wojewodą. prezydent Gdyni, dowódcą 3 
Flotylli Okrętów MW oraz zwiedzą 
Trójmiastom. in. Westerpwtte. Jutro ra-

. Lato na drogach 

no jednostki Bundesmarine odwiedz.ą 
wychowankowie Domu Dziecka w 
Gdyni - Dcmptowie. Okręty b<;dzic 
można zwiedzać jutro i w niedzielę w 
godzmach od 14.00 do 16.00. Goście 
opu~zczą Gd)11i<; w poniedziałek. rano. 

Zadaniem flotylli jest zaopatrzenie 
jednostek bojowych w paliwo. wodę, 
amunicj<;, c1.ę.ści zamienne oraz materia
ły pr,.emyslowe i konsumpcyjne. (mrz) 

U ag I • D 
Latem ubiegłego roku na polskich drogach zginęło 1179 

osób. W porównaniu 1: Innymi miesiącami wzrost wypadków 
śmiertelnych był bard:a:o powainy • miesięcznie o około 1 O 

województwie 
gdańskim początek 
tegorocznych wyja

zdów wakacyjnych zamknął 
się tragicznym bilansem. 
Pierwszy tydziet\. to stosunko
wo mało - 19 wypadków dro
gowych . Niestety, zginęły w 
nich aż cztery osoby, czy li du
żo więcej niż zwykle. Wszyst
kie wypadki z ofiarami śmier
telnymi miały miejsce w trak
cie weekendu. 

Trndycy jnie najczęstszą 
przyczyną wypadków była 
nadmierna prędkość i nieudzie
lenie pierwszeństwa przejazdu. 

- Od dłuższego czasu obser-
· wu jemy niepokojący wzrost 
liczby wypadków z udziałem 
dzieci - mówi podkomisarz 
Marek Konkolewski z Wydzia
łu Ruchu Drogowego KWP 
Gdańsk. - Rodzice nie zwraca
ją uwagi na swoje pociechy -
są zajęci, więcej pracują. Zapo
minają, że dzieci do lat 7 nie 
mogą samodzielnie przecho
dzić przez jezdnię. 

W ostatnich dniach czerwca 
na Zaspie 6-latek na rowerze 
raptownie wjechał na j.ezdnię i 
wpadł pod jadącego fiata 
Dziecko zostało ranne. Na ul . 
Łąkowej 4-lctnie dziecko wy-

ra. kierownika oddziału Kurato
rium Oświaty w Elblągu i 55-let
niego Henryka Słoninę (spoza 
rady), wiceprezydenta Elbląga w 
latach 1982-90, ostamio kierow
nika elbląskiej filii firmy ubez
pieczeniowej „Warta". Pierwszy 
otrzyma! 32 glosy, drugi - 26. 

W glosowaniu na wiceprezy
dentów brało już udział 35 rad
nych. W sesji zdecydowali się 
bowiem uczestniczyć czterej 
opozycjoniści. 

W Zarządzie Miasta zasiadać 
będą ponadto: Stanisław Tom
czyński (SLD), Tadeusz Kac-

Utopiona 
w Motławie 

Woda pochłonęła kolejną ofiarę. 
Z Motławy w okolicach ul. Chmiel
nej w Gdat\sku wyłowiono zwłoki 
około 25-letni~j kobiety. 

Ciało, w ubraniu, dostrzegli w 
środę wieczorem przechodzący w 
pobliżu mężc1.yźni. Wezwana poli
cja stwierdziła zgon w wyniku uto
pienia się. Nie stwierdzono śladów 
działania osóh t17ecich. ak1 

• • 1ec1 
biegło na jezdnię i tylko dzięki 
refleksowi kierowcy nic mu się 
nic stało. Tragiczny był nato
miast 6 lipca, gdy doszło do 
trzech wypadków z udziałem 
maluchów. W Golębiewku, 
gm . Trąbki Wielkie, 12-letnia. 
dziewczyna wybiegła zza sa·· 
mochodu wprost pod nadje:ż.
dżającą jawę . Feralna piesza i 
motocyklista trafili do szpitala. 
Na ul. Jedności Robotniczej w 
Gdańsku „samodzielny" 6-la
tck wpadł pod ladę. Natomiast 
około godz.18.10 w Gdańsku 
na ul. Jabłońskiego, inny ma
luch w wieku lat 6 wybi,::.gl na 
jezdnię. Został potrącony przez 
wartburga. Obu 6-letni.<;h pie
szych odwieziono do szpitala . 
W obu przypadkach winę po
noszą rodzice, którz.y nie upil-
nowali pociech... aks 

8 lipca 1994 

Sei • 1e 
swą obecnością spotkanie mi
nistrów spraw zagranicznych 
Europy środkowej i wscho
dniej i po oficjalnym pożegna
niu na dziedzińcu Pałacu Ra
dziwiłłów udała się do rezy
dencji ambasadora USA w Pol
sce. O godz. 19.30 Air Force 
One z delegacją amerykańską 
na pokładzie oderwał się od 
pasa startowego ria Okęciu i 
skierował się na południe, do 
Neapolu. Właściwie były to 2 
samoloty, ponieważ w ślad za 
maszyną prezydenta podążał 
drugi identyczny boeing, który 
w przypadku awarii pierwsze
go samolotu spełnia rolę 
odrzutowca zapasowego 

Roman Warszewski 

P.S.Na marginesie warto 
chyba sprostować doniesienia 
PAP o tym jakoby Bill Clinton 
byl 5. amerykańskim prezy
dentem odwiedzającym Polskę . 
Oprócz R. Nixona, J . Cartera, 
G. Forda i G. Busha, nasz kraj 
w I 945 roku odwiedził także 
Dwight Eisenhower, w 1946 
roku Herbert Hoover, a w 1990 
roku (pozostający już w stanie 
spoczynku) Ronald Reagan. 
Było więc już takich wizyt 
wcale nie tak mało, tym bar
dziej że George Bush odwie
dzał nasz kraj 4 -krotnie, dwa 
razy jako wiceprezydent i dwa 
razy jako głowa państwa. 

R.W. 

• Dor()Czny raport Am
nesty International za 1993 r_ 
w półstronicowym rozdziale • 
poświęconym Polsce odnoto· 
wuje co najmniej osiem przy# 
padków skazania poboros 
wych za odmowę pełnienia 
służby wojskowej ze ~zględu 
na ich przekonania i jeden 
przypadek . wymierzenia kary . 
·śmierci.Amnesty uważa po-·· 
borowych za więźniów su
mienia i zaapelowała o ich 
uwolnienie, Ogółem, w okres 
sie objętym raportem około 
40 poborowych miało w Pol
sce stanąć przed sądami mo-

• Qiwując QDmowę pełnienia · 
·· służby wojskowej przekona
niami; głównie religijnymi. 
Sądy oddalały ich wnioski o 
odbycie służby zaslępc:tej 
ponieważ Kościół nie kwe
stionuje służby wojskowej ja 
ko takiej. 

• Stacja Ratownictwa 
Wodnego w Okartowie (woj 
suwalskie), której głównym 
zadaniem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i niesienie 
pomocy wszystkim wypoczy
wającym nad największym 
polskim jeziorem, Śniadrwy, 
nie ma ani łączności telefo. 
nicznej, ani pieniędzy na 
utrzymanie stałych patroh 
wodnych. Prowadzi się jedy
nie wzrokową obserwację 
akwenu. 

-SWI T 
KIRGISTAN 

• Podziemny y;ybuch ją 
drowy przeprowadzony przez 

'.Chiny 10 czerwca doprowa 
idził do zmiany pogody i tła 
radim .. ·)'jnego w Kirgistanie 

Dariusz Smiałkowski, radny , Zdaniem uczonych, którz) 
z listy Gdańsk Południe powie- badali następstwa eksplozji 
dział nam, że organizuje klub . w chwili wybuchu wiały wia-

. . . ! try chroniące chi11skie teryto 
radnych mezaleznych złozony I · rium i przenoszące wyrzuco
z ośmiu osób - czterech raJ- \ nc w atmosferę substancje do 
nych z „NG", dwóch z BBWR, wszystkich krajó"" Azji środ 
jeden z „Forum Pornzumie-

kowej. C~śc.: skażonego ma 
nia", plus on sam. Być może I teriału przedostała się do 
koalic. ja zgodzi się, by jeden z stratosfery, co grozi całej kult 
tej ósemki wszedł do Zarządu zie · j 
Mias·ta. ' ' 

Dc/egatarm na sejmik samo
rządowy zostali: Tadeusz Glei
nert (UW), Grzegorz Grzelak \ 
(PK), Romuald Plewa i Adam 
Landowski (obaj ZdZG), Sła
womir Niecko (,,NG"), Michał 
Górski (UW) oraz Sylwester 
Pruś (UPR). 

Podczas sesji pożegnał się z / 
radą i dotychczasowym stano- I 
wiskiem Franciszek Jamroż. 

Kuro Uih!ński 
przak (Koalicja Elbląska), Sła
womir Kula (Stowarzyszenie 
Rozwoju Ziemi Elbląskiej) i An
dnej Puławski (Unia Pracy). 

Powołano również 6-osobową 
komisję nadzwyczajną. która 
przygotuje raport o stanie miasui. 

Jak bowiem zapowiedział no
wy prezydent, jednym z głów
nych celów nowego zarządu bę
dzie uporiądkowanie finansów 
miasta, zniwelowanie dluiów, 
jakie ono posiada, uzdrowienie 

1 
przedsiębiorstw komunalnych. 

W polityce kadrowej mają się 
liczyć jedynie kryteria meryto
ryczne. 

- Nie będzie miejsca na oceny 
polityczne i światopoglądowe . 
Nie będzie odwetów - zapewniał 
w swoim pierwszym wystąpie
niu nowo wybrany prezydent El-
bląga. (p) 

, • Piorun z prawie bezch 
mumego m~ba ranu w środi, 
co najmn\ej'22 osoby, które 
pływały w jeziorze, albo od
poczywały na plaży w Ben 
ton 

JEMEN 
• Wojska północnoJe

' meńskic zajęły wczoraj Ader 
główne miasto Jemenu Po

łudniowego - po dwóch m.ie 
) siącach walk z secesjonistam: 
iz Południa 

W sopockiej 
Heslii lnsurance S.A. 

e y 
Niemiecka firma ubepiecze

ni o w a Arte Lepziger kupi 
część akcji sopockiego Towa
rzystwa Ubezpieczeniowego 
Hestia lnsurance S.A. Hestia 
jest trzecią co do wielkości fir
mą ubezpieczeniową w Polsce. 
W ub . roku firma zebrała 
składkę na kwotę ponad 600 
mld zl. (J.K.) 

Janusz Roszko ontra„DB" 

Jest wyrok 
Sąd Wolewódzkl w Gdań• 

sku wydał wczoraj wyrok w 
sprawie z powództwa litera• 
ta, Janu11a Reszki, przeciw· 
ko nci11:el redakcil, ,,Postt· 
powanie dowodowe absolut· 
nie nie potwierdza łamania 
prawa prasowego, ani naru· 
11enla wolnoścl słowa przez 
,odakclt n DB", usłyszeliśmy 
w uzasadnieniu werdyktu. 

Przypomnijmy, że J. Roszko 
poczuł się urażony zamie
szczonymi w ubiegłym roku na 
łamach „DB" tekstami, które 
polemizowały z jego wersją 
przebiegu obrony Westerplatte 
i oceną majora Henryka Su
charskiego. Żądał m.in . zamie
szczenia w gazecie stosownego 
sprostowania. 

Sąd uznał, że decyzja redak
tora Jana Jakubowskiego o 
odmowie drukowania sprosto
wani a i listu Janusza Roszki 
była słuszna, a jednocześnie 
oddalił w tym zakresie jego po
wództwo. Roszko skorzysta! 
już raz z szansy wypowiedzi na 
lamach „DB", zaś jego kolejne 
sprostowanie powtarza uprze
dnio wygłoszone tezy. W ust-

nyrn uzasadnieniu wyroku 
stwierdwno też m.in., że usta
lenie, ,.czy twierdzenia Roszki 
to rzeczywiście bzdury, należy 
do historyków" i jest poza spo
rem sądowym . Zobowiązano 
natomiast redakcję do przepro
szenia Janusza Roszki za sfor
m ulowania zawarte w pole
micznych artykułach Tadeusza 
Skutnika i Pawła Dzianisi.a. 

- Prawdopodobnie będziemy 
się odwoływać, mimo dość ko
rzystnego dla nas wyniku pro
cesu - stwierdzili po rozprawie 
pełnomocnicy redaktora na
czelnego „DB", adwokaci: Elż
bieta Rybińska i Jerzy Wein
bergcr. Ich zdaniem użyte ~ 
artykułach T. Skutnika i P. 
Dzianisza określenia: ,,histo
ryczne gawędziarstwo" i „plot
ki", nic naruszają dóbr osobi
stych Janusza Roszki, a stano
wią jedynie ocenę jego artyku
łów o majorze Sucharskim i 
obrońcach Westerplatte. 

Na wieńczącym kilkumie
sięczny proces, ogłoszeniu wy
roku, nie stawił się powód, Ja
nusz Raszko, ani jego pełno
mocnik . 

Tomasz Zając 
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Natarcie na marKeting 
Rozmowa z: profesorem Aleksandrem Kołodzie1czykiem, prorektorem do spraw kształcenia Politechniki Gdańskiej 
- Jakie kierunki studiów na 

Politechnice Gdańskiej okazały 
się w tym roku najbardziej po
pularne? 

- Ztkcydowanie zarLąd1.anic 
i marketing utworzony na Wy-

dziale ZarLądzania i Ekonomu. 
Jest to najmłodszy wydział na 
uczelni. W tym roku na jedno 
miejsce przypadało dziewięciu 
kandydatów. W ubiegłym roku 

stosunek ten wy
nos i I 1:15. Od 
lat na podobnym 
poziomie utrzy
muje się zainte
resowanie archi
tekturą, informa
tyką, biotechno
logią i ochroną 
środowiska, 
gdzie językiem 
wykładowym 
jest polski. 
Wszędzie tam 
proporcje mię
dzy ilością chęt
nych a liczbą 
przygotowanych 
miejsc wynosiły 
2: I. Ochrona 
środowiska z 
wykładowym 

angielskim cie
szy się umiarko
wanym zaintere
sowaniem, jak-

kolwiek kandydaci są znako
micie przygotowani. 

- Jak pan sądzi skąd się bie
rze spadek i wzrost zaintereso
wania poszczególnymi kierun
kami studiów? 

- Bez wątpienia załamanie 
gospodarcze kraju stało się 
przyczyną spadku zaintereso
wania studiami na wydziałach 
Mechanicznym i Elektrycz
nym. Tam zdecydowanie nie 
ma nadmiaru chętnych, bo zu
pełnie realnie można spodzie
wać się kłopotów ze znalezie
niem pracy. Dyplom politech
niki jest jednak mimo wszyst
ko niezłym atutem podczas po
szuki wania zatrudnienia. Sądzę 
natomiast. że studenci zarzą
dzania spodziewają się po stu
diach dobrych zarobków na 
stanowiskach kierowniczych. 

- Ile zarabia młody inży
nier? 

- Od dwóch do kilkunastu 
milionów złotych miesięcznic. 
Najbardziej intratne posady za
pewnia wykształcenie mene
dżerskie i informatyka. 

- Wiele się mówi o przeciw
działaniu bezrobociu poprzez 

I 

zwiększenie liczby studentów. 
C:zy politechnika odpowiada na 
to zapotrzebowanie 7 

- Systematycznie zwiększa 
sie liczba kandydatów na stu
dia i liczba miejsc na politech
nice. W 1990 roku zgłosiło się 
1600 kandydatów. W 1993 hy
!o ich cztery i pól tysiąca, a w 
tym roku mieliśmy jeszcze 
więcej chętnych. Przyjęliśmy 
21 OO osób na podstawie kon
kursu świadectw, o 150 więcej 
niż w ubiegłym roku. 400 osób 
zostało przyjętych na podsta
wie pomyślnie zdanego egza
minu, a kolejnych kilkadziesiąt 
dostanie się na studia poza li
mitem. Szkoda tylko, że raczej 
znikomym uznaniem cieszą się 
trzyletnie studia inżynierskie. 
Uczelni zależy na rozwijaniu 
tej formy kształcenia, bo gwa
rantuje stosunkowo szybkie 
zdobycie zawodu. Większość 
studentów na kierunkach inży
nierskich rekrutuje się jednak 
spośród kandydatów na studia 
magisterskie, którym nie po
wiodło się na egzaminie wstęp
nym. 

Rozma~iała: Aleksandra Krasucka 

Rozmowa z prof. dr. hab. Markiem Grzybiak,em, prorektorem AMG ds. dydaktyki 
- Akademia Medyczna jest 

uczelnią, cieszącą się zawsze 
niezmiennym zainteresowa
niem maturzystów. Zawsze też 
najwi~j młodych ludzi ubie
gało się o przy~ie na wydział 

nie stomatologii i tym razem 
kandydaci upodobali ją sobie 
najbardziej. O 70 miejsc wal
czyło tu 299 osób, podczas gdy 
na wydziale lekarskim - 711 
ubiegało się o 220. Obserwuje

-~~~------~~ my także coraz 
J większą popular-

\ 

ność farmacji. Kic
dy ś trafiali na nią 
głównie ci, którym 
nie udało się dostać 
na wydział lekarski 
lub stomatologicz-
ny. Po roku-dwóch 
próbowali szczęścia 
ponownie, studia 
farmaceutyczne 
traktując jako 
,,przechowalnię". 
Przez długie lata 
mieliśmy kłopoty z 
naborem na ten kie-

ill ::it;~ "'>t:1r~ 
l ~ miejsc. Teraz stosu-

\ 
nek do farmacji wy-
raźnie się zmic~ił. 
W tym roku na Jed
no miejsce przypa-

f 01. Bogusław Nie:nalsti dali tu dwaj kandy
daci. 

lekarski, mniej na stomatolo
gię, najmniej - na farmację. 
Czy podobnie było w tym ro
ku? 

- Wvdział lekarski nadal jest 
p0pul~y. chociaż m1nęly już 
czasy, gdy na jedno miejsce 
przypadało siedmiu kandyda
tów. Ograniczono zresztą 

ostatnio limity przyjęć. Od pa
ru lat rośnie jednak powodze-

- Czemu to przypisać'? 
- To proste. Prywatyzacja 

aptek sprawiła, że farmację 
wybierają dzieci farmaceutów. 
Mają po studiach zapewnione 
miejsce pracy. Ze stomatologią 
jest trochę podobnie - spójrz
my dokoła, ile jest gabinetów! 
Poza tym - nie zapominajmy -
stomatolog, a zwłaszcza farma-

k 
• Matka CHI IIHKQłkv atarała sił wpoił •I 'i __, • 

•6wl Manoa.: • Obok rellgll •lwablolJu a llftb I 

łlyacypllN, Nigdy ···= dyle ..... Ił • onlr..,.., 
pCHI 1..1..,. llac..._, .... Io obce. 

Mariola zawsze miała po
czucie winy. Nigdy nic jej nie 
wychodziło. Matka za wzór 
stawiała inne koleżanki. Za
wsze grzeczne, dobrze ułożo
ne. 

Pragnęła mieć przyjaciółkę, 

taką ,.od serca", lecz nigdy jej 
nie znalazła. Koleżanki stroni
ły od niej, mimo iż uważano ją 
za jedną z najlepszych uczen
nic. Od pierwszej klasy przy
nosiła do domu świadectwa z 
czerwonym paskiem. Śpiewała 
w kościelnym chórze, a ksiądz 
chwalił ją za skromność i po
wagę. 

Mieszkały w dwupokojo
wym mieszkaniu. Mniejszy na
leżał do niej, większy do mat
ki. Powodziło im się nie najgo
rzej. Matka pracowała w pry
watnej kancelarii. Chwaliła się 
osiągnięciami córki w nauce. 
Pokazywała świadectwa znajo
mym. Mariola pamięta ją po
wracającą późnym wieczorem 
do dornu. Zawsze zmęczoną, 
nie mającą ochoty na rozmo
wy. Ojciec, kiedy Mariolka 
była mała, odszedł. Wyjechał 
do rodziny w Niemczech. 
Stamtąd co miesiąc przysyła! 
pieniądze na córkę. O niej pa
mięta! zawsze. 

I był jeszcze ktoś. Kolega ze 
szkoły. Starszy od Mariolki. 
Nieśmiały, dobry, opiekuńczy. 
Jarek mieszkał w jednym z są
siadujących z sobą bloków. Po
magał jej odrabiać lekcje. Ra
zem biegali na angielski. Było 
im ze sobą dobrze. Nareszcie 
IS-letnia Mariolka znalazła ko
goś, z kim mogla porozma
wiać. Jarek zastępowa! ciepło 
domowego ogniska. Z nim 

czuła się bezpieczna i szczęśli
wa. 

Matka nie zauważyła, kiedy 
córka z malej dziewczynki 
przerodziła się w dorastającą 
dziewczynę. Nie wiedziała też, 
co ją z Jarkiem łączy. 

- Interesowała ją zawsze 
moja nauka - wspomina Ma
riolka. - Nigdy nie zdobyła się 
na gest czułości. Zawsze zapra
cowana, zabiegana. Nie umiała 
znaleźć więcej czasu. 

Na początku drugiej klasy 
szkoły średniej, okazało się, że 
Mariolka jest w ciąży, w trze
cim miesiącu. Już wcześniej 
matka podejrzewała różne do
lcgli wości m.in. zatrucie po
karmowe - wszystko tylko nie 
ciążę. Kiedy któregoś dnia za
słabła i matka wezwała karetkę 
pogotowia, lekarz zasugerował 
wizytę u ginekologa. Mariolka 
poczuła się nieswojo, a matka 
zrobiła badającemu potworną 
awanturę. 

Do ginekologa jednak po
szły. I tu matka przeżyła szok. 
Po krótkiej wymianie zdań z 
lekarką po raz pierwszy doszło 
między nimi do rozmowy. 

- Matka, katoliczka, nalega
ła na usunięcie ciąży - mówi 
dziś Mariola. - Nie chciała tego 
dziecka. Zaciągnęła mnie do 
znajomego lekarza, ordynatora 
oddziału położniczego i próbo
wała przekonać o słuszności 
decyzji. Była zła. Wyzywała, 
że przeze mnie będzie na ulicy 
pokazywana palcami. Ja pła
cząca, nie zastanawiając się 
uciekłam do domu. Spacerując 
ulicami cieszyłam się, że nare
szcie bQdę miała komu kupo
wać maleńkie ubranka. 

ceuta. v.Taz z otrzymaniem dy
plomu jest w pełni przygoto
wany do wykonywania zawo
du. Młodego lekarza po sześciu 
latach studiów i rocznym stażu 
- a miejsc stażowych brakuje -
czeka natomiast jeszcze długa 
droga do zawodowej samo
dzielności. 

- Był czas, że panowie mieli 
większe szanse otrzymania in
deksu. Z racji płci. Dbano o to, 
by zawód lekarza nazbyt się 
nie sfeminizował ... 

- Rzeczywiście dzielono 
miejsca: polowa dla pań. poło
wa dla panów. Zasadę tę bar
dzo krytykowano, potem 
podważył ją Naczelny Sąd Ad
ministrac}jny. Teraz takie pre
ferencje nie obowiązują. Na 
wydziale lekarskim względna 
równowaga utrzymuje się w 
sposób naturalny. Na fannacJę 
zdawało w tym roku nieco 
mniej panów, więcej pań niż 
panów było też na stomatolo
gii. 

- Kandydatów na trzy naj
większe wydziały obowiązują 

tradycyjnie tak zwane zintegro
wane testy z biologii, chemii i 
fizyki. Swego czasu chciano to 
zmienić, uzupełnić rozmową. 

- Osobiście uważam, że eg
zamin testowy nie powinien 
być jedyną formą sprawdzania 
wiedzy, ale w istniejącej sytua-

I 
Z Jarkiem nikt nie rozma

wiał, nie pytał, czy pomoże 
wychować malca. czy będzie 
odpowiedzialnym ojcem. Kie
dy pojawił się w progu mie
szkania, matka wycharczała, co 
ją bolało i zatrzasnęła drzwi. 

Dziewczyna wbrew prze
ciwnościom próbowała kontak
tować się z chłopcem. Potrze
bowała czułości i dobroci, a 
nade wszystko jego pomocy. 
Nie wiedziała jak poradzi sobie 
z tyloma problemami. Nieste
ty, bez skutku. Matka zamknę
ła ją w domu. Z dyrekcją szko
ły uzgodniła, że córka wróci do 
nauki za rok. 

- To zdolna dziewczyna -
tłumaczyła. - Każdej mogło się 
przytrafić. 

Dziś te miesiące Mariola 
wspomina najgorzej. Siedziała 
sama całymi dniami gapiąc się 
w telewizor i słuchając porad z 
ekranu. 

Mariolka uwięziona bladła i 
tyla. Zerkając w lustro widziała 
tylko swój rosnący, okrągły 
brzuch. Na spacery w parku 
również nie miała ochoty. 

Ojciec Marioli dowiedziaw
szy się o sytuacji o nic nie py
tał. Po tygodniu przysłał pie
niądze nie tylko na córkę, ale i 
na wnuka. Tak upłynęło pół ro
ku. 

Nadszedł dzień rozwiązania. 
Cierpiąca i wystraszona Mario
la sama jechała do szpitala. Po
ród był trudny, skomplikowa
ny. Kiedy wreszcie było po 
wszystkim poczuła ulgę. Skąd 
miała wiedzieć, że to będzie ta
kie straszne. Matka nie uprze
dzała. Nie rozmawiała na te te
maty. Mało było spraw, które 
wspólnie poruszały. Pobyt w 
szpitalu wspomina jak ko
szmar, mimo fachowej pomocy 
lekarskiej. 

Kiedy wróciła do domu, 
znów matka była zabiegana. A 
jednak pomagała w przewija-

cji ma on swoje zalety. Pytania 
dla wszystkich akademii przy
gotowuje centralnie Krajowa 

Rada Egzaminów Medycznych 
w Krakowie. Tam też po egza
minie testy wracają wraz z kar

tami odpowiedzi. 
- Ambicją każdej uczelni 

jest dobre przygotowanie do 
wykonywania zawodu. Czy 
dzisiejszy system kształcenia, 
program nauczania przyszłych 
lekarzy odpowiada współcze
snym wymaganiom, czy może 
potrzebuje zmian? 

- Prób reformowania prze
żyliśmy już wiele, ale rewolu
cja na pewno nie jest pożąda
na. Na pewno wskazane jest 

większe nastawienie na prakty
kę, a także ewolucja w ramach 
poszczególnych przedmiotów, 
rezygnowanie z informacji i 
wiadomości nieaktualnych, na 
rzecz nowych. A o poziomie 
kształcenia świadczy zawsze 
to. jak się zawodowo sprawdza 

absolwent. Naszych spotkać 
można w kraju oraz za granicą, 

gdLie pracują, nostryfikują dy
plomy. Radzą sobie na ogół 
dobrze, więc chyba nieźle ich 
przygotowujemy. 

Rozmawiała: Anna Jęsiak 

niu i karmieniu malucha. Wsta
wała w nocy, gdy płakał. 

- Nie potrafiłam jej zrozu
mieć - mówi Mariola. - Nie 
chciała tego dziecka, a jednak 
zaszła w niej radykalna zmia
na. Może to, czego nie potrafi
ła dać mnie, chciała przelać na 
mego synka? 

Mariola po porodzie wróciła 
do szkoły. Z młodszymi kole
żankami witała nowy rok nau
ki. I wtedy zobaczyła Jarka. 
Stał za ogrodzeniem i przyglą
dał się uroczystościom. 

Minęło wiele dni, zanim 
zdecydowali się na rozmowę o 
wspólnej przyszłości. On w 
październiku wyjeżdża! na 
uczelnię do Warszawy. Ale 
obiecał ich odwiedzać. 

Po kilku miesiącach przeko
nała się, że może mu zaufać, a 
matka, do tej pory Jarkowi nie
chętna, coraz częściej wyrażała 
się o nim z odrobiną sympatii, 
cieplej. 

* * * 
Dziś Mariola skończyła stu

dia. Mieszkają w trójkę. Pro
wadzą firmę. W przyszłym ro
ku planują dziecko kolejne. Za 
kilka lat, kiedy ich firma rozro
śnie się, chcą kupić dorn. Nale
żą do tych ludzi, o których inni 
mówią z nutką zazdrości: - tym 
to się powiodło! 

Kiedy pytam o mamę, Ma
riola uśmiecha się. Potrafią 
rozmawiać i czują się sobie po
trzebne. 

- Jestem otoczona kochają
cymi się ludźmi - dodaje Ma
riola i twarz jej jaśnieje. - Po 
tylu latach odnalazłyśmy sie
bie, ale czy trzeba było tylu 
przykrości, by przekonać się, 
co w życiu jest najważniejsze? 

Wysłuchała: Małgorzata Suchocka 

W PRL dzieei nie były maltretowane fizycznie i seksualnie 
wykorzysływGne przez dorosłych. Nikt bowiem tych patologii nie badał 
nie odnotowały ich takie iadne statystyki. 
Jedynie sporadycznie takie przypadki znaidowaly epilog w sądzie. 

o 
o 

Trzyletnią dziewc.lynkę 

gwałcił ojczym, potem ją bił i 
zamykał w szafie. Matka go
dziła się na seksualne wyko
rzystywanie maleńkiej córecz
ki. A jej krwawienie tłumaczy
ła rodzinie przedwczesną mie
siączką . - Inny tatuś gwałcił 
dziewczynkę noworodka -
opowiada dr Krystyna Kmiecik 
z Instytutu Psychologii Uni
wersytetu Gdańskiego, która 
od dwóch lat zajmuje się pro
blemami krzywdzonych dzieci. 
- Matka drugiego maleństwa 
nie była świadoma, wyrządza
nej mu przez jej męża krzyw
dy. Zamykał się w łazience i 

podczas kąpieli w łagodny ·spo
sób wykorzystywał noworodka 
do zaspokajania własnych po
trzeb seksualnych - opowiada 
Krystyna Kmiecik. Zapewnia 
mnie, że problem krzywdzenia 
dzieci występuje zarówno w 
bardzo porządnych domach o 
wysokiej pozycji społecznej, 
jak i w domach z tak zwanego 
marginesu społecznego. 

W PRL zboczeń nie było 
Zie traktowanie dzieci, fi

zyczne i moralne znęcanie się 
nad nimi oraz nadużycia seksu
alne popełniane na nich przez 
dorosłych stały się w krajach 
zachodnich przedmiotem ba
dań i działań terapeutycznych i 
profilaktycznych w ostatnich 
20 latach. W Polsce tym pro
blemem naukowcy zaczęli się 
zajmować dopiero od ponad 
dwóch lat. W PRL nikt nie wi
dział potrzeby badań, a tym 
bardziej leczenia pokrzywdzo
nych dzieci. Z góry założono, 
że w socjalizmie żadnych zbo
czeń i dewiacji być nie może. 
Społeczeństwo czasem dowia
dywało się z mass mediów o 
sporadycznych przypadkach 
krzywdzenia dzieci, na ogól, 
gdy sprawa kończyła się tra
gicznie i znajdowała epilog w 
sądzie. Dlatego teraz, publiko
wane przez naukowców infor
macje o dużej skali zjawiska 
krzywdzenia dzieci wywołują 
szok i są różnie komentowane. 
Niektórzy ludzie starają się 
problem bagatelizować. Twier
dzą nawet, że to jakaś histeria 
ostatnich lat, jeszcze inni 
skłonni są obwiniać rodzącą 
się demokrację, bo sądzą, że 
przedtem poza wyjątkami, nikt 
dzieci nie krzywdził. I trudno 
dziwić się takim opiniom, sko-

. ro w 1979 roku New England 
Journal of Medicine wymienił 
nasz kraj - obok Chin, ZSRR i 
Japonii - jako państwo, w któ
rym ten problem nie istnieje. 

Dr Krystyna Kmiecik starała 
się w Trójmieście, Toruniu, 
Bydgoszczy i Olsztynie odszu
kać w wydziałach zdrowia. 
oświaty i w sądach dane staty
styczne o maltretowaniu dzie
ci. Okazało się, że żadna z tych 
instytucji, poza sądami, do któ
rych trafiały skrajne przypadki, 
nie prowadziła tego typu staty
styk. 

Smutny świat dziecka 
Dr Krystyna Kmiecik poka

zuje rysunki z opisami maltre
towanych dzieci. 

- Ten gruby, to mój tata, cią
gle mnie bije i mówi, że jestem 
niegrzeczny - opisał rysunek 
pięciofetni chłopiec. Inny rysu
nek siedmioletniego chłopca 
obrazuje ojca, który kopał go 
w brzuch. Mamę tata bil młot
kiem w plecy. - Uosobienie zła 
dziecko widziało w młotku, 
który wyrzuciło myśląc, że w 
ten sposób zapobiegnie bestial
stwu ojca - wyjaśnia Krystyna 
Kmiecik. - To jest mój dom, ja 
go nie lubię, nie lubię rodzi
ców, bo mnie biją - opisał swój 
rysunek siedmioletni chłop
czyk. Jeszcze inny rysunek su
geruje, że dziecko mogło być 

wykorzystywane seksualnie. -
Dziewczynka, którą od nie
mowlęctwa wykorzystywał se
ksualnie ojciec rysowała mę
skie narządy - opowiada Kry
styna Kmiecik. 

Konsekwencje 
knywdzenia 

W praktyce terapeutycznej 
Krystyna Kmiecik spotkała 28-
letni ą kobietę, która w prze
szłości zawierała znajomości z 
mężczyznami, którzy ją gwał
cili. Wyszła za mąż za cudzo
ziemca, który też ją poniżał, 
gwałcił sam i z innymi męż
czyznami. W końcu rozwiodła 
się. W pokoju, w którym odby
wała się terapia stały w wazo
nie róże. Zapach róż przywołał 
wyraziste wspomnienie z dzie· 
ciństwa. Dorosła kobieta od
tworzyła obraz z dzieciństa, w 
którym ojciec zgwałci! ją i po
bił. Wówczs w pomieszczeniu, 
gdzie doszło do kazirodztwa 
też stały róże. Prawdopodobnie 
gwałt dokonany w dzieciństwie 
był u tej kobiety przyczyną ob
niżonej samooceny i braku po
czucia szacunku wobec wła
snego ciała. 

O konsekwencjach krzyw
dzenia w okresie dzieciństwa 
dowiadujemy się przeważnie z 
badań naukowych w krajach 
zachodnich. U nas te problemy 
dopiero zaczynają być badane. 
Przemoc seksualna stosowana 
w dzieciństwie objawia się pó
źniej m. in: zaburzeniami se
ksualnymi, depresją, destruk
cyjnymi zachowaniami, dąże
niami do orgiastycznych za
chowań seksualnych. Bicie i 
maltretowanie dziecka powo
duje u niego stany lękowe, ob
niżoną samoocenę, nieufność. 

Może też być powodem bicia 
własnych dzieci. Dr Krystyna 
Kmiecik uważa, że bezkarnie 
maltretowane dziecko może 
wyładowywać swoją agresję na 
otoczeniu. Skoro za fizyczne 
znęcanie się nad dziećmi doro
śli nie ponoszą kary, dziecko 
nabiera przekonania, że takie 
zachowanie jest społecznie ak
ceptowane. 

Prawo po stronie 
kl'2)'Wdzicieli 

Chociaż prawo zabrania fi
zycznego znęcania się nad 
dziećmi, to w praktyce krzyw
dzone dziecko w naszym kraju 
nie jest dostatecznie chronione. 

r s 
Bicie dzieci jest powszechnie 
akceptowane i dominuje prze
świadczenie, że osoby obce nie 
powinny ingerować w sprawy 
rodziny. Jeśli rodzice maltreto
wanego dziecka stwierdzą w 
sądzie, że ono kłamie, to sąd 
przeważnie im wierzy. Nic ma 
zwyczaju i pieniędzy, aby tak 
jak w krajach zachodnich, każ
dy rozpatrywany w sądzie 
przypadek był analizowany 
przez biegłych i ekspertów. 
Nawet w bardzo skrajnych 
przypadkach pozbawienie 
praw rodzicielskich wymaga 
długiej procedury sądowej. Na 
przykład odebranie praw rodzi-

cielskich matce, która akcepto
wała gwałcenie trzyletniej 
dziewczynki trwało dwa lata. 

Reakcje matek. które odkry
wają. że ich córki uwodzi oj
ciec też są różne. Jedne nama
wiają córeczki do dalszej ule
głości wobec gwałciciela, inne 
zabierają dziecko i uciekają z 
domu. Tylko, że taka kobieta 
nie ma u nas gdzie pójść. Może 
jedynie liczyć na pomoc rodzi
ny. Do wyjątków należy po
moc obcych. 

Profilaktyka tańsza 
od represji 

Wczesne wykrywanie tak 
zwanego Zespołu Dziecka 
Krzywdzonego jest sposobem 
na obniżenie rozmiaru zjawi
ska i jego konsekwencji. Dr 
Krystyna Kmiecik opowiada, 
że podczas wypełniania testu 
dotyczącego tego problemu 
przez dzieci i dorosłych zau
ważyła głębokie poruszenie 
emocjonalne. - Oni byli nam 
wdzięczni. że ktoś do nich 
przyszedł i zapytał co dzieje 
się w ich wnętrzu. Zaczęli opi
sywać najtragiczniejsze mo
menty swego życia. Pani Kry
styna zapewnia, że zarówno 
dzieci jak i dorośli jeśli tylko 
chcą mogą liczyć na dalszą po
moc terapeutyczną. Odkrycie 
przyczyn emocjonalnych zabu
rzeń pozwala zmniejszyć i za
pobiec przejawom dalszej psy
chicznej destrukcji. 

Władze samorządowe 
teinie widzą problemu 

W ciągu dwuletniej działal
ności dr Krystyna Kmiecik na
potyka na duże opory władz 
samorządowych naszego woje
wództwa, które nie chcą włą
czyć się w instytucjonalne 
organizowanie pomocy po
krzywdzonym dzieciom. Pro
blem zrozumiał burmistrz Wla
d y s I a wow a, który powołał 
ośrodek pomocy krzywdzonym 
dzieciom. Działa tam prężnie 
grupa psychologów i pedago
gów pomagająca potrzebują
cym dzieciom. W Gdańsku w 
akcję pomocy włączył się 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo
łecznej w Urzędzie Miejskim. 
W Sopocie prezydent Jan Ko
złowski obiecał jeszcze przed 
wyborami etat i pokój dla po
trzeb Ośrodka Pomocy Dzie
ciom Pokrzywdzonym. I na 

tych przykładach kończy się 
aktywność lokalnych władz sa
morządowych i wojewódzkich. 
W Gdyni natomiast problem 
rozstrzygną! naczelny psyclw
log, od powicdzialny za zdro
wie psychiczne mieszkańców . 

- Powiedział, że w tym mieście 
nie ma takiego problemu -
stwierdza Krystyna Kmiecik. 
A badania, jakie dr Krystyna 
Kmiecik przeprowadziła wśród 
młodzieży w Gdyni od 20 ro
ku życia i powyżej wykazały, 

że około 40 proc. o~ób w dzie
ciństwie doświadczyło jakiejś 

fomiy przemocy seksualnej od 
obcych, ojca, rodzeństwa, a na-

Fot.Jarosław Rybicki 

wet matki . Skala zjawiska jest 
jak widać bardzo duża, tym 
bardziej dziwi opinia naczelne
go psychologa z Gdyni. Pani 
Krystyna niepokoi się, czy 
ewentualna zmiana władz we 
Władysławowie, bo burmistrz 
nie kandydował do rady, nic 
spowoduje n ieprzychy In ego 
nastawienia do najlepiej działa
jącego w województwie ośrod
ka. Najbardziej powagę zaga
dnienia rozumie Uniwersytc:t 
Gdański. Dyrektor Instytutu 
Psychologii oddał na rzecz 
Ośrodka Pomocy Pokrzywdzo
nym Dzieciom własny gabinet. 
Znajduje się on co prawda w 
piwnicy. ale jest miejsce, gdzie 
psycholodzy mogą pełnić dy
żury, na które przychodzą dzie
c i same, czy są przyprowadza
ne przez dorosłyl-h. 

Krystyna Kmiecik marzy o 
utworzeniu w Gdańsku. Ośrod
ka Interwencji Kryzysowej jaki 
powstał w Krakowie, który 
stworzy! Uniwersytet Krakow
ski we współpracy z władzami 
wojewódzkimi. W Krakowie 
znalazły się pieniądze na 12 
etatów dla specjalistów prowa
dzących badania i terapie. Na 
razie skromny gdański ośrodek 
liczy na współpracę z Krako
wem, gdzie mają się kształcić 
młodzi specjaliści. 

Jednak bez pieniędzy i ak
tywnej pomocy władz lokal
nych grupa osób na czele z dr 
Krystyną Kmiecik niewiele 
zdziała. 

Ostatnie, czerwcowe bada
nia CBOS sugerują, że polskie 
społeczeństwo dostrzega pro
blem krzywdzenia dzieci i 
aprobuje społeczną kontrolę 
nad właściwym traktowaniem 
dziecka w rodzinie. Zdecydo
wana większość badanych - 85 
proc. opowiada się za powoła
niem rzecznika praw dziecka. 
Także zdecydowana większość 
respondentów - 92 proc. dopu
szcza ingerencję osób trzecich, 
jeśli dziecko jest źle traktowa
ne przez rodziców bądź opie
kunów. Może więc władze sa
morządowe zaczną dostrzegać 

problem i stworzą instytucjo
nalne warunki zapewniające 
bezpieczeństwo krzywdzonym 
dzieciom. 

Barbara Madajczyk-Krasowska 
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• Bakuła w sznurowanym obuwiu i z dwoma męiami 
• Błaszczyk ma bliźniaczki 
• Hanna Gaios odbiera gromy za ... Labudę 

11 Srebrne Jabłka" rozdane 

Od kilku lat panuje moda na 
różnorodne plebiscyty. Wybie
ra się dziewczyny roku, kobie
ty roku, osobowości roku. Ce
lują w nich na ogól pisma ko
biece. Ostatnio swoje nagrody 
- ,,Srebrne J ablka" - rozdał 
miesięcznik „Pani". Ten plebi
scyt ma już swoją tradycję i 
swoich fanów, toteż w Pałacu 
Ostrogskich w Warszawie sta
wiła się spora część warszaw
skiej śmietanki. Dominowały 
panie: posłanki, aktorki, pisarki 
i dziennikarki. Rej wśród gości 
wodzili przygotowujący cykl 
„Partnerzy": redaktor Barbara 
Henkel i fotoreporter, Zenon 
Żyburtowicz. Z dwunastu opi
sanych w ciągu roku par, w 
komplecie stawiły się tylko 
cztery. Nagrodzeni „Srebrnymi 

jabłkami" Magdalena Zawadz
ka i Gustaw Holoubek oraz 
Edyta Geppert i Piotr Loretz. 
Trzecią wybraną przez czytel
ników pisma parą zostali Anna 
i Zbigniew Religowie. Niestety 
w przyjeździe do Warszawy 
profesorowi przeszkodziły 
obowiązki. Przybyła więc sa
ma pani Anna. -

Ze znanych par można było 
też zobaczyć młode aktorskie 
małżeństwo: Hannę i Piotra 
Polków oraz Ewę Błaszczyk z 
Jackiem Janczarskim. Ci ostat
ni musieli wyjść wcześniej. ze 
względu na domowe obowiąz
ki. Pani Ewa przed kilkoma 
miesiącami urodziła bliźniacz
ki. Dzieci są zdrowe, a późna 
ciąża bardzo dobrze mamusi 
zrobiła. Wygląda niezwykle 
dziewczęco. Zebranym go
ściom zaprezentowano pokaz 
mody przygotowany przez 
dwie debiutantki. Nowym mo
delom łaskawie przyglądała się 

Barbara Hoff, dyskutująca z 
dziennikarką od mody w „Pa
ni" - Hanną Gajos. Pani Hanka 
zwierzyła się, że ze względu na 
podobieństwo ludzie na ulicy 
biorą ją za Barbarę Labudę i 
wymyślają jej za „tę aborcję". 
Natomiast pani Hanka ma 
dzieci aż troje, czyli o dwoje 
więcej niż pani poseł. Niestety 
pośród parlamentarzystek była 
tylko Zofia Kuratowska. Pani 
ł-fonka nie mogla więc' opowie
dLieć tego bezpośrednio wła
ściwej osobie. Zebrane towa
rzystwo dużo chętniej niż po
kaz mody oglądało przystrojo
ną w długie, ażurowe, sznuro
wane buty - Hannę Bakułę, o 
której szeptano, że przyszła z 
dwoma mężami. Szeptano też, 
że jedna z opisanych dwunastu 
par - Zamachowscy - już się 
rozwodzi i spekulowano, kto 
b<;dzic nast<;pny. 

Ewa Gronkiewicz 

,,Stern'': Clinton za zamkniętymi drzwiami 

POD REDAKCIĄ 

ROMANA WARSZEWSKIEGO 
Jak pisze ,,Stern", przyjazna 

powierzchowność prezydenta 
Billa Clintona może być bardzo 
myląca. Śmieje się on tylko do 
kamery i do swojej żony, a dla 
swych współpracowników jest 
bardzo oschły i nieprzystępny. 
Mimo że jest to polityk o 
ogromnym doświadczeniu, ma 
on niemałe problemy ze zorga
nizowaniem sobie pracy i czę
sto w gąszczu szczegółów traci 
z pola widzenia to, co napraw
dę istotne. Jak sarn przyznawał 
wielokrotnie, ,,uwielbia nie 
kończące się debaty gabineto
we'' i to, że w różnych skom
plikowanych dziedzinach zaj
mowane stanowisko pozwala 
mu nie podejmować decyzji 
praktycznie w nieskończo
ność". 

Takie sensacyjne stwierdze
nia przynosi najnowsza książka 
Boba Woodrufa, który swego 
czasu wraz ze swym redakcyj
nym kolegą Bernsteinem z 
„Washington Post" w latach 
70 . przyczyni! się do odejścia 
pre zydenta Richarda Nixona, 
skompromitowanego aferą Wa
tergate. Publikację tę noszącą 
tytuł „The Agenda", czyli ,,Po
rządek dnia", przybliża ham
burski tygodnik, który jedno
cześnie poprosił Woodrufa o 
dodatkowy komentarz. Autor 
.,Porządku dnia" nie sądzi 
wprawdzie, by jego rewelacje 
tym razem mogły mieć tak po
w aż ne r epe rkusje jak przed 
dwudziestu Jaty, nie ukrywa 
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jednak, że jego książka gospo
darza Białego Domu na pewno 
nie stawia w zbyt korzystnym 
świetle. 

,,Clinton ma zwyczaj krzy
czeć na swych sekretarzy i se
kretarki, a kongresmenów wy
zywa od s ... synów" - pisze 
,,Stern" opierając się na wypo
wiedziach jednego z najlep
szych piór Ameryki. ,,Główny 
doradca prezydenta George 
Stephanopoulos, już tak przy
wykł do napadów wściekłości 
swego pryncypała, że już w 
ogóle przestał się nimi przej
mować". Z drugiej strony , 
Clinton często „próbuje godzić 
i doprowadzać do wspólnego 
mianownika całkowicie prze
ciwstawne stanowiska, co z gó
ry skazane jest na niepowodze
nie i stwarza wrażenie, iż pre
zydent jest człowiekiem bez 
sprecyzowanych poglądów i -
co gorsza - bez charakteru. Iry
tujące jest także to, że Clinton 
nie potrafi podejmować decy
zji, przez co jego polityka przez 
tygodnie, a niekiedy i prze z 
miesiące tkwi w miejscu". 
Między innymi dlatego 

współpracownicy prezydenta 
nazywają go ,,kalejdoskopem, 
który wciąż zmienia swe kolo
ry"; dlatego jego polityka za
graniczna w stosunku do Bośni. 
Haiti i Europy środkowej spra
wia takie wrażenie, jakby bra
kło w niej jakiejkolwiek strate
gii . Tej, zamiast analiz, prezy
dent wymaga od swych dorad
ców. A gdy któryś z nich stara 
mu się przeciwstawiać, reakcja 
jest krótka i zawsze taka sama: 
,,Fuck you!" albo ,,Bloody fo
ot!" 

Do innych ulubionyd1 sfor
mułowań prezydenta należy: 
,,zabiję go" lub „obedrę go ze 
skóry'' . To ostatnie może być 

stosowane alternatywnie z 
okrzykiem: ,,dawać mi go tu, 
ale natychmiast!" ,;że też mu
szę sprzątać cały ten gnój!'' -
pada zwykle z jego ust na za
kończenie szczególnie wyczer
pującego dnia. Natomiast gdy 
jest lepiej nastrojony, można 
usłyszeć : ,,Kocham cały ten 
przeklęty burdel!" 

W sytuacji, gdy Biały Dom 
pod rządami Clintona często 
(co on zresztą sam przyznaje) 
przypomina kafkowski zamek, 
wiciu za prawdziwą zbawczy
nię uznaje prezydencką mał

żonkę - Hillary Clinton. Mimo 
że w zwią7ku z aferą Whitewa
ter ma ona niezbyt dobrą prasę, 
wśród współpracowników pre
zydenta dominuje opinia, że to 
właśnie ona wprowadza mini
mum koniecznego ładu w jego 
najbliższym otoczeniu. Polito
log Betsey Wright, która Hilla
ry zna już od roku 1972, cał
kiem poważnie uważa, iż to 
właśnie ona zostanie pierwszą 
kobietą-prezydentem w historii 
Stanów Zjednoczonych. ,,Tak 
jak szanse Clintona na ponow
ny wybór będą raczej niewiel
kie, możliwości jego żony w 
tym względzie będą ogromne'' 
- stwierdza .. ,To ona zostanie 
wielką reformatorką, nie Bill, 
przez co nazwisko Clinton bę
dzie jednym tchem wymieniane 
obok takich nazwisk jak Roose
velt, czy Kennedy . Oczywiście 
w kampanii wyborczej nie bę
dzie to w ten sposób formuło
wane . Hillary będzie raczej 
twierdzić, że chodzi jej o kon
tynuację dzieła, które w czasie 
poprzedniej kadencji zostało 
zapoczątkowane przez jej mę
ża. To pozwoli jej zrobić dobre 
wrażenie, a jemu - zachować 
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mę. Telefon41 -50-06wgodzinach 17-19 2V1oo 

MONTERÓW kadłuba, rurociągów, spawaczy, ślu· 
sarzy · zatrudnię, 20·50·01 w. 346 328S<'l 

NIEPAlĄCEJ pani pokój odstljpię, 51 ·46-79 63113 

ODSTĄPIĘ delikatesy w bardzo dobrym miejscu, 
tel. 53-08· 18 2Sl31 

ODIWARZACZ kompaktov.y 'Son( sprzedam, 51 · 
03·36 -OPIEKUNKA do dzieci • Szwecja. do 25 lat, angiel· 
ski, prawo jazdy. Tel. 37-34·84 31151 

PAWILON w Wielkim Młynie" sprzedam lub wy· 
dzierżawię, tel. 51-33-80 745,11 

PAWILON w Domu Handklwym 'Janta(, Wrzeszcz 
· wydzierżawię, 20·98-32 311189 

PB HOSSA zatrudni brygadę na zewnętrzne sieci 
wod.-kan., 24-26· 18 2'47! 

PC 486 DX/2 66 MHz Amiga 600 · tanio sprzedam! 
48·76·25. 32 62·88 do południa 7® 

PILNIE· M·3, dolny Sopot · ku~ę. 52-76·86 7,m 
POLONEZ· 30 mln, 81-71-93 

PRZEOPŁA TĘ kupię, 713-536 
71961 

&1905 

SALE lekcyjne w cenlrum S~IU do wynajęcia od 
zaraz, 51 -25 01 ( 1 O.OO · 15.00) 63101 

SAMOCHODY dostawcze, ciężarowe zatatwię • 
RFN, 4'·24·30 291wi 

SPÓŁKA za1rudni: · spawaczy PAS, • monterów 
kadł1Jba ślusarzy okrętowych, tel. 279·372 3,116 

"' -~ 
~ ł ' \ 

'· ~~- ~ 
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Od czerwca prezydent Wałęsa zarabia 32 mln zł, w tym 9 mln Ił to dodatek funkcyiny. 

Premier Pawlak 30 mln. Ministrowie po 25 mln. Jeszcze w maju prezydent zarabiał 20 mln 
zł, a premier Pawlak • 19 mln Ił, Malątek premiera w pobliiu Płocka • 20 hektarów z ma• 
lyna parkiem maszynowym wartym ponad 500 mln zł wyiywlaiący siedmioosobową, wlelo· 
pokoleniową rodzinę • moina oszacować na ponad mlliarcl. Wicepremierzy małą obecnie 
gait 26 mln zł. Ministerskie pensie ma tera.z rzecznik praw obywatelskich, szefowie kance· 
larll Seimu I Senatu oraz prezes Trybunału Konstytucyinego. Woiewodowie, podobnie lak 
wiceministrowie, odbiorą w kasie po 22 mln Ił, zamiast dotychczasowych 14 mln zł. 

23 cz'erwca także posłowie, ale o prawie milion mniej niż S.A. mówi, że pieniądze są w 
decyzją Prezydium Sejmu, po- policjant. Profesorowi uniwer- tym przypadku niewielkie . W 
stanowili przyznać sobie po sytetu Polacy „przyznali" 11,3 przeciwie11stwie do odpowic
kilka milionów więcej. Poseł mln zł a dyrektorowi państwo- dzialności. 
zawodowy otrzymuje po 16 wej firmy - 13,8 mln zł. Tyle z Wśród członków rad 
mln zł (8 mln zł diety i 8 mln - badań opinii społecznej. nadzorczych polskich banków 
ryczałtu), przedtem dostawał Rzeczywiste dochody bar- można znaleźć m.in.: ministra 
11 mln. Członkowie rządu, dzo trudno ocenić. Zważywszy współpracy gospodarczej z z.a
którzy jednocześnie są posłami na ogromną szarą strefę, różne granicą, Lesława Podkańskiego 
nie zrezygnowali jak dotąd z formy dochodów dodatko- (Bank Staropolski S.A. w Po
diety poselskiej. Do poselskich wych, nie wykazywanych znaniu), Małgorzatę Niezabi
apanaży należy doliczyć także przed fiskusem zarobków, towską (Savim Bank S.A.), 
pewne oszczędności. Parła- można powiedzieć, że każdy min. Andrzeja Olechowskiego 
mentarzyści nie płacą za ko- szacunek byłby obarczony du- (Bank Handlowy w Warszawie 
rzystanie z publicznych środ- żym błędem. Toteż problem SA.) 
ków transportu i za hotel poseł- portfela ma delikatną naturę. Pensje prezesów najwięk
ski. Pan prezydent będzie mógł Są jednak pewne fonny do- szych trójmiejskich pa11stwo
dożywotnio korzystać ze sto- rabiania usankcjonowane przez wych firm sięgają 80 mln z!. 
sownego pojazdu itd. 

Orientacyjnie można przy
jąć, że w władzach centralnych 
najwyższe przeciętne wynagro
dzenia otrzymują członkowie 
Trybunału Konstytucyjnego (w 
styczniu przeciętnie ponad 19 
mln zł), NIK, Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, Sądu Naj
wyższego i Kancelarii Prezy
denta. Spośród ministerstw 
najwyżej opłacani są pracowni
cy ... Ministerstwa Pracy i Poli
tyki Socjalnej. 

Kohl, Clinton, Wałęsa ... 
Prezydent Wałęsa otrzymuje 

obecnie uposażenie stanowiące 
pięciokrotność średniej krajo
wej. Prezydent Clinton w prze
liczeniu na złotówki pobiera 
kwotę 375 mln zł. I zazdrośnie 
łypie okiem na kanclerza Koh
la, którego uposażenie osiąga 
35 tys. marek, czyli 500 mln zł. 

Problem względnie niskich 
zarobków polskich elit władzy 
leży jednak między innymi w 
zupełnie odmiennym punkcie 
wyjścia. By na Zachodzie osią
gnąć polityczny sukces trzeba 
być człowiekiem majętnym. 
Wyjątki tylko potwierdzają re
gułę. W Polsce dopiero wyso-

' kie stanowisko w hierarchii 
władzy daje zazwyczaj szanse 
na duże pieniądze. 

Na pytanie, jak dużo ludzie 
ze świecznika powinni w Pol
sce zarabiać, próbował odpo· 
wiedzieć CBOS. Z wypowie
dzi blisko 1200 dorosłych Po
laków wyłoniła się pewna śre
dnia. I tak. prezydent powinien 
otrzymywać pensję 25,5 mln 
zł. Premier - 21,5 mln zł, ale 
zarazem o prawie milion mniej 
niż prywatny przedsiębiorca. 
Pan minister - 15,7 mln zł, zaś 
poseł - 9,1 mln zł, to znaczy o 
prawie 1 milion mniej niż le
ka.n i o 100 tys. zł mniej niż ... 
górnik. Ksiądz powinien, zda
niem Polaków, mieć miesięcz
nie 6,5 mln zł, czyli o pół mi
liona więcej od nauczyciela, 

zwierzchników. Setki pracow
ników ministerstw „dorabia" 
zasiadając w radach nadzor
czych firm, niejednokrotnie 
uczestnicząc jednocześnie w 
kilku tego typu gremiach. Były 
minister finansów;· hłarek' Bo
rowski, powiedział dziennika
rzowi „DB", że rozpoczynając 
w marcu przegląd rad nadzor
czych w państwowych bankach 
zdążył przed swoim odwoła
niem otrzymać tylko jeden ra
port; członkowie rady nie 
uczestniczyli nawet w comie
sięcznych posiedzeniach. Przy
pomnijmy członkowie rady z 
takiego tytułu otrzymują 5-8 
mln zł. Prezydent Gdyni, Fran
ciszka Cegielska, przewodni
cząca rady nadzorczej miejsco
wego Banku Komunalnego 

Szefowie dużych polskich ban
ków otrzymują do 150 mln zl 
brutto. Przedstawiciele o bu 
grup zawodowych mogą liczyć 
na poważny pakiet akcji, gdy 

.,)rh firma trafia na g ic/Ję . 
' Człontowie 'zarządu Hil11k.ów 
• mogą dochodzić di, 100 111!11' zł. 

·I I 

,~, Praktycznie nie sposób uzy
skać informacje, w jakich za
wodach zarabia się najwięcej. 
Według danych Instytutu Pracy 
i Bada11 Socjalnych, każdy za
wód ma swoich krezusów, na
turalnie na polską, lokalną mia
rę. Zakładając jednocześnie. że 
na przykład pragnie się zostać 
nauczycielem, można z dużym 
prawdopodobieństwem okre
ślić, ile będzie można w tym 
fachu zarobić. 

Cristina de Bourbon 

Jasnowłosą infantkę hi 
szpańską Cristinę spotkać moż
na wszędzie w Barcelonie - czy 
to na Passeig de Gracia, czy 
wśród kwiatów Parku Guell u 
stóp Sagrada Familia. Jej po
czucie humoru, prostota i do
skonale maniery oczarowały 
Katalończyków. ,,Ona prowa
dzi skromne życie, bez ostenta
cji, a to zaleta, którą bardzo ce
nimy'' - mówi jeden z jej sąsia
dów z Barrio des Sarria. 

W tej rezydencjalnej dziel
nicy po1ożonej na wzgórzach 
Barcelony, Cristina zajmuje 
apartament wraz z jedną ze 
swych najlepszych przyjació
łek Cristiną Pool , córką szefa 
Domu Wojskowego króla. W 
apartamc.ncie tym panuje uro
czy nieład jak za czasów, gdy 
Cristina była studentką w No
wym Jorku, Londynie i Paryżu . 
Obie Cristiny dzielą się zwie
rzeniami i snują projekty na 

SPóŁKĘ z o.o. - kapitał założycielski 300 mln zł 
w tym mieszalnia pasz typu AMA przed uruchomie· 
niem sprzedam. Olerty 74096. Biuro Ogłoszeń, 
Targ Drzewny 317 74(116 

SPRZEDAM M-3 ·Zaspa, 41-36·30 7~ 

SPRZEDAM BMW 524 td, rocznik 91, 57 ·93·8~45118 

SPRZEDAM nowy pawilon handlowy, 31-49·1~4779 

SPRZEDAM Fiata 126p, 1985. Tel 43·56·96 ,.m 

SPRZEDAM działki rekreacyjne lub teren pod 
dz iałki w okolicach Sulęczyna. Tel. 81·51·11 w. 
169 

SPRZEDAM samochód · Ford Mondeo 1,6 · fa· 
brycznie nowy, 20·98·32 31888 

STAR·28 chłodnia 1988 · tanio, 24-07-33 31866 

ULGĘ przesiedleńczą ku~ę. 41-48-00 

WOLNE miejsca na duze reklamy · kamienica, 
ul.10 Lutego · 24·07·33 

6<813 

WRZESZCZ, kawalerkę sprzedam, 31 ·10·47 741-04 

ZATRUDNIĘ spawacza, 71 -19·36 3189( 

ZATRUDNIĘ absolwentkę szkoły średniej, tel. 41· 
40-01 w. 32. Fuji Service, Dom Rzemiosła, ul. Klo-
nowa 1, Wrzeszcz 1,<J;1 

N/IR, v.ykopy, 23·20·52 61€61 

ZWIA, 27-01-02 
611.1151 

Dziewczyna na 
przyszłość. Od pewnego czasu 
marzenia infantki zaczynają się 
urzeczywistniać. Córka króla 
zaangażowała się w pasjonują
ce przedsięwzięcie, a mianowi
cie w realizację prestiżowej 
wystawy, poświęconej tysiąc
letniej kulturze i tradycjom Ja
ponii. Dzieło to ujrzy światło 
dzienne w 1996 roku. 

Na wzór królowej Zofii, 
Cristina odkryła w sobie powo
łanie rzecznika sztuk pięknych. 
Znalazła taką fonnę działania, 
która odpowiada jej twórczym 
pragnieniom i zmysłowi orga
nizacji . W październiku ubie
głego roku Cristina podjęła 
pracę na wydziale sztuk pla
stycznych, ufundowanym 
przez największy bank kataloń
ski Caixa, który wspiera wielu 
współczesnych artystów. Każ
dego ranka udaje się do neogo
tyckiego gmachu fundacji na 
via Layetana. Dzień infantki 

i 

\ 
\ 

jest szczelnie wypełniony - in
auguruje targi ksią7.ki, działa w 
katalońskim Czerwonym Krzy
żu, przygotowuje dokumenta
cję zabytków historycznych . 
Cristina posiada wszystkie ta
lenty - bywa nawet prezenterką 
w telewizji. Jesienią Hiszpanie 
będą mogli ją oglądać na ekra
nie z okazji emisji poświęconej 
twórczości architektoni cznej 
Antonio Gaudiego . Film ten 
będzie nakręcony przez syna 
słynnego reżysera, Luisa Bu
nuela. 

Ta popularność w niczym 
nie narusza jej dyskretnego 
stylu życia . Infantka nie m a 
własnego gabinetu w Caixa. a 
jej wynagrodzenie - 8500 fran
ków miesięcznic - jest niepro
porcjonalne do jej wysokiego 
wykształcenia. Cristina posiada 
bowiem dyplom nauk politycz
nych uniwersytetu Compluten
ce w Madrycie i tytuł magistra 
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Gdynia, Studium Nauczycielskie 
ut. Wła<iystawa tV 58 

Gdańsk, Pałac Młodzieży 
ul. arna 56 1 5° 
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Istnieją jednak pewne regu
ły . Z pewnością łatwiej o dobre 

zarobk i w firmach zagra
nicznych, choć i tu można do
strzec duże różnice . Co cieka
we , is tnieje grupa firm , na 
przykład konsultingowych, w 
których największym kapita
łem jest zatrudnienie. Praca 
tam jest jak gotówka złożona 
na długoterminowym rachun
ku. Dopiero po jej wycofaniu, 
czyli po odejściu z firmy, moż
na w swym curriculum vitae 
zamieścić jej nazwę i nazwa ta 
otwiera drzwi kżdego nowego 
praC(ldawcy. Tak jest z konsul
tantami pierwszej siódemki, z 
pracownikami Ministerstwa Fi
nansów, urzędów skarbowych, 
banków, firm ubezpieczcnio
wyclt. 

Po kieueni 
Niedawno Ministerstwo Fi

nansów przygotowało projekt 
zmian wynagradzania sędziów 
i prokuratorów. W ocenie tych 

Rys. Zhig11iew luj~ 

ostatnich, to „rzu..:en ie proku
ratury na kolana". MF zamie
rza zmicnio.: dotychczasowe za
sady wynag rad zani a . Pensje 

. -mają byc wielokrotności;i śre
dnic; pt"nsji w sfe17e fn1die-to
i ·ej . Obernic '1fods tawą wyna 
gra<lzania sędziego i prokurato
rn jest śn:dn ia płaca w prz.emy
śle - jak można się domyślić -
wc i ą.i: wyższa niż w „budże
tówce''. Nic dziwnego, że pra
etmnicy wymiaru sprawiedli
wości obawiają się dalszego 
odpływu kadr od i tak źle dzia
laj ;icych sądów, pogłębiając 
dysproporcje pomiędzy nimi a 
notarius zami i adwokatami. 
Tymc:ta~em MF :tapowiada. że 
podobnymi zmiaiwmi mają być 
objęci prac:ownicy Urzędu 
Ochrony Państwa, straży gra-

schwał 
stosunków międzynarodowych 
uzyskany na New York Uni
\'ersity na 1'.lanhattanic. Dzięki 
temu mogla s ię od razu zaakli
matyzować w Katalonii, pro
wincj i o wybitnym profilu inte
lektualnym. Ponadto, Cristina 
zapisała s ię w ubiegłym roku 
do szkoły Rosy Sensat, gdzie 
uczy s i<; języka katalońskiego. 
Tak szybko go opanowała, że 
UNESCO zleciło jej edycję cn
cyklopedi i w języku kataloń 
skim. 

Wraz ze sw;i kuzynką, Ale
xią grecką , Cristina uczęszcza 
na seanse rehabili tacji kondy
cyjnej i do klubu gimnastycz
nego Bonasport. Gdy infantka 
nie wraca do 1', 1adrytu na wee
kend . obie k uzynki jadą w góry 
Co!lserola na północ od Barce
lony. Długie przejażdżki rowe
rem pozwal aj ą im się odprę
żyć. Ale ich ulubiony sport to 
żeglarstwo, zgodnie z tradycją 

nicznej i stra7.y pożarnej oraz 
policjanci. Resorty te protestu
ją i żądają negocjacji, jednak 
ostatnie zm ian y kadrowe 
(odwołan ie wiceministra finan
sów, Woj ciecha Mi s iąga) nie 
ułatwiło negocjacji. 

Bieda 
Co innego dochody postrze

gane z punktu widzenia budże
tu państwa, a co innego pustka 
w k ieszeniach przed „pierw
szym". Niedawno informowa
liśmy: dwie trzecie rodzin ży
jących na polskim Wybrzeżu 
twierdzi, że poziom raspokoje
nia ich potrzeb jest niższy niż 5 
lat temu. Poprawiła się sytua
cja w co dziesiątej rodzinie. 60 
proc. rodzin ocenia swoją sytu
ację materialną jako średnią. 
30 proc. jako złą i bardzo złą. 
Zaledwie I O proc. jako dobrą . 
Bardzo dobrą - 0,3 proc. Co 
trzecia wielodzietna rodzina (z 
czworgiem i więcej dzieci ) 
przestała płacić za mieszkanie . 

Ostatnie podwyżki cen cie 
plej i zimnej wo<.J.y. centralnego 
ogrzewa11ia i energii potowa 
o~ób w Polsce przyjęła z nie
pokojem i obawą, jedna trzecia 
- z rezygnacją, co dzie~i,1ty - z 
obojętnością , a tylko 2 proc. -
bez obaw. Z urlopu i w ypo
czynku wa kacyj nego dz ie ci 
całkowicie zre zygnowało 68 
proc. rodzin. 

Sytuacja finansowa rodzin 
jest zła. Żyją z dnia na dzień, 
bez poczucia bezpieczeństwa 
finansowego i zabezpieczenia 
na przyszłość. 84 proc. pol
skich rodzin uważa, że ma za 
mało pieniędzy. Jedynie 15 
proc. Polaków twierdzi, że od
kłada grosz na „czarną godzi
nę". 

VI' Polsce przeciętna, cztero
osobowa rodzina na zaspokoje
nie swoich potrzeb powinna 
mieć minimum 9,5 mln zł mie
sięn.nie. Na ż.ycie na średnim 

poziomie - 15 mln zł. Aby żyć 
dostatnio - 23 mln zl. 

Co trzećia rodzina na Wy
brzeżu musiała prowadzić bar
dzo oszczędny tryb życia, aby 
odłożyć na powa:;,niejsze zaku
py. W przypadk u 19 proc . -
p ienii;dzy wystarcza/o na naj 
/,1tl:1z1-', i;.•dzcni<-' .( uhr:11;;~s 
proc . ,_,..n.i najta11sze p rodukt':,' 
żywnośc1uwe. 2 proc. - nie wy-

, &I\ l.o • • 
starcza na",ct na naJtans, c Je-
dzenie. 

Znaczna część rodzin (43 
proc.) z pcwrią tru<ln nści ą 

.. wiąże koniec z ko1\cem". Pra
wie co dwudziesta llldzina ko
rzysta z pomocy fi nansowej 
lub rz..: czowej na opiaty mie
szkaniowe , co jedenasta na re
mont mieszkania. a co szesna
sta na z1tkup c,pału . Najczdciej 
pomagały md,iny i znajomi. 

Jan Kreft 

obu rodzin króle,\ skich. W Pn
rcie Olim pijs kim ku zy nk i 
wsiadają na pokład statku in
fantki , ,.l\kyba". Wyprawy te 
kończą s ię za zwyczaj w ma
łych restauracjach ,.barrio goti
co·' . 

Cristina ma upodoban ia 
swego pokolenia. Lubi z przy
jaciółmi bywać w modnych Io · 
kalach Calle Santalo . Czasami 
dołącza się d t' n ich w ysoki, 
wysportowany blondyn o błę
ki tnych oczach , Alvaro Bulto . 
Plotka głosi , że Cristinę łączy z 
tym 30-lctnim Katalończykiem 
coś więcej ni ż przyjaźń. Tej zi
my spotkali się znowu w pire
nejskim schronisku w Baquie
ra-Beret, ulubionej miejscowo
ści wypoczynkowej mieszkań
ców Barcelony . Ale ten półofi
cjalny romans z synem prze
mysłowca. który podoba si ę 
Katalo,iczykom. otoczony jest 

tajcmniq. Ada Jankisz 

PJI Radio Gdańsk 
t=,® 67,85 MHz 103,7 MHz 
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Władysław Grabski • rocznica prawie okrągła 
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Szarpany z prawa i z lewa, a 

przy tym nie uwielbiany i 
przez marszałka Pilsudsk.ieg0, 
Władysław Grabski (l 874-
1938) nigdy nie zrezygnował z 
reprezentowanych prrez siebie 
koncepcji wydobycia z depre
sji polskiej porozbiorowej go
spodarki. Jeśli zaś rezygnował 
- co mu się p.irokroć :zdarzyło -
to z godnością, popr.i.Cz własną 
dymisję z zajmowanego fotela. 

Grabski odebrał wyjątkowo 
dobre przygotowanie teore 
tyczne. Równo sto_ lat temu 
kończył paryską Ecole des 
Sciences Politiques, kształcąc 
się równolegle w Sorbonie, a 
później jeszcze w Halle, gdzie 

doJ...szta/c.il si~ w agronomii . 
R.z,xz znamienna, gd)i W)Jei
diając du Par, i.i s!...l.mial sii; 
ku :.ucjal11„mowi, a ~CU) ..... ra
ca\, b\is\...ie mu były poglitJY \i
bcralno-buri.uazyjne, z inklina
cją ku solidaryzmov.i spol~2-
11..:k!konom..i..:wcmu. 

Nic pop,..:..!stawal n::. grom:i
d.l.Cn.iu "icdzy tc.;r.;:ty.:-znej. W 
kraju z.ijąl s;ę rudzimI) m ma
j4tkicm rolnym. 

Zasiadając pm~z trzy kaden
cje w rosyjskiej Dumie pań
st-..owcj WlaJ).;ław Grab~ki 
<lvmag.tl :.i,; gu„yvJ..r..;z.;j J.Utu
nomii Króksrn a Poiskicgo. 
Na sercu leźaly mu sz.:~gólni.: 
potruby "si i szkolnictwa. 
„Najrento\l.niejsza inwestycja 
to in,,.,e!,tycja w ..:zlowicka" - to 

, 
jego słowa . posuwał się nawet 
dalej, gdy po latach mówił: 
,, ... najlepsza reforma rolna, to 
dobre Slkolnictwo". I uzasa
dniał. . . .,Dobre szkolnictwo 
zapewni prLyszlość dwudziestu 
milionom micszkańt:ów nasze
go kraju, a rcfomia rolna choć
by najskrajniej przeprowadzo
na zaledwie dwóm czy trzem 
milionom". 

Odniósł się 

negaiywnie do rc::w1>lucji 
w Rosji. 

Równ0cz.!śnie, znany z po
stawy antyniemieckiej, w roku 
1918 osadzony został przez 
Niemców w Modlinie. W rzą-

Fot. Archiwum 
dzi<! Jóufa Świ~żyriskicgo zo
stał ministrem rolnictwa. W ro
ku 1919 wr;:;.z z Romanem 
Dmuws\...im i lgn.:.cym Pade
rewskim uczestniczył w pary
!>k.icj konferencji pokojowej . 

W pidwszym parl.lmcn..:ic 
Il Rzec2ypo:;politcj był Grab
ski - związany z end.::cją - po
słem z ramienia Związku Lu
dowo-Narodowego. W trzech 
gabinetach rządowych piasto
wał urząd ministra skarbu . 
Dwukrotnie był prezesem Ra
dy Ministrow. Zo„i.awszy pre
m..i.::iCul ru1du powołał do i!,t
nicnia Radę Obrony Państwa. 
Piłsudski nic dopuścił do osią
gnięcia pi.:.a to ciało autono
mii w podejmowaniu kluczo
wych decyzji. W owym czasie 

Wącha• więc testem 

• lei I k 
zdarzyło się Grabskiemu po
pełnić błąd na arenie między
narodowej. Uczestnicząc w 
konferencji zwołanej przez 
państwa zachodnie w Spaa, po
chopnie aprobował rezolucję 
ograniczającą uprawnienia Pol
ski do Gdańska. 

W Jatach 1921-1922 Wła

dysław Grabski kierowa! repa
triacją Polaków z ZSRR, a w 
roku następnym objął tekę mi
nistra skarbu w rządzie Włady
sława Sikorskiego. 

Już wtedy na skutek gwał
townego spadku kursu: marki 
polskiej, jedynym nurtującym 
Grabskiego problemem była 

refonna walutowa. 
W grudniu 1923 roku prezy

dent Stanisław Wojciechowski 
powierzy! Grabskiemu funkcję 
premiera rządu pozaparlamen
tarnego oraz jednocześnie re
sort finansów. Biorąc pod uwa
gę ")suwane wówczas robot
nicze postulaty, jako premier, 
Grabski zażądał od Sejmu 
uchwalenia ubezpieczeń od 
bezrobocia. Rekonstruując mo
tywy tego wystąpienia , An
drzej Micewski powiada, iż 
Grabskiemu - wbrew stanowi
sku Dmowskiego - zależało na 
złagodzeniu form walki z re
wolucją, poprzez uznanie straj
ków, jako środka walki poli
tycznej. 

Będąc zwolennikiem inter
wencjonizmu i surowy ch 
podatków - podobnie jak Euge
niusz Kwiatkowski - Grabski 
me był faworytem konserwaty
stów. 

Kierując pracami rządu po
trafił doprowadzić do zrówno
ważenia budżetu, co pozwoliło 
powstrzymać inflację, a w kon
sekwencji dokonać reformy 
monetarnej i z dniem 28 kwiet
nia l 924 r. wprowadzić złote
go . Dążąc do tego celu rząd 
Grabskiego utworzył Bank 
Polski emisyjny . Bank ten po
wstał wyłącznie na podstawie 
krajowych kapitałów . 

Niestety, wkrótce po wpro
wadzeniu reformy monetarnej 
utrwalającej wartość polskiego 
pieniądza, nastąpiło pogorsze
nie koniunktury w wielu dzie
dzinach i to zarówno w kraju , 
jak i za granicą. Jednak taki 
obrót rzeczy sprawiał, że Grab
ski zaczął tracić poparcie. W 
listopadzie 1925 r. złożył dy
misję. Int.::rprctując tcrl,. pó
źniejszych wydarzeń, historyk 
Kazimierz Piwarski uważa, że 
z dokonań Gr.1bsk.iego 

skwapliwie skoriystał 
Piłsudski. 

Według innych źródeł mar
szałek zaczął podważać gospo
darcze inicjatywy Grabskiego 
na wiele miesięcy przed prze
wrotem majow:rm. A z kolei 
znów Grabski niedługo przed 
przewrotem \\<ysunąl tezę o ko
nieczności ograniczenia socjal
nych zdobyczy polskich mas 
pracujących, argumentując, że 

tego wymaga pomyślność roz
woju przemysłu. 

. ., 

Grabski nie ukrywał niechę
ci do sejmowładztwa i - jak 
stwierdzał - do „idiotycznej 
ordynacji wyborczej". Wystą
pił też z dezyderatem, by na 
dwa lata rLąd uwolnić spo<l sej
mowej kurateli. Musiał znać 
parlamentarne sztuczki na wy
lot. Melchior Wańkowicz 
gdLieś odnotowuje, jak to pre
mier Grabski nie mógł prze
pchnąć w Sejmie jakiegoś 
wniosku. Próbował od różnych 
stron posłów podejść - bez 
skutku. Wreszcie pozostało mu 
czterech, którym udzielono 
koncesji na dystrybucję jaj i 
projekt uzyskał w izbie więk
szość ... 

Bilansując dokonania Wła
dysława Grabskiego Piwarski 
zwraca uwagę na jego nie
zmiennie 

suwerenny chorokter 

dt:iyzji: 
„Przynależność klasowa i 

polityczna nie przeszkadzała 
mu ocenić krytycznie roli 
warstw posiadających, które w 
myśl swych własnych intere
sów utrudniały realizację naj
pilniejszych interesów pań
stwa" . 

W roku 1936, w dziesięcio
lecie rozstania się z życiem po
litycznym, Grabski zgodził się 
na rozmowę z redaktorem Mie
czysławem Pruszyńskim, bra
tem Ksawerego. Mimo że Pił
sudski od roku nie żył, Grabski 
nadal wzdraga! się przed tym, 
by „odkrywać prawdę histo
ryczną" . Naświetlając nato
miast węzłowe kwestie gospo
darcze państwa, usilnie prze
s trzeg ał, by nie łudzić się 
obietnicami zagranicznych po
życzek. Wskazywał też na po
trzebę delikatnego traktowania 
wstępnych symptomów wzro
stu koniunktury, aby „ożywie
nia me zepsuć - na przykład -
walutowymi perturbacjami" . 
Potrafi! Władysław Grabski -
czego tak wielu ekonomistów i 
dzisiaj nie potrafi „ korelować 
odległe czynniki równowagi, 
produkcji, popytu etc. i wiązać 
je w spójną wizję . 

Krytyczne były jego uwagi 
pod adresem za.:howują..:y..:h 
postawy minimalistyczne roda
ków: ,.W Polsce - twierdził -
istnieje dwadzieścia parę mi
lionów obywatdi, którzy ni
..:zego nie pragną tworzyć , a 
pragną jedynie przeżyć" . Wy
raźnie irytowało go, że Polacy 
„są nastawieni na osiągni ęcie 
minimum w życiu, którego nic 
prlekra..:zają i co gorsza prze
kroczyć nie chcą". W tej posta
wie upatrywał ,.powód naszej 
pennanentnej biedy". 

Myślę, że oceną dokonań 

Władysława Grabskiego i ich 
znaczeuiem dla teraźniejszości 
zająć się powinni przede wszy
stkim nasi ekonomiści. Profe
sor Grabski zasłużył sobie na 
trwałą pamięć. 

Henryk Tronowicz 

Na apatię rozmaryn 
- Jestem z.męczona, odczu

wam apatię, zniccnęccnie do 
wszelkich działań . Co by mi 
pan polecil1 

- Olejek rozm:.ry n.owy . To 
zresztą jeden z najcenniejszych 
olejków eterycznych w aroma
terapii. Składnik słyr.nej „Wo
dy królowej Węgier" - pierw
szych na świecie perfum przy
pisywanych Elżbiecie z rodu 
Piastów (XV w.). Już wówczas 
znane były pobudzające siły 
witalne własności rozmarynu. 
Stosuje się go więc m.in. przy 
przemęczeniu , apatii, zaburze
niach pamięci, dofogliwościach 
serca, n:iwet oziębłości seksu
alnej . Doskonałe efekty daje 
przy bólach głowy, migrenie. 
Jako silny antyseptyk zaś sto
suje się go przy infekcjach gór
nych dróg oddechc wy ch . 
Wzmacnia też system im..,rnno
logiczny. 

- Kleopatra używała podu
szek wypchanych płatkami róż. 
Też doceniała wety wonności 
ukrytych w olejkach, ma
ściach ... 

- Współczesne nuwct bada
nia elektroencefalograficzne 
osób zdrowych wyk«zały, że 
olejek różany stymuluje cen
tralny system nerwowy. w re
zultacie czego np . sny są częst
sze, wyraźniejsze , trwają dłu

żej . Ten sam olejek powoduje 
zwiększoną zdolność koncen
tracji, umiejętao8Ć i szybkość 
wykonywania zadań. 

- Właściwie co można le
czyć ,,zapachami"? 

- Jak odpowiem, że wszyst
ko - uzr.ają mnie z: c:::::-~wn.:
k:i. l.;b ~z:!!2!~~- / .,!e ~1::~rr:.v
dę lista dolegliwośc i jest długa. 
Począwszy od wszelkich zabu
rzeń psychiczno-nerwowych 
(stres, zdenerwowanie , apatia, 
zniechęcenie) , stanów zapal
nych skóry , jak grzybica , łu
pież , lysic:J..ie, trądzik , egzemy, 

loiiUl4i'tliii & cir. Włodysław„ Bt~111, speclallalq w dlłe· 
ciai•i• łłooril I pqda@l@gll xap;Hltu, ebperh• UNIDO ds. 
olejków ~.;~:u;,clt, pemlii•rll I GNHlilfiNW 

po dolegliwości sercowe, zabu
rzenia gastryczn.::, kamicę ner
kową, astmę . Skutecznie i na
tychmiast działają olejki przy 
dolegliwościach związanych z 
bólem, jak zapalenie stawów, 
nerwów, itp. 

- Ponoć nawet przedwcze
sne zmarszczki muszą „poddać 
się" działaniu oleJ"k.ów eterycz
nych? 

- To prawda. A weźmy ole
jek imbirowy - daje dobre 
efekty p;-zy t.;:r~pii alkoholi
ków, grapefruitowy „ n.;rkoma
nów. Z kolei olejek kopru wło
skiego wzmacnia wzrok. Ale 
chcę wyraźnie podkreślić, że 
aromaterapia nie zas14pi medy
cyny klar;yczilej w przypad
kach chorób ciężkich, jak np. 
nowotwory. Choć stosowanie 
jej może pozwolić czasem le
karzowi ograniczyć lub odsta
wić niektóre leki. Aromatera
pia może też być wyjściem, 
g dy medycyna musi się pod
dać ... 

- Podobno każdy człowiek 
ma swój zayach? 

- Tak. Uwarunkowany gene
tycznie , ale i związany ze sta
ne m psychic znym , zdrowot
nym człowieka. Doświadczony 
lekarz jest w stanie zidentyfi
kować chorobę na podstawie 
zapachu skóry lub oddechu pa
cjenta , a treserzy psów wiedzą, 
że istnieje coś takiego jak „za
pach strachu" i że psy atakują 
tylko tych , którzy się boją. 

- R czs,:~r::::j :p dynnc 
r;twie;ozenie Kcrtezjm;z.:i, u:.oż
na powiedzieć: wącham - więc 
jestem. 

- Na co dzień nie zdajemy 
sobie często sprawy z wpływu , 
jaki oodźce zapachowe mogą 
m;eć na n«sze reakcje, ~!!.-no
poczucie , stan psychiczny i fi-

zyczny . Każdy z nas z własne
go doświadczenia wie, że wio
senna łąka pełna kwiatów i ziół 
nastraja radośni e i optymi
stycznie, budzi chęć do zaba
wy, śmiechu. Spacer lasem po 
deszczu uspokaja, a wieczorem 
zapewnia zdrowy sen. Bukiet 
pachnących kwiatów w pokoju 
łagodzi nastroje. Z drugiej stro
ny każdy zna uczucie , jakie po
woduje np. zimny. zagrzybiony 
dom, pamiętamy zdenerwowa
nie, jakie nachodzi nas w po
czekalni u dentysty czy w za
tłoczonym autobusie . Wszyst
kie te re akcje są w głównej 
mierze reakcjami na bodźce 
zapachowe. 

I co ciekawe: z badań roz
woju mózgu i jego funkcji wy
nika, że ten j ego fragment , w 
którym umiej scowione są 
funkcje świadomego myślenia, 
rozwinął się właśnie z tego, co 
pierwotnie było zmysłem wę
chu. 

- Czyli nasz dobrodziej nos? 
- Tak, system węchowy j est 

niesłychanie wrażliwy i naj 
szybciej przekazuje do mózgu 
otrzymane impulsy . Stąd też 
reakcje na zapachy olejków 
eterycznych są mocne i szyb
kie . Stąd tak dobre efekty uzy
skuje się przy wpływaniu np. 
na stan psychiczny człowieka. 
Wykorzystują tę wiedzę i han
dlowcy. Np . w salonie u Tiffa
ny'cgo w Paryżu jedną kolek
cję futer powieszono na perfu
mow:::iych wieszakach . Drugą 
na Z\vykłych . I co się okazało? 
Każda klientka uznała , że lep
sze i ładniejsze są futra z wie
szaków „pachnących" . To nie 
anegdota. To fakt . 

- Jeden z najh:psz:,ch na 
ówiede aromaterape~1t1)•1: , Rc 
bcrt Tisserand powiedz.i.al: j e-

żeli porównamy uzdrawianie 
człowieka do otwierania drzwi, 
to medycyna konwencjonalna i 
farmacja - są jak łom, który za
wsze te drzwi otworzy. 

- Zaś aromaterapia - to 
klucz, który dokona tego łago
dnie , bez szkód. Trzeba tylko 
ten klucz znaleźć. Tak, aroma
terapia to naprawdę wspaniała, 
mądra i naturalna metoda łago
dzenia wielu dolegliwości fi 
zycznych, psychicznych , a jej 
głównym celem jest przywra
canie równowagi ciała i umy
słu, wspomaganie sil o bron
nych naszego organizmu . A 
przy tym jakże przyjemna w 
stosowaniu ... 

- Tylko jak we własnym za
kresie stosować aromaterapię, 
jak znaleźć ten ,,klucz do sie
bie". 

- W przypadkach banalnych, 
jak przeziębienie , grypa, bez
senność, migrena, moźemy za
aplikować sobie kurację „olej
kową" zamiast sięgać po ta
bletki. Na domowy użytek sto
sować najlepiej olejki ,,Herba
polu" lub ,,Dr Beta" - odpowia
dają one bowiem wymaganym 
normom Międzynarodowej 

Organizacj i Badania Substancji 
Zapachowych (IFRA) , Mię
dzynarod o wej Organi zacji 
Normalizacyjnej (ISO) oraz 
polskiej i brytyjskiej farmako
pei . Kupowanie olejków z nie
wiadomego źródła, na baza
rach itp. jest ryzykowne ! Np. 
popularny olejek sosnowy , źle 
i zbyt długo przechowywany, 
często fałszowany terpentyną, 
może spowodować z:niuny ra
kotwórcze skór:·. Dl'.!!~go t::ż 
na opakowaniu musi być na
zwa producenta i przeznacze
nie olejku. 

A generalnie - przy kupnie 
olejku - musi nam się podobać 

R·ego zapach! 
"~m"'"; 0ł. o. Te"'"a K'110s' ,,;,,.,,sk0 
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Na początku lat 60. niejaki 
Wacuś, przodujący okręto
wiec, udał się do Chin Ludo
wych w celu wymiany do
świadczeń. To była wówczas 
wielka sprawa, bo np. ja , 
znacznie gorzej notowany, 
mogłem co najwyżej lic:tyć na 
przepustkę do Pcca ptxl Snicż
ką i Harachowa po czeskiej 
stronic Karkonoszy; gdybym 
stamtąd śmigilął do Złotej 
Pragi , po czeskie buty i pi 
weczko - zwinęłaby mnie 
bratnia milicja i poszedłbym 
siedzieć. Takie czasy . .. Ale 
wróćmy do Państwa Srodka, 
czyli Chin, skąd nasz bohater 
wrócił rozchi1:hotany do tzw. 
roLpuku. 

W jego relacji dla kadry 
wyakcentowana była zgoła 
odmienna niż u nas technolo
gia . Jej cechą była p.-z..:waga 
rąk nad me.:ha;1iz::.cj ą, już o 
automatyzacji nie r.1ówiąc . 
Według Wa.:usia (a nigdy nic 
koloryzował, chyba ż.:: na te
maty myśliwskie - J .Ch.) np. 
sckcj~ płaską o "adze IO ton 
podnosiło na komendę 200 lu
dzików małych, ale J...r„epkich, 
a potem niosło i układało na 
pochylni, recytując mądrości 
Mao z „Czerwonej k~iążccz
ki". Tak to sobie sko~nie wy
myślili! Poza sto..:znią podob
ne nasileni<: pracy rąk widać 
było wszęózic; być mui.c za
robek całodzienny starcza! na 
miskę ryżu plus warzywko, na 
kąsek szczurzyzny, ale w t..:n 
prosty sposób unikano bezro-

bocia; a bezrobocie, poczucie, 
iż jest się zbędnym i świat się 
kręd bez nas, to straszna 
rzecz pod każdą geograficzną 
szerokością i długośc ią . 

Tak si<.; składa pr,cwrotnic, 
że to, co stanowi wyznacznik 
postępu - mechanizacja , auto
matyzacja, zastosowanie robo
tów - mus i wypierać ludzk ą 
pracę. Hitler mógł po I 933 ro-

ku w Niemczech ugruntować 
dyktaturę, rzucając hasło bu
dowy autostrad. Z !opatami i 
kilofami w ręku, prawie bez 
maszyn. Podobnie we Wło
szech rozładował bezrobocie 
Duce. Tymczasem zawiodą 
s ię c i , co liczą na podobny 
efekt w Pols..:e; do budowy 
planowanych autos trad 
Wschód-Zachód czy Pólnoc
Poludnie potrzebni będą, i 
owszem, operatorzy ci.,:żkich 
ma:,zyn drogowych i magazy
nierzy sprz,;tu, nieco ki.:row
ców - lecz główną pracę wy
kona doskonały, nasycony 
elektroniką sprzęt . Oczywiście 

z importu .. . Również każda 
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inwestycja , reklamowana jako 
krok w przód , i to milowy, 
więc np. samoobsługa na sta
cjach benzynow ych , czy 
przej śc ie na k ompu terowy 
skład i offsetowy druk gazety 
- to jednocześnie odeslauie ca
łej rzeszy na zupkę-kuroniów
kę. Jest to stara jak świat za
leżność , znana już w XVII
wiecznej Angli i z nastaniem 
tzw. rewolucji przemysłowej . 
Kłania się Karol Marks, który 
pisząc o konkurencji człowie

ka z maszyn ą, zakońcwnej 
n ieu c hronną klęs k ą tego 
pierwszego - ani nic zełgał, 
ani nic przesadził. 
Ktoś z mego kręgu wbśnie 

pośredniczy w imporcie inwe-

stycyjnym. Za kilkaset tysię..::y 
marek fi r;na X kuruje zmyśl
ny superautomat, zastępujący 
wiele delikatnych damskich 
łapek w procesie czyszczenia, 
selek.;;ji, pr..xlukcji opakowań i 
paczkowania .. . To, co cieszy 
meneJżera aż do orgazmu, 
szansa na wyeli minowauie 
pracy tylu rąk - to t ak.że roz
pacz w wielu rodzinach . T u 
uśmiech, tam Izy; czy jest mo
źe jakaś łago<lniejsza, lechicka 
droga do nowoczesności? 

Pal diabli przoc:mysl, bo tarn 
automaiyzacja przesądza rów
n ież o jakości, a jakość to 
konkurencyjność i ek sport. 
Ale co z rolnictwem? Są tacy, 

co mają jui. wizję chłopa-far
mera w amerykańskim stylu: 
paniska na co najmniej 100 
hektarach , rozwalonego w kli
matyzowanej kabinie trak.tora, 
z piwskiem w łapie , za które
go mądre maszyny odwalą ca
łą czarną robotę ... Zgoda, ale 
dokąd mają pójść i z czego bę
dą żyć pocLciwi kmiotkowie, 
gospodarujący j ak za króla 
P iasta? Tak się składa, że z 
tzw. obowiązku dziennikar
skiego często odwiedzam oko
lice, jak np . gmina Przywidz, 
w których przemysłu nic ma i 
nic będzie, za to padają stojąc 
ostatnio;: pegeery . Jest to, gdy 
patrzeć z bliska, kosmiczna 
katas trofa; dzicsi.1tki ludzi 

ulegają pauperyzacji, degrada
cji, ze~zrna..:cniu i pouiżeniu, a 
tu „ jak na złość „ wódka-po
..:ies:tycielka coraz droższa. W 
efekcie powstaje mieszanka 
piorun ująca goryczy z przy
musowym nieróbstwem, bar
d2.iej niebezpieczna niż „sem
tex". 

Co z morałem? Jestem za 
lansowaniem i kredytowaniem 
inwestycji tworzących nowe 
miejsca pracy. Przynajmniej 
w okresie pr:tcjśc iowym ... I 
osuzega.n: w polskim prowin
cjonalnym kotle aż kipi pod 
prL}'krywką! 

Jan Chrzan 

I alam Juz v tyn na tych łamach w m
nym miejscu i z innej okazji: w mass me 
diach szerzy się regionalizacja i11fom1a 
cyjna, nader podobna do tej . która obo
wiązywała .i:11. PRL. ki..:Jy jedno wojc
wódzcwo nic nie wiedziało o tym, co było 
tematem dni.t w s;picdnim W pewnym 
olu"c.sie Si:czcdn np. iył sprawą NRD 
owskich .szyk,tn na Zalewie Szczecińsk.un, 
tamtejsza Jm1sa o t>-m pisała i szczecima 

ptcrv.. ~LA:go I osttttm,g,,. OlOi: , .. nalazłam 
tam sporo informacji, którt: i mere!>ują 

mnie jako obywatela całego kraju. me ty ł 
ko Pomorza. Np.: że w Cie„zynie odbyło 
,,$wi~to Tr.t...:ch Brn1.0i", gdzi..: poJ .flag 
dawnego księstwa cit>szyńskiego Czesi i 
Polacy bawili się w:;pólnic we „wspania 
lej atmtli,ferze zg1)dy i pojcdnai,ia, ;.( gra 
nica (puynajrruuej na kilka gud,.ju} prt..:
stała i-.tnieć'". Ale w ogóll' istnieje ona 1 
Jokucta mic:.zkancom ziem p1zygranict 
nych, bo Czesi Mżclazn:t kurtyw;" 1aM4pi1i 

wlam.y, l.)(!pv•.naua ... ~ 1ozt: b;~ "dz.J.,....::'
na takim jak pan( .. l Tacy ludzie, któr~ .. ) 
tak definiowali rtcctywistość pr~~ pomu
cy takich pojęć jak kon,una, gruba Kreska 
xi 1 1989 uu,n.1wali SLD i PSL Jrog1< efo 
\\ładzy ( ... J . Dołożyli swój zua..: zql"Y 
\~klml Jo ;;uhydz,nia obozu po"tsoli<lar 
110.ś<:iowcgo Zdani..: powtauam, mtc1c;;u 
Ją'-"t" i J.1:it:hni.k<11z 1...: Szcz..:ciu .. ..:zy Bi 11łc
gostoku powiui.:11 je zna .... gdy z kuiei on 
łx;J:l.ie robił wywiad r., l\fa·n.nikicm 

Pomysły humanis~ 

. . . i~ . pr-pbli: . Informacyj n. 0płotki 
po\lo„i:e.::hme zna11y yn1..::Zlliicm " g i; t 

kraju był utajniony tak dlugo,Jak s1~ tylko 
dało. 

Teraz wprawdzie mkt centralnie nicie 
go nie utajnia, ale ponieważ mamy prak 
t;ci:nie tylko jedną gazelę ogólnupobką 
{lj. ,,Wyborczą") o tym, ktorc wiadomo~ci 
regionalne staną się krajowymi, decyduje 
wyczucie i wola jej redaktorów. I tym 
sposobem np. Po.rnań zyskuje sobie mia
no matecznika korupcji y,. policji, gdań 
szczanie mogą sądzi.;, źe l)lko u nas i tyl
ko policjant jest zamieszany w sprawę 
przemytu aut, natomiast katowk.zau.in, ro-: 
infonnowany o aresztowaniu prn..:owni.ka 
SU'aży Grani.:cnej za w~pólpraci; samo 
chodową 1. mi.fią ukr:u11ską, może :.obie 
my.;lcć, ie gdzie indzi..:J (po2.a Po.w.i
nicm) wszystko jest w porządku 

„brnrokratyczną" , u CL)'lll t;z..yt.am w na 
stępnym numerze ,J)zicnnika Zachodni" 
go"' 

• .Di.,e1i.11i. liu ... bodm ·• ma ,h, tc na„zł, 
rubryki z przeglądem pr ... sy: ,.R.x!zynki" 
,, W Polskc; iJ ziemy ', ukazujące się prze
miennie. fakie rubryki to dz.iury w p!o 
ta..:h ogradzaj~ych wiadomości rcgional 
11e od odbiorcy ogól.nopobl.iego„ W mnie, 
lub wii,;ce_j s.kroumcj formie cvś takiego 
1~tnicjc w l:ui.dej g~ic, ale na 111..rgi.nc · 

Wspominam o Katowica,h, bo przy 
padkowo prz:eczytałam od d~hy do dtthy 
dwa nwncry ,J)-i:iennika Zachodniego" (z 
27 i 21> czerwca), obsługująceg,, cttcry 
województwa - katowickie, bielik.ie, czc;
i;t~howskie I opolskie. cho-: z przewugą 

T:unżc l.llajdujt; dwie mfom1ac1e "'st.a 
LUj;jce, ileż destabilizacji prqbparLa kra· 
jowi brak u~taw, n.:prywatyza..:yjncj. Otóz 
„aptckau.c si~Jz.ą na waliJ.~ ch". bo me 
ma ja!;ności w sp1av.ic wl.hno~d aptek , 
natonuast tenże brnk jabnuści stwart..t 
nadzieję księżniczce Patrycji Hohenloh.:
Schiili;igsftirst-lnglefingen ua odzyska.11 1e 
ponad 30 tysięcy ha ziemi i mnóstwa nic
ruchomvki n.i Sl4sku. Pracownicy Wy 
działu Geodezji Urzędu Woj . potraktowali 
te jej prclensJe macznie poważniej ui, 
krajowych petentów, których zb;·wają p1-
scmki.cm, ż.: ,,do czasu uchwalenia ustawy 
sprn wa nie może nabrac biegu". 

Cicka""c rt.CCLy mówi w tym ~am:r1.n 
numerze w króciutkim wywiad:cii:: Adam 
Michnik, który na pytanje, ~z..y kumuna 
nie powinna hyc mu wdzięczna. 'i...e dzięki 
filvzofo ,.grubej li.re~ki'' pow,óc iia J o 

ie (<lo~łownicJ i drukowane p,.:titcm. W 
ogóle jednak pod względem informacji 
Polsk.i ~]dada się z k.ilkuJlie~ ię..:iu ,.uie
.manych kraikow·· (o:,, nawiązać Jt, t.tulu 
opo~iadań Koi;sak Szcwckicj o Sląsku 
.Nieznany kraj"'}. Od ..::la:.u do czasu jakg 
rcport,·r w tygodni\..u oJk.rywu tak.i kraik 
po czym znowu zapada nad nim cisz.a. A 
Kuśmierka, któr) nieu~tmmie „chodzi! w 
Polskę'', a potc1,1 bulwerwwał opinię pu
bliczną swoimi relacjami. jaż uic:;t<.!ty nic 
ma. Sukces Jawornwi::z z jej ,Ehprt-seni 
, epo1 !\;rów" w:;kazuj.: , ie opłotki info,ma
~'yjne doku..:za;ą nie tylko mąic jcd.11eJ. 

Jamna Wicczerska 

„Gazeta Polska" opisuje 
,,najnowszy etap walki z Ko
ściołem" i z tej okazji rozma
wia z prof. Pete rem Rainą, 
Hindusem z pochodzenia, hi
storykiem z wykształcenia, za
fascynowanym Polską i histo
rią Kościoia katolickiego w 
Polsce. I otóż prof. Raina mó
w i t am, że Kośc iół zost ał 

przez dysydentów 1968 roku 
najzwyczajniej oszukany. 

„Podziemie opozycyjne do 
okrągłego stołu było zdomino
wane przez grupę dysydentów 
z 68 roku, później z KOR. Na 
początku mogło się wydawać, 

źe środowisko to reprezentuje 
te same wartości co Kościół, 
źe je st razem z Kościołem . 
Ale okazało się , że od samego 
początku było to chytrze ob
myślane oszustwo. Kościół 
został bowiem przez nich wy
korzystany do osiągni ęc ia 

własnych celów ( ... ) kiedy ta 
grupa zdoby ła władzę , Ko
ściół przestał się dla niej li
czyć". 

Z całym szacunkiem dla 
prof . Rainy, a le czy to ab y 
prawda historyczna? Cały Ko
śc iół dał się podejść, nabrać? 
Zabrakło chytrus6w wśród 
hierarchów? Moźe pojedynczy 
ksi~ża, biskupi, profesorow:e? 
Np. prof. Józef Tischner, tęga 

głowa ale polityczna naiwno
ta, co to Michnika ewentualnie 
widziałby prezydentem, ale 
źeby tak cały Episkopat dał się 
wykukać? Wierzyć s i ę nie 
ch~e. 

Niemniej, walka z Kościo
łem trwa i „na obecnym eta
pie" polega na niewalczeniu z 
Kościołem , a co namniej de
klarowaniu, że się z nim nie 
walczy. Tylko z jego zakusa
mi, np. politycznymi. Tylko z 
jego wtrącaniem si ę, np. do 
moralności. Tylko z jego Pry
masem, nie zaś np. z oświeco-

nymi księżmi itp . Nawet naj
zacieklejszy k.ościołożerca nie 
przyzna się publicznie, że wal
czy z całym Kościołem , skąd
że!- jeno z jego wynaturzenia
mi grożącymi naszej wspania
le rozwijającej się (dopiero 
raczkuj ącej - n iepotrzebne 
skreś lić) demokracji . 

Prym w tej walec wiodą pa
nie z Parlamentarnej Grupy 
Kobiet, pani Barbara Labuda i 
pani Izabella S ierakowska . 
Ostati1ia grz::1iab ostatn iG z 

t ry b uny (sejmowej) : ,,czy 
zmuszaHie obywateli do opła
cauia lekcji religi i i kleru to 
ma być racja stanu? To jest 
państwo wyznaniowe! Radio 
»Maryja« i »Józef« - sieć pa
jęcza Gplata kraj, wojsko mo
dlące się na rozkaz, pazerność 
i aroga ucja duchownych"! 
Horror. 

Sz..:,..ególnic ci pajęczarze , 
czy pająki, z radyj „Maryja" i 
,Józef' (a ,,Plus" to pryszcz?) 
budzą obrzydzenie. Bo prze
cież wszyscy brzydzimy się 
pająkami , nieprawdaż? (Jest 
do napisania rozprawka poli
t yczno-socjologiczna pt. 
,,Dzieje pająka w propagan
dzie nicilawiści", ale to tak ua 
margii1es ic. rzucam pomysł, 
może kto złapie). Dość wcze-

.I e 

śnie zapowiedziało się tą paję

czyną babie lato. 
Mam ci ja swoją własną te

orię na temat ekscytacji ko
śc ielnych, czy raczej antyko
ścielnych „na obecnym eta
pie", bazuj,)cą bynajmniej n;e 
na tempcr::iti;rzc i tempera
mentach , t ylko na nudzie. 
Otóż akuszerzy życia politycz
nego, co to się ciągle rodzi i 
rodzi i urodzić nie może, oba
wiają si<.; na dlużs:r.ą metę nu
dzić i dlatego co jakiś czas do-

pruwadzają się do ekscytacj i, 
która ma udzielić się masom. 
Raz są to eks..:ytacje aborcyj
ne, innym razem antykościel
ne, jeszcze innym antyrządo

we itd. Ekscytacje prowadzą 
do swoistej ekstazy, rozłado
wania i rozglądania się w sta
nie sflaczenia umysłowego za 
nową ekscytacją. 

A dlaczego w obecnej eks
cytacji prym wiodą panie „ też 
mam swoją teorię. Bazującą 
na psychoanalizie, której zre
sztą nic cierpię . Otóż ja, na 
przekór tym co uważają je za 
wojujące femimstk.i, utrzymu
ję źc dręczy je kompleks su
tanny . One w głęb i duszy 
(psyche), nieświadomie, 

chciałyby być klerykami, wi-

y y 

karymi, proboszczami , bisku
pami ... a może i ... Manipulo
wać przy ołtarzu, chodzić po 
kolędzie, grzmieć z ambony 
itp. A nie mogą, bo Kościół 
zuazuje płci niewieściej no
sz.:;;ia sutanny. Stąd się biorą 
owe w:,,ł„d0w:mia emocjonal
ne, których nijak racjonalnie 
wytłumaczyć się nie da. Tylko 
psychoanalitycznie: właśnie 
kompleksem sutanny. 

Kwerendarz 
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l'cokrocZilie w mai• bardH Heine środowisko straiackie 

;;tcie~ólnie uronyście obchodzi święto swojego patrona 
Jwięra9u Floriana, jecinegc, 1 nielicznych, którzy mocno 
,i„Nitg ~'ł! Mclycji i świadomości mieS1kańców 1nac1nej części 
1Uf$1PJ środkowe!, Kult św. Floriana w Polsce, datule się na 
• l ł4 r., kiedy to legat papieski ldll I Modeny pnywlólł 
doc:.:51H s1c1ątkl świętego do Krakowa. 

\' ','!c:::esnym średi,iowie
.... czczcno :'iwi\,'tego jako mę
ze1mib z~ ·.viarr;; chn.eścijań-

,iem pożarów cechy rzemieśl
nicze: browarników, łaziebni
ków itp. -~--~---.. -,..-. ..,..,,,.,,...,_ 

JłRTKI p i„ 
GDANSKIE 

Po ubić Brzeźno 121 

„Brzeźno iest osadą starą, wymienianą lui w roku 1279 
grupę 50 strażaków w celu zor- pod nazwą Prusencino, co mogłoby wskazywai, li w owym 
ganizowania gda11skiej ochro- czasie moiliwościq było, ie ał; tu leszcu lud Prusów w daw· 
ny przeciwpożarowej. nleiszych czasach sięgał". 

Pierwszy po wyzwoleniu Nie przypominam sobie, by 
(tzw. organizacyjny) rozkaz którykolwiek z piszących o 
ukazał się 30 k widnia 1945 r. Gdańsku autorów, poza cyto-

Trad y c je profesjonalnej wanym wyżej Janem Kilar-
ochrony przeciwpożarowej skim, odnotował tę zupełnie 
miasta Gdańska przenosi ob- zapomnianą nazwę. w powo
chodząca W tym roku l 35 · ! jenncj literaturze turystycznej 

~ I Brzeżno jest w zasadzie nie
I I obecne. Wertuj,1c przewodniki, 

znaleźć o nim można co naj
wyżej krótkie wzmianki. Pod 
tym względem wydana w Kra
kowie praca Kilarskiego 
„Gdańsk miasto nasze" należy 
do wyjątków. Wówczas gdy 
ów przewodnik po Gdańsku 
starym i nowym wyszedł dru
kiem, a był to rok 194 7, jego 
autor zapewne wierzył jeszcze, 
że Brzeźno wkrótce odrodzi się 
jako jedno z najpopularniej
szych gdańskich kąpielisk. 
Niestety, tak się jednak nie sta
ło. 

Fot. Jan Żminko 

Przesądziły zresztą nie tyle 
zniszczenia wojenne i zuboże
nie ludności, lecz w stopniu o 
wiele większym bliskość portu 
oraz postępujące w niewiary
godnym tempie zanieczyszcze
nia wód, wpadającego nic opo
dal do morza, kanału Portowe
go - ostatniego odcinka Mar-

twej Wisły, wkrótce zaś także 
samej Zatoki Gdańskiej. Do
prowadziło to nawet do zakazu 
kąpieli w tym rejonie. Czyż 
więc można się dziwić, że w 
niepamięć poszły dawne uroki 
i walory tej miejscowości? 

Przed tygodniem przypo
mniałem w naszym cyklu dzie
je Brzeżna, skromnej niegdyś 
osady. należącej od XIII wieku 
do oliwskich cystersów. Histo
rię rybackiej wioski, która za 
sprawą gubernatora Rappa oraz 
zaprzyjaźnionego z nim dokto
ra Haffnera, już w czasach na
poleońskich, zaczęła się stawać 

kąpieliskiem. 

Kreśląc zarys dziejów tej 
miejscowości, należałoby je
szcze nawiązać do roku 1576, 
kiedy to w odwet za wydany 
przez króla Stefana Batorego 
zakaz dostarczania do .zlutera-
nizowanego Gdańska zboża je
go rozfanatyzowani mieszkań
cy splądrowali wiele okolicz
nych dóbr kościelnych, w tym i 
Brzeźno. 

Trzeba by wspomnieć, że je
szcze po pierwszym rozbiorze 
prawie cala ludność tutejsza 
była wyznania katolickiego, co 

może świadczyć o polskim 
charakterze tej wsi. Nie bez 
znaczenia jest wreszcie i to, co 
dla Brzeźna zrobili Rosjanie w 
okresie powstania listopadowe
go. Wytyczenie utwardzonej 
szosy łączącej Nowy Port wła 
śnie z interesującą nas o~adą, 
gdzie za zgodą gdańskich 
władz Rosjanie wznieśli swoje 
magazyny, wiektu z.mieniło. 
Łatwiej dostępne od strony lą
du Brzeżno, wkrótce przestało 
już być osadą peryferyjną. 

Nie można też pominąć po
staci niejakiego Pistoriusa, któ
ry w latach 30. minionego stu
lecia najbardziej chyba przy-

czyni! się do nadania Brzeźnu 
charakteru nadmorskiego ku
rortu. Z jego inicjatywy staną! 
tu kolejny już dom kąpielowy 
wraz z solidnym zapleczem ga
stronomicznym. Gdańszczanie 
nie zapomnieli mu tego nada
jąc miano „Pistoriusstrasse" 
uliczce, którą po ostatniej woj
nie nazwano po prostu „Milą". 
Zachowała swoją urodę i daw-
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ny charakter. Dzięki wciąż pel- także zdobiącej park muszli 
nym uroku małym domkom o koncertowej, w której wystę
ścianach bielonych, dzięki za- powały przed wojną niezłe 
dbanym ogródkom i oczywi- orkiestry i śpiewali znani soli
ście bliskości morza jest dziś ści. Nie zachowa! się również 
mila nie tylko z nazwy. ów dziwny pomnik\\< lasku . 
· Niewiele jcdnak .. pozostalo z Tworzyła go piętnastometro

atmosfery tamtego Brzeźna · wej wysokości kolumna z 
które u wieczni! na kartach umieszczoną na szczycie wiel
,,Kota i myszy" Gilnter Grass. ką złoconą kulą. 
Powstające z wielkim mozo- Do Brzeźna, jak to zostało 
Iem molo zlokalizowano w in- odnotowane już sto pięćdzie
nym niż pierwotnie miejscu. siąt lat temu, przyjeżdżało na 
Dobrze też trzeba się przyglą- ogół „lepsze towarzystwo". 
dać, by w osobliwej budowli Przybywano tu nie tylko, żeby 
przy ul. Zdrojowej 2 rozpoznać zazywać morskich kąpieli czy 
przedwojenny dom letniskowy. pograć w tenisa na tutejszych 
Nie ma już śladu po tzw. ,,hali kortach, ale tak.że, by święto-

~ --~ ~ 

brzegowej" - wielkim, niczym 
pałac, lokalu kuracyjnym z 
dwiema wieżami. Wychodziło 
się zeń wprost na plażę i dwu
stumetrowe molo, do którego 
regularnie zawijały w sezonie 
letnim statki spaceroi.ve i przy 
którym cumowały liczne lodzie 
żaglowe. To samo odnosi się 
do znanej dobrze dawnym 
gdańszczanom trampoliny , a 

I 
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Zdjęcie archiwalne 
wać zwycięskie gonitwy kon
ne, urządzane tradycyjnie na 
rozległych błoniach pobliskiej 
Zaspy. 

Trzeba wszak pamiętać o 
tym. że o ile Gdańsk określano 
w przeszłości dość pompatycz
nie jako „Wenecję Północy", o 
tyle Brzeżno szczydło się nie 
mniej dumnym mianem „Małej 
Riwiery Bałtyckiej". J S erzy amp 

To zdjęcie i zdjęcie u dołu pochodzi z obchodów 65-leciaJednostki OSP w Bobowie (maj /994 r.) Drewniany Giewont w Oliwie 
ską, który przyzna! się do niej i 
n ie chciał złożyć pokłonu 
rzymskim bogom (życie Flo
riana przypadło na czas naj
\l'ięk oyrh prześladowań 

,, ~.c',:i·~'1 w początku IV w. 
I• 

florian, wysokiej rangi ofi
~ ~p:er.--:q~:· n:::. pO:iUCC swo

t c, warzys zom , którzy 
o Johnie j ll.k on nic złożyli 

> ary pogań ;kim bogom, zo
,j lllany posta w i ony 

... oblicze namiestnika cc
a ,1.ynsskiego. Obitego ki

jami F loriana skazano na 
ś1, · przez utopic,;ie. Z przy
wi 1zanym do szyi kamieniem 

i .i „kim ;:ostał zrzucony z 
m • tu rn rzece Enns 4 maja 

l roka. 
7'1ac-ne ożywienie gospo

darcze :ia !erenach Niemiec 
o-az l\ustrii w XV w. i ruch 
h:.,dov;lany miast późnego śrc
dnimvi~cza sprawiły, że przy
braiy one wygląd podziwiany 
pm~:.'. nas do dzisiaj. Charak.ter 
zah„dowy m iejskiej sprzyjał 
jectnak rozprzestrzernaniu się 
p ):arów, które nierzadko ogar·· 
r ·~ r·ałe m ias,a . Nic więc 
dziwnego , że społeczność od
czula potrzebę posiadania pa
trona, który chroniłby cenny 
do~ytck od ognia. Wybrano 
<w Floriana z powodu jego 
uczywi~tych związków z wo
dą. 

Kult św. Floriana umocniły 
powstające związki strai.ackie. 
Pierwszy z n id1 w Europi e 
1•imn0wany został w 1673 ro

k•1 w Niemczech . w Berchtes
gade11 

W naszym kraju rozwój tra
dycji Jloriańskicj zawdzięcza
my rodzącym się w XIX w. 
ochotniczym. a póżniej zawo
dowym, strażom pożarnym , 
jak również religijności pol
sk;ef 'J ludu . Na polskie sztan· 

lf' .,.whckie św. ?!ońan tra
t a "' .;zasach zaborów (zwła
sz, 7a. w Galicj;). Miało ~o cha
iak: ... r .vidce patriotyczny, lll
'K ,,iem s,:ażacv traktowali ten 

!r'-1
' :·~1.] ..... ~1sYJ~ri. 

t'L ,i wujnie ~\\ ialowej tra
dycje floriańskie kontynuowa
ł(, T1Qll11mo prób wprowadze
.!; c'.z:.::;z.:9.rn i administracyj

nymi 1aick1c3c wzcr·:a uroczy-
:o;;.;; od.arnic..:ych . Obecnie 
uroczystości pod patronatem 
więtego Floriana przybierają 
óżn.:imdne formy nawiązt:jące 
• oe;;:ni d) rl:lwnych tradycji 
;"..ż'.:c:::~~~- "v:~=~ si; z nimi 

-,::::r·;::::'.:;c ,:::'.:,·..:je o.;hrc
pr::cc: "po1.arowej w na

,..:yI'1 Kraju, w tym również na 
terenach Pomorza Nadwiślań
skiego. 

Najstarsze ;..dokumcntowa
lt iuforrnacje o zorganizowa
nej uchronie prze.:iwpoiarowej 
,ochodzą ze średniowiecznego 

Gc:u':.81'.8 ' ::'.)~:·cz •. s~::lenia 
-1ins![: ?-r~e~ P;:"_'SÓ''/ \V ... 224 ;-. 

Potr::~~:-- ~~.!:-~~~i~:'.:'"' ... :~ 
/. ;::r~c~ :--ci:~:,..,_,_:... :1.1.lo:-.~~izi~ 

wyr:1z w najstarszym gdm1skim 
wilkierzu (odpowiednik statu
tu) z ok . 1440 r . Zapis zatytu
!ow~1!: , l(TO 8C!SŃ 'JAS!Ć 
\\ il rl- \!' 0 OJa;..;~~~ Z\P:.~l CZLt-

Sprzęt pożarników, przecho
wywano wówczas w Dworze 
Miejskim (obecnie jest to Dom 
Harcerza przy ul. Za Murami). 
Rozwój miasta i portu zmuszał 
do zmian przepisów przeciw
pożarowych. W 1539 r. wyda
no „Porządek Ogniowy Kró
lewskiego M iasta Gdańska", 
któ1y zawiera! wskazówki do
tyczące zapobiegania pożarom 
i ich zwalczania. 

W , ciągu wicków następo
wało zaostrzanie przepisów 
przeciwpoi.arowych. 

W drugiej połowie XIX w. 
na Pomorzu Nadwiślańskim, w 
miastach i dużych wsiach za
wiązały się pie1wsze jednostki 
ochotniczych straży pożarnych. 
Najstarszą metryką, bo z 1862 
r., legitymuje się OSP w Staro
gardzie Gda11skim. Pierwszą 
organizacją zrzeszającą straże 
pożarne na ziemiach rdzennych 
i przyłączonych do Niemiec 
był Wszechniem1ecki Związek 
Straży Pożarnych, którego wła
dze rezydowały w Berlinie. Za
wodowa Straż Pożarna miasta 
Gda11ska włączyła się do niego 
w I 878 r. Dla polskich stra1.a
ków na Pomorzu bardzo trudny 
był początek Il wojny świato
wej. Zmagali się oni z licznymi 
p(1żarami miast i portów bom
bardowanych przez Nkmców. 
Wielu strażak.ow zginęło pod
czas działań wojennych, bar
dzo wielu zostało bestialsko 
zamordowanych podczas roz
strzeliwań w lasach Piaśnicy 
czy Szpęgawska oraz w obo
zach masowej zagłady Pola
ków. 

Natychmiast po wyzwoleniu 
Gdańska główny inspektor po
żarnictwa w Warszawie odde
legował na Wybrzeże gdańskie 

rocznicę powstania Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 
,,Wrzeszcz" . 

Obecnie ochronę przeciw
pożarową w całym kraju okre
ślają ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. Utworzona 1 lipca 
1992 r. Pai1stwowa Straż Po
żarna jest zawodową, umundu
rowaną i wyposażoną w spe
cjalistyczny sprzęt formacją , 
przeznaczoną do walki z poża
rami, klęskami żywiołowymi i 
innymi miejscowymi zagtoźc
niami. 

Fot. M. Kostun. 

Tu przygoda czeka na Cię ... 
Niedziela, l O lipca, początek - godz. 11. 

Gdzie? - Tak jak w ubiegłym roku, na terenie 
oliwskiej AWF. Kto przyjdzie nie pożałuje ... 

Przy ~,:tucznej ściance wspinaczkowej - wi
dzianej z daleka - do wspólnej zabawy zaprasn 
ją alpiniści z Klubu Wysokogcirsk1cgo „Trójmia
sto''. Będą uglaszane różne konkursy. ,będzie 

I „kolejka amerykańska., , wyścigi na górskich ro-
werach i zawody wspinaczkowe profcsjbuali -

( 
stów. Kto z.:ch..:e będzie mógł spróbować S")'Cb 
si! i przeżyć alpinistyczną pr7ygodę , \vspina}l~ 
się! niczym w górach, po drewnianej, najwyż: 
sżej w Europie, ściance. Wspinaczy - amatorów 
asekurować będą m.in. dwaj wyśmienici polscy 

alpiniści i himalaiści: Ryszard Kowalewski i 
Andrzej Marciniak - zdobywca Mount Everest. 
Spotkać będzie tam można również Michała Ko
chańczyka - podróżnik.a, alpinistę, żeglarza i 
dziennikarza w jednej osobie, z którym zawsze 
można interesująco pogawędzić. 

, Górska przygo~a na Wybrzeżu zakończy się 
Pi!1!!;~kiem, i1 pioscnk~n.]j1 L~ ,')?Ot!sorcm )c;t J!r· 
ma ,,Alp1mor", a patronell' ,,Radio Plus" . A więc 
,.w góry" miły bracie.. . · 

gr 
Państwowa Straż Pożarna 

przyjmuje zatem rolę „Serwisu 
Ratowniczego Ogólnego Prze
znaczenia", który obejmuje za
sięgiem swojego działania pra
wie wszystkie rodzaje :i:darzeń, 
wypadków i katastrof technicz
nych, chemiczno-ekologicz
nych i gaśniczych. Wyjątek 
stanowi bardzo wąska grupa 
zdarzeń obsługiwanych przez 
specjalistyczne jednostki ra
townictwa górskiego, morskie-
go i górniczego. I 

'I 

Twórca przy warsllacie 

Aleksandra 
Ciechanowicz·Sarata 

dziennikarka 

się w bis ? 
Wtorek postawi! na swoim i 

jeszcze przed ogłoszeniem na-
zgodził się też chętnie, że lau
reatem w tym tygodniu ogło- , 
szona będzie suczka Honda I 
Zosi i Wald ka Arentow z ) 
Gdańska (ul. Kurpińskiego 2). 

Ustawy sejmowe z sierpnia 
1991 r. zobowiązały Państwo
wą Straż Pożarną do zorgani
zowania Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, obej
mującego zasięgiem swojego 
działania cały kraj i stanowią
cego integralną część systemu 
bezpieczeństwa publicznego. 

Prace nad budową systemu 
są mocno zaawansowane, a ich 
zakończenie we wszystkich za
kresach (legislacyjnym, organi
zacyjno-strukturalnym, kadro
wym oraz sprzętowym) prze
widziane jest na koniec I 994 r. 

Jan Żminko 

F ui. )1111 Żmiriko 

11 I szego psiego laureata tygodnia 
muszę skreślić kilka słów o 
niedawnej Światowej Wy~ta
wie Psów w szwajcarskim Ber
nie. 

- W lutym zabrałam się za swój kolejny, siódmy już film i 
po raz drugi powróciłam do czasu stanu wojennego. Teraz 
sięgnęłam do najtragiczniejszej historii, do wydarzeń w ko
palni „Wujek". Z procesem w sprawie „Wujka" wciąż są per
turbacje, stale się on odwleka. Wszystko niby odbywa się 
zgodnie z prawem: a to ktoś jest chory, ktoś nic może przy-

Po zeszłorocznej takiej im
prezie w Argentynie, na cztery 
dni, od 9-12 czerwca, zjechało 
w tym roku do stolicy Szwaj
carii 15 570 psów. Najwybit
niejsi hodowcy i wystawcy z 
calcgo świata n:prezcntowali 
45 krajów. 8 erneńskie hotele 
były przepełnione, takoż pen
sjonaty, goście - także dość 

I być. A c,as płynie. Za dwa lata sprawa będzie przedawniona. 
J Intencją mego filmu nie było ferowanie wyroków, dokony
J wanie rozliczeń, lecz utrwalenie wydarzeń popadających z 

wolna w niepamięć. Boję się, aby ten fragment naszej nie
dawnej przeszłości się nie „rozmył". Zrealizowałam dwuod
cinkowy film, którego pierwsza część nosi tytuł „Umarłym 
ku pamięci" i jest próbą dokumentalnego odtworzenia zda
rzeń dopełnioną refleksjami ludzi najbliżej z nimi związa
nych. Część druga - , .Żywym ku przestrodze" - tu spojrzenie 

I lkzni Polacy - nocowali nawet 
I w samochodach. Wśród licz

. nych wyróżnień :i:nalazly się i 
honory dla chartów polskich, 

na kolejne śledztwa w tej sprawie. Ta część ma charakter -
nazwijmy to - prawny i niesie w sobie pytanie o to, kto jest 
winny. Bohaterami filmu są górnicy, którzy przeżyli, ludzie 7. 
ławy oskar1.onych, a także ci, którzy odmówili wzięcia udzia-
łu w filmie. W drugiej części filmu wypowiadają się przede ; 
wszystkim sprawcy stanu wojennego. Zabiera głos gen. Woj- I 
ciech Jaruzelski; Czesław Kiszczak odmawia wypowiedzi, I 
twierdząc, że moje pytania stawiają go w kłopotliwej sytuacji I 
i odpowiedzieć nie może. I 

Musze przy,.nać, że byt to wyjątkowo trudny film. Kiedy 
przyjechałam na Śląsk i wyjawiłam ch<;ć obiektywnego l I 

I przedstawienia zdarze11, dokładnie mnie „sprawdzano". Gór- f 
· nicy, Ślązacy wyjaśniali mi potem, że Olli też chcą widzieć ·1

1 ten swiat między dobrem a ziem. Dla nich nie był to strajk o 
. kromkę chleba, lecz o wolność. Pragnęli wiedzieć, czy do-

l, chowam w swoim dokumencie wierności ich racjom, ich 
przeżyciom. Trudno im też było zrozumieć, że chcę się kon-

i.
·. taktować z drugą stroną. To budziło ich nieufność. A ta druga \ 

strona to m.in. dowódcy: plutonu specjalnego, batalionu i I 
oraz wszystkich sil wojskowych. wysoki rangq j)rzedstawi- \i j ciel wojskowego sztabu w \\Ojewództwie, gen. Jaruzelski, I 

fil prokurator Aleksander Herzog. Odmówili rozmowy. co cie-
l kawe, wszyscy, którzy sprawy te prowadzili w tamtym cza-i sie . Interesujące, że rnezależnc ud siebie opinie wielu moich J rozmówców okazywały się często zbieżne w najważniejszych 

mopsa, pomeraniana, wel.sh 
corgi, pod hal ana. 

Wystawa była gigantem 
organizacyjnym i podobno tak
że niezłym interesem dla Ber
na. Licwe próby konkursowe 
(kynolodzy znają agility, fly-
ball, zaganianie, opiekę itp.), 
językowa wieża Babel, papie
rowe zwyci;;stwo plakatów z 
portretem pięknego bcmcńczy
J..a - niebywałe. I właśnie naj
wi.;kszą sensacją wystawy stal 
się bcrnd1czyk. Gdy wygrał 
konkurs Best of Group, z rado
ści szaleli nie tylko mieszkań
cy stolicy, chÓć najpiękniej
szym psem wystawy okazać 
się miał siberian husky. 

W przyszłym roku wystawę 
przyjmie Belgia, a my tymcza
sem wról'my do naszych naj 
piękniejszych i o najwdzięcz. 
niejszych imionach piesków. 

Wtorek podziękował mi za 
informację i za taką konkluzji;. 

Stwierdzić trzeba , że roz
~trzygnięcia konkursowe na
stręczają wicie trudu , bo jeden 
pies wdżięczniejszy od drugie
go, a trzeci jeszcze wdzięcz
niejszy 

Bawcie się dalej z nami, 
przez udzi ał w Konkursie 
Wtorka rnozna bowiem zama
nifestuwać uc:i:uc ia, jakimi da
rzymy naszych czw0ron0i-nych 
przyjaciół A także szacunek 
dla nich - za przywiąz:.,nie, za 
wierność, za psią mądro~ć - za 
wszystko. 

Przekazujcie nam imiona I 
swoich podopieczn1ch, takż.e 
ich portrety - może zbierze się 
na niezłą psią galerię. Adresuj
cie: ,.Dziennik B:1ltycki" , Targ 
Drzewny 3/7 , 80-886 Gdaósk 
(z dopiskiem: Konkurs Wtor
ka). Wysyłajcie do środy. 

Marcin ~··-··~71 

iłonda 

tli:· kwestiach. Piln\ jest już uko1kzony, przekazany li programowi tele-
wizji warszawskiej . Podobnie jak moje poprzednie filmy po-

i wstał dla redakcji dokumentu li programu TV, którą kiernje 
Krystyna Mokrosińska. Rl'alizowałam go w ·.vylwómi „Am-

Oświetlenie 
oferuje 

·. ber-Film'' Ry~zz,.rda Banacirn. w~a:.: 7 ·=·rc,·z,to~cm Tcm ... :zc:7l 
Szw~dowskim.l' 

· T..:raz zamie1zam truchę odpocząć, a potem - ZHowu p1zy-

l st,;puję do p1acy. Ch~·ę t)m razem odetchnąć od polityki, do
. tknąć zagadnień moralnych i metafizycznych, ale szczegółów 

nic zdradzę. 

1:! ~ I 
(. ,....,..,, ..... """"""'.'"""' ; "' ·o-=~I 

* nowoczesne i tradycyjne 

,. oprawy haiog~nowt ~troµowe 
; k.a.ietor.v·wvl? 

* systemy oSwietleniowe 

* lampy zewnętrzne 
i 09roct0we 

Hurtownia 
.11 Pia~t,;,w.;ka 7 il SA 
Gdć,r'i,k, td 52-05-BG 

Skle,g_firmo...m... 
ur BolP.slawa Krzywoustego l B 
Gdańsk. tel S:Z-04 16 

Fot. Maciej Kostun 

Radość nie tylko 
na wakacie 

Sam pa 
Bedeker 
Gdański 

Milo nam poinformować 
Czytelników, s:i:czególnic 
gdańszczan i miłośników Sam
powskich „Kartek gdańskich", 
-i.e już wkrótce - może pod ko
niec tego miesiąca - nakładem 
oficyny Polnord Wydawnictwo 
,,O~kar'' ukaże ~ię naszego au
tora „Bedeker Gda1iski" . 
Znawcy już mogą zacierać rę
ce. Zauważyć trzeba, że książ
ka (w poręcznym kieszonko
wym formacie i sporej objęto
ści ponad 300 stron) ukaże się 
jeszcze przed pclnią sezonu 
krnicgo i stanie się zapewne 
wakornitym przewodnikiem i 
<hiradcą wszystkich wabh;yj
nyc:h goś<.:i Wybrzeża. 

Jerzy Samp, świetny znav.:ca 
kultury gdańskiej i żarliwy 
obrońca nieocenionych zabyt
ków kultury materialnej 
nadmotławskiego grodu (ostat-
11 io mianowany profesorc:m 
nadz',\, yczujnym Uniwersytetu 
Gduńskiego - gratulujemy), ma 
w swoim dorobku wicie prac 
naukowych (min. ,,Smętek. 
Studium kreacji literackkh" -
praca doktorska, ,,Gdańsk w 
relacjach z podróży 1772-
1918" - praca habil ita..:yj11a, ,,Z 
woli morza. Bałtyckie mitope
jc") i popularyzatorskich po
święconych Gdańskowi. Ka
szubom , Pomorzu Jest bu
w:<.:m prnf. dr hab. Jc17, S0 ~11p 
:-;,adl.4 'J~vuG"iOŚcią j:".:'·~::.Ji:;c., 
łąC7y ć ei udycj.; z ta!~n tern 
pięknego i łatwego w odbiorze 
jej wykładu. O czym wiedzą 
prtcde wszystkim czytelnicy 
~ ;g ~ "~=a'..:~_:, ,;..ia1ist..;cn . 

(dz) 
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• I 

__.u~· Marian Krzaklewski, d,iata,1 związkowy 
Spaghetti z sosem ó la matriciana 

Zacznijmy od surowców ... 
Potrzebna jest duża cebula, 
150 g boczku wędzonego, 
jedna łyżka oliwy lub oleju, · 
25 g masła, pół kg pomido
rów (najlepiej świeżych), sól, 
pieprz oraz parmezan. Na
stępnie - cebulę należy po
kroić w plastry, boczek w ko
stki i razem smażyć na ma
łym ogniu w oliwie, z doda
niem łyżki masła . Warto 
uważać, aby to się nie zaru
mieniło nadmiernie. Po za
smażeniu dodaje się - oczy
szczone z pestek i pokrojone 
w ćwiartkę - sparzone pomi
dory i po zalan iu filiżanką 
gorącej wody sos ten należy 
gotować przez około 20 - 30 
minut. Sos potem posypuje 
się do smaku solą, dużą ilo-
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YIPW KUCHNI 

ścią pieprzu i wreszcie moż- . . 
na go podawać do spaghetti, Fot. Maciej Kostun 
przy czym przed spożywaniem nie zapomn ieć potrawy posypać 

Wśród Czytelników, klórzy 
w lerminie do 18 lipco 

nadeślą trafne rozwiązanie 
krzyżówki, rozlosowana 

zostanie nagroda pieniężna 
jednego miliona zło~ch 

08&@WTI 
pod redakclą 

Piotra Sobolewskiego 
H. Ereńska·M, Castaing 

Pavalas '90 

Kontrola diagramu. B: Kgl. 
Hd5, Wh4, We!, Gd2, Sf3 
p.a2, b3, c4, f2, g2, h3. Cz: 

Rys. Barbara Kruszewska 

W. Libura Konradia 6,5 2. A. 
Sitek Kotwica Gdynia 6,0 3-4. 
K. Jurkiewicz Jantar Pruszcz 
Gdański, M. Kowalczyk Arka 
Gdynia po 5,5, 5-9. K . Kieł
czewski Jantar Pruszcz Gdań
ski, W. Walkus:t i K. Smalara 
obaj YMCA Gdynia, J. Ku
pracz Kotwica Gdynia, R. Ku
c iński Gedania Gdańsk. Po 6 
turniejach na czele klasyfikacji 
jest W. Libura. Kolejny turniej 
z cyklu Grand Prix Caissy ro
zegrany zostanie nie jak plano
wano 26 .09.94, a dopiero 
3.10.94 z uwagi na rozgrywki 
li ligi seniorów . A zatem do 
zobaczenia na GP Caissy po 
wakacjach! 

Szachowe lato na Wybrze-
żu ... 

parmezanem. 

800 do I 5 .OO oraz p. J. Sidor 
tel. 30 po południu. 

•• W Policach w dniach 20-
28 .07 .94 rozegrany zostanie 
Międzynarodowy Turniej Sza
chowy poświęcony pamięci T. 
Gniota. Zgłoszenia można 
przesyłać pod adresem Zarzą
du Oddziału ZNP w Policach 
ul. Barnima 26. Telefony kon
taktowe 175-395 w godz. 10-
14 oraz p. M . Manik 175-689 
wieczorem - oba te lefony 
oczywiście w Policach . 

W dziale partii zaprezentu
jemy dziś słynną partię roze
graną 80 lat temu. 

Partia hiszpańska 
J.R. Casablanka - E. Laskcr, 

Petersburg 1914 

Kh7, Hc6, Wa8, Wd8, Se6, 
Gg7 p. a7, b7, d6, f7, g6, h6. 
W pozycji diagramu białe 
szybko i ładnie zrealizowały 
przewagę pozycyjną. Za roz-----ft'·.'• wiązanie przyznajemy 4 pkt. 

KKS Gedania i Urząd Mia
sta Gd:ińsk są organizatorami 
tradycyjnego VI już Turnieju 
Szachowego im. Bohaterów 
Westerplatte. Turniej zostanie 
rozegrany systemem szwajcar
skim - kontrolowanym na dy
stansie 9 rund w dwóch gru
pach turniejowych: w grupie A 
wystąpią zawodnicy z rankin
giem od 1900, a w grupie B 
wszyscy pozostali. Miejscem 
gry będzie sala Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących (SP 93) 
Gdańsk-Żabianka ul. Subisla
wa 22. Turniej zostanie roze
grany w dniach 14-22.07 .94. 
Odprawa techniczna i losowa
nie odbędzie się na sali gry w 
dniu 14.07.94 (w czwartek) o 
godzinie 15.30, a rundy będą 
rozgrywane codziennie w 
godz. 16-20 . Serdecznie zapra
szan1y wszystkich chętnych! 

I. e4 e5 2.Sf3 Sc6 3. Gb5 
a6 4. Gc6 de 5. d4 ed 6. Hd4 
Hd4 7 . Sd4 Gd6 8. Sc3 Sge7 
9.0-0 0-0 IO . f4 We8 l l .Sb3 f6 
12. f5 b6 13. Gf4 Gb7 14. Gd6 
cd 15 . Sd4 Wad8 16. Se6 Wd7 
17. Wadi Sc8 18. Wf2 b5 19 . 
Wfd2 Wde7 20 . b4 Kf7 21. a3 
Ga8 22. Kf2 Wa7 23. g4 h6 
24. W2d3 a5 25. h4 ab 26. ab 
Wae7 27. Kf3 Wg8 28. Kf4 g6 
29 . Wg3 g5 30. Kf3 Sb6 31. 
hg hg 32. Wh3 Wd7 33~ Kg3 
Ke8 34. W<lhl Gb7 35. e5 de 
36. Se4 Sd5 37. S6c5 Gc8 38. 
Sd7 Gd7 39. Wh7 Wf8 40. 
Wal Kd8 41. Wa8 Gc8 42 . 
Sc5 1 :O. Piękna, klasyczna 
partia! 

Nagrody za rozwiązanie zada-
lm"l--t~ nia z dn. 24.06.94 otrzymują: 

E . Adolph 84 - LOO Puck ul. 
Rozgard 1 oraz M. Mazur 82-
340 Tolkmicko, ul. Królewiec-

--li!M ka 42, a ponadto prawidłowe 
rozwiązania nadesłali: J. Wo

..,....-J.-..J.--'--,.J-,-.L..._,..,..&--~~ lak, L Wściubiak, R. Szym-
-1• POZIOMO: 1) kilka kolejnych kan w tym samym kolorze; 7) prostopadły do nici osnowy; 11) przyv.łaszczcnie mienia, a także za- czak. J. Konofalski, P. Fern-
J(.d • obszaru irmc!_!o państwa, 1-1) uJ../:.ul;my z k art; 15) upomnienie. wymówka; 16) rupicciafltia; I 7) m trumcnt muzyczny; 18) n a ,mer. E. Studzińska. s. W()Ji,i-
\ampę. na kwiat); \ 9) aplauz; 21) pa;;za, pożywienie; 22) potężna czarodliejka, prLez rok przetr;zymywała Odyseusza. 23) ksh1dz; 24) ski, A. Lejk. Podajemy prawi-
przywódca. prowadzący; 25) przysmak; 26) objęcie wyższego stanowi,ka; 27) stan gotowości np„ harcersl. icj; 29) streszczenie, szkic, dłowe rozwiązani<! kombinacji 
a t.iki.e t'o\arz.y; 30) zwierzę spe.c.jalnie karmione; 33) w łazience; 36) przełożony seminarium duchownego; 37) po święt:ich Bożego z partii M. Bednarska-H. We-
NarodLenia; 41) wal piaszczysty zamykający zatokę morską; 43) żydowski dzień o<lpo.;zynku; 45) wojsko tatarskie, k0<:zowisko Tata- solo wska, Jach ranka '88: 1. 

... i w kraju rów; 46) np. cyna, cem.:nt; 48) dek.ret w dawnej Rosji: 49) rośnie przy brzegach wód, używany do dekoracji tortów; 52) potas; 53) Wg7 Kg7 2. Gg3+/-
zbiomik do zak.iszania pasz; 56) bicz; 58) przeciwgazowa; 60) nalewka na piołunie; 62) w teatrze, a taUc mudy; 63) runo; 65) <lzidni- Przed wakacyjną przerwą ... 
..::i dla ra., dyskryminoY.anych; 66) pnącze; 67) zagranic w tenisie; 68) np.: prześladowcza, wielkosci; 69) kroi przed koronacjr,; 70) na .. . rozegrano jeszcze VI tur-

. k „ 1· 7 ,, · · ł · k -7 · niej· GP Ca.issy. Na starek su-k y, bt); 71) stan wewnęu-zneJ oncc:ntrac11 myś 1; 3) zawiauonueme o "")" a.mu tov. aru; 74) garr.e ; 1 ) WJil.ZdOY. a, w rnur .. ..:h obrou-
nęlo 42 zawodników, którZ)' nj..:h; 79) cz..!rv.onawy metal; 81) kryjąca farba wodna; 84) głupiec; 86) odgradzaj;icy mebel; 89) np. książka. broszura, ulotka; 91) rozegrali VII rund systeniem 

Chdmo1isk.i, Kos:.~; 93) część uprzęży; 94) warsztat występujący główni..: na wsiach; 97) może być upalne; 98) daY.na moneta; IO!) szwaj.:arskirn kontrolowanym. 
p,..x:hyła - do wcią&u11ia ciężarów; 102) potrzebna do pieca, ogniska; 105) drwina, ironia; 108) wada wzroku; 109) żartobliwi-: o dziale Oto wyniki tego ostatniego 
dużego kalibru; 111) przyjęcie towarzyskie; J 12) płonące pol.mo; 113) izba; 114) polny, a tak.że p0:,1pywru,y na p:.:..:zywc,; 115) czy- przed wakacjami turnieju: 1. 
rclc: 117) ro~Iina pokoj0wa o szerokich liściach; 118) obywatelka państwa na Dalekim Wschodzie; 120) obecności. lokatorów; 121) w 
banku. 122) pewńość siebie; 123) wyraz; 124) prostytucja; 125) rumiana, pociągła, S) mpatyczua; 126) robota; 127) odtwhl'za nagrania 
z płyt. 

• \V Ustrzykach Dolnych 
rozegrany zostanie w dn. 23-
3 1 .07 .94 Międzynarodowy 
Tumie j Szachowy. Zgłoszenia 

można przesyłać pod adresem 
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 
Kopernika 1 do l0.07 . Telefo
ny kontaktowe: J. Krynicki tel. 

Rubryka jest sponsorowana 
przez Salony Sportowe KC 
Gdynia, ul. Obrońców Wy
brzeża, hall Dworca Głównego 
PKP, Gdańsk Wrzeszcz, DT 
,.Sezam.'". 

PIONOWO: I) komunikacyjny, turystyczny, narciarski: 2) czynsz; 3) biegły; 4) zakres. zasięg, rozpiętość: 5) polowa. żałobna: 6) 
statek do prac portowych; 7) udział we wspólnej działalności; 8) dodatkowa pensja; 9) powoln) w działaniu; 10) część kościoła; I I) 
bywa w cieście; 12) mężczyzna w typie nordyckim; 13) postawa gimnastyczna; 20) osadowa. magmowa; 27) na kopercie; 28) 
przedmiot w szkołach muzycznych; 31) w kostnicy; 32) do zamocowania części w czasie obróbki; 33) wypoczynkowy; 34) za stat
kiem rybackim: 35) gąsienica; 38) choroba płuc lub serca; 39) w czasie gry w siatkówkę lub tenisa; 40) ukrop; 42) poczucie własnej 
wartości; 44) rodzaj naleśnika; 47) karne, administracyjne; 50) stanowisko w wyższej szkole; 51) o~cnie zastąpione przez teodolit; 
54) ogromny potwór morski wspomniany w Biblii: 55) zabiegi np. o rękę; 57) nieograniczona przestrzeń: 58) dzika roślina, o silnym 
zapachu; 59) np. fotel, ławka; 61) nie wystarcza mu jedna żona; 63) sposób sprzedaży; 64) niewinna panna; 72) ptak z czerwonymi 
koralami; 75) konopna, stalowa; 76) łączy ludzi; 77) naukowiec; 78) kartoflana. razowa; 80) zaściela las; 82) część aparatu fotogra
ficznego; 83) regeneruje organizm; 85) widziadło senne; 87) zgodność ostatnich sylab w wierszu; 88) drabiniasty; 90) kolejowa, 
podatkowa; 92) sprzeczka, awantura; 95) kochanka; 96) oblubienica; 99) sanitarny, bhp, szkolny; 100) powiększa; 103) w biurku, w 
szafie, na ścianie; 104) silny ogień artyleryjski; !05) na damskiej głowie; 106) ,.pod wódkę"; 107) żydowski arcykapłan z czasów 
Chrystusa; 109) herbata z mlekiem; 110) rozmieszczenie punktów trafienia pocisków; 112) gorące źródło; 116) średniowieczna mone
ta srebrna; 119) maniera, postawa (np. wymuszona) 
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czerwca. w 
Amsterdamie 
odbył się mię-

~. I dzylł:a~odowy 
. "KDWlO turniej tea

E • WJ052 I mów „Schi-
s + W8643 pho)". 

+ AK974 Polskę re -
" A973 ~ prezen tował • D7 . ' + D7 team sentorow 

z Gdańska w 
E. Stokłosa składzie : 

Kontrakt 6 pik, rozgrywa S J. Po chroń 
- E. Stokłosa 

A . Sękowski - Z. Pinkiewicz. 
Dla teamu z Gdańska była to próba przed mi

strzostwami świata. Gdańszczanie w wyniku 
eliminacji zakwalifikowali się do reprezentacji 
Polski seniorów na tegoroczne mistrzostwa 
świata w USA. 

Amsterdamski egzamin zdali z powodze
niem. W bardzo silnie obsadzonym turnieju za
jęli drugie miejsce . Startowały reprezentacje 
prawie wszystkich krajów Europy oraz repre
zentacje klubowe. Razem 104 teamy. Polacy 

byli o krok od zwycięstwa, przegrali 1 impem. 
O tym, że zwyciężyli Holendrzy zadecydowało 
rozdanie nr 15, przedstawione na diagramie 1. 

Pochroń ze Stokłosą wylicytowali bardzo 
ładnego szlemika w pik . Szansa jego realizacji 
wynosi ponad 80 proc. Niestety kolor atutowy 
podzieli! się 3:0 i szlemik został przegrany. Na 
drugim stoliku Holendrzy licytowali 4 pik i 
wzięli 11 lew. 

W rozdaniu nr 16 Stokłosa z Pochroniem wy
licytowali i wygrali pięknego szlemika (dia
gram 2), o 
którym Ho- - ·----E-_-S_to_kl_osa--
lendrzy nawet + 9 
nie pomyśleli . Diagram 2 • 9 
W sumie +AKD964 
mecz Polacy + AK.W76 
wygrali 16:14 :~32 N t AK7643 

E 'l'W7 (5 imp) a do +w 103 w 
zwycięstwa w + 043 

+ 2 
+9852 

turniej u z a
brakło im I 
impa. 

Z.P. 

s 
tW1085 
• ADJ0864 
ł 875 ·-J. Pochroń 
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Nie Wł~~ 
~11 fil1telistów 

Poczta Polska wprowadza 
do obiegu 15 bm. w UP Po
znań I znaczek (proj . A. Gosi
ka) za 9000 zł z portretem Flo
riana Znanieckiego, wybitnego 
socjologa, profesora Uniwersy
te tu Poznańskiego w latach 
1920-39 , a od 1940 do 1950 r . 
- Uniwersytetu w Illinois. Jego 
praca nie ograniczał a się do 
wykładów. W roku 1920 zało
żył w Poznaniu Instytut Socjo
logiczny, a w r. 1930 czasopi
smo „Przegląd Socjologiczny". 
Napisał wicie ks iążek w jęz. 
polskim i angielskim, dotyczą
cym m.in . socjologii wycho
wania i kultury. 

W Tczewie zakończyły się 
filate listyczne imprezy przygo
towane staraniem Gdańskiego 
Okręgu PZF, a przede wszyst
kim pracą tczewskich fil ateli
stów z kola nr 5. Krajową wy
s ta wę ponad 200 zbiorów, z 
których kilka otrzymało naj 
wyższe nagrody - tiuże złote 
medale , doskonale zaprezento
wano w Muzeum Wisły. Zwie
dzało ją po ki lkaset osób dzien
nie, zwłaszcza młodzieży prze
bywającej w Tczewie na pół
koloniach i obozach . 

W ogólnopolskim maratonie 
pod hasłem ,;z biegiem Wisły" 
brali udział młodzi filateliści z 
22 okręgów . W grupie młod
szych zwyciężył Krzysztof Du
si11ski z Koszalina. II miejsce 
uzyska! Marcin Kirsz z Bydgo
szczy, m -Tomasz Synowiec z 
Kielc. W grupie młodz ieży 
starszej naj lepszy okazał się 
Paweł Wojtczuk z Warszawy, 
Il - Sebastian Rubaj z Lublina i 
m - Radosław Zientarski z Ka
towic. Uczestnikom maratonu 
organizatorzy przygotowali 
sporo atrakcji : zwiedzanie za
mku w Malborku, Muzeum 
Wisły w Tczewie, wiele pa
miątek i upominków, a dzięki 
przychylności Marynarki Wo
jennej wycieczkę wodolotem 
na Westerplatte i na gdańskie 
Stare Miasto . Pomoc w sfinan
sowaniu imprezy okazali liczni 
sponsorzy z Bankiem Gdań
skim na czele, doceniający 
znaczenie filatelistyki w wy
chowaniu młodzieży . 

(t) 

W pochylni składającej się z czterech poziomów jest w sumie 
8 dziur. W którym z miejsc, oznaczonych literami A, B, C, należy 
umieścić beczkę, aby podczas turlania w dól przeleciała przez jak 
najmniejszą liczbę dziur? Zdjęcie tygod n1 a 

R. ozw'1ą1· a· ftl18 11~1, I --....17. - czerwca• ~ ~=:~ s:3;;~~~.i'~f:ir;:1: , li I A/7. Gratulujemy! Po odbiór nagrody pro
szę zgłosić się w sekretariacie redakcji, 
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 , ITT piętro. Krzyżówka i milion 

POZIOMO: l) rekompensata; 6) kwali
fikacje; 12) elektryk; 13) towar; 15) sio
dełko; 16) litr; 18) okop; 20) złamanie ; 
23) ramówka; 24) intarsja; 27) obszywka; 
29) naczepa; 30) akcydens; 33) nos; 34) 
set; 35) ssak; 37) aksamit; 40) opas; 43) 
arbuz: 44) tank; 45) rura; 46) talar: 4 7) 
cielsko: 48) terma; 49) legat; 50) rozpra
wa; 52) anatomia; 54) skiba; 57) gzyms; 
62) apologeta; 63) otrzęsiny; 64) prece
dens; 65) ideologia; 66) kapka; 70) Warta; 
72) pantofel; 75) widownia: 77) Mekka; 
79) dyżur; 81) rogalik; 82) nerka ; 83) 
gang; 85) laik; 87) wwek; 88) tron; 90) 
obsadka; 92) napa; 94) gen; 95) mit; 96) 
szczebeL 98) ekstaza; 99) emanacja; 101) 
domownik: 104) kowadło; 107) rozwód
ka; 111) agar; 112) aria; 113) mandaryn; 

114) notes; 115) cietrzew; 116) akordeoni
sta; 117) nadmanganian; 

PIONOWO : I) rzecz; 2) kiesa; 3) mi
tra; 4) naklejanka: 5) tetra; 7) wzrok; 8) 
inspirator; 9) kadra; 10) całus: 11) etola; 
14) włóczka; 17) transakcja; 19) katastro
fa; 21) łeb; 22) nawis; 25) tęcza; 26) jon; 
27) obdartus; 28) szaber; 31) epilog; 32) 
spirytus; 35) szpara; 36) ateizm; 38) sce
na; 39) misja; 4 1) panama; 42) stalag; 51) 
rymarstwo; 53) torowisko; 55) koperta; 
56) bilecik; 58) zasłona; 59) mankiet; 60) 
zgoda; 61) wzlot; 66) komandos; 67) apa
rat; 68) indygo; 69) zniżka; 70) wadera; 
71) atrakcja; 73) furgonetka; 74) logos ; 
75) wgląd; 76) deklamator; 78) korzec; 
80) żywiec; 84) anglikanin; 86) integracja; 
89) rubin; 91) antrakt; 93) płacz ; 97) zło; 
100) jęk; 101) damka; 102) mango; 103) 
wjazd; 105) ornat; 106) laska; 108) watra; 
109) drzwi; 110) akwen. 

Cześć dzieciaki! 

Potrafisz policzyć? . 
Rozwiązanie : Naj.mn.iej 13 szczebli . ff 
Nagrody wylosowali: Michał Czer- f 

wionka. Gdańsk, ul. Północna 12/2, Paweł W;* 
Monkiewicz, Gdańsk, ul. Władysławow-

1
';? 

ska 2A(l? i Darek Pawłowski, Gdańsk ul. i ... · 
Starow1e1ska 37/3. ;. 

Nagrody książkowe wysyłamy pocztą . ~ · 
Czytelnicy, którzy w terminie do 18 

lipca nadeślą prawidłowe rozwiązania pod 
adresem ,.Dziennika Bałtyckiego" - 80- t 
886 Gdańsk, skrytka pocztowa nr 419 - z et 
dopiskiem .. Krzyżówka i milion" lub 
,,Cześć dzieciaki", wezmą udział w loso
waniu nagród. 

Johann Maria Olafsson, fo
toamator z Karlskrony, upodo
bał sobie spędzać urlopy w na
szym pięknym kraju, a zatem -
dla niego - za granicą, toteż 
spostrzegłszy w ,,DB" nasz fo
tograficzny kącik, postanowi! 
zaprezentować nam kilka spo
śród swoich - jak twierdzi - se
tek prac utrwalających na ta
śmie polskie plenery i inne cie
kawostki przyrodnicze . Czego 
się nie robi dla sąsiadów, tym 
bardziej, że zdjęcie wykonane 
przez p. Johanna, które wybra
łem do zamieszczenia, spełnia 
warunki naszej najpoważniej
szej w świecie foto-zabawy . 
Dziękujemy . 

Upłynął termin na nadsyła
nie uj;;ć „taaakiej ryby". Praw
dę powiedziawszy, spodziewa
łem się lepszych połowów, ale 
w naszej dyscyplinie nie za
wsze ilość musi przechodzić w 
jakość! 

Zastępca 
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KINA''T 

GDAŃSK, Neptun, ul. Długa: Naga 
broń 33 1/3, USA, od 151., g.10, 12, 
14, 16, 18; Życie Carlita, USA, od 
151.,g.20 
Helikon, ul. Długa: Pani Doubtfire, 
USA, od 12 I., g. 16; Fortepian, No
wa Zeł., od 15 I., g. 18.15; Prawdzi
wy romans, USA, od 181., g. 20.30 
Kameralne, ul. Długa: Trzy kolory. 
Czerwony, szw./fr., od 15 I., g. 
16.30; Co gryzie Gilberta Grape?, 
USA, od 15 I., g. 18.30; Angie, 
USA, od 151., g. 20.30 
Żak, Wały Jagiellońskie I: Wichro
we wzgórza, W. Bryt., od 15 I., g. 
18; Filadelfia, USA, od 15 I., g. 20 
NOWY PORT, Nord, ul. Marynarki 
Polskiej 15: (Towarzystwo Morskie
go Domu Kultury w Gdańsku) -
Centrum Kultury Amerykańsko-Pol
skiej, Wuthering Heights, USA, od 
151., g. 16, 18, 20 
PRUSZCZ GD., Krakus, ul. Grun
waldzka IO: Wędrówka do domu, 
USA, bo., g. 16.30; Synalek, USA, 
od 151.,g.18.30 
Ikar, Super Mario Bross, USA, od 
121. g. 18, 20 
WRZESZCZ, Znicz, ul. Szymanow
skiego 12: (dolby stereo) - Komedia 
małżeńska, poi., od 151., g. 16; Trzy 
serca, USA, od 15 !., g. 18; Tomb
stone, USA. od 15 I., g. 20 
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina: Tata i 
małolata, USA, od 12 I., g. 16, 18; 
Okruchy dnia, Wlk. Bryt., od 15 !., 
g.20 
Zawisza, ul. Słowackiego 3: Orlan
do, USA, od 15 I., g. 16, 20; Ostatni 
żywy bandyta, USA, od 151., g. 18 
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte 
Cassino 30: Milioner w spodenkach, 
USA, od 121., g. 14; Raport Pelika
na, USA, od 15 I., g. 15.30; Mr Jo
nes, USA, od 151., g. 18; Piknik pod 
Wiszącą Skałą, austral., od 15 I., g. 
20 
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino 55: 
Naga broń 33 i 1/3, USA, od 151., g. 
15, 16.45, 18.30; Mr Jones, USA, od 
151.,g. 20 
GDYNIA, Warszawa, ul. Świętojań
ska: Ace Ventura - psi detektyw, 
USA, od 121., g. IO, 12, 14, 16; An
gie, USA, od 151., g. 18; Naga broń 
33 1/1, USA, od 151., g. 20 
Goplana, Skwer Kościuszki 12: Bee
thoven II, USA, bo., g. 16; Trzy ko
lory. Niebieski, frlpol., od 15 I., g. 
17.30; Lista Schindlera, USA, od 15 
1., g. 19.30 
Faka, Panna z mkrą głową b/o, poi. 
g. 17; Sornmersby, USA, 15 I., g. 19 
HEL, Wicher, Panna z mokrą głową, 
poi., bo., g. 17; Doskonały świat, 
USA.od 151.,g. 19.15 
JASTARNIA, Żeglarz, Uwolnić 
orkę, USA, od 12 I.; Backbeat, ang., 
od 151.~ Aryskotraci, USA, bo. 
WŁADYSŁAWOWO, Albatros, al. 
Niepodległości 10: Beethoven Il , 
USA, bo.; Człowiek bez twarzy, 
USA, od 15 I.; Aladyn, USA, bo.; 
Mr Jones, USA, od 12 I.; Król kosza, 
USA,od 121. 
KOŚCIERZYNA, Rusałka, Rodzin
ka z Beverly, USA, od 121., g. 18 
STAROGARD GD., Sputnik, nie
czynne 
TCZEW, Wisła, Uwolnić orkę, 
USA, od 12 !., g. 18; Na zabójczej 
ziemi, USA,od 151.,g. 20 
ELBLĄG. Światowit, remont 
Syrena, Na zabójczej ziemi, USA, 
odl51.,g.J6,18,20 
KWIDZYN, Kinoteatr, Odlotowe 
staleństwo , USA, od 12 I., g. 18; 
Cienista Dolina, USA, od 15 I., g. 20 

wórczynią tego filmu 

T jest Martha Coolidge, 
z reżyserskich doko
nań znana polskiej pu
bliczności jedynie z 

kaset wideo. W kinach bo
wiem nie oglądaliśmy żadne
go z jej filmów, nawet słynne
go „Rambling rose", który 
przyniósł nominacje do Osca
ra dwóm aktorkom - Laurze 
Dem i Diane Ladd. 

Scenariusz ,,Angie" napisał 
Todd Graff. Jest to historia 
młodej Amerykanki, Włoszki 
z pochodzenia, wychowanej 
we włoskiej enklawie wieloję
zycznego Brooklynu. Boha
terkę poznajemy jako dwuna~ 
stoletnią dziewczynkę w gro
nie rówieśnic, z serdeczną 
przyjaciółką , Tiną u boku. 
Kilka sekwencji z dzieciństwa 
poprzedzających opowieść o 
dalszych losach Angie uświa
damia nam, że choć ona sama 
bardzo się zmieniła, jej oto
czenie we włoskiej enklawie 
jest wciąż takie samo. Oczy
wiście Angie chciałaby się 
stąd wyrwać, więc bardzo so
bie ceni pracę w city, a z wie
loletnim przyjacielem, hy
draulikiem Vinniem, nie wią
że planów na przyszłość. To 
staje się jasne, gdy mimo cią
ży z Vinniem i jego oświad
czyn, oczarowana przypadko
wo poznanym, pełnym fanta
zji prawnikiem z Manhattanu, 
porzuca ojca dziecka i zrywa 
zaręczyny. To co dzieje się 
później zdecydowanie przeła
muje charakter tej filmowej 
opowieści . Najpierw prezen
tuje się nam ona jako swego 
rodzaju liryczna komedia oby
czajowa, obfitująca w humor 
uzasadniony włoskim tempe
ramentem bohaterów, z mnó
stwem bezpośrednich, uderza
jących prostotą, życiowych 
obserwacji. Tak jest do chwili 

Do obejrzenia· w kinie „Bajka" we Wrzeszczu. 
Czternastoletnia Nicole właśnie porzuciła lalki i zaczęła się 

interesować chłopcami. Wcale jej nie cieszy wakacyjny wy
jazd na egzotyczną wyspę, bo to oznacza towarzystwo taty i 
rozstanie z kolegami. Ale na wyspie Nlcole spotyka młodego 
przystojnego mężczyzn~. na kórym chce zrobić wrażenie po
nętnej i doświadczonej. Wymyśla więc niesamowitą historię, 
w której tacie przypada rola kochanka i ... międzynarodowego 
szpiega. Tatę - dodajmy - gra Gerard Depardieu, a cały film 
jest oczywiście komedią, która wrusza i bawi. 

Znakomita rola Toma Hanksa, który zagrał młodego pra
wnika chorego na AIDS. Choroba i ujawnienie homoseksual
nych skłonności bohatera oznaczają towarzyski i zawodowy 
ostracyzm. Andrew traci pracę , ale postanawia zaskarżyć tę 
decyzję. Nikt jednak nie ma odwagi bronić go w sądzie. Wy
jątkiem będzie czarnoskóry Joe (Denzel Washington), który 
jak większość „normalnych" ludzi niewiele wie o AIDS, a na 
homoseksualistów spogląda z politowaniem. Tymczasem to 
właśnie Joe poprowadzi - z sukcesem - sprawę Andrew. 

Film Jonathana Demme w dużej części rozgrywa się w są
dowej sali. Jest pierwszym w historii kina, tak przejmującym 
obrazem rozwoju i postępów straszliwej choroby, oskarżeniem 
o nietolerancję, społeczną bezduszność i zakłamanie. Jest też 
optymistyczny poprzez ukazanie wielkiej rodzinnej miłości i 
solidarności w nieszczęściu. 

,,Backbeat'' 
Iain Softley zrealizował fa

bularny film o mało znanych 
początkach zespołu The Bea
tles. Kto dziś pamięta, że było 
ich pięciu, a karierę zaczęli w 
podrzędnych knajpach Ham
burga? Filmowa opowieść 
skupia się na „tym piątym", 
który zmarł niemalże w 
przededniu światowej kariery 
grupy z Liverpoolu. Był nim ·· 
Stuart Sutcliffe. Bardziej uta
lentowany plastycznie niż mu
zycznie traktował granie w ze- .,. 
spole jako przygodę. Był 
przeciwieństwem Lennona i 
McCartneya, którzy z muzyką 
wiązali dalszą życiową drogę. 

TEATRY 

GDAŃSK, Katedra Oliwska -
XXXVII Międzynarodowy Fe
stiwal Muzyki Organowej - wy
stąpi Eugeniusz Wawrzyniak -
Belgia, pt. g. 20 
SOPOT, Wybrzeże, Scena Ka
meralna (ul. Boh. Monte Cassi
no) - Sie kochamy - premiera, 
pt.,sob.,niedz.,g. 19 
Teatr Atelier/Lato Teatralne -
Łazienki Północne (obok Grand 
Hotelu ) - Yiddish Songs, sob. i 
niedz. g. 20 
GDYNIA, Muzyczny (pl. Grun
waldzki 1) - ARSENAŁ, Prezen
tacje kulturalne Wojska Polskie
go, pt., sob. g. 20 
Kawiarnia Literacka „Liliput" 
(ul. Świętojańska 75) - Piosenka 
z Kabaretu Starszych Panów -
„Rzuć chuć", pt. g. 19 (wstęp 
wolny) 
PELPLIN - Bazylika Katedralna 
- III Pelplińskie Koncerty Muzy
ki Kameralnej i Organowej '94 -
ROSETUM MUSICUM - Jolan
ta Grzona - sopran, Jarosław Re
gliński - lutnia, Krzysztof 
Dampc - flety proste - niedz. g. 

17 I ELBLĄG, Dramatyczny, nieczyn-
ny 

' Park Rozrywki CRI·' 
COLAND w Gdańsku, 
al. Zwycięstwa - czyn

' ny rodziennie od godz. 
IO.OO do 21.00, sob. i 
SW. 10.00-22.0Q. 
Superatrakcja ISAUR 
JUMP, Wodna Kolej
ka Górska i Wielki 
Taj-Fun. 

Cyrk ;.Harlekin" { a I. 
Zwycięstwa przy Cri
colandzk za muszlą 
koncertową).- g. 18 

W „Żaku" 
... wystąpi dziś o 

godz. 21 zespół 
Neverland (daw
niej Overthon). W 
niedzielę nato
miast, również o I 
god7:, 21 ~Łuchać .. 

· będziemy Jazzu w . 
wykonaniu grupy 

, Back in. I 

GDAŃSK: Narodowe, ul. Toruń
ska - wystawy działu sztuki daw
nej: Średniowieczna plastyka po
morska, złotnictwo, kowalstwo i 
metale kolorowe, cyna, meblar
stwo gdańskie i północno-europej
skie, ceramika artystyczna, Galeria Film Softleya przypomina 

nie tylko o Stuarcie, ale także 
o Astrid Kirchherr, autorce 
pierwszych, tak charakter
ystycznych zdjęć zespołu. a 
także pamiętnego wizerunku 
całej czwórki. Opowieść za
tem nieco nostalgiczna, ale 
ciekawa - nie tylko dla wielbi
cieli Beatlesów. 

,,Backheat" -na ekranie kina „Żeglarz" w Jastarni. 

·' Gabinetu Rycin , malarstwo fla
mandzkie i holenderskie, malar
stwo polskie, malarstwo gdańskie, 
meblarstwo, Artyści gdańscy XIX 
wieku - malarstwo, rysunek, grafi
ka. Czynne wt.-niedz. w g. I 0-16; 
sob. 12-18; pon. i dni poświątecz
ne - nieczynne; Narodowe (Pałac 
Opatów w Oliwie, ul. Cystersów 
15) - czynne wt.-pt. oraz niedz. 
10-16; sob. 12-18 

11Angie" 
narodzin synka Angie, przy 
czym również poród pokaza
no, łącząc realizm z niebywa
łą wesołością. Ale potem 
przestaje już być zabawnie i 
„Angie" niepostrzeżenie, nie 
tracąc wprawdzie dawnego 
ciepła i liryzmu, staje się fil
mem poważnym. Jego charak
ter zmienia się, bo zmienia się 
bohaterka, która z dość bez
troskiej osoby, pod wpływem 
nowych doświadczeń, staje się 
naprawdę dojrzała, gotowa ro
zumieć innych i stawić czoła 
życiowym wyzwaniom. 

Film Marthy Coolidge, to 
przewrotna (nie tylko w samej 
konwencji opowiadania) hi
storia, w której odbija się 
zwykłe życie bardzo zwyczaj
nych ludzi, silnych przyjaźnią 
i poczuciem pewnej wspólno
ty. Ma ta historia piękne i mą
dre przesianie zawarte w 
ostatnich słowach bohaterki, 
która pochylając się nad 

swym dzieckiem, formułuje 
wspaniałą zasadę. Oto - twier
dzi Angie - każdy z nas ma 
swe smutki, nieszczęścia, coś, 
co mu się w życiu nie udało. 
Ale obok są ludzie jeszcze 
bardziej nieszczęśliwi i oni 
oczekują naszej pomocy. Cóż 
do tego dodać? Naturalność 
tych słów koresponduje z całą 
fabułą i klimatem narracji, 
która - jak chce Angie - roz
wija się sama, ukazując cieka
we portrety bohaterów, odsła
niając ich dramaty, weryfiku
jąc postawy. Piękny, bezpre
tensjonalny i wzruszający film 
jest kolejnym przykładem hol
lywoodzkiej produkcji koja
rzącej walory komercyjne z 
mądrą, ale przecież nie prze
intelektualizowaną opowie
ścią. Geena Davis jako tytuło
wa Angie jest zapewne jed
nym z atutów tego obrazu, ale 
wcale nie jedynym. 

Anna Jęsiak 

Wystawa czasowa: Biblia we 
współczesnym malarstwie polskim 
Galeńa Promocyjna: Malarstwo 
Grażyny Kręczkowskiej; Galeria 
,,Pałacowa": Polskie szkło unika
towe; Salon mistrzów - Bolesław 

" Rogiński (]907-1990) - grafika; 
Salon karykatury (kawiarnia) -
Zbigniew Jujka 
Plenerowa galeria rzeźby gdań
skiej (pin. część parku); 
Archeologiczne, Życie coJziennc 
w starożytnej Grecji oraz Schorze
nia ludności prehistorycznej na 
ziemiach polskich; czynne wt.-pt. 
wg. 9-16; śr. 10-17; sob. ind. 10-
16; Poczty i Telekomunikacji, re
mont; Etnograficzne w Oliwie, 
Wystawa stała: Kultura ludowa 
Pomorza Wschodniego; Wystawa 
czasowa: Dawne meble ludowe 
Pomorza Wschodniego; czynne 
śr.-sob. J0-16; wt. i niedz. 10-17; 
Muzeum Histońi Miasta Gdańska 
- I) Zabytkowe wnętrza Raiusza, 

RAD I O - A·R·- N~E- , -
uKF 71.09 MHz stereo 

6.00-10.00 Przebudzenie na ży
czenie; 6.05 Informacje bieżące; 
6.10 Kalendarium, piosenka dla 
solenizantów; 6.15 Serwis po
ranny; 6.20 Prognoza pogody; 
6.35 Serwis lokalny; 6.40 Prasa 
lokalna - fakty; 6.50 Ciekawost
ki z prasy krajowej; 7.15 Trój
miasto na żywo; 7.20 Za wcze
śnie, za późno - słodki konkurs; 
7 35 Serwis lokalny; 7.45 Maga
zyn motoryzacyjny pod red. Jac
ka Kwiatkowskiego; 8.10 Kon
kurs teatralny; 8.35 Serwis lo
kalny; 8.40 Wiadomości ekono
miczne; 9.25 Notowania walut; 
10.05-14.00 Drugie śniadanie -
prowadzi Bogdan Gorczyca; 
1020 Kto to powiedział? - Kon
kurs; 10.35 Serwis sportowy; 

~f:\/?tW ~-j 

........ :m@:.u;;:;~;::)~:~~::;~; 

,, 
Przed tygodniem w Teatrze 

Kameralnym w Sopocie odbyła 
się premiera sztuki Murraya 
Schisgala pt. ,.Sie kochamy". 
Tę farsową komedię wyreżyse
rowała Barbara Sass, dobrze 
znana miłośnikom filmu, od 
pewnego czasu parająca się też 
reżyserią teatralną . To już jej 
trzecia po „Dwojgu na huśtaw
ce" i „Tutam" wybrzeżowa re
alizacja . .,Sie kochamy" to 
wpisana w amerykańskie realia 
obyczajowe, ale uniwersalna 
historia uczuciowych perypetii 
małżeństwa Ellen i Milta oraz 
Harry'ego, jego dawnego kole
gi. Rzecz, jak na farsę przysta
ło, lekko zwariowana, pełna 
przezabawnych sytuacji i nie
prawdopodobnych puent. Do
bre dialogi i świetne aktorstwo 
trojga wykonawców - Ewy Ka
sprzyk, Mirosława Baki i Jaro
sława Tyrańskiego czynią z tej 
bezpretensjonalnej sztuki po
zycję wprost idealną na waka
cyjne dni. 

o a y'' 

(aj) Na zdjęciu: Ewa Kasprzyk w roli Ellen Fot. Malgor~ata Bramorska-Fogiel 

Jose Feliciano znów w Sopocie 

2) Mennica Gdańsk, 3) Artystycz
ne wyroby z metalu mistrzów 
gdańskich XVI-XVIIJ, 3) Europej
skie dziedzictwo rozproszone -
Gdańsk 1992. Czynne codz. wg. 
10-17; pon.- nieczynne; Twierdza 
Wisłoujście - czynna codz. w g. 
10-17 
Centralne Muzeum Morskie - żu
raw, Budynek „B'' oraz Muzeum 
na Ołowiance; statek „Sołdek" -
czynne od I 0-18 
GDYNIA : Marynarki Wojennej 
(bulwar Nadmorski), w g. 10-16; 
Oceanograficzne i Akwarium 
Morskie (al. Zjednoczenia I ) w 
godz . 10-17 (kasa w godz . 10-
16.30); Muzeum Miasta Gdyni, 
Pawilon Wystawowy, ul. Wa
szyngtona 21 - Morski rodowód 
Gdyni; czynne wg. 11-17, oprócz 
pon.; Dar Pomorza, wg. 10-20; 
Domek Abrahama, ul. Starowiej
ska 30 - nieczynny 
BĘDOMIN. Hymnu Narodowego, 
wg. 10-16 (poniedz. - nieczynne) 
TCZEW. Wisły, codz. wg. 10-16, 
w czw. od 10-18 
PELPLIN. Muzeum Diecezjalne, 
ul. Ks . Biskupa Dominika 11, 
czynne wt.-sob. w g. 11-16, w 
niedz. 10-17. 
PUCK. Ziemi Puckiej, pon.-pt. w 
g. 9-12 i 14-16.30, sob., niedz. i 
św. 9-13, wt.-nieczynne 
WDZYDZE. Park Etnograficzny, 
wg. 9-16 (pon. nieczynne) 
WIELE. Ziemi Zaborskiej, w g. 9-
16 
HEL. R ybolówstwa, w g. 10-18 
GNIEW. Muzeum Archeologicz
ne. Zamek, wg. 10-17 (oprócz 
pon.) 
Sl:AROGARD. Ziemi Kociew
skiej, pon .-pt. w g. 10-15, niedz. 
10-14 

10.50 Informacje kulturalne; 
11.15 Wiadomości giełdowe; 
11.50 Horoskop; 12.10 Co w tra
wie piszczy - goście Radia AR
net; 1235 Serwis lokalny; 12.45 
Kwadrans dla ... ; 13.35 Serwis 
sportowy; 14.05-18.00 Popołu
dnie 7. Radiem ARnet - prowadzi 
Adam Czajkowski; 14.45 Pedał -
magazyn dla zmotoryzowanych; 
17 .1 S Konkurs - Hobby The 
One; 18.05-20.00 Muzyka non 
stop; 20.05-0.00 Piątkowa hu
lanka; 0.05-6.00 Muzyka non
stop 

-.: :JLA DJQ " 
EL 

UKF 73 .I MHz stereo 

Serwisy informacyjne: 

Pełne wydanie serwisu lokal. 
kraj - świat - 6.00, 7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00; Ko
munikaty reklamowe - 7 22, 822, 
9.22, 11.50, 12.22, 1322, 1422, 
15.22, 17 .50; Ogłoszenia drobne 
- 7.50, 8.50, 9.50, 11.50, 12.50, 
13.50, 14.50, 15.50, 17.50. 

Fot. z serwisu orga11izatoró11 

ELBLĄG. Państwowe, bui\~ar 
Zyg'Nł"ta Augusta. Wystawy ar
cheologiczne. Nim powstał Elbląg. 
Dzieje Elbląga 1237-1947. Elblą
skie rzemiosło artystyczne XVll
XIX wiek. Sztuka sakralna Elblą
ga i okolic. Truso i Elbląg - arche
ologia olśniewa, wg. 8-16 
KWIDZYN. Zamkowe, ul. Kate
dralna I. wg. 9-15 
MALBORK. Zamkowe, ul. Hib
nera 17.w g. 9-15 
FROMBORK. M. Kopernika. Wy
stawy: Frombork w zał>ytkach kul
tury materialnej., w g. 9-16 
SZTIJTOWO. Muzeum Stutthof, 
wg. 8-18 
GDAŃSK 
Zeidler Art Gal.I.ery, ul. Długa 81 -
stała kolekcja dziel sztuki dawnej 
polskiego i europejskiego kręgu 
kulturowego . Gieorgij Pietrowicz 
(1914-1971) 
ul. Ogarna 65 - kolekcja rysunku i 
grafiki - rosyjscy artyści 
ul. Długa 35 - Gościnnie w Rosyj
skim Domu Informacji i Kultury 
artyści z prywatnej kolekcji. 
Galerie czynne codz. wg. 10-18, 
sob. 11 -15, w niedz. nieczynne 
Salon Sztuki Wspólcrenej ,,Diora
ma" (były hotel „Monopol"', ul. 
Podbidańska) - wystawa malar
stwa artystów Wybrzeża, pon.-pt. 
wg. 11-18, sob. g. 11-15 
Gdaóska Galeria Fotografii (ul. 
Grobla I róg św. Ducha) - prace 
słuchaczy Studium Fotografii 
ZPAF. Pon.-piąt. 11 -18, z przerwą 
13.30-14 
Galeria u Literatów, ul. Mariacka 
50 - wystawa malarstwa Jana Miś
ka pt. ,,Las Ardeński", czynna co
dziennie wg. 11-18 
Galeńa Sztuki - .,Sień Biała" , ul. 
Długi Targ 36 - malarstwo z cyklu 

5.00-10.00 Blok RADIO EL NA 
DZIEŃ DOBRY; 5.40,6.40 - In
formacje drogowe; 630 Kronika 
wypadków; 7.30 Przegląd prasy 
lokalnej; 8.30 Informacje kultu
ralne; 8.40 Giełda pracy; 9.10 
Raport ekonomiczny; 930 .,Pra
sowanie" - przegląd czasopism; 
10.05 W dziesiątkę - audycja 
publicystyczna; 

11.11, 12.11, 13.11 3 x 11 - kon
kurs Radia El (cz. I, Il, li!); 
12.30 Informacje sportowe; 
12.40 Wędrówki z pezewodni
kiem;13.30 Informacje kultural
ne; 14.10, 15.10 Informacje dro
gowe; 13.35 W somo południe; 
14.11 Rozwiązanie konkursu 3 x 
I I; 14.40 Giełda pracy; 16.05-
17 .OO „Wydarzenia" - audycja 
reporterów; 17.10 Info rmacje 
sportowe; 17.15 „Magazyn" -
audycja tematyczna; 17.30 Kro
nika wypadków; 18.05 „Popary
stokracja" tMarcin Cimaszkie
wicz); 20.05 „Of da wal!" (Mar
cin Jastrzębski, Charico Poes); 
21.05 Top - mix; 22.05-5.00 
Nocne muzykowanie 

U rodził s ię czterdzieści 
dziewięć lat temu w Pu
erto Rico, a le już jako 
pięciolatek przyjechał z 

rodzicami do Nowego Jorku . 
Od urodzenia jest niewidomy . 
Na gitarze gra od szóstego roku 
życia. 

Ten wirtuoz i piosenkarz, 
uznawany za jednego z najlep
szych gitarzystów świata, ma na 
koncie wiele nagród (m.in. sze
ściokrotnie otrzymywał presti
żową nagrodę Grammy), a w 
dorobku wiele płyt. Siedem lat 
temu był gościem sopockiego 
festiwalu. Teraz odwiedza So
pot po raz drugi, a wystąpi nie 
w Operze Leśnej tylko na kor
tach Sopockiego Klubu Teniso
wego. Jego koncert (na rzec z 
Fundacji „Sprawni inaczej"), w 
niedzielę, o godz. 20, uświetni 
inaugurację XXXIV hfo;dzyna
rodowego Turnieju Weteranów 
Heve li us Breving Company 
LTD. 

(aj) 

~ u;n;ie"'ch -dziecki" lamny Ko
niecznej, czynna codziennie wg. 
12-18 
Galeria ,,Złota Kamienica" (Długi 
Targ 41 /42) - malarstwo, grafika, 
rzeźba. Czynna codz. w g. 11 -18. 
Galeria Malarzy Gdańskich PA
LOWA (ul. Długa 47 - kawiarnia 
„Palowa") - wystawa zbiorowa 
malarstwa i rysunku - I Domini
kański Salon Artystyczny (zbioro
wa), czynna codz. w g. J 1-22 
Klub Mestwina, ul. Straganiarska 
21/22 · wystawa malarstwa Stani
sława Chmielewskiego. czynna 
co<lz. wg. 14-22 
Galeńa Żak, ul Wały Jagielloń
skie 1) - ekspozycja rzcżby Doroty 
Białczak pt. .,Człowiek uwikłany" 
oraz wystawa malarstwa i rysunku 
Kuby Ox.isa.Czynna codz. w g. 9-
19 
Autorska Galeria Rzeźby, Gdańsk, 
ul. Pomorska 68 d - wystawa au
torska Józefa Sarnowskiego. 
Czynna codz. wg. I l -18 
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad 
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul. 
Bytowska la) - czynna od godz. 
10-15 
SOPOT: Autorska „Herman", 
Boh . Monte Cassino 44, tel. 51-
16-72 - wystawa z kolekcji galerii, 
pn.-pt. wg. 12-18 
GDYNIA 
Galeria „Cyganeria" (ul. 3 Maja 
27, tel. 20-87-38) wystawa prac 
Kazimierza Ostrowskiego 
Galeria • .BiM-ART' Hotel Gdynia 
(sala restauracyjna) - wystawa pla
styczna - .,Marek Wróbel - malar
stwo" 
Galeria Telewizyjna (ul. Derdow
skiego 11, tel. 21-91-78) 
Galeria 78 tul. Świętojańska) 

RA O I O 
GDAŃSK 

UKF 67.85: 103.7 MHz stereo 

Wiadomości co godzinę całą dobę; 
rybacka prognoza pogody w pr. I: 
0.58, 6.20 , 13.05, 21.05 

5.00 - 9.00 Studio Bałtyk a w 
nim: 5.15, 6.15, 7 .15, 8.15 lnfor
macje miejskie, 6 .10 Kronika 
policyjna, 7.10 Wiadomości spo
rtowe, 7 .35Au to opel radio, 
7.45, 8.45 RaLiiowa giełda pracy; 
9.05 Radio biznes; 9.45, 12.45, 
14.45, 16.45 Dziś telefon, dziś 
ogłoszen ie; 10.05 Wakacyjne 
Studio 5 ; 11.30 Powieść na lato: 
K . Ncpomucka - ,,Florida Sto
ry"; 14.00 - 17 .OO Studio Bałtyk 
a w nim: 14.15, 15.15, 16.15 ln
fonnacje miejskie. 16.10 Wiado
mości sportowe;17.05 Punkt wi
dzenia; 17 .45 Radiowa giełda 
pracy; 18.05 Czy mnie jeszcze 
pamiętasz; 20.05 Radio mło
dych; 22.00 Radio BBC; 23.05 
Nocne czajenie; 23.45 Noc i po
ezja; 0.05 Radio nocą - Muzyka 
retro; 4.05 Muzyka przed świta
niem 

11Yiddish songs" 
w Teatrze 11Atelier" 

Balladami żydowskimi w 
języku jidysz, z polskim ko
mentarzem, w ciekawym 
opracowaniu muzycznym i 
znakomitym wykonaniu An
dre Ochodlo otwiera Teatr 
,,Atelier" letni sezon w swej 
wakacyjnej s iedzibie. Na 
scenie w pawilonie usytuo
wanym naprzeciw Grand 
Hotelu, już na plaży, aż do 
połowy września odbywać 
się będą spektakle pod ha
słem „Lato Teatralne Sopot 
' 94". Piosenki żydowskie 
usłyszymy w sobotni i nie
dzielny wieczór. 

Andre Ochodlo prezento
wał ten recital już wielokrot
nie w kraju i za granicą zdo
bywając główną nagrodę na 
festiwalu piosenki aktorskiej 
we Frankfurcie. Wkrótce po
jawi się płyta kompaktowa z 
tymi utworami. Autorką no
wej, pięknej i stylowej sce
nografii do tego programu 
jest Elżbieta Daszkowska
Witczyńska. 

Muzyka 
organowa 

(aj) 

Trwa XXXVII Międzynarodo
wy Festiwal Muzyki Organowej 
w Katedrze Oliwskiej. Dzisiaj -
kolejny festiwalowy wieczór (jak. 
zawsze o godz. 20) i spotkanie z 
kolejnym wirtuozem. Będzie nim 
Eugeniusz Wawrzyniak, absol
went AM Poznaniu i Konserwa
torium Królewskiego w Brukseli . 
Trzydziestodwuletni muzyk od 
czterech lat jest organistą tytular
nym w kościele Notre Dame de 
Misericordie w Charleroi, gdzie 
również naucza w klasie fortepia
nu i organów. 

W Oliwie wykona utwory Ce
sara Francka, Mieczysława Su
rzyńskiego, Jehana Alaina, Loui
sa Vieme i Charlesa M . Widora. 

Trwają również III Pelpliń
skie Koncerty Muzyki Kameral
nej i Organowej. W najbliższą 
niedzielę o godz. 17 w Bazylice 
Katedralnej wystąpi Rosetum 
Musicum w składzie: Jolanta 
Grzona (sopran), Jarosław Re
gliński (lutnia) i Krzysztąf 
Dampc (flety proste). (aJI 

BO o6ra~ów 
Umiastowskiego 

.,Album reprodukcji obra
zów Andrzeja Umiastowskiego 
może stać się bestsellerem.( ... ) 
To malarstwo opowiada o 
skarleniu. To malarstwo jest z 
pewnością ważnym głosem w 
rozmowie o imieniu naszego 
czasu. O tym.jacy jesteśmy." 

To słowa Adama Michnika, 
przywołane z katalogu wysta
wy czynnej od tygodnia w sa
lonach Państwowej Galerii 
Sztuki w Sopocie. 80 prezento
wanych tu obrazów gdańskiego 
artysty to plon dziesięciu lat je
go twórczości. W tym czasie 
zyskał zasłużone uznanie. Jest 
bowiem jedną z niekwestiono
wanych indywidualności 
współczesnej polskiej plastyki. 
Sopocka ekspozycja to piękna 
wizytówka dotychczasowych 
dokonań malarskich Andrzeja 
Umiastowskiego . Dla wrażli 
wego odbiorcy - okazja prze
śledzenia, jak zmienia się arty
styczna wizja rzeczywistości .. 

(aJ) 

5.50 Lektura na dzień dobry; 
od 6.00 do O.OO (co godzin~): 
Wiadomości; od 6.30 o 18. 30. 
Skrót wiadomości; 6.10, 7.10, 
8.10, 11.10, 14.10, 16.10, 
17.10, 20.10 Wiadomości lo
kalne; 6.43 Ewangelia; 6.52 
Przeg ląd prasy: 7 .25 Patron 
dn ia; 7.44 Wykop drogowy; 
7 .40 Serwis sportowy; 8.40 
Serwis ekonomicz ny; 9.35 
Gość Plusa; 10.35 Plusowy 
koktajl plażowy; 12.40 Roz
mowy pewnej pani z pewnym 
księdzem; 13.40 Propozycje 
kulturalne; 15.40 Serwis eko
nomiczny; 15.44 Wykop dro
gowy; 18.40 Serwis sportowy; 
18.52 Religia, etyka, Kościół -
przegląd tygodników; 19.40 
P luszowy kącik ; 20.50 Lektu
ra na wieczór; 21.00 Legendy 
rock'n'rolla; 21.15 Ewangelia 
z komentarzem; 23.10 Muzyka 
po ciemnku; 0.10 Grać każdy 
może; 4.00 Poranek muzyczny 
Radia Plus 
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TV 
I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.05 „Duch z Canterville" - film 

1>rodLpolsldej [ 27 min, 1967 r. 
J rei. Ewa i l'Leslaw Petelscy, 
wyk. Czesław \\lollejko, Ale
ksander DLwonkowsld, Barha
ni Ludw iłanka, Jan Ciedersk.i 

8 JO Kawa czy ht•rbata? /ul I 
I.J.00 Wiadomoś.:i 
9.IU Program dla d1JC.•c1 „Ciuchcia" 

orał „Zamek Eureki" /83/ - se
rial prod. U SA 

0.05 „Mlud1:i jd:dLcy /2/ - serial 
prod. lJSA 

0.55 ~1uzyctna Jedyni-a 
I .OO Smoczek czy grzechotka ? 
1.20 Starting Bu~iness English /IO/ -

ję,yk angiebli dla średnio zaa
wansowany,h 

1.30 Lato z Magazynem Notowań - Z 
Ż)cia skalniaka 

2.00 Wiadomości 
12.10 Telewizja Edukacyjna - ,,Jak w 

c1e~kim filmie" 
13 55 Program dnia 

7 .30 Panorama 
7 .35 Pejzaże 
7.40 Przygody Supermana - se-

rial anim. prod. USA 
8.05 Program lokalny 
8.35 Powitanie 
8AO Sport na żywo 
9.00 „Transmisja obrad Sejmu 

i.i.oo Panorama 
14.15 l\.tultihobby 
1.i.45 Ojczyzna - polszczyzna 

Władysław - Piotr - Paweł 
15.00 Powitanie 

TV ----- .·- . 
POLONIA 

7.30 Panorama 
7.35 Program dnia 
7.40 „Pole niczyje" /5/ost. I se

rial TVP 
8.40 Bilans - magazyn rz:1dowy 
9.00 Słoneczne studio - pro

gram dla d1ied 
9.30 Wakacyjna przygoda: ,,Sa

mochodzik i Templariu
sze" /4/ serial dla młodych 

I widzów 
JO.OO - 12. OO Jest lato. a w nim 
10.15 „Na kłopoty Bednarski" 

/2/ odc. pt. ,.BurSLtynowe 
serce" 

11 .05 Jest lato. 
11.15 Gra - teleturniej 
11.45 Jest lato. 
12.00 Wiadomości 
12.10 „07 zgłoś się" odc. pt. 

,,Ślad rękawiczki" 
13.30 Historia - wspókzesność: 

TELE 
TOP 

5.35 „Riptide" - serial sensa- I 
cyjny 

6.30 „Maria" - serial obycza-
jowy 

7 .20 Teledyski 
8.00 Puls miasta - serwis in

formacyjny 
8.15 „Yattaman" • serial ani

mowany dla dzieci 
8.45 „Syrenka Mako" - serial 

animowany 
9.05 Magiczne igraszki - serial 
9JO „Riptide" - serial sensa

cyjny 
JOJO „Prawo do narodzin" · 1 

serial 
11 .30 „Magnum" - serial sensa

cyjny 
12.25 „Cierpieć z miłości" - te

lenowela 
13 .OO Teledyski 
13 .15 Gospodarze koszalińskie

go 
13.35 Żuki - program muzycz-

ny 

Telewizja zastrzega sobie 
prawo zmiany programu 

7 .OO „Zabójczy skarb" - film 
sensacyjny prod. USA 

8.45 Dzień dobry Trójmiasto 

9 .OO Zapowiedź programu 

9.05 „Baśnie i waśnie" - film 
animowany 

9.30 Natura! Wonders of Eu-
rope 

IOJO „Pies, kot i ... " - film ani
mowany 

I l .25 Zakupy w Mango 
11.55 W samo południe - ser

wis informacyjny 
12.05 Giełda pracy 
12.10 Notatnik konsumenta 
12.15 „Nie lubię poniedziałku" 

· film produkcji polskiej, 
rei.. Tadeusz Chmielew
ski 

14.25 Kocia muzyka 
15.00 Nowiny i pogoda - ser

wis informacyjny 
15.10 Giełda pracy 

8.05 Dzień dobry, tu Gdańsk 
8.35 Trójmiejski serwis informa

cyjny 
8.45 „Różowa dama" - serial fil

mowy (powt. z czwartku) 
9.35 Przegląd tygodnia Warszaw

skiego Ośrodka Telewizyjnego 
JO.OS Weekend z wędką - magazyn 

dla wędkarzy (powt .) 
10.20 Handel i handelek 
10.30 Archiwum morza (powt.) 
IO.SU Polskie seriale: ,,Daleko od 

szosy" - odc. 2/7 
12.05 „Wspaniały Duke" - film 

muz. USA (powt.) 
13.30 TV Polonia 

16.00 Program dnia 
16.05 Panorama 
16. IO Nowalijki 
16.15 „45 minut" - program dla 

młodzieży 

17.00 Teleexpress 
17 .15 Rozmowy o nadziei 
17.30 Dookoła świata 
18.03 PANORAMA 
18.30 Co, gdzie, kiedy w Trójmie-

ście 

i.i.oo Kino letnie „Piłkarski poker" -
film fab. prod. polskiej /1989 r, 
l02min/ re.i:. JanusL Zaorski 
W)k. Janusz Gajos, '.\lalgorza
ta Piecz)ńska. \larian Opania I 

15.05 „Broń XX wieku" /4/ · 
Skrzydła ponad morzami„ 

15.35" Przygody Supermana,, · 
serial anim. prod. USA 
/powt. I 

Operacja„Ostra Brama" 

t.i.oo Zwyczajny człowiek - cykl I 
reporterski: ,,Szach życiu" 

14.30 Polska dziś - program pu
blicystyczny 

15.55 Powitanie, program dnia 

14.10 Papież w Koszalinie 
15 .05 Magazyn sportowy 
15.35 No Limits 1

15.20 M-3 - Magazyn muzycz
ny młodych 

18.45 Program publ. 
19.00 Pętla czasu - program mu

zyczny z udziałem młodzieży 
19 .30 Wiadomości 

16.00 Dla dzieci . .Ale cyrr..·· oraz film z 
serii „Były sobie Ameryki" /8/ 
,.Witaj,Amer:ko!" 

1650 Muzycma Jedynka 
17 .OO Teleexpress 
17.:~0 W kinie i na kasecie 
17 .40 „Tata, a Marcin powied1ial. " -

Raz tak. rat siak 
18.00 Randka w ciemno 
18 .45 Zulu Gula. ~1iedziana 13 
19.00 Wi.:czorynl.a 
19.30 Wiadomośd 

16.00 „Odlecieć stąd" /32/ - serial 
prod. USA 

17.00 SeriaJ dok . 
17 30 Jeden z dziesięciu - teletur-

niej 
18 .OO Panorama 
18.03 PANORAMA 
18.30 Co, gdzie, kiedy w Trój-

mieście 

18 .45 Program publicystyczny 
19 .OO Pętla czasu 
19.30„Wielka Brytania od środ· 

ka" - serial dok. prod. ang. 

16.00-19. ISJestlato.awnim: 
16.25 „Samochodzik i templariu-

sze" /5/ost. / serial 
17 .OO Telexpress 
17.15 Jest lato. 
17.30 „Przygody Pana Michała" 

/'}./ serial TVP 
18.00 Jest lato. 
18 .30 Miliard w rozumie 
19.00 Jest lato. 
19 .15 Dobranocka 
19 .30 Wiadomości 

16.15 „Yattaman" - serial ani
mowany 

16.45 „Syrenka Mako" - serial 
animowany 

17 .05 „Magiczne igrasL:ki" - se
rial 

17 .30 Puls miasta - serwis in
formacyjny 

18.05 „Riptide" - serial sensa
cyjny 

19.05 „Prawo do narodzin" -
serial 

20.10 „Punktualnf' /Clockwise/ • I 20.00 Panorama 

film fab. _pr~d. a?giels~iej W.IOEOL - elbląsko-olsztyńsk1 
/1986 r, 9.mm/ rez. Christo- magazyn telewizyjny 
pher \lorahan '~?k. Joh~ 20.30 Kontury. publ. kult. 
Cleese, Penelope \\ 1lton. Ah- 21.00 Panorama 

20.00 Hity satelity 
20.20 Przegląd kulturalny 
21 .OO Panorama 

I 20.05 „Manuela" • serial 
21.55 Puls miasta - serwis 

21 .25 Gość TV Polonia 

son Steadmon 21 .30 Sport 
21.40 •. Polskie drogi" /9/ serial 

TVP 
21.45 Puls dnia 21.40 Program rozrywkowy 23.15 ,.Rozkoszna dziewczyna" -
22.10 3 x Pink Floyd 22.15 „Przystanek Alaska" /52/ - program rozrywkowy cz. 2 
22.20 Program art)'St',·czny serial prod. USA I O 05 Pr bot 

· 23.00 Przystanek Dwójki · ogram na so ę 
23.00 Wiadomości 23_10 Teatr Komedii i Farsy An- 0.10 „Barbara i Jan·· /2/ serial 

23.10 „Zaginiony" ~lissing/ • film d.rzej. Janusz Kondratiukowie TVP I 
fab. prod. l:SA /1982 r. 118 „ Remont" reż. Janusz Kon- I O .40 Życie moje - program pu-
mi n/ reż. Constantin Costa dratiuk wyk. Zofia Merle, blicystyki spolecmej odc. 
Ganas W)k. Jack Lemmon. Piotr Fronczewski, Jerzy Ka- pt. ,,Choroba'' I 
Sissy Spacek. John Shca mas, Krzysztof Tyniec[ spek· 1.30 „Królowa Bona'' /1/12/ se-

1.10 Koncert taklz l987rokul rial TVP reż. Janusl Ma-
.., oo Zak · · O.IO Panorama J·ewsk1', wyst. Aleksandra -· onczeme programu 

0.15 Koncerty_rocko;:ve śląska, Zdzisław Kozień. 

9.30 „Ksi~żniczka Pacyfiku"'· serial 
10.30 „Sąsiedzi" - serial 
I I .OO ,.Cienie namiętności" - serial 
11.55 „5 x 5" • teleturniej 
12.30 . .Pod słońcem Kalifornii" - serial 
13.30 . .Księżniczka Pacyfiku" - serial 
14.30 „Supcrboy'' • serial 
15.05 „Bonanza" - serial 
16.00 „Star Trek - nascępne pokole

nie- - serial 
17.00 • .5:,; 5'' - teleturniej 
17.30 Studio sport: piłka nożna - MŚ 

USA '94 
18.00 „ldż na całość!" - teleturniej 
19.00 Wiadomości 
19.15 ~lagazyn regionalny 
1935 „Kolo fortuny" - teleturniej 
20.15 „Mały Nikita" - film sensacyj-

ny, USA 1987, reż. Richard 
Benjamin. (93 min) 

22.15 „Władcy dyscypliny"' - dramat 
obyczajowy, USA 1982, reż. 
Franc Roddam. (98 min) 

0.10 „Rozkosze seksu" • komedia 
erotvczna. USA 198-ł (89 min) 

1.45 ,Jo ho paura" - thriller. Wiochy, 
reż. Damiana Damiani 

J .05 ,.Odlec,1ec stąd /32/ - senat / Jerzy Zelnik, Anna Dymna 
prod. USA 2 ..,0 Zak . . 

1.50 Zakończenie programu .• oncze111e programu 

1-
221! 

9.00 Trening z DSF (powt.) 
9.30 żeglarstwo: zawody w Kieł 

10.15 Mistrzowie sportu: Edwin 
Moses 

10.30 Lekkoatletyka: Mistrzostwa 
~iemiec (powt.) 

11.30 Magazyn piłkarski (powt.) 
12.00 ,.Powerplay" (powt.) 
12.30 „Monster Trucks" (powt.) 
13.30 Magazyn sportowy (pov.1.) 
15.00 Trening z DSF 
15.30 Magazyn tenisowy 
16.00 Kolarstwo (powt.) 
16.30 „Najsłynniejsze stadiony spo-

rtowe" (powt.) 
17.00 Magazyn sportowy (powt.) 
18.00 ,.Powerplay" - sportowy show 
18.30 Magazyn sportowy 
1955 Wiadomości sportowe 
20.00 ... ~ajstynniejsze stadiony spo

rtowe" - Aston Villa 
2030 „Ring wolny" (pow1.) 
22.00 „Ring wolny": wrestling męż

czyzn (WCW) 
22.45 Wiadomości sportowe 
23.00 Mag. sportów motorowych 

O.OO „Ring wolny" - wrestling 

8.30 Gimnastyka 
9.00 Magazyn golfowy 

10.00 Kolarstwo: Tour de France 
I I.OO Tenis: turniej A TP Swiss 

Open (na żywo) 
14.00 Formula 1: GP Anglii - I tre

ning czasowy (na żywo) 
15.00 Kolarstwo: Tour de France 

(na żywo) 
1650 Tenis: turniej ATP Swiss 

Open (na żywo) 
18.00 Magazyn wyścigów motocy

klowych 
18.30 Magazyn sportów motoro

wych 
19.30 Wiadomości sportowe 
20.00 Formula l: GP Anglii - I tre

ning czasowy (najważniejsze 
wydarzenia) 

21.00 Szermierka: MŚ w Atenach 
(najważniejsze wydarzenia) 

22.00 Kolarstwo: Tour de France 
(najważniejsze wydarzenia) 

23.00 Boks: walki zawodowców 
O.OO Magazyn golfowy 
1.00 Magazyn wyścigów motocy

klowych 

·--·PRO 
7 

22.15 Casta dha • pamięci ;\la-
rii Callas 

0.25 Puls miasta - serwis 
0.30 Globtroter 
I.OO „Mój ojciec. mój pan" -

obycz. wioski, 1977 
3 .I O Teledyski 

ATV 
17.30 „Krecik i orzeł" - film anim. 
18 .OO Konkurs dla dziec i 
19 .05 „Kim ba - biały lew" ( 12) -

serial rysunkowy 
18 .30 „Santa Barbara" - serial 
19.15 Konkurs filmowy 
19.20 „Byle do poniedziałku" 

(46) · komedia 
19.45 Do trzech klipów sztuka 

20.00 Fort Boyard - teleatrakcja I 
2 !JO . .Podejrzenie" - thriller, USA 
23.10 Co nai. czeka? 

DISCO_VERY 

17 .OO Zebry - film przyrodn. 

18 .OO Przewidywanie wybuchów 

wulkanu - film dok. 

19 .OO Poza rok 2000 - magazyn 

popularnonaukowy 

20.00 Krew. pot i chwała: 

Historia sportu - serial 
dok. 

21 .00 Przewodnik podróży na 

Wschód: Hongkong -

serial krajozn. 
22.00 The Munro Show - serial 

krajoznawczy 

22.30 Wyzwanie móu: 

Nic !egal ny handel 

zwiem;tami - serial dok. 

23 .OO Jak ochronić żurawie? -

film dok. 

23.30 Charlie Bravo: Policja w 
akcji - serial dok. 

O.OO Skrzydła nad światem: 

Historia lotnictwa - serial 

dok. 

- -~-TNJ'~~ 

12.00 „Proszę o uśmiech"' (powt.) 5.30 ,,Dzień dobry Niemcy" - maga- 6.45 ,,Akademia policyjna" 6.00 - 17 .OO Blok filmów 

12.30 Blok filmów animowanych zyn poranny 7 .OO ,Jnspektor Gadget" animowanych dla dzieci 
12.35 Vampy 9.05 „Potrzebna pomoc". serial 7 25 ,.Między nami,ja.skiniowcami" 17.00 „Centurioni" - serial animo-

12.40 .,Przygody Dawida" IO.OO „Piękni i bogaci" - serial 7.55 ,.Domek na prerii" - serial wany (A/H) 
13.05 Vampy 10.30 „Czas tęsknoty" - serial 8.55 ,,Lindenau" - talkshow 1730 „Fantastyczna czwórka" -

13.10 „Dzieci z Berghof' 11.00 ,.Właściwa cena" - show 9.55 „Gliniarz i prokurator" - se- serial animowany (A/H) 

13.35 Vampy 1130 ,.Pojedynek rodzinny"_ tele- rial (powty. ze środy) 18.00 ,,Jetsonowie" - serial animo-

13.40 ,,Foofur" turniej familijny 1135 ,,Bill Cosby Show" - serial wany (A/S) 
• 12 oo p k 12" · f 1830 „Flinstonowie" - serial ani-

14.05 ,.Cupidospace' . ,, un t - magazyn Ili or- 12.05 „Agentka mimo woli" - se-
14.20 Vampy macyjny rial mowany (A/F) 

1230 H. · s · fi ldó " 19.00 „Wieczór z Bugsem i Daffy" 
14.25 „Pandy" (powt. z godz. 08.35) ,, 1stona pnng ie w - se- 13.00 ,,Hotel" - serial 
1450 Vampy rial 14.00 „Arabella Kiesbauer" - tal- - serial animowany (NS), 

13 b " ·a1 20.00 Filmowy wieczór TNT na 
14.55 ,,Rock'n Cop" .15 „Santa Bar ara - sen kshow temat: ,,Upiorne koszmary": 
15_20 Vampy 14.10 „Morderstwa to jej hobby" - 15.00 ,,Dynastia" - serial „The House of the Seven 

15.25 '.Kidd VI.deo" serial 16.00 „Domek na prerii"· serial H k „ f'I . aw s - 1 m sensacyjny, 
1550 V 15.00 „liona Christen": mania zaku- 17.00 „Trick 7" - filmy animowa- USA 1959 , reż. Richard 

ampy pów ne: 
15.55 K1'd'n Play" Thorpe, wyst.: Robert Tay-

., 16.00 „Hans Meiser": dzieci promi- 17.05 ,,Akademia policyJ·na" 
16.20 V lor, Linda Christian, David 

ampy nentów , 17.30 ,,Przygody Tiny Toon" 
16.25 C 'd " Kossoff, Nicole Maurey i in . 

.. up1 ospace 17.00 „Kto tu jest szefem?" - serial 18.00 ,,Między nami, j'ask.iniowca-
1635 P ,. (88 min) Grupa przestępców 

.. opeye 17 .30 „Strasznie miła rodzinka" - se- mi" 
6 ) fil prowadzi poszukiwania 

1 .45 ,.The Critical List" (osi. - 1 m rial 18.30 ,,Nasz głośny dom'' - serial 
1978 · Lo skarbu ukrytego przez nazi-

sensacyjny, USA , rez. u 18.00 „Piękni i bogaci" - serial (po- 19.00 ,,Inny świat" - serial 
A · LI d B · dges stów ... (A/FIN) 

ntomo, wyst.: oy n , wt. z godz. 10.00) 1930 . .Bill Cosby Show'' - serial 21.40 „The Unknown Man" _ film 
Melinda Dillon, Buddy Ebsen, 18.30 ,,Explosiv - flesz" - magazyn 20.00 Wiadomości sensacyjny, USA 1951, reż. 
Robert Wagner i in. (92 min) 18.45 Wiadomości 20.15 „Tora! Tora! Tora!"- dramat Richard Thorpe, wyst.: Wal-

18.25 „Proszę o uśmiech" 19.10 ,,Explosiv" - magazyn wojenny, USA 1969, reż. Ri- ter Pidgeon, Barry Sullivan, 

18.55 Wiadomości 19.40 „Dobre czasy, zie czasy" - se- chard Fleischer, wyst.: Martin Ann Harding, Lewis Stone i 

19.05 „Pozdrowienia z zaświatów" - rial Balsam, Soh Yamamura, Jo- in. (83 min) Prawnik, drę-
serial 20.15 „Parada przebojów muzyk.i lu- seph Cotten, Wesley Addy i czony wyrzutami sumienia, 

20.00 Wiadomości dowej" - magazyn rozrywko- in. (101 min) Historia ataku usiłuje naprawić swoje „blę-
20.15 „Fort Defiance" - western, USA wy japońskiego na Pearl Harbor... dy" ... (A/F/N) 

1951, reż. John Rawlins, wyst.: Ben 21.15 „Gospoda Stangla" - serial 22.15 ,.Renegaci" - serial 23.15 „Beware, My Lovely" _ film 

Johnson, Dane Clark, Peter Graves, 21.45 ,.Pod jednym dachem" - serial 23.05 Wiadomości sensacyjny, USA 1952, reż. 

Traccy Roberts i in. (81 min) 22.10 „Co, proszę?" - show 23.15 ,,Na ostrzu noża" - film krymi- Harry Horner, wyst.: Robert 

21.55 Wiadomości 23.10 ,,Nocny show RTL" nalny, USA 1986, reż. Richard Ryan, Ida łupino, Taylor Hol-

22.05 ,.Piekło Manitoba" - western, O.OO Wiadomości Tuggle, wyst.: Anthony Mi- mes, Barbara Whiting i in. (74 
NiemJlliszp. 1965. reż. Sheldon 0.30 „Psychologia orgazmu" - me- chael Hall, Jenny Wright, Jeff min) Nieświadoma zagrożenia 

Reynolds (89 min) miecki film erotyczny, 1970 Kober, Glynn Turman i in. (88 wdowa zatrudnia majstra-psy-

23.55 ,,A La Guerre Comrne A La Gu- (88 min) min) Miody chłopak po przy- chopatę ... (A/F/N) 

erre"- niem.-franc.-wtos. korne- 2.00 ,Jak Boga kocham" - korne- byciu do Los Angeles popada 0.40 „Talk About a Stranger" -

dia przygodowa. 1972, reż. Ber- dia, USA 1987, reż . Armyan wniezwykł~tarapa1)'.:.. . film sensacyjny, USA 1952. 

nard Borderie (79 min) Bernstein 0.50 ,,Nasz głosny dom - sena! reż . David Bradley 

16.25 Lato w mieście 20.00 Panorama 
16.40 Zapowiedź programu 
16.45 Baw się razem z nami 
17 .05 ,,Baśnie i waśnie" - film 
17.15 Lato w mieście 
17.30 Nowiny i pogoda 
17.40 Giełda pracy 
17.45 Notatnik konsumenta 
17.50 Na krańcach świata - pro

gram M. Kochańczyka 
18.25 Tygodnik sopocki 
19.00 „Smarkula" - komedia 

prod. polskiej 

20.30 Natural Wonders of Eu-

20.10 Gazeta olsztyńska - EOL - el
bląsko-olsztyński magazyn 
telewizyjny 

20.30 Kontury (publ. kult.) 
21.00 Gillette Sport 
21.30 „Partnerzy" - serial sens. 

prod. ang. odc. 23/24 
22.25 Punkt widzenia (powt.) 
22.55 Program publicystyczny 
23.15 TV Polonia 

POL -rrr 
rope 

21.35 Zakupy w Mango 
22.05 Lato w mieście 
22.20 Giełda pracy 

16.15 Powitanie 

22.25 „Do widzenia, do jutra" -
film produkcji polskiej, 
rez. Janusz Morgenstern 

0.25 Program dnia 

16.20 „Supermodelka", odc. 106 -
brazylijka telenowela 

17 .OO „Trybuna", odc. 33 - francu
ski serial obyczajowy 

17.30 „Szpital miejski", odc. 19 · 
serial 

18.30 Maga1yn 
19.00 Informacje 
19.20 Temat dnia - program publi

cystyczny 
19.30 ,,He-Man'', odc. 18- serial 

OJO „Trzeba zabić tę miłość" 
- film produkcji polskiej 

2.15 Na krańcach świata -
program M. Kochańczy
ka 

2.45 Zakupy w Mango 
20.00 „Więźniarki", odc. 35 -serial 
20.58 Infomacje 

3.10 Film fabularny prod. 
USA 

4.45 M-3 · Magazyn muzycz
ny 

6.45 Giełda pracy 
6.50 Gimnastyka poranna 

MTV 

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 Magazyn nowości filmo

wych (Ingo) Premiery, re
cenzje, analizy rynku, frag
menty filmów, wywiady 

17 .OO Wiadomości 
17.15 „3 From 1 ": trzy teledyski, 

które łączy wspólny wyko
nawca 

17.30 .Zadzwoń do MTV" 
18.00 Muzyczny non-stop 
20.00 Przeboje Paula Kinga 
21.00 „Najbardziej pożądane" 

(Ray Cokes) Prezenter MTV 
spełnia muzyczne życzenia 
telewidzów 

22.30 „Beavis i Butthead" - serial 
23.00 Raport Coca-Coli 
23.15 Magazyn nowości filmo

wych (Ingo) (cd.) 
23.30 Wiadomości 
23.45 „3 From !" (cd.) 

O.OO Magazyn mody 

8.05 Wiadomości tv kanadyjskiej 
835 „Światła Paryża" - magazyn 

aktualności paryskich 
9.00 Wiadomości Flesz 
9.05 „Czas obecny" (pawt.) 

IO.OO „Zdobywanie wiedzy" - ma
gazyn naukowy 

11.00 .,C' est tout coffe" - magazyn 
kulinarny 

11.35 „Pytania do mistrza" - tele-
turniej 

12.00 Wiadomości Flesz 
12.05 „Szansa dla piosenek" - show 
12.40 Prognoza pogody i wiadomości 
12.45 Wiadomości tv francuskiej 
13.05 ,,La maison Dcschenes" • se-

rial (powt.) 
1335 „Spectacle de la Saint Jean

Baptiste" 
15.00 „Współczesne ogrody" - ma-

gazyn ogrodniczy 
15.30 „Quelle histoire" 
16.00 Wiadomości 
16.10 „Vision 5" - magazyn popu

larnonaukowy 
16.25 „40 stopni w cieniu" . pro-

gram rozrywkowy 
18.30 Wiadomości 
1855 Przegląd prasy arabskiej 
19.00 „Światła Paryża" - magazyn 

aktualności paryskich 
19.25 Prognoza pogody dla pięciu 

kontynentów 
19.30 Wiadomości TV belgijskiej 
20.00 „Rozmaitości" 
20.55 Prognoza pogody dla pięciu 

kontynentów 
21.00 Wiadomości TV francuskiej 
2135 „Surprise sur prise" - pro

gram rozrywkowy 
23.05 ,,Zdobywanie wiedzy" - ma

gazyn naukowy 
O.OS Wiadomości TV francuskiej 
0.35 ,,Jeux de la francophonie" 

21.00 .,Capital City", odc. 23 - serial 
22.00 4x4 ·Mag.motoryzacyjny 
22.30 Informacje i biznes inform. 
23.00 „Horror Express Hiszpania-

Wielka Brytania", reż. Euge
nio Martin 

0.35 Pożegnanie 

NBC SUPER 
CHANNEL 

8.30 Wiadomości NBC 
9.00 Super sklep 

IO.OO ,,Rivera" - show 
11.00 .Jak zaplanować wakacje?" 
1130 ,.Właściwy czas" - magazyn 

publicystyczny 
12.00 „Dzisiaj w biznesie" - maga

zyn aktualnosci gospodar
czych 

13.00 • .Magazyn informacyjny 
13.30 „Dzień w biznesie" 
14.00 ,.Dzisiaj" - magazyn infor

macyjny 
14.30 ,.Kolo fortuny" 
17.30 „Wieczorem o biznesie" -

magazyn ekonomiczny 
18.00 Magazyn informacyjny 
19.00 Wiadomości ITN 
19.30 Studio sport: zawody moto-

rowe 
20.30 ,,Franta!" - debata polityczna 
21.30 ,,Jak się bawić?" 
22.00 Wiadomości ITN 
22.30 „Wieczór z Jay Leno" -

show 
23.30 „Rozmowy intymne" - tal-

kshow · 

" --_-_ »,..· RAI 
-- lJNCY 

935 ,,Nancy, Sonny & Co." - se
rial 

10.00 ,.Psy i koty" (,,Can.i e gatti") 
- wioski film fabularny, 
1952, reż. Leonardo De Mi
tri (50 min) 

11.00 Wiadomości Flesz 
1135 „Przydatne na co dzień" -

magazyn dla kobiet 
1225 Prognoza pogody 
1230 Wiadomości Flesz 
1235 „Kobieta w historii krymi-

nalnej" - serial 
13.30 Wiadomości 
14.00 Studio sport: MŚ w piłce 

nożnej - aktualności 

14.20 „Przychodzi mi na myśl" -
teleturniej 

14.25 „Valley of the Kings" • film 
przygodowy, USA 1954, 
reż. Robert Pirosh (86 min) 

15.55 -17.55 Wakacyjne popołu-
dnie z J edyn.ką: 

16.00 ,,Heidi" · film animowany 
16.40 „Chłopcy z Mundialu" -

film animowany 
17.05 „Niebezpieczna zatoka" -

serial 
17.30 ,,Między nami Jaskiniowca-

mi" - serial animowany 
17 .55 Dziś w Parlamencie 
18.00 Wiadomości 
18.20 „Podróż w czasie" - serial 
19.05 „Przychodzi mi na myśl" -

teleturniej 
19.50 Prognoza pogody 
20.00 Wiadomości 
20.40 „Pod niebem Rzymu" - pro- _, .. 

gram o modzie 
23.00 Wiadomości Flesz 
23.10 Koncert Orkiestry Symfo

nicznej Filharmonii z Sankt 
Petersburga 

0.05 Wiadomości 

wersJe językowe: (A) -angielska, (F). fińska, (Fr) • francuska, (N) - norweska, {S) - szwedzka,(*) • program w wersji dla meslyszących ,.,.... O tym programie szerzeJ w piątkowym dodatku TEUDZIENNIK 

Str. 9 

Adaptacja noweli Oskara Wilde' a (1854-1900) 
brytyjskiego „dandysa wszechczasów", mistrza paradoksu 
i salonowego dowcipu (,,Bajki", ,,Wachlarz Lady Winder
mere", poemat „Ballada o więzieniu w Reading"). Jest to 
opowieść o perypetiach pewnego arystokratycznego ducha 
zamieszkałego w starym zamczysku. 

Młodzi jeidicy (2) 
Serial powstał na fali sukcesu dwóch we

sternów skierowanych do młodLieżowej widowni: 
,,Młode strzelby" ( 1988) i ,,Młode strzelby II" (1990). 
Bohaterowie to grupa młodych ludzi poszukujących 
swego miejsca w życiu. Akcja rozgrywa się w 1960 ro
ku, gdy powstała słynna poczta konna - ,,Pony 
Express". Jej kurierzy przemierzali niebezpieczne s1la
ki pomiędzy Missouri i Sacramento. W drugim odcin
ku, grupa młodych jeźdźców po przeszkoleniu wyrusza 
na szlak. Kid stara się zażegnać ostry konflikt pomiędzy 
Langleyem a ,.Dzikim" Billem Hickockiem. 

Kino Letnie 
Piłkarski poker 

Laguna, dawniej słynny piłkarz, dziś sędzia, 
pogrąża się w alkoholizmie. Ma kłopoty osobiste, nie 
ufa żonie (Pieczyńska), jego obrzydzenie budzą też ma
nipulacje działaczy piłkarskich. Prezes klubu Powiśle, 
Kmita wraz z żoną Laguny namawiają sędziego do 
udziału w szalbierstwach. Ten zgadza się. Ma jednak 
własny, wyrafinowany plan. 

Kto pamięta Ministerstwo Głupich Kroków? 
Te Kroki wykonywał John Cleese (ur. 1939), wyśmie
nity brytyjski kornik. przez lata podpora słynnej grupy 
,,Monty Pythona". Cleese ukończył Uniwersytet Cam
bridge na wydziale prawa, ale jego przeznaczeniem sta
ło się rozśmieszanie publiczności swymi manierami ko
stycznego Anglika doprowadzonymi do absurdu. 

Zaginiony 
Lewicowy dziennikarz amerykański Charles 

Harman przebywający w jednym z krajów Ameryki Po
łudniowej zaginął w parę dni po wojskowym zamachu 
stanu. Na poszukiwanie wyrusza jego żona Beth i ojciec 
Ed - nowojorski biznesmen. Ambasada ameryka11ska 
deklaruje pomoc, ale z czasem okazuje się, że w spra
wie zniknięcia mogło mieć swój udział CIA. Film do
stał Złotą Palmę na festiwalu w Cannes w 1982 roku , a 
Jack Lemmon nagrodę za rolę męską. 

Casta Diva 
· pamięci Marii Callas 

W 1992 r., w 
15 rocznicę śmierci Marii 
Callas, w hołdzie tej nie
zapomnianej śpiewaczce 
odbył się w greckim Tea
trze Herodiona uroczysty 
koncert z udziałem naj
większych artystów ope
rowych i baletowych na
szych czasów. W progra
mie znalazły sic m.in. naj
sławniejsze arie z oper 
,,Łucja z Lammermoor", 

„Traviata", ,,Cyganeria". Wśród odtwórców zobaczymy 
Mariellę Devia (na zdjęciu), Rainę Kabaivanską, Danie
lę Dessi, Giuseppe Sabattini i Paolo Coni. Artyści śpie
wać będą z towarzyszeiem Stuttgarskiej Radiowej 
Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Gianluigi Gelme
tii. 

Odrobina lekkiego seksu zabarwionego dużą 
dawką humoru zapowiada niezłą zabawę. Scena z filmu. 

Opracowanie Bożena Kamińska 
Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna 
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Letni konkurs „Dziennika Bałtyckiego", w kt6rym wykorzystujemy samoprzylepne winietki, dodawane cło piątkowych 
wydań „DB", gromadzi w „Domu Prasy" cora:a: więcei laureatów. D:a:isiai po ra:a: pierwszy losować będ:a:iemy nagrody tygo· 
dnia (wartości ok. I O mln :a:ł - wyniki podamy w numer:a:e ponied:a:lałkowyml, Do ga:a:ety dołączyliśmy ponadto koleine wi· 
nletkl, które pomóc mogą w wielkiei - mieimy nad:a:ieję - wygranej. 

5:a:c:a:ęśliwców - ich pr:a:edmloty publikujemy poniiej - prosimy o :a:głos:a:enie się po nagrody lub kontakt telefonic:a:ny :a: 
biurem konkursu (nie później nii w ponled:a:iałek do god:a:. I 71, 

Gdmisk Morena. 
Dzisiaj nagrody dnia to: serwis 

do herbaty, ufundowany przez Za
kłady Porcelany Stołowej „Lubia
na" S .A. oraz zaproszenie na impre
zę „Do grającej szafy grosik 
wrzuć". 

W czwartek jako pierwsza po 
nagrodę (wyroby „Polleny Ewa" 
wartości J mln zt) zgłosiła się p. 

INEGRMATOR 

l!_TEKI 

GDAŃSK, .,Dominikańska", ul. 
Grnbl:J lll ł-6,tel.31-45-74 
WRZESZCZ . .,Centralna", ul. 
Grunwaldzka 52. tel. 41 -23-06 
Aptek\ pracujące non stop: 
GDANSK, ,,Dworcowa" - Dwo
rzec Clówn) 
PRZYMORZE, ul. Opolska 3: tel. 
56-38-22 
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 56-
92-71 
Sobota 1 niedziela: GDAŃSK, ul. 
Piwna 9 godz. 9-15; tel. 31-48-92 
MORENA. Nałkowskiej 3,sob. 8-
15, niedz. 1 św„ g. 9-13; tel. 47-
99-30 
ZASPA, ul. Żwirki i Wigury 4a, 
godz. 10-13: 
SOPOT, ,,Kuracyjna", al. Niepod
ległości 715 (tel. 51 -22-76) 
GDYNIA, apteka nr 19054. ul. 
Armii Krajowej 42, tel. 21 -00-32 
PRUSZCZ GD., ,.Łokietek, ul. 
Łokietka 5 , tel. 82-25-45 (dyżur 
nocny) 
KOLBUDY, ,,Nad Radunią", pl. 
Kaszubski 7, tel. 82-72-66 
CEDRYW.,tel.50 
PRZYWIDZ. tel. 112 
PSZCZÓŁKI, tel. 74 
KARTUZY, ul Kościuszki 17, 
tel. 81-32-13. wg. 8-20 
KOSCIERZYNA, pl. 1 Maja 19 
(całą dobę) 

STAROGARD GD .. ,,Nowa", os. 
Kopernika 18. tel. 223-49 
TCZEW. ,.Pomorska", ul. Jodło
wa 13. tel. 31 -67-55 
PELPLIN, ul. Kościuszki I la, tel. 
36-12-74 
SKARSZEWY, ul. Dworcowa 77. 
tel. 88-24-41 
GNIEW, ul. Marchlewskiego 17, 
tel. 35-15-44 
KALISKA, ul. Nowowiejska 5, 
tel. 892-44 
ZBLEWO, ul. Główna 25, tel. 42 
PSZCZóŁKI, tel. 74 
SKÓRCZ, ul. Sobieskiego 22, tel. 
82-42-20 
CZARNA WODA, ul. Mickiewi
cza, tel. 87-85-00 
WEJHEROWO, Przy Rynku (całą 
dobi;) 
ELBLĄG, ,,Vademecum", ul. 
Wy,pianskiego 17 
MALBORK, ,,Cefarm", ul. 17 
Man.:a I 
PASŁĘK, Leków Gotowych, pl. 
Grunwald,.ki 7 
KWIDZYN. ,,Cito'', ul Brater
stwa Narodów 
NOWY DWÓR GDAŃSKI. 
.,Morska", ul. Morska I 
BRANu:.WO. ,.Krókw1eck~", ul 
G<lr.n ka ' () Ą, 
GKJ'lci[A. ,,to<:. .)lTivk.~m , ;;l. 
Si..:nkiewica1 6 
SZTUM Zdrowie St.tum", ul 
\torawsl..1- ~o 

Fot. Ewa Czerwiliska 
Elżbieta Machlik. właścicielka kio
sku we Wrzeszczu. 

- Nigdy dotychczas nie miałam 
szczęścia w konkursach. dopiero te
raz los uśmiechnął się do mnie. I to 
jak szeroko! Zdobyłam już dwie na
grody „ Wieczoru" i jedną ,.Dzienni
ka" W ciągu jednego tygodnia' 

- Naklejki pochodziły z gazet 
w pani kiosku? 

OSTRE 
-;-DYŻURY 
GDAŃSK. 
Chirurgia i Interna - Szpital im. 
Kopernika, Gdańsk, ul. Nowe 
Ogrody 1/6; Okulistyka - Szpital 
Miejski, Gdańsk-Zaspa. ul. Jana 
Pawia Il nr 50 
GDYNIA. Szpital Miejski, ul. 
Wójta Radtkego I. tel. 20-75-01 
Morski, Redłowo, ul. Powstania 
Styczniowego I, tel. 22-00-51 
KARTUZY. Szpital Rejonowy, 
ul. Ceynowy 7, tel. 81-10-73. 81-
10-1 O - wszystkie oddziały dyżu
rnją całą dobę 
KOSCIERZYNA. Szpital Rejono
wy, ul. Kujacha 1, tel. 86-45-04, 
lekarz dyżurny - tel. 86-34-52. 
wszystkie oddziaty dyżurują cal..1 
dobę 
STAROGARD GD. Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych, 
ul. Skarszewska 7, tel. 234-21 
(centrala); Rejonowy, ul. Ście
giennego 7 - wszystkie oddziały 
dyżurują całą dobę 
TCZEW. Szpital Kolejowy. ul. I 
Maja 15. tel. 31-37-13; Miejski, 
ul. 30 Stycznia 57, tel. 31 -10-46; 
Chorób Wewn., ul. Paderewskie
go 11, tel. 31-02-16 
GNIEW. Rejonowy, ul. 7 Marca 
IO, tel. 35-23-47 
WEJHEROWO. Szpital Rejono
wy, 72-13-01, wszystkie oddziały 
dyżurują całą dobę 
ELBLĄG. 
- wewnętrzny, ZOZ, ul. Żerom 
skiego 
- chirurgia, Woj. Szpital Zespolo
ny, ul. Królewiecka 
- anestezjologia, Woj. Szpital Ze
spolony, ul. Królewiecka 
- polożniczo-gi nekologiczny, 
Woj. Szpital Zespolony, ul. Króle
wiecka 
- noworodki, Woj. Szpital Zespo
lony, ul. Królewiecka 
- dziecięcy, ZOZ, ul . 7,ernmskiego 
- okulistyka, psychiatria, chemio-
terapia, Woj. Szpital Zespolony, 
ul. Królewiecka 
- stacja dializ. ul. Zw. Jaszczur
czego 
- zakaźny, ZOZ, ul. Żeromskiego 

POGOTOWIA 
RATUNKOWE . 

i PRHCHODNIE 
GDAŃSK, ul. Aksamitna I - le
karz ogólny, gabinet zabiegowy 
dla dorosłych w wolne sob., niedz. 
i święta - całą dobę, w pozostalc 
dni w godl. 19-7 
- poradnia dla dzieci chorych i ga
binet zabiegowy w wolne sob., 
niedz. i świi;ta - całą dobę w pozo
stałe dni w godz. 19-7 
Ogłoszenia płatne: 
WYJAZDOWA POMOC LE
KARSKA, dzieci, dorośli, szcze
pienia, EKG; 57-63-25, 56-27-40 
LEKARZ DOMOWY, r\LKME 
DYK 31 89-5> 20-58 16 
?OGOTOWiE \'\ ETERYNA 
RYJNE - 983 (calndobowo) 
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT, 
tel 22-21 -48 (czynne ralą dob~) 
WRZtSZCZ, al. Zwyci1;stwa 49 

Oczywiście. 
„Dzienników'' otrzymuję 
przeważnie ok. 300-350, 
więc mam z czego wy
bierać. Choć czasem mąż 
mi mówi: Znowu zapo
mniałaś o prasie. Tym 
razem pamiętałam do
skonale. 

- Może pani kiosk 
jest W) jątkowo szczęśli
wy? 

- Na to wygląda! 
Zapraszam do niego, a 
znaleźć go obecnie nie 
jest trudno, gdyż cały zo
s tal oklejony ... samo
przylepnymi winietkami 
„DB". Coż. reklama 
dźwiguią handlu ... 

Z podobnego założe
nia wyszedł p. Joachim 
Lademann i ... nie żałuje. 
Dziś lub jutro wybierze 
(rzecz jasna dla żony) ja
kieś produkty „Polleny 
Ewa". 

- Jestem handlow
cem, mam na rynku we 
Wrzeszczu stoisko z ar
tykułami gospodarstwa 
domowego. Często uży- Sopot. 

J 
Fot. Maciej Kostun 

AGRODA DNIA ! 
Fundatorem nagrody 

w postaci serwisu 
do herbaty są w dniu 
dzisiejszym ZAKŁADY 

PORCEI.ANYSTOŁO\X/EJ 

W LUBIANIE, 
83-407 LUBIANA, 
woj. gdańskie, 

tel. (48-58) 86-37-84, 
fax (48-58) 86-37-85 

- czynne całą dobę 
- wypadki - 999 
- nagle zachorowania: tel. 32-29-
29, 41-10-00. 
Biuro Przewozów Sanitarnych -
32-39-24 lub centr. 32-30-76. 32-
36-14, 32-39-44 w. 236 
Ambulatorium chirurgiczne -
czynne całą dobę. 
- Laryngolog przyjmuje w dni po
wszednie wg. 19.30-7.30, w so
boty robocze 17.30-7 .30, w wolne 
soboty, niedzkle i święta - 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, 47-82-51 - nagle zacho
rowania, wypadki, ambulatorium 
chirurgiczne czynne całą dobę 
Przychodnia Międzyrejonowa, ul. 
Startowa 1 - w dni robocze w g. 
19-7.30 
- lekarz pediatra. lekarz ogólny w 
wolne sob„ nied7. i święta wg. 8-
8 oraz stomatolog w godz. 10-16, 
- gabinet zabiegowy dziecięcy w 
dni robocze wg. 19-7.30, w dni 
wolne od pracy wg. 8-8. 
- gabinet zabiegowy ogólny, w 
wolne sob., niedz. i święta wg. 8-
18. 
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wej
ście od ul. Mieszka I. Telefony: 
51 -11-56, 51 -24-55 i tel. alarm. 
999. Ambulatorium chirurgiczne 
czynne całą dobę. 
GDYNIA. ul. Żwirki i Wigury 14, 
czynne całą dobę - nagle zachoro
wania i przewozy chorych, tel. 20-
00-01, 20-00-02 - ambulatorium 
stomatologirzne czynne w g. 20-7 
OBŁUżE - Pod,tacja Działu Po
mocy Dorafoej, ul. Białowieska I 
(tel. 25- 19-99), dla mieszkańców 
dzielnic: Obłuże, Pogórze, Ohy
wie, gm. Kosakowo - pediatra. le
karz ogólny, gabinet chirurgicz
ny. czynne wg. 15.30-7 
PRUSZCZ GD., ul. Wojska Pol
skiego 9, tel. 82-24-00. alannowy 
999; Przychodnia rejonowa, ul. 
Wojska Polskiego 9, tel. 82-26-
45; Poradnie: Dziecięca, Rehabili
tacyjna. Medycyny Szkolnej, ul. 
Grunwaldzka 25, tel. 82-35-62. 
Poradnia Internistyczno-Cukrzy
cowa, ul. Grunwaldzka 25, td. 82 
22-82 
KARTUZY. tel. 999 
KOSCIERZYNA, ul. Skłodow
skiej I, tel. 86-30-00 
STAROGARD GD., ul. Ściegien
nego, tel. 220-33, 999; Przycho
dnia rejonowa. ul. Hallera 27 w g. 
8-16. tel. 234-16; 
TCZEW, ul. Wojska Polskiego 5, 
tel .H-32-55. 999; Przychodnia 
obwodowa, ul. Wojska Polskiego 
5, tel. 31 -37-78, Pogotowie ratun
kowe PKP. 31 -37-94 
GN.lliW, ul. 7 Marca 10, tel. 35-
26-99; Przychodnia Rcjoo.owa, ul. 
Kościuszki 2, tel. 35-22-38; Przy
chodnia Rejonowa, os. Witosa IO, 
tel. 35-28-38 
PELPLIN, Przychodnia rejonowa, 
os. 700-lccia 2, tcl 36-12-14 

n 

KALISKA, Ośrodek l.drowia, ul. 
Nowowiejska 5, tel. 891-32 
ZBLEWO, Ośrodek l.drowia, ul. 
Główna 17, tel. 32 
SKARSZEWY, Przychodnia rejo
nowa. ul. Dworcowa 11, tel. 88-
25-00 
PSZCZóŁK.I, Ośrodek Zdrowia. 
ul. 22 Lipca 8, tel. 55 
SKÓRCZ. Przychodnia rejonowa, 
ul. Główna, tel. 82-42-99 
CZARNA WODA, Ośrodek Zdro
wia, ul. Słowackiego, tel. 87-86-17 
WEJHEROWO, tel. 72-12-00, 
999 
ELBLĄG, ul. Bema (czynne całą 
dobę); wypadki 999; Woj. Szp. 
Zespolony ul. Królewiecka 146, 
tel. 34-41-11, dz. pomocy ambula
toryjnej - stomatolog, g. 19-7 (so
boty robocze od g. 15-7, niedziele 
i święta całą dobę), chirurg w dni 
powszednie, niedziele i święta ca
łą dobę: Woj. Przychodnia Skór
no-Wenerologiczna, ul. Zerom
skicgo 2, tel. 33-64-42, dyżury 
wenerologiczny i aids w każdy 
poniedziałek i czwartek oprócz 
dni świątecznych od g. 19 do 7 
Lecznica dla zwierząt, ul. Grun
waldzka 108, tel. 33-72-49 (całą 
dobę); Hotel dla psów. ul. Grun
waldzka 108 (całą dobę) 
BRANIEWO - wypadki 99 
KWIDZYN - wypadki 999, 39-09; 
Lecznica dla zwierząt, ul. War
szawska 112, tel. 38-61, g. 7-15; 
Pogotowie wet. g. 17-7 
MALBORK, ul. Słowackiego, 
wypadki 999, tel. 24-75 
SZTUM - wypadki 23-33 

POLIC.JA 

GDAŃSK, dyżury oficerów Ko
mendy Wojewódzkiej Policji, 1t:J. 
39-53-33; oficer dyżurny ruchu 
drogowego, tel. 31-92-12; oficer 
dyżurny Komendy Rejonowej Po
licji. tel. 38-62-22 (Straż Miejska 
31-30-11) 
SOPOT, dyżury oficerów Komen
dy Rejonowej Policji, tel. 51-30-
51, 997 (Straż Miejska. 52-20-21, 
w. 214) 
GDYNIA, Komenda Rejonowa w 
Gdyni, ul. Portowa 15, td. 997, 
oficer dyżurny 20-63-43 (Straż 
Miejska 20-82-86) 
PRUSZCZ GD .. 82-22-41, 997 
KOLBUDY, 82-72-70 
CEDRYW.,7 
PRZYWlDZ, 147 
KARTUZY, 81 -00-73, 997 
KOSCIERZYNA. 86-49-26, 997 
STAROGARD GD., 240-21. 997 
TCZEW. 31-13-00, 997: Policja 
Municypalna, tel. 31-39-61 
GNIEW, tel 35-22-07 
PELPLIN. tel. 19-98 
SKARSZEWY, tel. 88-42-07 
KALISKA. tel . 891 -07 
ZBLEWO, tel. 7 
SKÓRCZ, tel. 82-42-97 
CZARNA WODA, tel. 87-89-97 
WEJHEROWO, 72-54-74 do 77. 
997; Komisariat Śmiechowo, ul. 
Chmieleckirgo. tel. 72-39-90; 
Straż Miejska: 72-30-20, w dni 

Bez powodzenia 
brał udział w na
szych zdrapkach (i 
innych tego typu 
zabawach) także p. 
Andrzej Koziński z 
Gdyni. Dopiero 
,,Naklej i wygraj,., 
przyniosło mu wie
le radości. Tzn. na 
razie talon na wyro
by „Polleny'', ale w 
przyszłości... 

- To dopiero 
pocz,1tek, chyba w 
kolejnych losowa
niach nie będzie go
rzej' 

Pierwszą laure
atką przysłanego 
przez siehie zdjęcia 
(zrobionego przez 
tatę) okazała się 
uczennica drugiej 
klasy Jl LO w Gdy
ni, Sylwia Żukow
ska. 

Gda,fak. 

- Bardzo podo
bał mi się wasz 
konkurs. I choć nig
dy dotąd nie brałam 

Fot. Piotr Kempiliski w żadnym udziału, 

wam samochodu I uznałem. że taki 
ruchomy przedmiot jest optymalny, 
by nakleić na nim waszą winictk1,. 
Nie pomyliłem się! A że codziennie 
kupuję .. Dziennik" i często ,.Wie
czór" nie musz\: chyba dodawać. 

- Ma pan chyba w życiu &poro 
szczęścia? 

- Różnie bywało, ale w kon
kursach do tej pory mi się nie wio
dło. Teraz przełamałem złą passę 
Oby na długo. 

powsLednie g. 7.30-19.30, niedz. 
IL 12-9 
ELBLĄG: Dyżury oficerów Ko
mendy WOJl.'wódzkiej - 34-02-00 

STRAi 
·- POżARNA -

GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA, 
tel. 9()8; PRUSZCZ GD., KAR
TUZY, KOSCIERZYNA, 
TCZEW, td. 998 
PRZYWIDZ, 169 
STAROGARD GD., tel. 230-11 
GNIEW, tel. 35-22-88 
KALISKA. tel. 892-57 
PELPLIN. tel. 19-98 
SKARSZEWY. tel. 29·08 
SKÓRCZ. tel. 82-43-88 
CZARNA WODA. tel. 87-86-66 
ELBLĄG: 33-73 53 

TELEFONY 
~- INFORMACYJNE ~ 
,,BROKER" Bank Informacji -
usługi, handel, produkcja - tel. 24-
07-79 w godz. 9-17 
Całodobowy Bank Informacji o 
handlu i usługach, tel. 930, a po 
16-cj 57-81 -24 
PRZESYŁKI KURIERSKIB, tel. 
Gdańsk 52-00-71 do 76 
Telefon Zaufania - Anonimowy 
Przyjaciel, tel 988 (od godz. 16 
do 6 rano). 
Telefon Zaufaińa ,,Pogotowie Ma
kowe". środy, piątki, 16-18, tel. 
51-59-22 
Poradnia dla Rodzin Narkomanów 
,,Powrót z U". środy, piątki, w g. 
15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71. 
Bezpłama telefoniczna informacja 
o AIDS - tel. 958 
Gdańsk, Wojewódzka Przycho
dnia Odwykowa - Pomoc dla osób 
z problemem alkoholowym i ich 
rodzin, ul ł,ąkowa 58, td. 31-51-
32 o .ynna codziennie od 8 do 20 
Dzienny Oddział Odwykowy, ul. 
3 Maja 6, kl. 32-26-52. 
PRZEDSIĘBIORSTWO PO
GRZEBOWE „SYRIUSZ" 
Usługi pllgrzebowc. telefony: 82-
37-96 i 48-45-(19; 48-45-68 czyn
ne całą dob9 
Zakład Usługowo-Pogrzebowy 
,,zieleń" . Gd.-Wrzeszcz. ul. Party
zantów 76: Usługi pogrzebowo
przewozowe czynne całą dobę, 
tel.41-20-71 idogodz.15:41 -73-
35. 
Przewóz zwłok na terenie Sopotu, 
Cmentarz Komunalnv. tel.: 51 -03-
50: 51-65-06 (po l 6fJO) 
Usługi pogrzebowe: ,,Sleep Ti
me", Orłowo. ul. Mestwina 16. tel. 
24-80-95, czynne całą dobę, usługi 
na terenie Trójmiasta; Gdynia, 
Cmentarz Witomino. ul. Witomiń
ska 76, tel. 23-68-93. 28-55-60, 
czynne całą dobę 
KARTUZY - PKP, 81 -01 -44. 
PKS: 81 -01-72; 
KOSCIERZYNA - PKP: 86-35-
01: PKS. 86-37 14; telefon zaufa
nia - 86-39-00 
STAROGARD Gu - PKP 240-
88: PKS 236-63; 
TCZEW - PKP: 31 -55-22: PKS: 
31-47-52: 
GNIEW PK<;· 35 '.?J-26 

tym razem postano
wiłam zaryzykować. Długo zasta
nawiałam się, gdzie umieścić nalep
kę. Wreszcie przyszedł mi do gło
wy świetny pomysł - na naszej 
ukochanej suczce „Soni", chyba 
najmądrzejszej w całym Trójmie
ście. 

- Czytasz często „Dziennik"? 
- Tak, ale głównie moi rodzice. 

Twierdzą. że są zadowoleni z gaze
ty i jej ... treści. Teraz jest przecież 
na rynku dużo różnyc~ czasopism. 

SKARSZEWY. PKP: 88-24-17 
KAIJSKA. PKP: 892-33 
CZARNA WODA. PKP: 87-83-
68: PKS: 87-87-28 
WEJHEROWO - PKS: 72-23-24 
ELBLĄG. Pomoc drogowa. ul. 
pik. Dąbka 7 5 ( całą: dobę), tel. 
34-05-89; Radio EL całą dobę na 
fali, tel. 32-79-26, UKF 73. 1 
MHz, stereo; Wiadomości kraj, 
świat i prognoza pogody. godz. 6-
22. Przegląd prasy, godz. 6.45, 
7 .15, 7.45. Wiadomości lokalne g. 
6. 6.30. 7.30, 8.30, 9.30, 12, 
13 .30. 1 7.30, 20 
Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebo
wych-Dębica. tel. 33-45-66, (całą 
dobę). PUP „Charon" ul. Bema 
25. tel. 33-81-66, g .8-16 (tel. całą 
dobę). 

STAC.IE 
BENZYNOWE 

GDAŃSK. ul. Uczniowska róg 
Gdanskiej. czynna całą dobę. tak
że w dni świąteczne, ul. Dąbrow
skiego 4, tel. 32-04-11; ul. Długie 
Ogrody 33 a. tel. 31 -60-66: ul. 
Jedności Robotniczej, tel. 39-45-
32; ul. Benzynowa 5 (całodobo
wa); ul. Rakoczego lMorena) - tel. 
47-66-25, czynna całą dobę 
PRZYMORZE. ul. Dąbrowszcza
ków. tel. 53 11-70 (nieczynna) 
OLIWA, ul. Grunwaldzka 258, 
tel. 52-18-44: ul . Grunwaldzka 
339. tel. 52-28-13 
SOPOT, ul. 3 Maja 51, tel. 51-39-
61 
<;;DYNIA (czynne całą dobę) 
Sródmicście. ul. W1,glowa 22, tel. 
20-73-19; Grabówek, Auto Gaz, 
ul. Hut11ic7.a 2 a, tel. 23-2 I 41: Ci
sowa. ul Chyl01bka, td. 23-68-
68. ul. Morska. tel. 23-68-68; Ko
libki, al Zwydęstwa. tel. 24-86-
77; Ollowo, ul. Zwycię,twa 96, 
tel. 24-81 75. ul. WielkopoJ:..ka, 
tel 2'.!-30-55. 
PRUSZCZ GD., .. Karo··. ul. Grun
waldzka. tel. 82-34-63; Nr 5, ul. 
Grunwaldzka, tel. 82-27-70 
KARTUZY, ul. Zamkowa. tel. 8 l-
28-80 (całą dobę): ul. Gdai\ska, 
tel. 81 -09-58. wg. 6-22 
KOSClERZYNA. ul Wojska Pol
skiego, tel. 86-33-63 (całą dobę) 
STAROGARD GD., ul. Mickie
wicza, tel. 247-86; ul. Sikorskiego 
7, tel. 237-86 
TCZEW, ul. Woj,ka Polskiego 4, 
al. Solidarności (przy trasie Byd
goszcz-Gdańsk) - całodobowe, ul. 
12 Marca, tel. 31 -07-57 
GNIEW, ul. Kościuszki, tel. 35 
23-15 
PELPLIN, pl. Wolności, tel. 36-
16-66 
ZBLEWO, ul. Chojnicka. tel. 843-
89 
SKARSZEWY, ul. Starogardzka, 
tel. 88 25-78 
SKÓRCZ. tel. 82-4 7 79 
CZARNA WODA. lil. Mickl.;,vi
cza. tel. 87-82-28 
KOSZWAŁY, tel. 82-22-31/183/ 
REDA, ul. Wejherowska 3, tel. 
78-35-33 

- Jak zamierzasz wykorzystać 
bilet PLL-,.Lot", ważny na trasie 
Gdańsk - Warszawa - Gdańsk? 

- On dosłownie spad! nu z nie
ba! Pod koniec lipca jadę na obóz 
do Węgorzewa i zbiórkę mam wła
śnie w stolicy. Polecę więc samolo
tem! I robiąc spore oszczędności, 
przeznaczę pieniądze na inne, waż
ne cele. 

Przypominamy, że w konkursie 
- trwać będzie do 
5 września br. -
braC:· mogą udział 
osoby, które w wi
docznym miejscu, 
na przedmiotach, 
pozostających ich 
własnością (np. na 
torbie, samocho
dzie. domu itp.) 
nakleją winietkę 
,.DB". Wśród nich 
roLlosujemy na
grody - dnia 
(wartości ok. I 
mln zł). tygodnia 
(ok. 10 mln zł) i 
miesiąca (ok. I OO 
mln zł). Zdjęcia 
- robione przez 
foto re porterów 
.. DB" lub uczest
ników konkursu 
(mogą przysłać 
jedno w miesiącu) 
- muszą być wy
k ona ne w taki 
sposób, by ustale
nie tożsamości 
właściciela było 
możhwe. 

Kolejna emisja 
samoprzylepnych 
winietek ,.DB" -
jutro. 8 lipca. Malbork. 

Identyczny konkurs trwa w 
„Wieczorze Wybrzeża". Biorąc 
udział w obu konkursach zwiększa 
się szansę na zdobycie cennych na
gród. 

Biuro konkursu (Gdańsk, Targ 
Dr:zewny 3n, pok. 201; tel. 31-35-
66) czynne jest w godz. 13-17. 

t'l Copyright by ,.Prasa Gdańska" czerwiec 
1994 

Fot. Jó~ef Giniewic. 

Agencja Impresaryjna 
11Swing 11 

w todzi, ul. Zamenhofa 1 /3 
zaprasza 

• na imprezę 

11Do graiącei szafy 
grosik wrzuć'', 

która odbędzie się 
w Operze Leśnej w dniu 

12 lipca 1994 r. o godz. 20.30 

WEJHEROWO - Bolszewo \wy
jazd z Wejherowa w kier. Szczeci
na) - całodobowa 
ŻUKOWO, nr 5. tel. 81-85-81 
ELBLĄG. ul. Nowodworska 45 
(całą dobę) ul. Warszawska, Raw
ska ( całą dobę) 
BRAllllEWO. ul. Elbląska 25, co
dziennie od g. 7 do 18 
SZTUM, ul. Jag1clly 43, codzien
nie od g. 7 do 20, ,,Saro" (wjazd 
od strony Malborka), całą dobę 
MALBORK, ul. Łąkowa 56, co
dziennie od g. 7 do 20 ... Organi
ka" całą dobę, ul. Marksa g. 7-20 

SKLEPY 

STOGI. ul. Wrzosy I (całą dobę) 
CHEŁM, ul. Biegańskiego 25 
(pon.-pt. 6-20, sob. 7-15, niedz. 
9-15) 
ZASPA. ul. Pilotów 25 (w 11iedz. 
nieczynny) 
PRZYMORZE. ul. Kołobrzeska 59 
- Delikatesy „LOGI" - całą dobę 
WRZESZCZ. Supersam, ul. Grun
waldzka 100 ópon.-pt. 6-20, sob. 
7-15. nicdz. 10-15) 
OLIWA, ul. Grunwaldzka 51 7 
(obok pętli tram.) - całą dobę; 
.. Atos'', ul. Kolobr7eska 30, co
dziennie całą dobę; ,,Smak", ul. 
Czerwony Dwór 17, pon.-sob., g. 
7-24, w niedziel<; i świi;ta wg. 11-
18 
SOPOT, ul. Boh. Monte Cassino, 
delikatesy codzienme w g. 9-24, w 
sob., niedz. i święta w g. 18-24; 
ul. Grunwaldzka 46 - całą dobę 
GDYNIA, Sródmieście, hall 
Dworca Głównego PKP - ,.Deli
katesy Bana,'h ., ( od g. 5 .30 do 1 ); 
ul. Starowiejska - ,.Smak Lux" 
(całodobowy), Skwer Ko~ciuszki -
, Maxi mal'' (całodobowy): ul 
Swic;tojańska - ,.Meta'' (całodobo
wy): .. Max1mal" - Mały Kack. ul 
Wielkopolska 30 (od g. 9 do 24); 
Chylonia, ul. Morska - .,Skorpius" 
(całodobowy). 
ELBLĄG 
"U Dl,'.bcgo" ul. Legionów do 2 w 
nocy, ul. Pod górna od g. 20 Jo 2 
w nocy (niedziele od g. 11 do 24). 
ul. Jaśminowa całą clobę, Va Bank 
ul. I Maja do g. 22, ,,U Wiśnia
ku", ul. Pomorska 19. od g. 6 do 
22 (oprócz niedLiel), niedziele i 
święta od g. 8 do 22 
KWID2YN. Delikatesy Karo ul. 
Chopina (8-20, niedziela 10-20), 
delikatesy Dębowe (sob. g. 13-2 
w nocy) 

POGOTOWIA 
. ~ TECHNICZNE 

GDAŃSK - ciepłownicze: 31 -20-
88. 993: - encrgctycme: 41 -23-23, 
991 : - gazowe: 31 -18-68 ( całodo
bowe). 52-14-62, 992; - technicz
ne PKM: 995; - wodociągów i ka
nalizacji : 31 -20-67. 994; - opic
km\cze państwowe: 41-10-42 
PRUSZCZ GD. - gazowe 82-36-
75; energetyczne 82-26-4.1; wodo
ciągów i kanalizacji: 82-34-17 
SOPOT - gawwe: 51 - 10-68 
(czynne wg. 6-22): - wodociągów 
i kanalizacji: 51 -40-55, 994 

GDYNIA - pogotowie ciepłowni
cze: 23-19-41; - pogotowie di.wi
gowe: 23-36-65, 25-27-27; - po
gmowie energetyczne;, 20-45-50; -
pogotowie gazowe: 20-44-73, 20-
44-79; - pogotowie wodociągów i 
kanalizacji: 21-90-19 
Pogotowie dla 1wierząt. tel 22-
21-48 (czynne całą dobę) 
KARTUZY - energetyczne: 81-
23-99. 991; - energetyki cieplnej: 
81-39-14; - wodociągów i kanali
zacji 81-22 42, 994; ~- techniczne: 
81-18-40 
KOSCIERZYNA - energetyczne: 
86-36-42; - w<xlociągów i kanali
zacji: 86-20-06 ; - gazowe: 86-47-
27; - techniczne: 86-4 7-97 
GNIEW - gazowe 35-22-12; ener
getyczne: 35-22-29; wodociągów i 
kanalizacji: 35-23-19 
PELPLIN. energetyczne: 36-14-
10; wodociągów i kanalizacji: 36-
19-86 
ZBLEWO. energetyczne: 842-47 
SKÓRCZ. energetyczne: 82-43 -
44 
STAROGARD GD. - energetycz
ne 223 -52; - gazowe 227-54: -
wodociągów i kanalizacji: 281-91; 
- technictne - tel. 225-75 
TCZEW - energetyczne: 31 -22-

77; - gazowe: 31-07-89: - wodo
ciągó~ i Lmalincji: 31-39-94; -
techniczn.: - 31-51 -00 
WEJHEROWO - gazowe: 72-26-
4 7; - energetyczne: 72-11-87; -
wodociągów i kanalizacji: 72-40-
84: - energetyki cieplnej: 72-2 J-
69; - techniczne: 72-22-00, 72-24-
91. 72-44-58 
ELBLĄG· energetyczne: 991, g. 
6-22; - gazowe: 992, całą dobę; -
\\-Od. kan. 994. całą dobl,'.; - cie
płownicze 99.l, całą dobę. Zarz4d 
Bud~nków t.1ie,,kal11ych tel. .l3-
68-47. cat~ doht;. 

TAXI 
Ni .TELEFON 

GDAŃSK: 
HALLO TAXI GDAŃSK, tel. 91-
91: 316-'.116. 31 -91 -91 
MILANO TAXI. tel. 37-30-30: 
370-800 - najkorzystniej 
POMOC DROCrOWA - HOL SE
RVICE. 52-29-87, 56-64-98 
GDYNIA: 
TAXI PLUS GDYNIA (x400), 
tel. 22-05-40 
ZKM GDYNIA - MIKROBUSY 
DLA OSÓB NlEPEŁNOSPRA W
NYCH. tel. 23-50-78, wg. 7-21 
KOSCIERZYNA: tel. 86-47-97 
STAROGARD GD.: tel. 225-75 
GNIEW: tel. 35-23-90 
PELPLIN: tel. 36-19-08 
TCZEW: tel. 31 -51 -00 
WEJHEROWO: tel. 72-24-91. 72-
44-58 
ELBLĄG: dworzec kolejowy, tel. 
33-94-77, pl. Jagiellończyka, tel. 
33-94-IO, ul. Beniowskiego, tel. 
34-37-.'i4, ul. Okulickiego, tel. 34-
27-54, taxi hagazowe, tel. 34-57-
54 
BRANIEWO: tel. 27-10 
KWIDZYN: tel. 36-0 l 
MALBORK: tel. 33-20 
SZTUM: tel . 24-52 



Co łowimy? 
8 • 1 S lipca 

Chol."iaL "I.On wędkarski w 
pełni, Melu powracających mad 
wody narzeka. Jakby zapomina
li, i.c ostatnie upały, pr,y hniku 
opadów, dają su; we ,n al.i tci. 
ryhom W pDs1.ukiwaniu tlenu 
wychml1.1 ku powit'rll'hni, mar
szc zoncj od CZISU Jo CIOSU 
zhawcrym, poY. icw:imi wiatru. 
Dlah:gu na sukn:sy 1110.icmy h
cry,:; ranll, a 1.wl.ist.Ga do;c mi
mo w,1.ystko chłodnymi w1cc1.o
ra!'11. 

tov.1c moi:emy praktyc111ie 
wszystl.it: ryby nic h\Ją,c pod 
;cislą o~·hroną C1yli poza jc,io
tn:m. łososiem, riosą. kidhicm 
dlugowąsym i hialowąsym i 
ws1.y~tkimi gatunkami strzebli. 

Wybierając się na urlop warto 
pamiętać, że nie jesteśmy na wo
dzie sami, czyli o kulturze. Wi
dząc innego wędkarza starajmy 
się opłynąć go moiliwie szeroko 
i w miarę cicho. Niestety na
mnożyło się różnego pływające
go tałatajstwa, zachowującego 
się na rzekach, niczym pijany 
parobek na wiejskiej zabawie. 
Byle zaszpanować. Co gorsze 
idzie tym śladem młodzież. W 
sobotę na rzece Elbląg przed 
Drużnem aż chyba pięć gdań
skich jachtów, z bardzo młodymi 
załogami płynęło równolegle 
obok siebie. Ledwo mieściły się 
w korycie. Poniszczyły sprzęt 
wędkanom, a o bezpieczeństwie 
załogantów, szef tej dziwnej ar
mady nie ma chyba zielonego 
pojęcia. 

Słońce v. sta e o 4. 26 a za 
chod1i o 20. 56. Ksit;.iyc pr1e 
chodzi z nowiu do I kwadry, któ 
rą osiągnie 16 lipca. Nadal rcwe 
lacyjnic bierze duży okoń. 
Łowimy: sandacza (w)m 

o~.:hr. 45 cm i w czasie <loby wol
no złowić 4 szt.**), pstrąga po
tokowego i pstrąga tęczowego 
oraz lipienia ( wym. cx:hr. 30 cm, 
5 s,t. na dobt;* ) . karpia' ( v. ym. 
ochr. 30 cm, 5 sit. na dobt;* ) . 
lina ( w,m. ochr. 30 cm. 5 Sll. 

na dohę* ; le~zcla 2"i cm: szczu
paka ( wym ll<:hr. 40 cm, 4 ~Lt. 
na dobę~* ) , bolenia ( wym. 
ochr. 40 cm. 4 ,Lt. na dobt;** ) ; 
klenia i jazia ( W) m. ochr 30 
cm. ); węgorza ( wym. <X:hr. 45 
cm. 4 ,,.t. na dobę** ) , płoć, 
wzdręg~. okonia (wym.ochr. 15 
cm ) , rozpióra ( wym. ochr. 30 
cm ) i oczywiście krąpia ( bez 
wvmiaru ). 

·uwAGA ! 
* vi ci:1ou dohv wolno złowić 

5 ryb tych gatunł-.ów łącznie 
** w ci;igu doby wc•lno zło

" , 4 ry1') tH h at11n>.n" lącz
me 

l komar) 

8 lipca 1994 

,,Głowacz" • co to takiego? 

li a 
O elbląskim Klubie Pstrągo

wym „Głowacz" mówią róż
nie. Jedni z kpiną, inni z za
zdrością, że „ głowacze" two
rzą swoisty klan. 

Klub powstał w 1993 roku. 
Przedtem, jego obecny prezes, 
Marek Wróbel, przez l ,5 roku 
zdeptał nogi, by zebrać podob
nych sobie fanatyków wód 
czystych i bystrych. 

- Nah:hnienicrn była „ Pas 
sana " - opowiada - etyli 
Olsztyński Klub l'stn1gowy, a 
pomógł mi Piotr Piskorski. On 
powk<lział jak sii; do tego za
brać. Ale u podstaw była ob
serwacja tego, co <lzit•jc się naJ 
wod4, etyli ldusownictwa, ni
s1.c2cma rzek 1 chęć poznania 
kolegów, którzy łowią pstrągi. 
Potrzeba pk1cgoś zjcdnoczc
menia się z nimi w obronie tak 
mc-l1cmych w.ód pstrąga i lipie 
nia A mamy kilka r,eczck "", 
którymi warto ~1ę zaopicko 
Y.ać. 

Od poczqtku sekundował mi 
Staszek Czmuchowski. Zwró
ciliśmy się do Zarz:idu Okn;gu 
• który zawudomil kola i 7 
rzerv. ca 1993 zebraltl się nas 
IO Tak powstał Klub •. Gło-
w acz 

., 

- A dlaczego „ Głowacz" ? 
- Bo to ryba towarzysząca 

pstrągowi. Tam gdzie .iyje ta 
sympatycz,a, choć niepozorna 
rybka, tam ma dobre warunki i 
p\trą!! 

- Statut klubu jest dość 
okrutny i właśnie z tego powo
du zarzucają „ głowaczom" eli
taryzm ... 

- Elitarvzm ? Owszem, klub 
jest w pe;nym sensie elitarny. 
A dlaczego ma nie być ? Skoro 
dobrowolnie się zebraliśmy i 
zorganizowaliśmy. to możemy 
sobie demokratycznie ustalać, 
kogo wśród nas chcemy a kogo 
nie. Statutowe wymogi, zmic
uają do poznania kandydata. 
C1.y jest etyczny, czy nic. Czy 
bc;dzie pracował, czy tylko 
chce łowić. Wreszcie czy jeź
dzi „ na ryby " czy „ po ryby" . 
Bariery stworzyliśmy dlatego, 
że wykonujemy na wodach 
pstrągowych pewne prace. 
Kontrolujemy je, zarybiamy, 
chronimy, wiemy co w ltórej 
wodzie się znajduje. A to taje
mnica, bo nie wszyscy wędka
rze są etyczni a plagi wód 
pstrągowych to: łowienie na 
robaka i branie ryb niewymia
rowych. Słowem - pozyskanie 
ryhy za wszelką cenę. Elita
ryzm klubu determinuje ogra
niczoność łowisk . Oczywiście 

kai.<ly kto wykupi znac,.ek na 
wody górskie może. z wyjąt
kiem rezerwatów. łowić pstrą
ga, ale nie każdy musi wszyst
ko o wodzie wiedzieć. 

- Ale wróćmy nad samą wo
dę ... 

- Powodem skrzyknięcia el
bląskich pstrągarzy, był dramat 
naszych rzek. Nieprzemyślane 
melioracje w latach ubiegly1.:h 
doprowadziły do spadku pozio
mu rzek wyżynnych w Elblą
skiem. Zwłaszcza latem, był 
tam ledwo biologiczny prze
pływ. Do tego bezmyślna wy
cinka drzew wzdłuż brzegów, 
powodująca zmianę termiki 

Letnie pupy 
Do m1usrec::.ka nud r::.€C :ką co roku, kiedy se::.on w pełni, po»·racata stra

s;:na \\,'eśc o m/oJ\'m <:i'J»·1eku. któremu ::.dar;:vlo się pójść nałowić sobie 
ryb. Został pr::.ylapam i opróc:. ogromnej gr::.y~rny. którą rod::.ice spłacali 
latami, zastał wydalony :.e sj;oly. Kiedy ju: jako dowiek dorosły pr::.echo
d::.ił ::.1rorkiem:. rupieciem na plecach, lud::.iska s::.epra/i: o, to ten ... 

Kara niew5pó/mierna ::. c::.ynem. ale spoko. To było naprawdę bard::.o 
dmrno t,111u. 

D::.isiaj ::.a kl,nownictwo gro::.i ;:a/ed1>·ie knlegium i symbolic;:1,a sumka · 
raki niewielki podmek od procederu. I to tYlko wtedy. kiedy się delikwenta 
pr::.yłapie, a pr::.ylapać trndno. D:.isiejs::.y kfosownik, to panisko ::.aopalT;:one 
w sieci, no~e. petard\', w ga::. i licho wie w co tam jes::.c::.e. I lepiej takiemu w 
drogę nie wchod::.ić, kiedy ,w pr::.yklad pr::.ec::.emje Radunię w jej urokliwym 
jar::.e Toć to pr::.t>cie re::.enmt. Ale co tam re::.enrnt, co lam ochrona? Ono 
doskonale wie. ::.e 11· Polsce jedynym obiektem naprawdę chronionym jes/ 
::.io,beJ 

WE DKĄ 
Str. 11 

I Wobler· zabawka, czy mordercza broń? 1a1 

• I a 
Wraz z konstruktorem polskich woblerów Salmo, znakomitym we „ przemieszczenie się dna" , 

spinningistą i współpracownikiem uznanych czasopism wędkarskich, kwitować należy zawsze szero
pozostajemy dziś na głębokiej wodzie, uważnie studiując kolejny od- kim zacięciem. Głębinowe 
cinek, specjalnie dla nas przygotowanej,,, szkółki woblerowej ". szczupaki, z reguły chwytają 

ydzicń temu omówiliśmy Nie należy pozost~wia~ zdohycz bardzo pewnie. Trzeba 
zestaw do „głębinowego" otwartego kabłąka z co naJmmeJ jednak pamiętać o dużej ilości 
łowirnia woblerem. do- dwóch powodów. Po pierwsze, o żyłki, jaka dzieli nas od poten

datkowo dociążonym. Teraz wiele częściej następują wtedy cjalnej zdobyczy. Zacinając, mu-
spróbujmy nim połowić. splątania. Po drugie, przy luźnej simy jednocześnie wykasować 

Rzuty wykonujemy wyłącz- żyłce nic mamy szans na reje· luz żyłki, pokonać jej clnstycz-
nie z boku. Nigdy znad głowy ! stracJę brania, które może nastą- ność i wbi,:; kotwiczkę w paszczę 
Całość zestawu wyrzucamy deli- pić w każdej chwili. Dobrze ryby. Dlatego też polecam kije 
katnic, podobni-: jak w przypad· skonstruowany wobler i wywa- sztywne o dynamicznej, szybkiej 

, ku zestawu z żywcem. Ponadto żony 1cstaw, pracuje doskonale akcji. 
cały c1as trzeba kon1rolować lot zarówno w cza~ie zwijania żyłki Jest to metoda z pewnością 

""'"'''wf ~'C"J'~ ~ki w ;'1'~~''"~ r~ k~;;owi"'' "P· 

. Boimy się innej mody, rym ra:em ,w spiętrzanie · powiedział prezes Klub11 „Gło
wacz", Marek Wróbel, przy ja:ie na r:ece Wafs:y. 

Fot. Marek Kopy/a 
wody i wyniszczenie w niej 
dotychczasowej ichtiofauny. 
Dziś praca w klubie jest nasta
wiona na uratowanie tej sub
stancji rzek. jaka jeszcze pozo
stała i przywrócenie im pier
wotnej dzikości. Na Zachodzie, 
rzeki onegdaj zmeliorowane, 
wyprostowane, wręcz obłożone 
betonowymi płytami, przywra
ca się do ich pierwotnego sta
nu. Okazało się, że melioracja 
pojęta jako szybki spływ wód 
poopadowych, na dłuższą metę 
przyniosła szkody: stepowace
nie i obniżenie się poziomu 
wód gruntowych. Jeśli uda się 
przez najbliższe lata zrealizo
wać nasze plany, to podniesie 
się poziom wód gruntowych, 
nad rzeki powróci wydra i 
czarny bocian. Wystąpiliśmy z 

prośbą o zezwolenie na te pra
ce. Na razie, długo bo długo, 
ale czekamy. Wrogów nic po
winniśmy mieć, bo stworzenie 
naturalnej retencji, poprzez na
turalne przeszkody w wod1.ic 
może przynieść same pożytki . 

- A jednak ostatnio zrobiło 
się niespokojnie? 

- Owszem, boimy się innej 
mody. Tym razem na spiętrza
nie rzek, które od tysiącleci 
płynęły własnym biegiem i na 
wet przy wezbraniach. nikomu 
krzywdy nie czyniły. To może 
się skończyć zniszczeniem w 
nich życia. Wyginięci1:m ga
tunków prawem chronionych. I 
nie chodzi tu jedynie o pstqgi 

Rozmawia!: Marek Kopyla 

zctk111ęcicm się ralośc1 z wodą 
ułożyć wszystkie elementy we 
właściciej kolejności, tj. wobler, 
przypon, ciężarek. Ciężarek za
wsze ma tendencje do wyprze
dzania reszty w powietrzu. Jeżeli 
tego me skorygujemy, wszystko 
się splącze i rzut jest zmarnowa
ny. Korekty w czasie lotu i wła
ściwe ułożenie zestawu, przed 
jego wpadnięciem do wody, 
osiągamy zatrzymując lekko pal
cem wskazuj,icym spadanie żył
ki ze szpuli kołowrotka. Następ
nie zamykamy kabłąk i energicz
nym pociągnięciem sprawdzamy 
czy wobler pracuje. Najczęściej 
dolna kotwica zaczepia za przy
pon i nic czujemy wtedy charak
terystycznych drgań naszej przy
nęty. Jeżeli wszystko gra. zamy 
kamy kabłąk i pozwalamy opa
dać całości w kierunku dna. 

I Zdobywca Pucharu „DB" wicemistrzem 

Juniorzy wracają znad Wisły 
W miniony weekend. nie o-

I podał zapory we Włocławku 
odbyły się Spławikowe Mi
strzostwa Polski Juniorów . Wg 
oceny trenera elbląskiego Ed-
munda Patera, były nie tylko 
udane. ale i mądrze zorganizo
wane. Dogadano się z kierow
nictwem zapory, które zadbało 
o to aby w obu dniach mi
strzostw młodzież miała za
gwarantowane stale warunki, 
czyli jednakowy uciąg wody. 

/ By! on zbliżony do tego jaki 
wyslc;puje w Drewnicy. 

rosad fatalnie wylosował. Sie
dział obok znanego z najwi.;k
szej ryby w meczu Polska · 
Anglia - Francja. członka ka
dry narodowej, Zbigniewa By
stydzieńskiego. Zresztą. dla 
wszystkich ta pierwsza tura by
ła jakby gorsza . W drugiej po
szło lepiej i w swoim sektorze 
Sławek pokonał innego kadro
wicza, obok którego miał sta
nowisko, Adama Horemskiego 
z Poznania. 

dania, co powinno być od,w
walnc na wędce. 

Rzucamy jak najdalej. Pamię
tajmy, że lowiqc na głębokości 
np. 15 m, po 20 - metrowym rzu
cie, mamy możliwość spenetro
wania jedynie niewielkiego ob
szaru dna. Łowimy przerywając 
okresowo zwijanie żyłki aż do 
zetknięcia się ciężarka z dnem. 
Penetrujemy w ten sposób 2 -
metrową strefę przydenną, lub 
dowolny obszar toni. 

Przynęta musi poruszać się 
bardzo wolno. Pamiętajmy , że i 
tu należy cały czas kontrolować 
pracę zestawu i być świadomym 
położenia woblera w danej chwi
li. Bardzo pomocne staje się w 
tym odliczanie. 

Branie w czasie opadania wo
blera podobne jest do zetknięcia 
dężarka z dnem. Takie zagadko-

na obrotówkę, lecz zapewniam, 
że bardzo skuteczna. Oczywiście 
łowić można w ten sposób i inne 
drapieżniki: okonie. sandacze, 
sumy a takie pstrągi i trocie, za
równo w jeziorach jak i rzekach. 

Innym, bardziej popularnym 
sposobem penetracji woblerem 
dużych głębokości jest zastoso
wanie modeli tonących. Łowi się 
bardzo podobnie jak wahadłów
ką. Prowadząc przynętę wolniej, 
wykonujemy od czasu do czasu 
nieregularne pociągnięcia , co 

nadaje jej pracy nieskoordyno
wany charakter. Takie „ dziwne'' 
ruchy prowokują wszystkie dra
pieżniki. 

Piotr Piskorski 

~,n:a cą-;~ SHIPPI~G COMPA.''IY ~ 

u AGA!!! 
- WODOLOTEM typu Polesie do KALJNINGRADU 
- odprawa graniczna 7.00 terminal PW HALEX. Bulwar Z. Augusta 
- wyjście wodolotu 7.30, powrót 19.00 

PŁYWAJ Z NAMI DO CELU: 
- SZVBKO. bo tylko 2 godziny 
. TANIO, bo 225 OOO zł tam. 450 OOO zł w dwie strony 
- BEZPIECZNIE, bo wodoloty posiadają aktualne dokumenty 

bezpieczeństwa Polskiego ReJestru Statków 
- WYGODNIE. bo pozostawiamy do dyspozycji pasażerów 

53 komfortowe miejsca siedzące 
- PRZVJEMNIE, bo podajemy w czasie rejsu kawę, herbatę, 

słodycze i napoje chłodzące 
-z KORZVŚCIĄ bo w cenę biletu wliczamy koszt wauczeru. a także 

dla stałych naszych pasażerów co szósty bilet jest 
bezpłatny, dzreci do łat 4 podróżują bezpłatnie, 
młodzież do lat 16 płaci tylko 50 % ceny biletu 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASlYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH! 

Z br::.askiem wygromolilt'm się;: namwtu, aby ::.alapać się jes:.cze na Ja· 
kiegoś niedl,jed:cnef!o lina i co ll'id::.ę? Srmpatrc:.ne mal:.eńslK'o w;jmuje 
pupy k:.iorko nomen-omen ',/ale Damskie. L!id:.i sporo. Pytam lekko ::.'-'.· 
skoc:.0111,1,11. ram pd,•rr 9 C'd:nm srr baba: Eae tam, nawet na obiad me 
,i 1r, '-'. , Jl li. fl1 .srar('I • .: r11.1kich k/Jpi/ sieć. Panie, J:ied;i to tu Łowiono ok. 700 m od wlo

claw sk ie j hydrobudowli. W I 
(mat) \ turze, elblążanin. Sławek Ku-

b1Ar,/J. 
. ·A,;o, h1h 1 

Jeszcze trudniej było repre
zentantowi Gdańs!..a, Marcino
wi Gón.e. W osrarecznej klasy
fikacji Sławek Kurosa<l zajął 
33, a Marcin Góra 43 miejsce . 

Mistrzem Polski juniorów 
Jest od niedzieli Michał Stęp
niak z Olsztvna. Wicemi
strzem, czwarty zawodnik me
czu Polska - Anglia - Francja i 
zdobywca Pucharu „ Dziennika 
Bałtyckiego " dla najlepszego 
juniora, Daniel Maziarek z 
Przemyśla. Wręczając nasz pu
char, życzyliśmy w Elblągu, 
sukcesu na Mistrzostwach Pol
ski. Daniel był bardzo wzru
szony tym wyróżnieniem, na 
tak wielkiej rangi, międzynaro
dowej imprezie. I we Włocław
ku nie zawiódł. 

A na~i ? Cóż, muszą Jeszcze 
potrenować (komar) 

HALEX SHIPPING COMPANY 
Hahna \.Vieczorel< 
92-300 Elbląg, tel./fax 0-90 52 Ol 13, ul. Mostowa 7 
Nadbrzeże Portu Rzecznego, Kalrningrad. tel./fax (0-070 I I 2) 22-74-89 
identyfikator 170153364 

. .. . . - -~ - . .. ·- . . ~ r. . .. . . _,._ .. . - - . - - -- . - . . . ... ' ~ . . . . ~- ....... ~ .... , .. ,,: ''..," ·~·:-z4~;;: "<; • NIP 578·000-73-73 19130 
- - ,._ - - --- - - -

Sic szwj thyt tłaleb! R 
1250 EKOLOGICZNA 

rM• SHU Dom System 
Gdynia. ul. Msc,woJa 3. tel 2 I 70-59 (boczna od St;irowieJsk1eJ) 

pornedzialek-piątek I O"' - I 8"'. sobota I O"" -1400 

łliska Ciebie jest ,-spaniałe • potietne, tl)'sta woda orn moc atnlcji! 

-~~- I!!! li~ - W l!Sł 

RESTAURACJA HOTELU 11HEVELIUS" 
PROPONUJE PODPAŁKA 

KOSIARKI 
DO TRAWY 

NOWĄ OFERTĘ GASTRONOMICZNĄ DO GRILLI I KOMINKÓW 

. OKNA, DRZWI 
PCV (T~en, Panorama} 
ALUMINIUM {Hoog N System/ 

Zaprasza su•olcb miłych gośd do Kaszubskiego Kompleksu 
lf)'])Oezynkou·ego "BurCZ)'bas" u• Dzterźfinłe Il. Kartuz. 

BUSINESS 
LUNCH 

HURT- DETAL 
- Gdańsk· Wrzeszcz, ul. Kościuszki 8 

ttl.Jfu 41-49-92 

• Rolety antywfamaniowe 
~tygoont~ w różnych terminach Już od Z lliicą. 

Dla mlcxlzieży CA.'dPING I KATEGORil. czyste jezioro i tereny rekreacyjne. 
• Rolety zwijane 

Infonnade I spl'JW!aż skierowm: 

CODZIENNIE W GODZJNACH 13.00 · 16.00 
PROMOCYJNE CENY, POlKAMY UROZMAICONE MENU m.in.: 

Łosoś z grilla 45 CXXJ zł, 
be~ z~ 45 CXXJ zł, SC Johnson Polska 

- Gdańsk· Orunia 
ul. Jedn. Robotniczej 223 (ELTOR) 
telJfax 39-02·20 do 29 wew. 230 

,.. Gdynia, ul. Kapitańska 4 !;;I 
tel.nu 2o-4g.n ~I • Żaluzje pionowe. poziome 

• Ok.fadziny korkowe GDA.~SK, Hewelit.=8, tel. 31~16, 31-12-15 DZ!ERŻ.\71'10, tel. 81-26-56 
schab w sosie iliwkc,;.ym 40 CXXJ zł. 

7.J.N,Sl.J.MYI 

61-608 Poznań, ul. Boranta 17 
telJfax (0 -61) 207 442 

Poszukujemy dyattyllutor6w 
KUPUJĄC U NAS KUPUJESZ 
GWARANCJĘ I SERWIS 

r 
281l6 28702 

e - z no e o ata 
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, 

Sp 
od 

r z 
4 

przetwórstwo, magazynowanie, 
transport, przeładunki towarów rolnych. 

e d • az a kc 
• 
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, BIURA MAKLERSKIE 

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 
Biuro Maklerskie Banku Staropolskiego S. A. w Poznaniu 
Biuro Maklerskie Banku Energetyki S. A. w Radomiu 
Dom Maklerski IK.B 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 

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. 
Miejski Dom Maklerski S. A. we Wrocławiu 
Poznański Dom Maklerski "P&P" 
Śląski Dom Maklerski S. A. w Katowicach 
Przedsi9biorstwo Maklerskie "Elimar" S. A. w Katowicach 

96 punktów obsługi klienta w całym kraju 



N
ajważniejszą 
cechą samo
chodowych let

nich podróży urlopo
wych jest to, aby 
odbywały się one bez 
większych kłopotów 
wywołanych niespraw
nościami naszego auta. 
Prawda to oczywista, ale 
chyba zbyt rzadko wycią
gamy z niej odpowiednio 
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wczesne wnioski. Mamy .. 

;O~aw:~~i ;~:~~~~a~ZJ~ ' /l~X; . ~~ie najwi;c:1 
urlopowych jazd. Jest to sto- · ~ usterek występowało w oplach 
sum.owo łatwe zadanie w za- ~ u I e- omega .. Z zestawicn!~ danych wynika jedno-
kresie normalnych czynności · ·~ d . znaczme, ze l!czba roznorodnych usterek w sa-

b I I · h O '' 0 zemom h d ·h ·1· · · k. · N · o s ugowo-regu acyJnyc . ,/Y.,=- . ·k kl 1 1 ktr . moc o ac nasi a się wraz z wie u:m auta. a 
wiele jednak trudniej przewi- , pas 1 mowe, zapon e e omcz- pierwszym miejscu znajdują się usterki akumu-
dzieć co może się zepsuć nie- ny' przewo~ lączą_cy na?wozie z i_nmusem aku- latora alternatora i rozrusznika . Są to najczęst-

d · · 0 .. · · · k ·· · mulatora, dzw1gma zmiany b1egow I układ pa- ' . . . od . spo z1ewame. czyw1sc1e I w teJ west11 moz- r ( . - 1 . . ) Dl . . 1 . . doda. szc uszkodzema. Nagmmne są tez uszk zema 
na zasięgnąć porady u doświadczonego _iwowyk ndiesz~ze nosci · asci,s osci Jmhy, instalacji zapłonowych. Tuż za nimi znalazły 
mechan.ka kto· za"m ·e s·ę na ra am· 0 , ze usz o zema te występowa y w samoc o- . t k. .1 .k kl d hl d . . , .k 

i ' ry J UJ i p w i w zow dach z wcześniejszych lat produkcji, a przyczy- się us er I s1 m a, u a u c o zema t gazm a 
określonej marki. Jakieś wstępne rozeznanie lub wtrysku paliwa. Niezwykle często odma-
dają też różne statysty-N d wia posłuszeństwa układ 
ki. Niestety, w naszym • • • paliwowy . Tym wiec spra-

kraju nie są onc zbyt po- Im wy e Zł esz na Ur op wompowinniśmypoświe-
~au~o!lamon1en.e?Nb\1:elo_o!w1~y:~~ZD~Af tcb ~~~ prz~~~?emJ:jwif ~ 

. szczególne znaczenie w 
zaJmUJe się tymi spra- . 1 . h 1 . . . przypadku starszych eg-
wami systematycznie . Czerpie on dane z reje- ny wie_ u z me zosta Y JUZ usu~tęte rrzez pro- zemplarzy aut. Dodajmy jeszcze, że wspomnia-
strów pomocy drogowej, która ewidencjonuje ducenta . W samo~hodach sredmeJ_ ~las~ ne statystyki ADAC ze zrozumiałych względów 
rodzaje napraw i uszkodzeń w samochodach n~Jlep~za okazała się mazda .323 · NaJwięceJ nie obejmują danych o wiciu markach aut po-
poruszających się po drogach całego kraju. Oka- usterek_ występowało w stmszych CĘZ~mpla- ruszającyi.h się po naszych drogach. Z doświad-
zuje się przy tym, że najmniej zawodne są jed- rzac~ (sz~ścioletmch) fiata _t,p_o. W m~w wy- czenia jednak wiadomo, że właśnie samocho-
nak auta japońskie oraz mercedesy wyżs7,ej Ida- zszeJ klasie pod względem me~awodnosct prym dom rodzimej produkcji oraz wytwarzanym u 
sy. Wśród samochodów małych najmniej wiodła maz?.a 626, a przysłowiową czerwoną la- naszych sąsiadów powinno się poświęcać je-
uste rek odnotowano w toyocie starlet. Najwię- t~ią ~ył citroen BX. Dopiero w klasi_c n~J- szcze większą uwagę. 
cej miały ich seat i biza, citroen Ax oraz fiat wyzszcJ na czelc_llsty znalazl_s1,; s_amochód me- SzK 
uno. Dla przykładu w tym ostatnim najczęściej m1ecki, mercedes 200-300 z silnikiem Diesla. W 

l 
~ :.s 
§ 
= o ~ 

c=J drogi na obszarze zabudowanym 
~ drogi na obszarze nie zabudowanym opnkz autostrad 

autostrady 

EUROPA LATO 1994 
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Nowy 
minivan Mitsubishi 

W przyszłym roku na rynku 
minivanów pojawi się nowy mo
del - Mitsubishi Delica Space Ge-

ar. Pojazd będzie miał 7 lub 8 
miejsc. Wyposa7..any będzie w sil
niki: 3 litry, V6 - benzynowy, 2,5 
litra, 4-cylindrowy - benzynowy 
lub turbodiesel o pojemności 2,4 
lub 2.8 litra. Minivan mitsubishi 
ma mieć ABS, airbag dla kierow
cy, centralny zamek - montowa
ne seryjnie. Napęd przedni, prze
widziana jest też wersja z 
napędem na cztery kota. 

Chrysler szvkuie auto 
e1ektrvczne 

Według przepisów oóowią
zujących w Kalifornii 2 proc. 
rejestrowanych tam pojazdów 
(od 1998 roku) będzie musiało 

odpowiadać wymogom „zero 
emisji" - co oznacza, że niemo
gą one wydzielać żadnych szko
d li wych substancji. W grę 
wchodzi więc napęd elektrycz
ny lub zasilanie energią słonecz
ną. Chrysler już przygotowuje 
się do nowych wymogów. Fir
ma opracowała elektryczne au
to o zasięgu ok. 100 mil. 

R.DJa 
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tylko w duźycl1 miastach•) 
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prowadzenie opiat za parkowanie sa
mochodów w obrębie centrów miast , 
wywoła niewątpliwie określone skut

ki w różnych dziedzinach naszego życia. Przede 
wszystkim duża część właścicieli pojazdów 
zrezygnuje zapewne z dotychczasowej formy 

dojazdów do pracy i płatnego parkowania. Będą oni 
jednak musieli skorzystać z innych środków komunikacji. które i tak na 

I ogól są już bardzo zatłoczone. W odróżnieniu od widu aglomeracji w zacho
dniej Europie w naszych miastach brakuje wydzielonych obszernych stref 
parkowania w centrach. Z tej racji w tych ncwralgiczny.:h z punktu widze-

I Mnieiszy ruch 'na ulicach? 
nia mchu drogowego miejscach. dotychczas pojazdy parkowano chaotycz
nie i nieoszczędnie pod względem zajmowanego miejsca. Każdy stara się też 
dojeżdża,· jak najbliżej np. sklepu. instytucji, miejsca zamieszkania znajo
mych itp. Te obyczaje zape"'ne bardzo szybko ulegną zmianie. Teraz w każ
dym nowym miejscu postoju trzeba hędzie"t,iścić kolejną opłatę. Ponadto nic 
w każdym punkcie centrum będą one jednakowe. Opiaty za parkowanie 
prawdopodobnie „wypchną" więc auta z obrębu centrów miast. a przez to 
można spodziewać się większego zatłoczenia na ulicach ościennych. Gmin
ne władze będą, co już sprawdziło się na Zachodzie, stopniowo rozszerzać 
strefy płatnych parkowań, bo przecież jednym z głównych celów wprowa
dzenia tych opiat jest dopływ pieniędzy do kas miejskich. Można się spodzie
wać, że w rezultacie tych poczynań paradoksalnie znacznie wydłuży się ... 
piesza droga podróżujących samochodami do centrum miasta. Trzeba będzie 
pokonywać dłuższe odcinki tras od miejsca parkowania do konkretnego ce
lu tej podróży. To może się po prostu już. nie opłacać. Prawie na pewno 
wszystkie te niedogodności doprowadzą do znacznego bądź całkowitego 
ograniczenia ruchu kołowego w centrach dużych miast. Przed tym jednak 
prawdopodobnie pojawi się na naszych ulicach cala armia inka~entów opiat 
oraz funkcjonariuszy straży miejskiej. Bez nich realizacja opisywanych za
rządzeń ma małe szanse powodzenia. Być może w początkowym okTesie. ze 
względu na różne ulgi. parkowanie w centrach miast nie będzie zbyt dotkli
wie o!xiążalo naszych kieszeni. ale z całą pewnością wprowadzi sporo za
mieszania w ruchu miejskim. Niektórzy zmienią dotychczasowe trasy swo
ich dojazdów. inni zmienią swe dotychczasowe miejsca parkowania. Dokładnie 
nie wiadomo jak zostaną potraktowani stali mieszkańcy centrów miast par
kujący swe auta na ulicach. Przewiduje się dla nich jakieś ulgi. ale czy będą 
również całkowite zwolnienia z tych opiat? Z pierwszych doniesień praso
wych na temat rozporządzenia o opiatach za parkowanie wynika dość jedno
znacznie, że jest ono dość rozciągliwe. Dotyczy to nie tylko ustalania wy
sokości stawek, ale również możliwości wyznaczania innych płatnych miejsc 
parlwwania poza centrami miast. Dużo będą mieli do powiedz.cni a w tych spra
wach wojewodowie. wicie zależy od polityki poszczególnych władz gmin
nych. Właściciele pojazdów zamieszkujący wielkie miasta tak czy owak nie 
mają powodów do optymizmu. Wszystkie błędy jakie zostaną w tych kwe
stiach popełnione przez administracje miast na nich się właśnie skrupią . 

SzK 
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PEL ASTRA 

Bezpieczna . 
Dwie stalowe belki wzmacniające w drzwiach bocznych i 
napinacze pasów bezpieczeństwa jako standard. Wersja ~ 

4-drzwiowa z wyjątkowo pojemnym bagażnikiem: 500 litrów! ci: 

Silnik o pojemności 1.41 z wtryskiem i katalizatorem. 
Nic dziwneao. ie Astra jest najczęściej kupowanym 
samochodem w swojej klasie. OPEL B 
Service-Haller Opel Dealer 

Prowadzimy sprzedaź komisową 
Raty· Leasing • Specjalna oferta dla firm 

Service: 
81 -436 Gdyma 
111. Narutowicza 3 
tel. (0·58) 22-41 -14 
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• grai ra e 
Jeśli w latach 80-tych ulokowałeś swo

je pieniądze w przedpłacie na samo

chód i do tej pory go nie dostałeś, to 

szkoda gadać - jesteś w szachu. Sza

chują Cię rosnące ceny, inflacja, 

VAT ... Na szczęście Fiat chce Ci po-

DEALERZY 

A ·em i k p ow 
móc wygrać tę partię. Jako jedyny ze 

wszystkich importerów oferuje Ci 

kupno nowego samochodu Fiat bez 

VAT-u! Zaoszczędzisz przy tym do 

5 I milionów zł na każdym importowanym 

modelu firmy Fiat! Udaj się do najbliż-

Str. 13 

auto e •U 
szego dealera Fiat, który udzieli Ci 

szczegółowych informacji. A zatem? 

Teraz Twój ruch. Atrakcyjne ceny, 

jakie przygotował' Fiat po za

kończeniu Kontyngentu, czekają 

na Ciebie. 

PTHM, Gdańsk, ul. Gen. Hallera 132, tel. 41-30-62 • DIA-MY-KON, Gdynia, ul. Poznańska I /3, tel. 20-68-65 • INTER-AUTO-PUH, Słupsk, ul. Kniaziewicza 9, tel. 266-22, 235-48 

• PZMOT, Starogard Gdański ul. Norwida 2, tel. 222-24 • PUH AUTO-MOBIL, Wejherowo, ul. Gdańska 17, tel. 72-16-35, 72-14-72 

URO J OLOGIA I B ZPI CZ TWO llBBll 
n,m REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC 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-H 
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RENAULT 
Bezpośrednio z fabryki 

ATRAKCYJNE CENY 

KONTYNGENT '94 

D RENAULT TWINGO 
D RENAULT CLIO 
D RENAULT 19 D RENAULT DOSTAWCZE 
O RENAULT LAGUNA O CZĘŚCI ZAMIENNE-Serwis 

o oleJe rn::rłtll 
TECHNICS Export - Import s.c. 
G. Cerkaski 
Sopot, al. Niepodległości 645, Tel. 51-52-50 

A 

@ 
RENAULT 
lÓ~A 

J 
Poznaj przedsmak wakacji w Twoim 

salonie FIATA! Letnią przygodę możesz 

zacząć od .•. wygranej w jednym z wie lu 

konkursów, Jakie FIAT przygotował dla 

Ciebie podczas „drzwi otwartych" w auto-

ryzowanych salonach samochodowych. 

TĄ.R.1-AN BO~JtER 
4x4 

z sUnikiem .IVECO 2.5 D, 
nowy atrakcyjny. leasing 

operacwn_y. 8,.6 ·.,rocznie. 
Cęnyjm od.286 mlt1 zł + VA l" 

ASO Tarpan Jlonk.:r 
80-717 Gąańsk 
ul. Mialk'fSil~k 48/50 
tcl(fax 31 84-67 

• az 

NOWOŚĆ !!! 
atrakcyjny leasing 

opc.-acyjny 8,6' rocznic 
samochodów 
dosrawczy.ch 

PEUGEOT 106, 205J, 
405 C(>mbi 

odpi.sywalny VAT 

CARCADE lNVEST 
80-717 Gdańsk · 
ul Miałki Szlak 4B/50 
tcl.ifax 31-84-67 

20448 

Prywatna firma handlowa 
zatrudni samodzielnych 

pracownik6w 
z wyższym wykształceniem 

do działów: 
- sprzedaży 
- importu 
- promocji i reklamy 
- projektanta systemów N 

kablowej 

Zgłoszenia w siedzibie firmy 
Gdynia, ul. Sędzickiego 13, 

godz. 14.00 - 16.00. 
28280 

SPćł:KA FAANCUSKO-'PQLSKA 

po5ZUkuje, osoby w celu założenia 
zakładu w reg. Gdańska, zajmu
jącego się zakupem i przerobem 
sosny zwyczajnej 
> w wicku 25-35 lat 
> posiadającej wiadomości 

mającej doświadczenie w 
zawodzie związanym z 
przemysłem drzewnym 

> język frnncuski niezbędny, 
ros}iski mile widziany 

'eszka ROY tel: 0033-516617 51 
R-1278 

Str. 14 

SAMOCHÓD DLA KAŻDEGO! 
Chcesz mieć własny samochód 
nowy, używany? Zadzwoń do nas! 
Od trzech lat prowadzimy atrakcyjną 
sprzedaż w systemie kredytowo
ratalnym. Tylko 5% w skali roku. 

GDAŃSK, ul. Grunwaldzka 258 tel. kom. 090202349 
w komisie Big Autohandel 

ELBLĄG, ul. Żeromskiego 3a, ~I.JTax 34 14 68 
WARSZAWA, uł. Gen, Zajączka 1/5, tel.JfH: 39 14 99 

KRAKÓW, ul. Zakoplańsu 288, tel.J!ax 67 62 2S, 67 68 60 
R-1260 

DUŻY BEZPIECZNY SAMOCHÓD 
DLA CAŁEJ RODZINY 

EKOLOGICZNE MODELE 
Z WTRYSKIEM I KATALIZATOREM 

·(@) AICE KONSORCJUM · 
ul. Stawki 2, INTRACO 1/31 piętro/ 

00-193 Warszawa 
tel. 635 89 33, 

635 19 02, 635 12 60 

fax 635 60 86 

A Ul3 Plr 2E IA S 

Lista punktów dealerskich - - · · 

SALON INFORMACJI 
80-241 Gdańsk 

ul. Grunwaldzka 56 
D.T. "Sezam 

SALON INFORMACJI 
80-836 Gdańsk 
Targ Węglowy 4 
Obield Handlowy 

"Zbrojownia" 

SALON INFORMACJI 
81-396 Gdynia 

Ul. Władysława IV 44 

PTHM 
80-416 Gdańsk 

ul. Gen. Hallera 132 
tel. 41 30 62 

P.M. CENTRUM 
80-416 Gdańsk 

ul. Gen. Hallera 132 
tel. 41 04 01 

POL BECK 
82-300 Elbląg 

ul. Stary Rynek 33 
tel. 32 56 34 

AUTO-TOP 
82-300 Elbląg 
ul. Giermków 5 

tel. 32 59 87 

- - oraz wsz~~cv dealerzy auto,y2.owc.n przez r-so 

Fi/ A.T 
I I 

c 

Przyjdź z całą rodziną, weź udział w zaba-

wie i poważnie porozmawiaj o wyjątkowo 

atrakcyjnych warunkach kupna nowych sa-

mochodów FIAT. Obejrzyj je z bliska, 

dotknij ... Spójrz, jak nowoczesny, komfor-

towy i piękny jest nowy FIAT Punto. 

J 
A może spędzisz z nim wakacje? Kto wie. 

Koniecznie weź udział w imprezie, która 

potrwa od czwartku do pełnej atrakcji 

niedzieli włącznie, od 7 do I O lipca, w po-

niższym salonie sprzedaży. FIAT zaprasza 

Cię na wakacje! 

• 

r··------------- --------------------------~-----1 
Kupon uprawniający do udziału w loterii. 

Wpisz swoje imię, nazwisko i adres. 

Wytnij kupon i zabierz z sobą. 

- - ....._ • ., . ... ... 1 • - • 

DEALER FIATA ZAPRASZA OD 7 DO I O. UPCA 

PTHM 
Gdańsk 

ul. Gen. Hallera 132 
t e l. 41-30-62 

mm REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ-BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80·62, tel. 31-SD-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-SD-80, 32·70-94 
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Hurtownia Drogeryjna-Kosmetyczna 

oglaszu speciulną ofertę wukucy,iną 

- najnow5a pusry t-01gate • Tora! · 50 ml 1 '/:, ml~ rubc.a;n i % 
-pasty Tartan: duo pack z rabatem 2!, % 

j·[Il,I~ llJkt. 0.1.tJ• 
· pielw.,;Kl Llbt:n u z yruci.ww<. p~lk(f j>ciaµ.J.1,t:K Ubi~ 
· mydto Doue WO g + 50 g gratis 
artykuły l..euera po niskich cenach 
(OMO 2 k~ z i:if e11,, LUX 4 .,. I, Impui.st . iue), 

· prosd,i "E" p, ~,niowuru: msJle111 Ll.J...j ... 

u,AZ 4 OóO p.:-,zyqi w c~nii.:h 1ab1ycz11yeh 
(U:dlia, Lever, Pructti' i innt:). 

fuc,su!tmt wust) 211 p111tnosc ciówI " 1 _dowu.t.i.lf.11 "''"ou ci.:; odiliurcy 

UWAGA: 
N&Ju.:.i1Vs~y ' E" Cv101 JUZ w spr"'caaży!! 

l,apr~:;;w"!ł .>a ? uu av .,6.0G J: :,;.:,i>oiy :xi. S tJ<i efo 1;;,.:;o 
tel H·:t:.!~1. Chmtelna 73. = 

BANK 
"AGRO BANK" 
ul. Marynarki PolskieJ 148 

tel 43-0€-17, 48-06 23 

Przy11nuje ierrninowe iokaiy 
i ;;~idaciy 

os2~2:ęcinościowe o,:,roct:niowa11e~ 

z okrt!Seiri ioko-vvan1a 
z ,Jki6SoiT, ioi<0wai·1la 
z ukres8if: iuKOWania 
z okresem lokowar iia 
z okresem lokowania 

"iO ,ini ·; 9 % 
·j 1- 29 dni :22 % 

i m··cznym 25 % 
2 m-cznyrn 27 % 
3 rn-cznym 33 % 
~ 'T. ... -,· · --·~ ,:.4 'j/ 
7J , .. .., .. 4..)! V; l, V IO 

!..-, rn rn ,7 ,_ 1. ,_ ,_,1, 11-
HURTOWMA 
GDYNIA ul. Pucka 28 

• 
-

.Il 

SPÓŁDZIELNIA PRACY "SPOŁEM - MAZOWSZANKA" 
02-67 4 Warszawa, ul. Marynarska 12 

Znany producent wody mineralnej i napojów nawiąże na atrakcyjnych 
11ttarunkach wspolpracę z dużymi hurtowniami napojów i artykułów 
spozywczych w Gdańsku. 

, U,'/el~ inn., .. h to,1/,uqw I 
Oferty ·w ciągu 1 O dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: 

'' ;. "Mazowszanka„ Warszawa, ul. Marynarska 12, tel./fax 43·62·64, 43·62·65. 
lalrnplJ w ELCOMPIE to ostctędność !!! 

-
BAŁTYCKA AGENCJA ARTYSTYCZNA "BART" 

zaprasza 
JUBILEUSZOWY KONCE.RT 

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

ROMEK C'Z.YSTAW I INNI 
OPERA LEŚNA 9.07. ·1994 r. 

Godz 20.30 SOPOT --- ' . -
Bilety do nabycia: BART, SOPOT, RADIO ul. Kościuszki 61 \tel. 51·72-ti4, 51 ·01-15) 
KASY "ORBIS-u" na terenie Tro1m1asta GDA~SK Rb-123911 

_ ~5~~r~ I 9 łu:o:!1o~~~!~T~~l~L 
jJ-~'ł-42 w. J82 ·------·--

• GDANSK - WRZESLCZ, ul. ł'RL'SA 2, 41· 80-86 

GDYNIA 
SKWER 

KOŚCit;SZKt i3B 
20-59-58 

~~: ~ DRZWI suw ANE DO SZAFjPRUSlLZGDANSKl 
BOX JOZ -~ ZAB u DO w A w N ĘK 182 ~1~~~ilN;\_3

i93 

-:~~ik ~ oo·w-oLNE \VYlVIIAR-Y I 
al.B~~J11,-, NAJNIŻSZE l;EN-Y RA1~Y ,, ul.~: 

52·04-i9 _ _ OOPISZESZ TU OO POOilfllu . ... ___ uoJ, 3 i · 37-S4 

Gdyn.i ... 3chooi of Admmistuuun aud Bw;ine:.s 

Wyis;-:;. Sz.kot. AdmiuLl>iI':Lcµ i Bi..t11t:SU 

w Gdyni 

PRrYJMUJ[ lAPISY 
itA 3 LEJNIE WYŹSZf. STuDiA 

DZIENNE i ZAOC2.rff 

NA KIERUNEK 
ZARZĄDZANIE I MAR ETING I 

POCZĄTEK REKRU'!ACJl_.1 Llt»CA l..!hl4 
ROZPOCZĘCIE ZAJĘC PAZDZIERNlK .1.994 

I 

. . . o rr. ,., __ : ·--- ,v::: ':!,' 
;.: JKit3SaiT .OK(Wvaiii2. ... .. ,· -;..i •v" ~ · .c ct:~r .. ·,-x.,.J r.~ t ~ ~~::~:~ :~~~::~:: 1~ ~:~~~~~ l: ~ ; ~-~~i;~/~t{;~;1 ~ :'i f~~~!,. N ie 

r,i::Dt.:(~JA N,'i:: ODPC,~11./,'/,DA z,q THEŚĆ ZA,"v1lć3::CZAf',PlCN ca;:.csZc,\' -3ii.il'VI JGi.CBZEi~'· Gi.ia(isk, ;·ei./iax 3,~8D-ó2, ,ei. 51 50-'f i łi. 2iJB, 'i6"ii; Ga'ynia., ie,: 20-08-32; Elbiąg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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NAV 1993 rok 

• -'. 

Obniżenie się kursów na rynku finansowym sprawia, że 

inwestowanie w Fundusz Pioneer jest bardzo atrakcyjnyrr, 

sposobem lokowania pieniędzy. 

Kupienie teraz tańszych jednostek uczestnictvva zwiększa Twoje 

szanse na długoterrninowe zyski. 

8 lipca 1994 

Podobna decyzja w 1993 roku sprawiła, że Pioneer - skuteczniej 

niż inne instytucje finansowe - znacznie pon1nożył pieniądze tych, 

którzy· zainwestowali w odpowiedni ni n1on1encie. Skorzystaj 

z wyjątkowej sytuacji, która n1oże nie trwać długo , 

Idź do banku i zainwestuj w Fundusz Pioneer. 

Potni'iazan1y Twoje pieniądze. 

Bank Gdański S.A. • Bank Pekao S.A. • Pomorski Bank Kredytowy S.A. • Powszechny Bank Kredytowy S.A. • Bankowy Dom Maklerski PKO BP • Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. • Powszechńy Bank Gospodarczy S.A. 

mm REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC ZAMIESZCZANYCH OGl:.OSZEŃ - BIURA OGl:.OSZEŃ: Gdańsk, te/./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209 169; Gdynia, tef. 20-08-32: Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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Szukaj koron 
ukrytych w paczkach 

Winston 25 
aż do końca lipca! 

- Str. 17 

Niektóre paczki Winston 25 zawierają niespodziankę. 
Wybrane promocyjne opakowania mają wydrukowane 

wewnątrz jedną, dwie lub trzy korony. 
Dodatkowo zawierają ulotkę ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi promocji. 

. ~ 
Winston 

FILTERS 

Jeśli znajdziesz w swojej paczce: 
:.<i:): 

-jedną koronę - wygrałeś zapalniczkę, 

: <b.: : (:i:).: 
-dwie korony - wygrałeś parasolkę, 

-·~·&··. -·~·&··. --~·&·-. . - . . . . . . . . . . 
-trzy korony - wygrałeś pięciodniową wycieczkę 

do Nowego Jorku dla dwóch osób (istnieje możliwość wypłacenia 

ekwiwalentu pieniężnego) . 

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana w GAZECIE 

WYBORCZEJ po zakończeniu Promocji. Nagrody zostaną 

dostarczone pod adres domowy laureatów. 
Oryginał zasad uczestnictwa w Promocji wraz z regulaminem 

losowania nagród złożono w biurze notarialnym w dniu 20. 06 . .1994. 

U waga! W konkursie nie 
mogą uczestniczyć pra- ~ 
cownicy R. J. R. T. P., w ~ 25 Agencji Lintas oraz osoby 1•nslon 
niepełnoletnie (tj. poniżej 

18 roku życia). 

Palenie albo zdrowie:wybór należy do Ciebie. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. 

R-1212 

H-211116 

5310n ekspozycyilłt 

I 

I .I 

~ I 

Gdansk - Zaspa 
ul. Hynka 73 

teIJtax 56-96·91 

PROMOCJA! 
WAKACYJNA 

ZENITH 
DATA SYSTEMS 

~llfY Z-SELECT 100 - 27 kaif,gur9CJi I m 1n. · 

ZENITH 486DX2-66 
- W CENIE SKŁADAKA! 
486DX2-66MHz Intel, 4MB RAM, HDD 540MB. 
FDD 1 44, SVGA VL accelerator, klawiatura. mysz 
oprogr MS-DOS 6 O, Windows 3 1 

3 lata gwaranc,, cena· 1650 USD= 

37.960.000,-
Seria notebooków Zeniłh. m.in. 

NOTEBOOK-PEN BOOK 
IDEALNY DO PRACY W SIECI! 

486DX-25MHz, 4MB RAM, HOD 120"18, karta E1hernet 
oprogr MS-DOS 6 O. Novel 3 11'2 20. Oient 

Windows foc W001groups, MS for PEN Comput,ng 
cena 1999 USD = 

j 

El3 OC ... c. Sopot, al. Niepodległości 659 _J 
tel.lfax 51 13 71, tel. 51 49 00 

kontakt Andrzej Bąk R-101 

BAŁTYCKA GIEŁDA BURSZTYNU 
Gdynia - Sopot - Gdańsk 

zatrudni: 
I. dyrektora z biegłą znajomością języka 

angielskiego, 
2. sekretarkę z biegłą znajomością języka 

angielskiego, 
3. kierownika produkcji, 
4. brygadzistów, 
5 . szlifierzy bursztynu, pilarzy, 
6. mechaników precyzyjnych "złote rączki", 
7. utalentowanych pasjonatów wytwarzających 

różne przedmiQty z bursztynu, 
8. artystki do komponowania unikatowej biżuterii, 
9. zorganizowane zespoły w w/w specjalnościach, 
1 O. zakłady produkcyjne do 10 osób 

Oferty zawierające życiorys zawodowy oraz 
oczekiwania płacowe prosimy kierować do Biura 
Ogłoszeń 28601. Gdańsk, Targ Drzewny 12/14. 

28601 

10803 

CENTRUM 
GLAZURY i TERAKOTY 

Płytki z Hiszpanii i Wioch 
duży i konkurencyjny wybór 

Stacja PKP Gdynia-Orłowo, tel. 28-52-14 

EIYERESTsA .. 
Gdynia, ul. Łużycka 2 

WYNAJMIE 

800 m' pow1e1zchm magazynowej w budynku ogrzewanym z rampą 

320 m• powierzchni biurowej 

SPRZEDA 
prawo wieczystej dzierżawy działki utwardzonej. ogrodzonej i uzbropneJ 
pod zabudowę przemysłową o powierzchni 2471 m' 

Loka~zac,a Gdynia, ul. Luzyck.a 1 '3. 

Szczegółowych inlormac, udziela Dział Adminisbacyjno-Gospodarczy, 
tel.26-10-05, wew 3231ub131,lax26-15-42. 30l7II 

NAGRODY FUNDUJ~: 

T<fCJlll 
~ ED.I.T.tONS SPOTKANIA 

"RW KENWOOD 

... EIVIA. 

Ce trala: 

)'~WYDAWNICTWO 
~KURP IS Z 

przy1ac1e 
~BAUMU V(Jroby 

hutnicze blachy czarne I ocynkowane 
rury czame i ocynkowane 
blachy trapezowe 
profile zamknięte 
stal zbrojeniowa 
stal ksztaHowa 

Oddziały: 

KRAKÓW, NOWA HUTA, ul. Łowińskiego 2 

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 
PIWIAŃ, ul. Lutycka 15, tel./fax (061) 41-72-11 

POZNAŃ, ul. Katowicka 1, tel.(061) 77-38-21 w. 290 
WROCUW, ul. Szczecińska 11b, tel. /fax (071) 51-62-90 tel. (012) 44-28-33, fax 44-20-06, tlx 0326753 

GDYNIA-CHYLONIA, ul. Hutnicza 12, tel. (058) 23-00-58, w. 47,48 

GDAŃSK-ORUNIA, ul. Wschodnia 13, tel./fax (058) 39-06-64 

A-1279 

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC ZAMIESZCZANYCH OGt.OSZEŃ-8/URA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-5D-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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7000 POZYCJI STALE W MAGAZYNIE 
, 

NAPRAWY ,SAMOCHODOW "FORD" 
PONAD 20 LAT PRAKTYKI 

Zapraszamy do sklepu i warsztatu: 

REALIZACJA 
ZAMÓWIEŃ 
INDYWIDUALNYCH 

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Mjr. Hubala 3, tel. 41--38-36 

5Hi5-70 DZ!Al handlowy za1rudni praCO'lr!li· 
ków, samochód przyda1ny 

20096/8 

BYŁEŚ akwizy1orem zarabiałeś mało, u nas zaro
bisz dużo, 561-472 64n8 

DUŻE pieniądze do zarobie· 
nia od zaraz, 56-14·72 71251 

IVECO · zalrudni kierownika seiwisu, znajomość 
j. niemieckiego, 31-07-53 27755 

KRAWCOWE, l:fakarlię do pracy eksportowej 
spółka niem:ecko-polska, zarobki powyżej 5 mln/m-c, 
25-35-31 28278 

LUDZIE, ludzie ta praca czeka ~lko 
na Was. Elbląg, 34·33·03 

23793 

MIEJ. P.ączucie że pracujesz 
dla s1eb1e, 20-94-31 w. 4 31747 

POLNORD S.A. w Gdańsku1 
(tel. 31·97·27) pilnie zatrudni 
w RFN s pawac zy odbioro· 
wych (E, C02 i a rgon) oraz 
spawaczy ze znajomością ję· 
zyka niemiec kiego 29301 

PRACA u nas nie jest nudna, 
25-23-66, 8.00 · 16.00 

31746 

PRASOWANIE garderoby 300 ooo.- dzien
n:e, tel. 41-43-14, 51'54-59 67630 

RENCISTKĘ -niepracującą, szczu~ą. uczci
wą, dokładną -sprzątan~ 8 x w rrie~ąru 15 ~sJgodz. 
+ ~enie Tylko z okolic Przymorza -Zaspy, 56· 
41·40 44394 

UWAGA 200 osób z samochodami osobowymi 
za1rudnię, 56-14-72 

t,;.m 

ABSOLWENTÓW i maturzystów za!rudni firma handlo
wa, tel. 43-72-52 

28558 

AGENfrek'amowy, 41-14-57, 41-40-55 do 59 wew 
272 

29170 

AGROS · Market Gdynia, Polska 30, poszukuje 
akwizytorów z terenu Trójmiasta i Wejherowa 
w brarfy spożywczo -a~ohotowej, tel. 27-47-7]8193 

AKCJA wakatje · praca 1994, tel. 29-01-34 69891 

ANGIELSKA firma wysyłkowa poswkuje chętnych do 
adresowania kopert (paska odchudzającego 'Trim
lock"). Wysyłamy zwoszenie, informację. Dołączyć 
znaczkami 9500. Agencja lnfonnacyjna 'S1anma', Gło
gów, skr. 99 

R-1113/1 

ANGLIA - zbiór owoców, warzyw, chmielu (czerwiec· 
paździem;k). Wymagania: do 30 lat. Wys~amy oferty, 
foITT1Jlarz z~oszeniowo-sanitarry. Dołączyć znaczkami 
11 OOO. A. I. 'Stanma', Głogów, skr. 99. R-1113 

ATRAKCYJNA praca wysokie zarobki, tel. 52-34il., 

ATRAKCYJNA praca, tel. 51-07-24 
66415 

CENTRUM informa1yki zatrudni pracownika z dobrą 
znajomością obsługi kompcterów i z samochodem, 43-
22-11 w 132 

29318 

CHCESZ dużo zarob~. aby spędzić wa.asy za grani· 
cą? 32-08-67 

28602 

CUKIERNIKA, 51-30-47 
24208 

DU2A hurtownia techniczna zatrudni handowca · spe
qalislę branży materiałów budow'anych, tel. 23· Wi,I 
DZIEWCZVNY do tańca erofycznego zalrudn~. 22-36-
95 

618?9 

FRVZJERÓW. 41-57-10 
103n 

HANDLOWCÓW zatrudni ,Plexi1onn' Sopot, Grun
waldzka 11,51-74-76 

R 312'8 

MAGAZYNIERA z grupą inwa'idzką zatrudni Plexi
fonn Sopot, Grunwaldzka 11, 51-74-76 R-31117 

MALARZY -tel. 82-34-57 
28570 

MAŁ1EŃSTWO ferma drobiu Koleczkowo - Mirosław 
Fidler 

61876 

MlODYCH ludz" z entuzjazmem zatrudnię, 51-10-38 
do 18.00 

28242 

OPIEKUNKĘ do dziecka, tel. 25-36-56 
61888 

POSZUKUJEMY mloo1ch, energicznych do sprzedaży 
balorów. 21-12-63 

69984 

PRACA na twoje możlwości. Wysokie zarobki, 8.00 · 
18.00,51-21-10 

27859 

PRACA w wydawnictwie · dział reklamy, 41-12-31 w. 
336 

22941 

PRACA dla mężczyzn na plattormach wiertniczych, za
robek 410 · 680 DM dziennie. Kcrespondency~ie infor
macji udz~a: Agencja 'Riges', 68-200 Żary, sk~6 

PRACA na wakacje, 511-038 do 18.00 

PRACA· 1el. 29-01-34 
28241 

69892 

PRZEDSIĘBIORSTWO Zagraniczne ,Midana' 
Chwaszczyno, Boczna 19 zatrudni: brygadzistkę, 
brakarzy, krojczych oraz szwacz~ w akordzie iooy
widualnym. Dojazd autołlJsem zakładowym z Gdy· 
ni, Gdańska i Kartuz, 1el. 52-59-04 

28923 

PRZEDSIĘBIORSTWO Zagraniczne Nordica poszuku· 
je wównego księgowego z doświadczeriem i znajomo
śc,ą języka angie~ego, 53-16-59 • 

29257 

PRZYJDZ po swoje pieniądze, 500 OOO.-dzienn~. 43-
28-60 

71112 

SERWIS Peugeota pilnie zatrudrn pracownika w Dziale 
Obsługi Posprzedażnej i Rozl~zeń Gwaranc~nych, 
Gdańsk. RedJta 2b;k 5, tel. 31-00-53 R-1280(.! 

SERWIS Peugeota zatrudni mechanika · diagnos1ę 
oraz elektromechanika, Gdańsk, Redu1a 2bik 5, tel. 31-
00-53 

R-1280 

SPAWACl'I gazowych -mon1erów ins1alacji zatroonię, 
tel. OX 11.07.94 po 16.00, 23-69-54 31864 

SPRZEDAWCÓW zatrudn~. 37-38-91, 9.00 · 20i68 

STRACIŁES pracę? To super! Zacznij od nowa w no
wej firmie, 1el. 437-702 

28557 

TECHNIKA elek1ronika za1rudni zakład (alarmy, radia 
samochodowe-serwis, sprzedaż), 1el. 31,n-4674087 

TYNKARZY -akord, tel. 20-09·32 
69957 

WYDAWNICTWO zatrudrJ ws~pracowników, 41-12· 
31 w.324 

2888111 

ZAKŁAD Konfekcyjny 'Wergo' zatrudni: · kraw· 
cowe, szwaczki, prasowaczy. 
Oterujemy- premię od akordu, dotacje do 
bi~1ów miesięcznych, opiekę lekarską, Pruszcz 
Gdańs~. ul. Gdyńska 1, tel. 82·36·51 

28520 

ZATRUDNIĘ ekspedenlkę · kosmel)1i, 56-94-05, 41-
52-22 w. 153 

28597 

ZA TRUDNIĘ srebrników (mogą być chytupnicy), 1el. 
24-17-75 

28270 

ZATRUDNIMY pracown~ów w zawodzie: · zbrojarz, -
ele~ budowlany, -montazys1a 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 

OPIEKA nad dz'ećmi-Agencja · 41-20-1068938 

PRACOWITY absolwent podejmie pracę za granicą, 
43-48-02 po 21.00 

68465 

' LEX mieszkania, domy, działki, tel. 22-45· 
50, 20-61-45, codziennie do 18.00 31671 

20-71-96 TABOR Gdynia, Starowiejska 14, mie
szkania, domy, lokale użytkowe, codzienne dyżury 
a rchitektów 31901 

41-90-31 -"KORPORACJA Strzel· 
czyków" 

66583 

8 ha roloo-leśne, Aleksaoorów Kujawski, budynki mie
szkalne + gospodarczy na hotel, zajazd. Oterty ~sem
ne · Wa1szawa, aleja Niepodległości 159174, 'Abim' 
Sp. z o.o. 62894 

APEKS 47-02-22. Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Ma1eti 
6, 8.00 -18.00, sobota 9 OO -1300 

27831 

CEGIELNIĘ · własność hipoteczna. Nowy 
Staw M.lalbo!!;a, tel. (0-55) 15-199, (0·58) 20· 1~tJ02 

KOMFORTOWE pól bliźniaka na Morenie 
sprzedam, 41-32-92 

24764 

ATRAKCYJNY dom sprzedam, 1el. 711 -764 71562 

DOM Chwaszczyno sprzedam, zamienię, 51-30-40, 
24-30-61 

70262 

DOM le1niskowy w T uchom ku sprzedam. Tel. 71 Jt\4 

DOMEK nad jeziorem koło Gdyni tamo sprzedam, 23-
65-34 

29320/1 

DUZĄ działkę ietrnskową w lesie nad jeziorem koło 
Sllórcza sprzedam. Oferty z ceną 71566. Biuro Ogło
szeń Gdańsk, Targ Drzewny 317 

71566 

DZIAŁKA Osowa, 22-38-98 
!1887 

DZIAŁKĘ budowlaną uzbrojoną 478 m w We~erowie· 
Smiecoowie, 710-968 

65516 

DZIAŁKĘ budowlaną, 41-63-46 
7<509 

DZIAŁKI rzemieślnicze (5,21 ha) w Lublew;e gmina 
Kolbudy 'Ewad', 41-43-59 

22938 

DZIAŁKI tanio sprzedam, teren rekreacyjny. Rzeźni
czek Michalin, 83-047 Pf'Z)"llłdz 

DZIAŁKI budowlane i rekreacyjne, atrakqjnie położo
ne 11 km od Gdyni, 24-06-09 

68970 

MOSTY · alrakcyjny nowy dom, okazyjnie sprzedam, 
Gdynia, Malopo~ka 18 

65292 

NIEDROGO działki budc'łllane, 52-70-03 noem 

PAWILON przystosowany do prowadzenia malej ga
s1ronomn w atrakcyjnym mie~ru tury~znym, 52-70-
03 

71089 

PóŁ bl~niaka w O'hYie, tel. 52-25-75 
71194 

ROZPOCZĘTĄ budowę · Chełm, 1el. 32-50-01 po 
godz. 19.00 

71392 

SEGMENT do Wyłlończenia -Złota Karczma. 56~ 

SPRZEDAM dziatki budowlane, 1el. 72-58-32 
69904 

SPRZEDAM dom, stan surowy · Prusza., tel. 31 m0~ 

SPRZEDAM dom 110 m + warsztat stolarski 100 
m z kompletnym wyposaien•em + magazyny (kubatura 
całej dziat · 014 ha), rol( budowy 1973. Bez zadłuże
nia. Telefony od godz. 16.00 · 20.00. Mikołajki Pom, 
145-82 po godz. 20.00. Małlork 27-35. 

52244 

SPRZEDAM działkę szeregową, pełne uzbrojenie -
Wielki Kaci\, 29-06-72 

89000 

SPRZEDAM działkę nad ~mem, 24-16-77 68964 

SPRZEDAM dom wolno s1ojący 300 m, częściowo wy· 
kończony, 71-03-07 

65599 

SRóDMIESCIE · dziaJl;a szeregowa (tanio), 53igj 

TANIO sprzedam pawikin handlowy w Kartuzach, 20· 
10-67 

31760 

DZIAŁKĘ pod bliźniak kup~. tel. 47-68·94 

KUPIĘ dorn, 56-33-86, po 17.00 
70824 

27641fl 

POSZUKUJEMY domów, mieszkań 47-02-22 29848 

POSZUKWEMY domów, mieszkań, 47-02-22 27630 

SPóU<A ,Waza' wybuduje 'pod krucz' dQl!'Y na atraj<· 
cyjnej działce budowlanej w Trój mieście. Właśc1· 
ciel działki uzyska możli· 
wość bardzo atrakcyjnego 
odkupienia domu lub sprze. 
daży gruntu. Gdynia, ul. Hutnicza 42, tel. 71-
29-37, 71-10-25 

28113 

TANIO kupię · domek do remontu, lub duże mieszka
nie, segmen1. Gdynia, 24-16-40 

66973 

'FORD sprzedaż części, Gdynia, ul. Chylońska 
155, tel. 23-7 4-27 

24185 

1989 HARLEY Davidson Sportster 883 czarny na 
sprzedaż. 2 bagażniki, skórzane, czarne siedzenie, 
NADY alarm system, narzędzia. Cena 7000 USD, 8200 
mile. Oterty 69930, Biuro Ogłoszeń, Gdynia, ul. Włady
sława 1Vf24 

69930 

CHŁODNIE samochodowe, win
dy samozaładowcze, (0-58) 51-52-85 

HAKI holownicze osobowe, dostawcze, 
Gdynia, Chwaszczyilska 7, Auto Myjnia Karwiny 47166 

NIEMCY. Holandia tanie samochody, 22-47-38, 
0-90 502 783 61819 

POWYPADKOWE z belgijskich 
firm ubezpieczeniowych. Fotoo
ferta, 29-06-04 65102 

SAMOCHODY powypadkowe (Niemcy), 41-
48-54 64192 

VOLVO nowe sprzedam, tel. 24-32-12 15275 

AUDI 80, 1982, wymieniony ~lni~ stan bardzo dobry, 
24-22-02 po 19.00 

71593 

BIG Autohandel. Skup - sprzedaz auta używane, 
Gdańsk, Czamy Dwór 12, tel. 53-14-82, 53-171k7315 

BMW 520 i, 1988 czarny metalik, dodatki, 25-14-156 

CYSTERNĘ 20 OOO (naczepa 4 x 5000 I). Sprawna 
techniczn~ Cena 70 mln. Ome1a, tel. 162 do 20.00, 
105 po 20.00 

30452 

INSTALACJE auto-gaz, komplet, tel. 57-03-04. Cena 
3,5 mln. 

67711 

JELCZ chłodnia, rok produkcji 1988 - sprzedam. 
Tczew (0-69) 31-22-59 23871 

KOMPLETNĄ karoserię· Opel Rekord, 52-70·9łt:,e911 
MERCEDES 809 lp 1979 r., izo!enna 4 x 2 x 2, 1el. 
grzecz. po 19.00 79-12-29 

28198 

MOTO · CENTER li, kupisz, sprzedasz samochód · 
masz wczasy gratis, 53-12-71 wew 41 31114 

MOTO-~ENTER I 125p, 126p, Polo· 
nez, inne Skup, sprzedaz, ra~. 53-19-6\1107 

NISSAN Patrol 1984 3,3 D, okazyjnie sprzedarr, 23· 
65-34 

29320 

PILNIE POO,loot 405 kombi, diesel, 1992. 24-35-~?505 

PRl'ICZEPĘ kemµngową 2-0siową, ul. Telimeny 40. 
Oglądać po godz. 17.00 

71376 

PRZYCZEPĘ camprngową 126p, tel. 72-81 -78 · cena 
17 ooo ooo 

66971 

SILNIK 'Gartusa', tel 32-89-89 
70470 

SPRZEDAM ciągnik ogrodniczy z przyczepą TZ 14 
oraz doriczki. Starogard, tel 'lJ?-97 62876 

SPRZEDAM części do samichodu Moskwia. 408, tel. 
47-64-06 

71418 

SPRZEDAM trak1or białoruski MTZ-82 z osprzętem, 
rok produkcji 1992, tel. 51-03-99 

2915411 

SPRZEDAM C1nquecen10, 1992, 1el. 38-07-82 wew. 64 
po 16.30 

74701 

SPRZEDAM O~crt-Club 11 RL 1129 cm, 1992, niebie
ski me1alidl. E!bląg 34-15-44 po godz. 15.00 52248 

STAR 28 chfodnia, 1988, lanio, 24-0rJJ 
31867 

SWEDPOL Gda_ńsk, ul. Miałki Szlak 27, 1el. 31-59-22, 
oferuje: częsc1 używane do samochodów Volvo 
F4, F6, F12, Scania 142H, -opon{ uży11ane do 
samochodó~ ciężarowych, -mon az,. de· 
montaz opon bezdętkowych, -nacina· 
nie, wulkanizacja 28799 

FIATA Tipo rozbitego zareje· 
strowanego kupię, 21 ·80·~ilea 

KUPIĘ Ładę, FSO, Poloneza, zachodrie, chę1n!l 
remont, 51-38-25 

66359 

KUPIĘ ,Barkasa', 1el, 51-74-76 
R-31~'8 

KUPIĘ samochód do 150 mln, 53-12-71 wew. 
41 

31113 

KUPIĘ ~owi~ Audi 100 diesel 5-cylindrów 1980, 82-
21-n. 

74739 

SAMOCHÓD do 100 000 000,·, 53·02-
11/333 

70983 

SAMOCHÓD marki Uno po wypadku, rok 1984, 1986. 
Tel 72-09-97 po 18.00 

68975 

SILNIK Pokmeza, tel. 81-73-73 
28569 

REKLAMA W TV GDAŃSK TO PEWNY SUKCES! 

I 
I 

Pl~Ć EMISJI W CENIE JEDNEJ, 
CTYLI REKLAMA W PROGRAMIE Ili TV GDAŃSK! 

BIURO REKLAMY TV GDAŃSK 
GDAŃSK-WRZESZCZ, UL. SOBÓTKI 15 
tel./fax 41-66-27, 
tel. 41-00-11 wew. 71, 86 Rb-=i 

SHODlł 
FAVORIT 

e NOWE SAMOCHODY 
·SPRZEDAŻ 

eKOMIS 
eSERWISASO 
eCZĘŚCI 
GDAŃSK-PRZYMORZE 

ul. Arkońska 2 
tel. 52-12-58 w. 45 3490 

SKODA Forman, 31-36-21 wew. 222 
71368 

"""AUTO-SZYBY. Sprzedaż - montaż, 
Gdynia. Sląska 117. Dojazd Podolską do końca 21 • 
74-26 24943 

"""TŁUMIKI 'Walker' krajowe i dorabiane 
w!g wzoru, 41-68-96. Gdańsk, Matemblewska 14, Kra· 
jewski 249'0 

'""AUTO·SZYBY, Przymorze, Czarny 
Dwór 1 O, 53-49-98 24942 

"'AUTO • SZYBY· Jaan. Nowe, niż
sze ceny. Sprzedaż - montaż. Wrzeszcz. 41-
49-92, Kościusz~ 8. Orunia, 39-02·20~29 wew. 
230, Jedności Robotniczej 223 (Eltor). Gdynia, 
20-49-77, Kapitańska 4 

27829 

•AUTO-HAK. lei. 31-40-50 

•AUTO·SZYBY, dachy uchyl· 
ne. Gdynia, 23-68-88 40281 

AUTO • GLAS GDAŃSK • szy· 
by samochodowe -osobowe, ciężaro
we, au1obusy dostawcze. Szylti profes~nalny momaż, 
fachowa obsługa, Oliwa, Grunwaldzka 487, tel. 52-22· 
31, 52-28-14 

R-316 

AUTO-GLAS „M & Al". Szyby samo
chodowe Sprzedaż · mon1aż. Gdańsk · Sródmieście, 
Siennicka 30/40, 31·14-19 Wf!#. 329, 31·98· 
54 28105 

AUTOGAZ, haki holownicze, 51·7~;1t 

CZĘŚCI • Renault, Peugeot, 
Citroen -,lwadex' Gdańsk-Oliwa, Polan~ 4, 52-
32-41 28878 

CZĘŚCI do 'japończyków" i zachodnich 'Apek' 
(0-58) 51-47-41, 82-35-55 (10.00 -17.00) 23513 

DACHY uchylne · mon1ai, 4 t-28·3i0191 

LAWETĘ wypożyczam,41-24-30 30444/l 

NAJTAŃSZE haki holownicze 
• montaż. Gdańsk-Orunia, Jedności Robotniczej 
37, 39-40-28 7~2 

PRZYCIEMNIANIE SZ)1), 56-51-76.1 

WYPOŻVCZALNIA "As" -Polor!lzy, 
56-37-30 54981 

WYPOŻYCZALNIA "Tex" -
dostawcze, mi<robusy Wł, Mercedes, 41-24-30 30444 

WYPOŻYCZALNIA hków 
.Au1omar'. 52·45· 79 68848 

WYPOŻYCZALNIA „Piast" 
osobowe, dos1awcze, 52-26-33 67507 

WYPOŻYCZALNIA :tuków, 
57·61·94 70976 

WYPOŻYCZALNIA samochodów 
dostawczych, 41-39-24 30031l 

WYPOŻVCZALNIA - osobowe, 
dostawcze, Polonezy, 29-03-59 65161 

WYPOŻYCZALNIA samocho· 
dów osobowych, 41 ·04·01, 
41-16-93 28506 

AUTO - giełda, soboty 8.00 · 13.00. Komis 
samochodów dostawczych lu~ Nysa. 'PoHrans', ul. 
Szczecińska 8 285S6 

AUTOALARMY szwedz~e Car Safe (od 2 300 
ooo.- z momażem), 32-62-59 w. 10 

19529 

AUTOHOLOWANIE, 71-45-55 
48457 

NAPRAWA samochodów ciężarowych. Malarnia. 
Jesiema 5, 1el. 47·56·30 

68767 

SAMOCHODOWE instalacje gazowe. ul. 
Powst. Warszawskich 23, Gdańsk, 32-35-76 28895 

WYP02YCZALNIA · Polonezy, luki, 24-18-22 65338 

(a J,()~łfi" :: ;;!;.: : 

1-POKOJOWE 40 M Gdynia, tel 27-07-78 

20-14-03 "SZMIDT" 
61856 

ANTIDOTUM sprzeda domy-dziat, 41-06-
92 

2753~2 

ATRAKCYJNE duże mieszkania z garaża
mi w Gdyni-Karv,1nach oferu~ firma oodowlana, 31-55-
03 

109n 

A TRAKCYJNE mieszkanie 3 pokoje, 70 m, 1elefon. 
nmdowa, Grabówek, 27-08-25 

61862 

M-6 Zaspa, tel. 56-69-00 71065 

MIESZKANIE typu M-2 (cfo.lupdlojowe) na Zabiance', 
1elefon 32-99-16. Proszę te~1onować od 9.07. (sobo1a) 
· pilne 71056 

OBŁUlE, trzypoko~we, garaż -sprzedam, tel. 25-35-
90 

69919 

SKLEP 18 mkw. rnt SKM Gdyria-Orlowo S1X7edam, 
248-051 

69961 

SPRZEDAM pawilon 30 mkw., tel. 20-63-98 69965 

*S!'l~:t1!1j~.~~e2.:~:i~;:];'s*i 
-SJ-07-61 KAWALERKĘ • dwupo-
kojowe- kl,llię!!! _ 

'24-37-30 KUPIĘ!!! mieszkanie 

'52-57-05 -MIESZKANIE! 

2-POKOJOWE · zdecydcr«anie 

2-POKOJOWE · zdecydowanie, 31-99-55 

31-99-55 JEDNOPOKOJOWE· ~lnie 

31764 

41-90-31 · PILNIE awupokojowe, ~ 66581 

KAWALERKĘ. trzypokojowe. 57-02ib 

KUPIĘ mieszkanie, 21-69-64 
31805 

KUPIĘ dwupokojawe llil kawa~ę. 53-00-85 57345 

KUPIĘ dwupokojowe hm ~ojowe. 51· 1™57347 

'"'""""HANNA!!! • 53-38-93, *41-
40 -lokum dla każdlo. WY,,a. . "' = .am°"'" Jem ... -tbez . . a.i; ... · '.!~Jr 

!.11.~emy • be~a nie!!! • Pilnie!!! • 
Wszystkht -Mieszkania . Domy -Lokale. : 
53.07-61 , Kołobrzeska 42 E (fabMec - parter 
11.00 · 20.00) «3118 

-"37-42-91 -ARTUS -Wynajem-~
I~teniak' (10.ll · 19.00) -iilżo ofert!!! - Zgłoszenia 
bezi;la1nel!! 

"""41-90-31 " KORPORACJA 
StrzelCZJików" • KuinO!!! 
Sprzedaż .. ! Wynajem!!! Obsłu
ga prawno • notańalna!!! M"iszew
s~ego 12/13, 9.00 -19.00, soooty 10.00-14.00 116579 

'"'56-27-32 WYNAJEM (zgłoszenia bezpla1-
ne) 11032 

-37-43.56. MIESZKANIA pow~, 

"24-83-83 · SPRZEDill!I Wynajem!!! 
. "Astra", Or1c:r«0, Kklnowa 11 31~ , 

"52-57-05 • MIESZKANIA. domJ posztill-

~ 88757 

"57-02-99 „MIESZKAM". S!nedaż, kupno, 
wynajem mieszkań, lokali użylkOW)'dl 25m 

'20-23-94 POSZUKUJĘ mieszkania 317113 

'20-83-01 DOMENA, Gdyria, Swię1tjań~!1 
'20-98·93 KANCELARIA lnto • pośre· 
dnictw. Gdynia, Abrahama 10 31807 

'21-96-12 WYNAJEM 

'216-222 BIURO Nieruchomości MK · kupno, sp17e
daż mieszkań. Gdyria, Słowackiego 40 

31588 

'47-67-64 „POLSTAR"!!! -Mieszkania -Nie
ruchomości • Kupno • Sprzedał • 
Wynajem · zamiana!!! Kraj -Zagranica!!! · 
Wrzesza. · Na Wzgórzu 28 (ooczna · Jaśkowej 'MX) 
'51 ·15-85 • JODŁOWSKI Pośradnic
two (prawn~). Sop:)t, Ni~leglości 753 57344 

20-31-88- COMAX 

20-71-96 TABOR 
24459 

31902 

21-09-95 · FORUM Sprzedaż, kupno, zamiana. 
Gdynia, Bema 611 mn 

21-96-12 POSZUKWĘ mieszl:ania 40291 

297-000, 2533-00 Bł YSKAWICZNY!! 
wynajem pok(i, mieszkań, domów, lokali. zwoszenia 
bez~atne! 

32-22-80 GRUPA studentów chrześcijan '#)'najmie 
mieszkanie, dorn, godz. 18-2tl 71sn 

41-22-85 OSKAR. Wynajem, odnajem bkat200 

41-00-31 · PILNIE poszukuję mieszkania 66.182 

20·67·40 POSZUKUJĘ mle· 
szkania 28225 

20· 78-78 l'IYNAJEM 69744 

20·81·56 SPRZEDA!, wyna· 
jem Factor 28224 

200-611 • WYNAJEM mieszkań, bi11, 
sklep:łw. Zgłe&eria bezi;latne! 89852 

51-26-41 POSREDNICTWO Akme. Sopo1, 
Grurrwaldzka 67!2 Z7856 

52-42·34 • "DOM" sprzedaż • 
kupno, wynajem 30101 

53·03·56 • POŚREDNICTWO. 
Mieszkania. Nieruchomości • 
Biuro Prawne Jakub Teklell . 
Przymorze, Dąlxowszczak6w 13, 11.00 · 18.00 28887 

MARIANNA. 23-74-08 
85550 

• kafelki ścienne i podłogowe 
• ceramika i armatora 
• kabiny I wlony prysznicowe 
• wanny blaszane, akrylowe 
• akcesoria dekoracyjno 

-wykończeniowe 
• kleje I masy fngowe 

.4!!!IT -

~ARDOM., 

Gdynia, ul. św. lojcieclla 7, tel Z1,83,42 
10.00 • 18.00 

Spółdzielnia Inwalidów 

.,POllPOL" 
Gdańsk, ul. Wałowa 17 

ogłasza ofertę 
wykonania remontu dachu 

o pow. 300 m2 

pokrytego blachą ocynkowaną. 

Termin składania ofert pisemnych 
28551 do 20.07.94 r. 

MERPOL kl:l)!)O, sprz&:!aż. nienmlroości, mie
szkań, 211-501 20e99 

POSZUKUJĘ sk~ G;fnia, Ślrięlojańska, 
1el. 41-43-14, 51-54-59 

A.RG. ByczkO'#Ska & Górałcz)t N'tendQOOŚd • ~ 
no -~edaż · wynajem, 21-95-42 21965 

GóRNY Sopo\ -M-5 z temiem oo "'1T!aięcia, 51-66-
51 71578 

KANCElARIA Meritum zaprasza, 2~ 12:tl 

KRAKÓW 3i)cl(oj)we, 86 m kw , zamiellię na T rnj'nia
s1o. Oferty 'Derrqx>ltur', Grunwakllka 82, ~ 

KUPIĘ, wynajmę mieszkania, 52-42-34 
71014 

M-2, 32 mkw. w Tczewie na podobne lub większe 
w Trójmieście. (0-69) 31-58-54, 21-02-9:l 74401 

ODNAJMĘ dom w Trójmieście 31-22-36 

OON.aJMĘ liieszMnie 35 mkw., 48-73-20 6785l 

POSZUKWĘ mieszkania do~ 3 in. z 1elefo
nem, tel. 434-142 wew. 50, 19 

POSZUKWĘ pomieszczeń 1 OO • 150 m na trasie So
pot -Gdynia, tel. 23-12-25 31852 

POSZUKWĘ ruiego M-3 do ~ U>~ 
(bez welonu) w s,-do;rr,,m mie;sru na trasie Scpot -
Wr?.e!zcl. fiUg- 7() ł4i,e,, >I 

SKLEP przy ŚWięto~ńskiej 120 m, '#'f!emonlowany, 
wynajmę, 20-06-91 

317!1G 

SPRZEDAM mieszkania, 52-42-34 71015 

WARSlTAT ll'fdzierżawię, 1el. 53-n-45 74'$!1 

WYNAJMĘ magilZ)TI 300 m-centrum Gafni, 203\'W 
ZAMIENIĘ M-3 Gdańsk na Toruń, 43-27-26 713811 

ZAMIENI;· Tczew, M-3 (50 m) SJX)łdziek:re na Trą
miaslo lt.lJ jego b!ską oł(o!cę na splldzielcze kil l:tra
tenmkowe, 56-00-17 

71382 

41-5,1--17 KOMPUTEROWE kllsy 31393 

CREDO. Prawo jazdy, WSZ)'S11;ie kategorie, 32-
32-18 313n 
EUROSCHOOL: l.mJnl (I, IQ, rnttawowa 
(G-8), przedszkole, 20-18-38 ' 

1191189 

KOMPUTEROWE kursy WM · Centrum 
CAD, 47-66-47 smo 

KOMPUTEROWE. 21-so-21 w. 3315532S 

KURSY jfzyka niemieckiego -
specjalna mcyjna oferta dla młodzieży, Izba Rze
mieślnicza, Gdańsk , ul. Piwna 1r2, 1el. 31-84-41 28784 

LinCare • angielski Studium 
Pomaturalne 94/95. FCE. 
CAE, Proficiency. Specjalislyczny oficerowie, 
marynarze, 20-55-59 = 
NAJTAŃSZE kursy komputerowe, 38-42-65 
i 31-96-23 

R-1289 

PRYWATNE Liceum Handlo· 
we w Gdańsku ut. Gdyńskich Kosynierów 11, ma 
wolne miejsca w klasie I i li w roku szkolnym 941'35. 
Zgłoszenia w sekretariacie szkoty, tel. 31-61-45, 
w godz. od 11.00do 13.00 

71-413 

SKABIT indyltidualne kursy kof1Vll1erowe, 21· 
98-76 

AMEAYKANSKA szkoła poostawowa za1nm nauczy
ciela klasy li r:, godz. ~~). nauczyciela języka 
n!lmieckiego (6 godz. ~n~o). Rodzice - są Je
szcze wolne miejsca w klasach O· V. Tel. 2'Z-49-71, 
10.00 -13.00 

ANGIELSKI ~ie, 56-00-18 
71438 

KURSY kompu1erowe, księgowości, sekreta1ek, ma
szynopisania, szkcła sekrelarek, BCl,217-110 =ii 

KURSY: księgowych, sekretarek, kasjerów waluto
wych, maszyno~sania. komputerowe. ODDK, 41-12-
31 , wew. 312· 313 

KURSY: księgowości kOOlflJle!O'llej, obsługi kompute
ra, racuhnkowości, kasjerów walu\Owych, sekrelarel;, 
maszynop1Sat1ia, kOOl!Xflerowe. ODDK. 41-12-36, 41· 
12-31, wew. 312· 313 

28124 

MATEMA,:'(KA, 57-60-78 64154 

POMATURALNA Szkoła Sekretarek i Mar1ie1ingu ~ 
sza nabór kancfydatów, 20-18-38, 25-48-10 69&1l 

POSZUKWĘ nauczyciela(-kę) j. niemieooego do pro
stej konwersacji, tel. 21-02-01 

1!8979 

PRAWO jazdy 21-14-03, Sląslla 'WJ? 

PRZEDSZKOLE w wakage, 20-45-80 
69642 

32-07-07 -UKŁADANIE, cy'«lioo'#anie 709n 
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BIURO MAKLERSKIE 
Banku Gdańskiego SA 

ZMIENIAJĄ SIĘ CZASY -
ZMIENIAMY SIĘ MY 

Szanowni Państwo ! 
Pragniemy Państwa poinformować 
że z dniem 11 lipca 1994 roku 

Centrala Biura Maklerskiego 
Banku Gdańskiego SA 

mie§cić się będzie również 

w budynku przy ul. Pohulanka 2 
w Gdaósku 

Nowy adres korespondencyjny: 
C!DAŃSK 
LJSKM 

Biuro Maldenkle Banku Gdatisklego SA 
ul. Pohulanka l GDAŃSK 

GlÓWHY 80-807 Gda6sk 
skr. pont. ~ 

57-66-80 -VAT~.tJdadanie -

ANTYWŁAMANIOWE m, kraty, bla-
chy. Atesmne zam~. 56-22-43 71~ 

ANTYWŁAMANIOWE ro1e1y, bramy, 
kraty, telAax 32-62-51 w 208, Pieł(amicza 1 28533 

BETONIARSKIE -lawy, S1.ar11ba. ogrodze
nia, mw~. 82-26-14 71139 

CIĘCIE, wiercenie betonu -
otwory d'zwiowe, prz!!IXJS!y WOO.łan., tel. 21-a7'74 

DRZWI 1~łlmanlowe. doda!· 
kowe, tapicerta, kraty, bramy, garażowe 
(ldlylne), zablxlowy bał.onÓ'lf, 22--11 -28; Zl-25L 
DRZWI drewniane. ztxo;:,ne. 43-46-51 ~417 

DRZWI metabwe inwrńane , 31-~ . ~J};# 
DRZW1 przeowywaieniowe, kraly, ogrodzenia, 
32-65-49 

71)985 

DRZWI cirewniare, 1apicell;a, 41-?S-91 g.o 1eo 

FOLIE anty"#!amamo"9, przeciwsloneczne, 23· 
57-86, 23-12-09 65247 

FOLIE ant;,lfamanio'lle, prz~ . PHU 
Janex, 51-o:l-22, 53-79-83 31459 

GAZOWNICZE -µte,sy, kuciri, 32-81· 
75 .., 

HYDRAULICZNE-gazowe,32-81·~759 

KOMINKI !ario, 32-ro-34 

KRATY,<X.lf'Odzeria,m,82-28-34 110<,4 

MONTA:t - autoryzowany serwis Zł• 
mków: Gerda, łłt!f, Ewa. Assa-Sorxl i imycłl. 
1..ares,Ga,m.uł.~98,21).16-67 R-93 

PARKIET eksportowy, roczna gn 
r.r,cja, rmm VAT. 57-06-69 28516 

PARKIET wtasny, p;)'lfflZOfly, ~. 51-l)-
6( e6I07 

PARKIET własny, ~. ui:ladanie, 53-
93-71 -
ROLETY antywł1m1nlowe, 
bramy zwijane, Sotms.Pol, 39-92~ 

ROLm zare~ .MartJx', 52-83-~ 

ROLLGATE • rolety p!Zecr,,rwytama
niowe, zwijane, kraty, br1my, 31.10-11 w. 
31 

27621! 

ŻAL LU X. 2aluzje pionO'#e, poziome. Rolety. 
Beztenninowa gwararqa, 31-27-84 -

ŻALUZJ~ pionowe, 10 lat 
gwarancli. Dek0:System, pro<iJceffl. Q1ańsl\. 
Polrii 110, 52-37-36 22231 

!ALUZJE producerrt H1nles poziome, 
pionowe, rolety. G<fynia, Wie~ 1 S., 22-48-97, 
24-28-56 6972! 

:tALUZJE i role\· producent 

r:r.~~i~~~:6~:l. t: 
tel. 31-49-86 16475 

liLUZJE piorowe, marmy, rolety, drzwi har
m011ijkowe, produkcja, morrtaż. Gdańsk, Rajska 1~. 
31-31-23, G<fynia, ul. ŚWiętojańska 128 27537 

liLUZJhnio, 39-40-54 703IIO 

liLUZJE -~ -Urtianiak, Gcfynia, Slu
ped'.a 21 (od WarszawskieO, 20-62-40. Gdańsk 32-29-
04 

69982 

ŻALUZJE-~. 23-34-74 22135 

ŻALUZJE · l)llXluooftt - JmOW8, poziooie, 43-
21-31, 51-66-70 

BOAZERIA, 37-02-81 

CYKLINOWANIE solidnie, 57-26-19 

CYKLINOWANIE VAT, 41-o:l-94 

CYKLINOWANIE, 53-63-85 

CYKLINOWANIE, 56-01-95 

CYKLINOWANIE, 20-74-81 

CYKLINOWANIE, 32-06-10 

CYKLJNOWANIE, 53-14-46 

CYKLINOWANIE, 37·32-21 

CYKLINOWANIE, 41-73-23 

CYKLINOWANIE, 25-23-05 

CYKLINOWANIE, 2S-84-95 

CYKLINOWANIE, 32-62-10 

CYKLINOWANIE, 53-09-40 

CYKLINOWANIE, 53-1&-40 

CYKUNOWANIE, ~ 

CYKLINOWANIE, 53-94-68 

CYKLINOWANIE, i,jacjanie, 32-40-44 

5911r7 

71252 

71128 

&'9718 

69093 

89715 

710'Z7 

24761 

ll5601 

71001 

71011 

71118 

71104 

CYKLINOWANIE, 24-48-06 

CYKLINOł/ANIE, 21-00-74 

CYKLINOWANIE, ~adanie, 21-04-47 

CZVSZCZENIE itywar,lw, lllpi(:ero, 56-53-95 

21366 

31851 

CZVSZCZENIE cy,vanów, lapiceoo, 32-14-29 68946 

CZ'iSZCZENIE dywanów, tapicerki, 41-3 2iL 

Cl'ISZCZENIE dymlw, tap,cerf<I, 21-87-20 = 
CZVSZCZENIE dyltanów, taµceoo (saroo;hodowefl, 
56-51-71,21-81·76 63547 

CZVSZCZENIE dyltanów, 1apiceoo (samochodowefl, 
21-07-33 

49386 

Cl'ISZCZENIE dywarćw, 1apiceoo, 56-85·\l, 

CZVSZCZENIE, dywanlr«, tap,ceoo · 52-16-18, 32-14-
29 

DEKARSKO -blacilarskte, 78-35-62 
61859 

FIRMA „Parkletus" -51-~ uk1ada parkie1 
(msny, powierzooy). VAT Gwarancja T~1322 

GAZ.Ollt., 32-28-30 

HYDRAULICZNE. (l-17-10 
28537 

HYD8ĄI.Jl.J:lJiE. ».111.P,_.t:zy=~,,, 

HYDRAULICZNE, 23-70-61 .. 
HYDRAULICZNE, 32-86-91 

711359 

HYORAl.n.lCZNE, wooomme, najta111ej, 32-26·i79 

HYORAULICZNE, 32-58-94 
71-423 

HYDRAUUCZNE, 31-34-38 
71264 

HYDRAULrGZNE, 1ł'OOOmierze. !ario, 32-07-00 71907 

HYDRAULIKA, 25-2646 
65418 

INSTA!ATOASTWO elt*iryczrie i sari!ame, 51 ·JJ 
KAFru(OWANIE. 53-87-65 

KAFELKOWANIE, 32-56-32 
14095 

70399 

KAFELKOWANIE, cyijnowanie -VAT, 41·13-L1 

KAFELKOWANIE, 24-42-28 

KAFELKOWANIE, 39-44-96 

KAFELJ<OWANIE, soo:lr1e · 32-34-29 
I 

KOMINKI, 32-54-53 

KOMINKI, ~-95 

KOPARKA Ostó'lfe!(, 22-19-05 

71119 

7U391 

71147 

IB747 

MALOWANIE - tape1owanie, 53-32-03, VAT, Ylieczo
rem 

MALOWANIE mebi, 43-47-84 

MALOWANIE mebfi, 399-489 

MALOWANIE, tapetowanie, 56-48-50 

MALOWANIE, 20-74-81 

MALOWANIE, 56-01-95 

24519 

:.)109 

74070 

85509 

MALOWANIE, 1ape1owanie- VAT, 41-13-65 28946 

MALOWANIE, tape1owanie, 22-48-45 
69973 

MALOWANIE, tape10'#anie, 41-68-16 67893 

MALOWANIE, okien, drzwi. VAT, 53~;M 

MALOWANIE, białkowanie, VAT· 21-12-95 40295 

PRZEDSIĘBIORS1WO ,Hydronl', rok zal. 1975, pole
ca usługi w zakresie Wyłlonaw;lwa, modem~ac,. re
morl1ów instałaci gazO'#ej, sanilarrei i c.o., wykonu~ 
l,'lllkania dlernane !IS1alacji. TelAax 52 58-07, 52-58-
70, tef. 32-27-54 74074 

REt.ONTOWO-lxmw'ane, 52-81-10 
71910 

AE~OWO · IV'yiońaeniowe, 43-06-61 71901 

RENOWACJA wanien, 31-00-96 

RENOWACJA Waflien, 20-21}-69 

SCHOOY,32-11-91 

STWRSKIE, 32-35-57 

STOLARSKIE, 32-31-21 

STOLARSKIE, 233-644 

74083 

70970 

71025 

UKŁADANIE boazerii, desek poologowych, paii~tu. 
mozaiirj, tel. 0-~196 

70981 

UKŁADANIE glazury, tel. grzecz. 71-01-04, godz. 
10.00· 14.00 

64563 

USŁLK,I lru\arskie, 22 · 36-36 

ZAKŁAD murarski, 84-14-49, 18.00-21.00 = 
2ALUZJE, 24-35-66 

' 
2ALUZJE, tanio, 23-57-86 

65240 

MM REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ-BIURA OGŁOSZEŃ: Gdartsk, tel.lfax 31-BD-62, tel. 31-SD-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08--32; Elbląg, tal. 32-50-80, 32-70-94 
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-·········· izle'.ktr. ~ dektronlcme· 
"'I.UTO-ALARMY Piranha. khma
tynqa, blokada silnika na kartę kooową. Gdynia, 
P,JOOl5ka 17, telAax 211-200 20898 

"'AUTOALARMY amerykańskie· Co· 
de Alann Zabezpieczenie oboeklów • całodo
oowy r.adzll koolputero*'I. Mass • Gdynia Jana z Kol
na 11113, 20·53-63 •,.858 

·ALARMY, domofony 2430-74 
81763 

·AUTOALARMY Boxer Cel 
Protector, Mul· T ·Lock Centralne 
zmi Zl.i.owanie Radia Sopot, Niepod'iegtośa S49, 
51-76-49 ~!,63 

37-<6-89 AUR MY gwaranqa ~ulet!la ~ 

51·70-91 LODÓWKI zamraiarł.i, po 
M~~C~ ~~ 

ALARMY l1żyoo' eę(tri, 31-74-79 7 1012 

ALARMY le e~:zta wewnętrzna, domofony, 
Sl'flBdai · mroz. Proton. 52·20-29, 52~~ 

ANN TE NY. 20-S4-89. Gliaranqa · ek.spr~f 
ANTENY satelitarne RTV, oorolnice, 
ta 31-8758 

ANTENY,51-68-27 
675()4 

ANTENY TV· sa!ellame. 20-51-04 -,o 

ANTENY RTV· SAT. 22--45-05 
6525Q 

ANTENY-~. lW32 
70957 

ANTENY 23-73-38 
65302 

ANTENY 32.91.31 
711871 

ANTENY 22--07--42 
61\!ee 

ANTENY 31-:W i= 
ANTENY 52.29-71 

71951 

ELEKTROINSTALATORSTWO 
51-$-05 · YAT 30IIM 

LODÓWKI, zamrażarki, klima· 
tyzacja samochodowa, 52· 
1•53 

30105 

NAPRAWA pralek, lodówek, 
24-29-18 <116' 

PRALKI, 32-80-10 

PRALKI, 32-55-21 

PRALKI, 52·16-53 

PRALKI, 56-86-72 

71019 

301~ 

74061 

PRALKI, zmywarki WSZ)'SłJe 1Wt ą 
9m~ 

PRALKI na.iawa. 22-29-38. n-m1 
PRALKI~ 

PRALKI 56-1:r15 

PRALKI 20-llr78. 23-56-30 

691112 

-ROYAL, Sany_o ""'! Videotele· 
naprawa, 41-83-87 70393 

SAMSUNG • Sony • Neptun l!"le. 
Serwis bezpłatny do1azd 32·81 ·69, 
25-21·97 

SAMSUNG, Sanyo, inne s-s 
1,UMIIHO~dcJ[Nd,·32~t9-
'1S, 23-05-95 

lUl62, 

SA.MlO • Son'ł • Kep\un m. sei-
111$, ~alriy ~d. 52-44-W 

TELE • Colormat • Neptun. za. 
cłntie · rn.qielO'łlldy, ~!ny dofazd. 32.37 30, 
23-51-04 59878 

TELE . ..llMsz. Neft.11. Heios • naprawa. 
dąazdbe~. 31~. 11-:lS-(,6 68285 

TELECOLOR. Ntv-1111. me. 41-83-87 ~ 
TELECOLOR. Nept.in. •'Ule. 32·19· 
25, 23-05-95 70962 

TELENAPRAWA, 53·51-01 ,1038 

TELENAPRAWA ;12estraiar,e. 23-Si;i 
TELENAPRAWA · Neprun, .JcMisz. Heios 
· ~ bezp'atny · 41-69-66. 41-71-01, 53.79--4~;oo 

TELENEPTUN, 41-07-85 57-04-71 
~dllel?alrry 71037 

TELEWIZYJNE 41-08-82 

TELEWIZYJNE 32-78·48, 31--01--02. do
jazdbe~a!rry 

68833 

TELEWIZYJNE. 20-21-52 
65190 

VIDEONAPRAWA. dojazd bezpłaln'f, 53· 
t 1·26 26100 

ANTENYTVSAT~od 3,5 mln. 32-79-1~ 

I AUTOAlARMY Cerber, 32-48·94, 52..\3-11 wzzl 
DOMOFONY, 29-70-05 

159959 

DOMOFONY. 43 22-20 
68045 

DOMOFONY. 24-00·90 
61l71' 

DOMOFONY, 53-08-25 
70963 

DOMOFONY, 25-55-10 
655IH 

El.EIITROINSTALACYJNE. 714-39-4 
~ 

ELEKTROINSTALATORSTWO, n-15-18 
69304! 

ELEKTROINSTALATORSTWO, 41-09--41 
28617 

ELEKTRYCZNE. mt-79 
7Dli73 [ 

LOOóWKI, zamrazań\J, B>SH4·61 lub 81-68· 
68 gwaranqa 

TELEWIZYJNE. 51-67-17 

VIDEOFILMOWANIE prolespialne, 51-14-45 

VIDEOFILMOWANIE, 56-53-95 

VIDEOFILMOWANIE, 56-85-19 

Transport 
1,Sl29-7M5 

1,8 T, 57-70-96 

2 · 5 · 12TON, 39-05-11 

21-81-97 1,51 

25-29-34 

3 7001tm, 41-07-69 

3,5 t kraj, zagarica, teł. 32-83-96 

51-72-37 

30108 

111,2 

670!>2 

6'274 

28907 

•9385 

2'755 

10386 

67053 

DAJAN taxi.370-300,nateleton30%m 

LIMUZYNA. 23---40-21 

NAVITRANS ~ewozy kraJ, zagrarica, do 
1,5my,teL'tax470-391 28899 

PRZEPROWADZKI mebiowozem, 51· 
53-54, 11.00 · 19.00 197tl2 

PRZEPROWADZKI 56--40-68 6876' 

PRZEPROWADZKI 41-14-57, 41--40-55 
oo 59 wew. 272. 4&-39-&i. 56-95-25 29169 

PRZEPROWADZKl.57-90-33 11„s.1 

B)&l(Jł{Q ~- n-71-76, (wit'C:zoremJ n-10-
03 

KRAJ.zagrri:a. 48-51-a:l 

KRAJ. zagrn::a, 57·90-33 

KRAJ. z~ 310--400 
I 

71415 

74063 

MlĘDlYNAROOClWY 30 · 120 m szesć. 79-12·1733 

MiKROilUS ~. język riemieó.i, 57· 
43-73 

t.lOSKW A Lt:t<xna. 20.a2-55 
ltl051 

NACZEPA~20.a2-55 
6997!; 

PRZEPROWADZKI· transpat 32-51-31 
25739 

PRZEPROWADZKI. 56-40-68 . 
611764,1 

TMIO. 713-798 -TRANSPORT· tno. 52· 1842 .. 1 ... 

2WlR VAl,47-61-15 
.l9542 

l'łlil\, 82-a:l-79 ~n 
l'łlll\, 22-22-66 

691•1 

ZW.A, 56-00-34 
64263 

ZWIA. 48-54-76 
709/S 

Róine 
51-81·88 • STEFANIA·Tw~śWlat 
w Jej ka/tadl. Wróżeme 

69897 

BIURO rachunkowe :Ja-03-<46 
71258 

BIUR O Rachunko'lle ,Helmor' · pełen zakres 
usług finamowo-k&óęgowych, tel. 21-80-46 Wf!,/1. 201, 
8.00 · 15.00 

PREZENTER · przy;ęc.a. wesela. 32~;ij1 

ROLETY zabezpieczające okien
ne, zakuje. Danżal, 53-15-48 63928 

TAPICERSKIE w dor1lJ klienta, 23-74~ 

TAPICERSKIE u klienta, n-41-83. roczna 
gv.-aranqa 89!1117 

TŁUMACZE· Pomoraka29113, 21-15-84, 21-
93-64 49366 

TŁUMACZENIA arqoelski„ niemied<i, inne, 
Gdynia, StarOWlfljska 26. 20-52·, 2 65<25 

W dniu 5 lipca 1994 r. zmarł 

kmdr w st. spocz. mgr inż. 
ZDZISŁAW ŁAKOMY 

Wybitny i zasłużony Specjalista w dziedzinie 
budowy okrętów dla Marynarki Wojenne} RP. 

Msza św. odprawiona zostanie w dniu 8 lipca 1994 r. 
o godz. 10.00 w kościele w Orłowie, 

po której nastąpi pogrzeb na miejscowym cmentarzu. 
żonie i Rodzinie Zmarłego wyrazy serdecznego współczucia 

składają 
Kadra i Pracownicy Cywilni 

32867 Logistyki Marynarki Wojennej RP. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lipca 1994 r. 
zmarł były pracownik naszej Stoczni 

Wt.ADYSŁAW 
WIERZBICKI 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 8 lipca 1994 r. 
o godz. 13.00 na cmentarzu Gdynia-Oksywie. 

28347 

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego składa 
Dyrekcja i Pracownicy 

Stoczni Marynarki Wojennej 
w Gdyni 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 5 lipca 1994 r. 
zmarł były długoletni zasłużony Pracownik Służb Lądowych 

Polskich Linii Oceanicznych 

HENRYK STASZEWSKI 
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego składają 

Dyrekcja, Emeryci i Renciści 
oraz Pracownicy PLO. 

28352 

Pogrzeb odbędzie się dnia 8 lipca 1994 r. o godz. 12.00 
na cmentarzu Gdynia-Leszczynki. 

ŻALUZJE.- producent ·_pionowe· 225 OOO 
m kw. i po~ome Zanwo • :J9-00-2179n 

ClYSZCZENIE dywanów, łanio, 57 -77-33 71904 

DRUK. projekt/ . kalendarze. foldery. folie 
samop,'Z)'lepoe, 'llizytóYl+J, T·Shirt's. <mi. Tampon· 
druk-32-63·12 ' 2n•1 

KSIĘGOWOSć · pelr.a, komputerowa, tel. ~ 

MARKIZY wystawowe, tarasowe. Rolety anty'll1arna· 
n10We, 53·94·23 po 16.00 

71107 

POPROWADZĘ ksiązkę przychodów i rozchodów, 
księtJ1 handlowe, 32-79-11 29303 

VIDEOFtLMOWANIE, 56-a:3·95 6i857 

WESELA zabaw/. meołlroowame · polecają zespo!'f 
muzyczne, tel. 43-21--40 

71130 

WIDEOFILMOWANIE · 'Perrekl', 71-38-24 6523e 

WlDEOFILMOIVANIE, 41-7454 

ZESPCtY, wesela, 53--49-S9 

ZESPOI. wesela, 24-15-42, 32-88-a:l 

ZESPOI. · wesela, 32-03-82 

7tXl7< 

71'24 

69301 

5987< 

[JMATRYMONWNI l 
53-75-11 'ANIA' 

JULIA47-87--49 
57348 

30107 

ARCHITEKT, obywatel Niemiec ~ w Mo
nachi:Jm, stan watr;. pozna Parją (26-34 la!). m4ej 
~.min.z śreoo. W'fl,SZtałCerDem, ~ 
ZJ1ajomośt ~z,ia niemieckiego lub ~ielsklego. 
01erty A-1299 ze zdjęciem BO Gdańsk, Targ 
Drzewny 317 

·-MEBLE skórzane . ncr#8, uży'llare . 
Tawal, ~-Morena.~ 2. paw. 34, ~ 
43-70-15w.47.Cenyod12mil ,_ 

·REKLAMÓWKA 25.6 x 45. cena 101.
Tocll.K:z. Przeds1awoeł ~. 4 7-11 ·~L 
·WORKI na śmieci · moowe ~
f'lle, 4 rozmiary, re«lamówtoJ. ~. Torbacz 
Przedstm:ę ~ ......... · · 4 7 -11-9 2 "".,. •• ,,.. 24860 

176-11-69 · STROPYTenva 26780 I 
BOAZERIA pro,iicent, tel. 39-93-86 71409 

BOAZERIA. 32-26--03 
• 

BOAZERIA. 57.54.31 
611753 

BOAZERIE. 81-~ 
6'761 

CEMENT. pusmi. w~. max, zwir, bloczki. 
styropian, klinkier, tarcica, stemple, cegla, stal ilp., 
trarop:111. wyk_~. 'IIIWÓ1. fJZIJ· Gdyna, Chwaszczyń
sl<.3168, teł. 29.()().36 15285 

DOBERMANY szczenięta po~. 
SZXOIOO)t11. re1. 24-41}.56 596„ 
DYSTRYBUTOR is1w ~-~,w 
flików. Y1er.tyla\or6w. podgrze11aczy wody. ~· 1 
Maja 30, 5117-50 30ll54 

KRUSZKOP llSlarczy i:wir, piaselo., puslaki, 
bkX:.m, 52· 77-5283 VAT 31057 

KSEROKOPIARKI, 1axy regenerowane, 
gwararqa, 52-1~1 14096 

KSEROKOPIARKI. faxy · oowe. używa· 
ne. gwaranqa, serwis, matena!y ~. 53-
44-73 24555 

MEBLE sklepowe, biurowe, ~.teł.n-
~~ w~ 

MOKWA · otra. 25-38-49 65539 

NASIONA· J,r;ror. Pruszcz Gd., Baza GS. (0-
58! 82-32-()3 23SH 

PRODUKCJA odzieży m:xr,ej, 23-65-
57 69650 

SIATKA 0t1odzeriowa • pri:dm · (VAT), Re
da. ul. Molelowa 18 19719 

SOLARIA Alisun, 31-84-302-4618 

TKANINY meblowe. Gdynia, M!Xska 
122 31522 

TRÓJMIEJSKA Giełda Zwie
rząt. tel. 71--42-67 69385 

WENTYLA TORY BaltseMce, tel. Z!J~ 
BOAZERIA, tel. 71--45-04 

69722 

DĄB.buk3·1etri,81~1 

FOKSTERIERKĘ krótkowłosą, rodowodową, 4-mie· 
~ną. (0-69) 214-94 

GARA2 murowany, ul. Chybiska 90-~. wiaoomość, 
tel. 23-63--40 

69939 

HAFCIARKĘ, ~cz. tel. 397-287 
R-1298 

KAMERĘ Sharp VLC 650 TV Sony, 24-41·35 655e3 

KOLARZÓWl<Ę, 32--40-50 
71598 

MASZYNY stolarsNe. WJTówr131ka. (lutm lańcocho
wa. i:rasa hy<iauiczna, ~ 56-27-97 711 ~ 

NUMER telefoou: Wltomr,o, 24-35-53 

OBIERACZKĘ do ziefTriakćw. maszyr,.a Will do mię
sa. flCT#8 · laOO sprzedam, leł. 31-27· 18 74075 

ODSTĄPIĘ nr telełoro 31. · 57·17-13 
7<70S 

PANTOFLE damskie PCV, 20-82·5.S 

PlANDEKl,71-19-36 31501 

PLOTER A-1 OPX 3500 Rolard sprzedamy, tel. 25-13-
54 do godz. 14.00 31873 

PQSKIE owczaoo raime, rooowodJwe • 29-06-& 
PRZYCZEPA 'Nie'liim' gastrooornicznowa, 
20-77--41 po 17.00 

ROTTWEILERY · Matm., tel. 20--49 
R-1305 

ROTTWEILERY, (0-69) 214-94 
62883 

ROTTWEILERY, lel 83-89-27 
63978 

ROYitRY, 31·22·91 
2'188 

SITTAY,41-51-75 
66040 

SIATKI ogrodzeoowe, ~ PCV. AaDtza, trans· 
pat bez?alny, (0-59) 278--42 

SPRZEDAM patenę eiel:tryczną 35 L · mało uży«ana, 
lei. 38-07 • 79 

28600 

SPRZEDAM działkę noo jewern kdo Kartuz, Fran:i· 
szek ~ 2*zierze 71553 

SPRZEDAM W)lX)saŻerie sloep.l. Tel. 2*9615996< 

SPRZEDAM rneszn ~ pofll!T'l10ŚĆ 1000 I. E~ 
~32-2H8 

522'2 

SPRZEDAM rr 20 ... · 20-32-04 

SPRZEDAM · Men:ooes oostawczy 2 szt łanio. krze
sła lieYinane sldadane. m ogoozenm ~. 
pow'ekana. Gdm., 31-39-11, 31-02·54 28m'1 

SZNAUCERKI śi'me, ~ · pieix? i sól, IXl 
~ie. PO Ili i medaistce. Ewa Bararowska, &1-
368 ~~34M,9 

SZNAUCERY śre<i1ie, 24-06-42 

SZT APtAPJ<Ę elek!r,czną, 53-91-40 

SZT APlARKĘ sprzm, 2~ 

6'171 

53961 

T AflCICĘ dętx)w'ą ~ mm w ibści 1 O m sześc. sprze
dam. Ul. GI\J1Wal:1zlla 585 Wd 

TECHNICS,~ 217·160 

WAGĘ spr!8:!am, 41-57~ 

VOOMJY kllliawe poliestrtM'e, n-16-58 

715117 

6'210 

23218 

WOLNE miejsce na duże reklamy, kamienica, ul. 
lutego, 24-07·33 

6185< 

METALE kolorowe, wym cerpta
snyTinSl)Olt. ~- 22·23-54/ZJ, \ll1f11a. ul. Haid<i/t 
PIANINA \egllca' 'Caisia' ~. 5t-~ 
88 

KUPIĘ ~aty. li GMwaWr.a 162 
6111-18 

KUPIĘ pa!eiię ełektrycmą oo pącu.ów, tel. Tczew 31· 
78-40 gooz. 7.00-17.00 

OWERI.~ 3, 5-ntllowy, teł. 76-34-77 

PIEC c.o., grzejlliki ~owe, mimk na szarnlxl, (0-
69) 31·57-61 

71396 

PRASĘ mimośrodową 25 I i 10 t tel. 73-27·92 28282 

Zł.OM me1ai koklrowych, 51 · 12-88 
63076 

'"LOMBARD · pożyczki, Gdańsk. Wały Pia· 
sti1'#Skie 1 ~) li piętro, 374-234, 374-534 oraz 
w tr;tymHotekJ Mcropol. 31-56-31 wew. 0011 20439 

"23·10·54 LOMBARD· korzystne pożyczki 
podzastaw. Gd)nia. ~ 171 

70397 

"23-67-17 w. 137 LOMBARD· ATV, samo
dlodowy, złoto Najtańszy komis. Sklep lornbarOO'oly. 
llo'n T owaro,vy Chylooia, Box 37 70398 

"LOMBARD · samocro:t,, RTV, złoto, Sopot, 
al. Niepodlegtości 743, tel. 51·15-50 

24193 

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę, Zmarłego 
6 lipca 1994 r. 

ś. fp. 
inż. ANDRZEJA SAR LEJA 

Pogrzeb odbędzie się 8 lipca 1994 r. o godz. 14.00 
na cmentarzu Srebrzysko. 

32867/1 

Dyrekcja, Kole!ankl I Koledzy 
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 

Centrum Techniki Morskiej 

Z żalem zawiadamiam, że dnia 6 lipca 1994 r. 
zmarł mój najdroższy Mąż 

ś. fp. 

GERARD KRYSKA 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 11 Jipca 1994 r. 

o godz. 13.00 w kościele św. Andrzeja Boboli w Sopocie. 

70274 

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.00 
na cmentarzu Katolickim w Sopocie. 

Pogrąiona w smutku 
żona 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 4 lipca 1994 r. 
zmarła ukochana Matka, Teściowa, Babcia i Prababcia 

70128 

ś. fp. 

STEFANIA CIEPLIŃSKA 
Pogrzeb odbędzie się dnia 8 lipca 1994 r. 

w parafii Wiele o godz. 10.00. 

W smutku pogrążona 
Rodzina 

"LOMBARD· samochody, RTV. złoto 
Gdańsk-Przym012e, Koloooeska 39 F. tel 53·0\§!l92 

51-47-12 • LOMBARD, Sopot. 
Haffnera 2411 

58212 

CENTRUM lombard. 20-47-77 26200 

LOMBARD samochodowy, 20· 
39-24 

28201 

LOMBARD, komis techniczny 
Sopot Podjazd 7, 51-71-18 =· 
LOMBARD. niski procent, Morena, ul. Marusa
rzÓ'llllY 2138, tel. 48-70-15 w. 51 14665 

SUPER LOMBARD 20·24·01 Gdynia, 
Warszawska 64 oraz Hala Targowa stoisko 38 61653 

FINANSUJEMY transakqe i'.andklwe, 20·08·13 65378 

Inne 

WRÓŻKA. 23-66-25, 21-00 48 
14267 

ASTROLOO. Wróżenie· Tarot. 51--40-Sboo 

KWIATY sz1\JCZ!le, *'/Syiki, Warszawa (0·22) 36-98· 
59 

R-1214 

{EJ'fiJRJStm I PODROZE 

'31·36·21 wew. 222 ISABEL· Dom Harcerza 
Su~rtanio · Hamburg. Koln, Stuttgart · codziennie, 
Belin, Wll!deń, wczasy krajowe i zagraniczne, ~ 7 

·ANGLIA. kursy ~2)1<.owe. Izrael, Tur· 
cja, Wiochy, Hiszpania, Franc@. kraj· wczasy, 
ubezpieczenia, przejazdy oferuje Pegrotour 
Gdańsk, GMwaklzka 569, godz. 11.00 -17.00, 52·24· 
~ ~w 

·EURO· TOUR. 51-66-60 (10.00 · 11.001. 
Przewozy międzynarodowe. Wycid. Wynajem mi· 
klttxJs6w 

31129 

22·13-47. PAZEW02Y marynarzy. r•1 

31.21-00 GROMADA. 31-66-41. 20--42·16, 51· 
14-39. Litwa, Druskienniki· sana1orium, 
wczasy1 kolonie. Przewozy autokarowe · Europa. 
Berlln, Wilno 31102 

57.57.52 · MIKROBUSEM 
573'9 

ALBATROS· 20-17·78 (115) Bornholm· 2 
850 OOO,- Hiszpania (wrzesień) · 7 500 OOO, dojazd 
~yt 

AUTOCENTRALA · Naita.isze ?"Z~wozy 
.Q!dzym saroochodem', autokarami · codz1en
n1e: N~. Benelux, Frarqa, Mgia. Wiochy, Hi· 
szpania; KonkurencyJny wynajem mJ.:ro
busów; 374-400, 374-664 

31137 

AUTOCENTRALA · przejazdy co· 
dziennie: Paryż, Lyon, Nicea. Marsylia, Portu
galia. Barcelona, wet. Madry1, Saragossa, Malaga. 
Dania, 37 4-406, 37 4-664 

31128 

BANK Przewozów· Europa Skiff. 31·95-31, 
31·23--46 

311'3 

BUS · 25-29-34 

DOMINIKA Najtańsze i:rzewozy · Europa, 31· 
01-71 68608 

DRUSKIENNIKI Litwa sanattxium 14 dni. 
Prima · T Ol1 Gdynia, pasaż Dworca PKP, 20-13-42, 
51-18-96 

5681 

EST·ifZejazctyaoJt~·Niemc,.3t·SS.25, • 
Brama Wyżynna (siedz:ba PTTK]. Biuro S!ol:erów. 
31 ·28-61:407 (siedzila NOT). Fabln Centrum Han 
oowe Zaspa. 57-44-52 Panda • Tczew 
(~9),31--46-60 

31101 

GRECKIE Biuro Podróży 'Barllost', Starowier 
ska 1, 21·95·16. Wyoe:zki Grecja. Kreta. Cy~. 
'Mocłly, Hiszpania, T ui'jlzja. Przewozy autokarowe · 
Europa, bi~~ pronlOl'le 'Mocłly · Grecja 68609 

HALLO· i:rzewozy Garosen. Hertord. Gutersk:ih, 
Osnabruck. Munsler, Dortmund, Essen, Dusseldort, 
Kolol1ia, 41-78-18 63945 

HALLO,· przewozy, Kolonia. 41-78-Jt.. 

HIGH·SOCIETY, rnbietańska 10111. 31· 
51·11, mikrobus Koln • codziennie. 
Przwozy rriędzynarodowe 

31149 

HISZPANIA · 10-dniowe pobyty na Costa 
Brava · ipiec, sierplt'ń, ceny oo 499 DM, Cedron, tel. 
72-23-51 w 30, 72-63-37, 72·34·28 19712 

HISZPANIA· oo 465 DM· Podróżni~ 31-62· 
97 1 

29255 

JUR MAŁA · sar.atona, wizy i voodleiy do Ro
sj. J,.kva', 20-45-20 65520 

KOLONIE góry, konie, angielski, windsurfir-lJ, 
jachtif"\l, 20· 18·38 69885 

ŁAD Żabianka. 57-74-08. Bl~ty · Europa. 
Superwyciecz~ Druskennikl. llo'ożka 55732 

MAXITOUR. przewozy Anglia, Włochy, Hi· 
szpania. Francja, ae~:a, Holandia, Niemcy, codz,en· 
nie, Hamburg, Koln, wczasy, kolooie, 41-80-74 31150 

MŁODZIEŻOWE górskie obo· 
zy wędrowi'jl, Gklbex, 20-07-27, 20-37·00 68601 

NEPTUN · koncesjonowane przewozy do Nie· 
m1ec. Wyna1em autokarow, 32·34·22 31130 

NORD Gitfnia, Jana z Kolna 4, 20-14--05, 20-66-
66. Ekspozt,Jra · Raiska 6 ·NOT.~- 205, tel. 31·28-
61 w. 205. Korcesjooowane linie Niemcy, Be~ Ho
landia, Frariqa. Londyn. Komfortowe autcilary 31131 

NORD 20· 14·05. Pobyły wypoczynkowe i wyciecz· 
k1 Wiochy, Tunezja, Lazurowe Wybrzeże. Atrakcyjne 
kokmie i obozy młodzieżowe w Czecliach 3113111 

PARYŻ 05-12.09.94. Lazurowe Wy· 
brzeże 26.09·06.10, 19.10. 29.10, Travel Plus 
(Zele~.ak), 374-380, VI p. 

204ol2 

PARYŻ· nowa, koncesjonowana linia Biuro 
Podrózy "Olivia. Gdańsk, Rajska 6. 31· 13·24, 31· 
79-14, Wrzeszcz, Grunwaldzka 7f118. 41-12-31, So
pot, Monie Cassmo 25. 51-38-39. Gdynia, Kilińskiego 
6, 20-73-62 

31123 

PETER-LEO . Hamtxirg · tanio, szyito i wy
godn~. Video, kawa, posrlek. 31 ·38-37 63940 

POLENREISEN 21-61-58 przejazdy 60 
miast. wakaqe w siad~. tanie kokl!lie, Hiszpari\5578 

PRZEWOZY Rzym · Fk).oenqa, Bo1ooia. 
WenE<:ja, Wiedeń, 31-12·15. 31-40-42 68026 

PRZEWOZY licencjonowane: 
Hannover, Wo~sburg, Braunschweig, Oldenburg, W" 
lhelmshaven . naJl~jl Cedron, tel. 72-34-28, 72-63-
37 19711 

RODZINY marynarzy · przewozy mi· 
krołx!sami • ce11y konkureocyjne, tel. 72-34-28, 72-63-
37 

1971112 

ROKI-TRANS. atrakcyjne 'Mochy· Paryż· 
Za'11K • H:szpania · paewozy Niemcy. Wynajem auto
karów, 41-07-18, '111eczllfem 32-76-51 31117 

TANIE wczasy. Ocypel 60 tys. doba+ 45 
lys. obiad. Wiadomość: Cech Rzem. Melalowych, 
Gdar\sk, PrMJa 1,2. tel. 31-44-92 68845 

WCZASY· Goluń, Załakowo. Golubie, Pw,t.i, 
Augus1ów, inne, 31-15-01 

WIEDEŃ prze~ozy. 32.75-49 
I 71266 

BTU "Mac ie k" codzienne prze1azdy do 
Hamburga-Lubeck, Kieł • Bre
me n Ubezpieczenia. Wynajem mikrobusów. 
Gdańsk (Zieleniał\ li piętro) p. 215 c, tel. 374--448 we
czllfem 47-96-28 

67882 

CENTRUM przejazdów autokarowych. bus Ber• 
lin-Hamburg ;:ooialz1a!ki, śr(Xfy, piątki. ,Glo
bex' 20-07-27, 20-37-06 

88602 

HARCTUR ooozy, ooie, waasy Sw,ętego M'<l 
119. Góańsk · 31· 13·29 

HAACTUR · Hiszpania, 'Mochy · '#Jzy młodzieżowe, 
31-17-44 

311<1111 

HARCTUR · Eurodisneylar,:I, Legołard -31·13-:tll1W2 

HOTEL 'lazurowy' z basenem kąpielowym w Gd)nl. 
SO m do płazy, po~ada '1!1llne mtejsca na wczas;. 22· 
03·24, 22·22·38 

MIKHOBUS, tel. 20-18·38 

M:KROBUS. 56-56-85 

MIKROBUS, 53--07-97 

24.474 

OBÓZ taneczny dla dzieci i mfodreży 15-28.08.94 Su
domie k. Garczyna, 51-41·31 Sopot MDK. Niepod~o
ści 763 

68417 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 lipca 1994 r. zmarł w wieku 
88 lat nasz kochany Ojciec, Dziadek, Pradziadek, Wujek 

ś. fp. 
JÓZEF KARWACKI 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 8 lipca 1994 r. o godz. 11.30 
w kościele Najświętszej Marii Panny w Gdyni. 

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00 
na cmentarzu Witomińskim. 

Rodzina 
Zakład po~rzebowy przeprasza Rodzinę 

65607 za opóźnienie w publikacji nekrologu. 

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom 

ś. fp. 

JANUSZA 
HAMERLIŃSKIEGO 

ze Stoczni S.A. w Gdyni, za zorganizowanie uroczy~tego 
pogrzebu. Dziękujemy również Sąsiadom, Wszystkim 

Znajomym oraz Służbie Medycznej Instytutu Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej za troskę. pomoc w chorobie Ojca 

i życzliwość. 
70014 Rodzina Zmarłego 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 5 lipca 1994 r. zmarł 

ś. fp. 
mgr HENRYK 

STASZEWSKI 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 8 lipca 1994 r. 

o godz. 12.00 na cmentarzu Parafialnym 

70127 

49776 

w Gdyni-Leszczynkach. 
Żona i Córki z Rodzinami 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Honorowego Członka Polskiego Związku Motorowego 

JÓZEFA 
KARWACKIEGO 

Pogrzeb odbędzie się 8 lipca 1994 r. o godz. 13.00 
na cmentarzu Witomińskim. 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składa 
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego 

w Gdańsku. 

PRZEW02Y mikrobusem. 32-76--49 11265 

PTTK· Krym. kokln~. 21-77-51 
89900 

TRAK· Ekspres Biuro Turystyczne, 21-95-16. Mikro
bus Stuttgart. poniedziałek· czwartek 68b10 

WCZASY nad ~ziorem. PensiJnat ·u 'Madka', tel. 81· 
95-11 w. 65 7406,/1 

WCZASY ind'(tl'idualne, kolooie, wycid kraj, zagra· 
nica, bilety do Niemiec, Frartj, Angfii, Beneluxu, 
ubezpieczenia turystyczne. Zapraszamy. 
Traper31--41·15wew.53 • 7-1()92 

WCZASY na Wyspach Kanaryj-
skich . (0-58) 38-02-88 11„2 

WCZASY· Tiell, 32·52-66 i 67 28928 

WYNAJEM mikrobusów, 23-70-03, 23-71-76 (wieczo-
rem) 6$105 

ftlTRANSPORT :I 

PRZEPROWADZKI, transport 
53-70-58 

74079 

icHURTOWNIE I 
DESKA parkelowa, mozaika, parkiel, panele · 
W)l<onawstwo Gdańsk, Dragana 12, 32-76-51 28130 

HURTOWNIA odzieży używanej, sort 58 OOO, Gd)nia· 
Orłowo, ul. Wiellopo~ 17, tel. 24-10-89 69967 

fOZDROWIE i 't . 

CENTRUM Stomatologiczne 
Vis • Dent · specjakści ortoooncj, dlirurgii sto
matologicznej, protety'!i, anestezjologii, 41-92-96, 41· 
85-04 

276ię 

r' ,. lekarskie it 
'"31-89·53, 20,68·16 
ALKMEDYK, stany poalkoho-
lowe, esperal 59618 

"31-89·53, 20-68-16 
LARYNGOLOG, pediatra, psy· 
cho log 598,"" 

"31·89·53, 20·68·16 LEKARZ 
domowy . wizyty specjalistów, dzieci, dorośli, 

EKG 5sem 

"OŚRODEK Diagnostyki Me· 
dycznej Gdy]lia. ul. St~ 47 (wejŚcie od 
Dworcowej), tel. 20· 13·59. Eci'okard1ografia 
(dorośli i dzieci), EKG komputerowe, USG (dorośli, 
dzieci), gastroskopia, rekloskopia, laboratorium. Kon
sultaqe specjalis1ów 74055 

·ALKMED. 41--42-44. Domowe leczenie starów 
poalkoholowych. Esperal 251„ 
·PEDIATRA, 51-97-64, w.zyty. Joama Stefa· 

25750 

·PSYCHIATRA, 51·97·64 · P10tr Slefano· 
251,s 

20·45·62 DERMATOLOG alergolog, dr Romuald 
Olszański, Gdynia, 'Madysława IV/38, 8117, codz100-
11e 1600-18.00 

CHIRURG -Ylily1y. 525-ass 
56'81 

Str.19 

NORD-MEDICA • USG. g~ 
porady, 51--05-04 Sopot, Kościu 58 6308'il 

PEDIATRA · llo'ota Rutkowska · Ylily1y iboo
we, 51-74-17 

71914 

PEDIATRA· Halna Burdlacka · Ylily1y, 24-86-
57 

' 
SALON Medyczny dr Kreps Gat· 
nia, Starowiejska 23. E~fia, 
USG brzuszi'jl, ginekologiczne, poloznicze, urologicz· 
ne, szyi, ~ersi. Gastroskopia, EKG, la!Jora.toM. Bio
psje, zatiegi chirup, laryngologiczne. Terapia b6-
~w. Prof. Szczurowicz · rozrodczość, 
ginekologia Tel. 20-16-11 

WETERYNARYJNE· W1Zyty domowe, 
56-89·56 

ZEZ · naświetlania, ćwiczeria, Wrzeszcz, ~&Je
na 8, 41·30-40 

AMERYKAŃSKIE apara~ słuchowe. Gwarancja, ser· 
wis .• Ma~ooe· Wrzeszcz, Głogowska 11, 56--0S-J~,2 

DOCENT dr hab med. Ja<t,r,ga Roszltiewocz spe
cjalista chorób skóry. Dorośi, o· 
ci. Wtorek, środa 17.00 · 19.00, Oliwa. Jasia i Malgo5i 
13, od Bażyńs.iiego, 52-13--41 

71412 

E. MASSALASKA · Błętia internista. cłlorob't serca 
EKG. gabinet. w.zyty, 41·18-80 

71908 

PROFESOR Jacek Jassem, choroby~. li 
!red. Ewa Jassem, chorooy ?UC, aslma. Rejestracja · 
32·29· 16, po 15.00 32-60-28 

30102 

PSYCHOTERAPIA,41--48158 

SPECJALISTA chorob wewnętnnych. Mariusz Mada
iński, 41-63·29 

TELMED, 577--051 · Vltemista EKG, Jmilra 676'ł 

WY JAI.DOWA Pomoc lekam dzieci, dorośi, EKG, 
57-63-25, 56-27--40 

Sto111a~'. ~ 
"CENTRUM Stomatologiczne 
Vis • Dent . specjaiści 0r1ooorą. cNnxgj sto
ma1oklgcznej, pr~. m~. namiza. 41· 
92·96. 41-85-04 

'PR2YCHODNIA Prywatna, Polanki 71, 52·35·58 · 
SpecjaflŚCi: s1lx'laloloi;Ja kosmetyczna · ialowar1e zę
bów • prote1yl;a, octodortja 

66038 

ASDENT · specjafiści stoma1oąii ogónej, i:ro
tefyki, dlirurgi stOOlaloklgieznei, Ol1odofq ·pon.· pą!. 
9.00 -19.00 soboty 9.00 -15.oo . .Dan T~o
wy Chyooa' · parter. 23-62·17 wew.186 6lllti2 

CURODENTAL~~wcza, 
protety'!a, ch1rurg1a 8.00 · 20.00 rówmeż w nie· 
dziele Gdańsk, Pańska 6 (naprzeciw Hali 
T argowei), 31-69·58 

' 
DENS · ?ry#amy Gabnet DentystyClllY, Gdańsk. 
ul ~a 67~. Codzieme a.oo· 20.00. si;boty 8.00 • 
14.00. Rejestracja· 31-12·58 

71913 

NO DENT· Stomatologia, protetyka. Pruszcz 
CHIRURG ~ek Łącki. Ylily1y, 31 ·25-2630103 Gdański, Kodlanowsliego 22 O, 82·34·72 

63342 

CHIRURGIA ogólna i kosmetyczna. Le· STOMATOLOGIA, protetyka. 
dwożyw Sopot, Pułaskiego 33. poniedziałek, Gdańs.l. KofodzieJsl'.a 4. 31 .70-21 w. 62 
śro®..~~ ---~-, . ....-
ENDOKRYNOLOG · ginekolog, 91ne1<.o
bg dziecięcy. Ewa Stefanowicz · Kujawa, 39--03~7 

ZA TRUDNIĘ stomatologa, 22·29-
75 

GINEKOLOGICZNY gabinet. Testy cią- GABINET Stomatologiczny+ RTG, tel. 47-92·21. 
Codzieflrre. Wrzesz a. Migowska 42 A żowe. ~~- 51-M 63031 

INTERNISTA· WIZyl)', 41-31-02, 
24-89-87 6'2118 

STOMATOLOO · Jolanta l..ewarólwska, Sląska 51!25, 
codziennie. 21-17-61 

INTERNISTA. W1zy1y domowe, EKG, 41-19-
~ 4-4684 

<9376 

INTERNIŚCI. wizyty, 53-42·59 s.m 

MEDICUS • 56-38·28. Opolska 8, sto
matologia. protetyka. lekarze specjakści, USG 28766 

APARATY słuchowe: - dobór, 
sprzedaż, serwis, · konsultacje logopedyczne i 
audiologiczne, · indywidualoo wkładki mzne oraz 
osprzęt poroocniay d'a osób z wadami snmJ i roolff. 
Gdańsk, ul. Karruska 245 B, (9.00 · 18.00), tel. 324· 
t87w. 38 

NEUROLOG Jan Niżnikiewicz, Szczecińska 
32. Róm Ylily1y domowe. 56-12-49 

~·7 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu S lipca 1994 r. zmarł 

ś. fp. 
mgr inż. ALEKSANDER HASSE 
Długoletni Pracownik i Dyrektor Energomontażu Północ, 

prawy Cz!owielc i wspaniafy Kolega. 
Msza !w. za Duszę Zmartego odprawiona zostanie w kościele Matki Boskiej Królowej 

Różańca Świętego w Gdańsku-Oliwie ('Okrągły' Kościół na Przymorzu) 
w dniu 8 lipca 1994 r. o godz. 9.30. 

Pogrzeb w tym samym dniu o ~odz. 14.30 na cmentarzu Komunalnym w Gda~sku-Oliwie. 
Ze Wszystkimi Jego Bliskimi łączymy się w smutku. 

Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy 
28304 z Energomontażu Północ Gdynia 

70033 

596!14 

Koleżance 

AGNIESZCE WOLANOWSKIEJ 
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

OJCA 
składają 

Koleżanki i Koledzy 
Zespołu Szkół Chemicznych. 

, Najserdeczniej żegnamy Radnego wielu kadencji, 
Człowieka wielkiego serca, Działacza wiejskiego 

ZBICi IEWA 
PESTKI 

Łączymy się w bólu z Jego Rodziną 

Rada Miejska, 
Zarząd Miasta i Gminy Gniew 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomoŚI'. o nagiej śmierci 

ś. fp. 
kmdr. w st. spocz. mgr. inż. 
ZDZISŁAWA tAKOMECiO 

Głównego Inżyniera Stoczni Marynarici Wojennej w latach pięćdziesiątych. 

l834B 

Msza sw. żałobna zostanie odprawiona w dniu 8 lipca 1994 r. 
o godz. 10.00 w kościele w Gdyni-Orłowie, 

po której odbędzie się pogrzeb na miejscowym cmentarzu. 
Żonie i Rodzinie Zmarłego wyra-zy szczerego wspólczucia składają 

Dyrekcja i Pracownicy 
Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. 

MM REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESć 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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I Lechia G·dańsk 

---~ ~ Na wczorajszy pierwszy tre- za styczeń. Liczę jednak, że po-
ning pilkany Lechii Gdańsk sze- zostalą część uda się uregulować ~ Konkurs dla Czytelników „DB" 

Do wygrania piłki I autografem Pelego diem z obawami, ponieważ trc- w najbliższym czasie. Będzie to 
ner, Marian Geszke obraził się zależało od realizacji kontrak
na mnie, za to że przedwcześnie tów. Ogłaszamy „Konkurs ~a mi

strza", Zabawa polega na wy
typowaniu drużyny, która zdo
będzie tytuł piłkarskiego mi
strza świata, jej finałowego 
przeciwnika i wyniku ostatnie
go meczu podczas piłkarskich 
mistrzostw świata w Stanach 
Zjednoczonych. 

Wśród najlepszych odpo
wiedzi rozlosujemy 10 piłek z 
autografem króla futbolu, Pele
go , Aby zachować reguły fair 
r-

c 

play, przysyłamy tylko jedną 
kartkę pocztową z jednym ty
pem. Termin nadsyłania odpo
wiedzi, koniecznie z dopiskiem 
„Konkurs na mistrza", upływa 
12. 07. Decyduje data stempla 
pocztowego. Odpowiedzi nale
ży nadsyłać pod adresem Re
dakcji „Dziennika Bałtyckie
go", ul. Targ Drzewny 3/7, 80-
886 Gdańsk. 

Dla ułatwienia typowania 
prezentujemy drabinkę spotkań 

• o ens 
W najbliższą niedzielę rozegrane zostaną półfinały indywidual

nych mistrzostw świata na żużlu. W Pradze (Czechy) wg nume
rów startowych wystąpią: 1. Jason Crump (Australia), 2. Dariusz 
Sledź (Polska), 3. Gert Handberg (Dania), 4 . Tomas Topinka 
(Czechy), 5. Tomasz Gollob (Polska), 6. Simon Wigg (Holandia), 
7. Sam Ermolenko (USA), 8. Tony Rickardsson (Szwecja), 9. Ry
szard Franczyszyn (Polska), 10. Antonin Kasper (Czechy), 11. 
Stefan Danno (Szwecja) , 12. Greg Hancock (USA), 13. Billy Ha
mill (USA), 14. Zoltan Adońan (Węgry), 15. Tommy Knudsen 
(Dania), 16. Jan Staechmann (Dania). Rezerwowi to Grigorij 
Charczenko (Rosja) i Claus Jakobsen (Dania). Z kolei w Bradford 
(Anglia) o awans do finału walczyć będą: 1. Craig Boyce (Austra
lia), 2. Hans Nielsen (Dania), 3. Bohumil Brhel (Czechy), 4. Ma
rvyn Cox (Niemcy), 5. Chris Louis (Anglia), 6. Josh Larsen 
(USA), 7. Robert Nagy (Węgry), 8. Lars Gunnesta.d (Norwegia) , 
9. Mark Lorun (Anglia), 10. Joe Screen (Anglia), 11. Henka Gu
stafsson (Szwecja), 12. Jacek Gollob (Polska), 13. Leigh Adams 
(Australia), 14. Armando Castagna (Włochy), 15. Roman Jan
kowski (Polska), 16. Piotr $wist (Polska) . Rezerwowy Roman 
Matousek (Czechy). 

Tak więc szóstka Polaków stanie do rywalizacji o awans do fi
nału, który rozegrany zostanie 20 sierpnia br. w duńskiej miejsco
wości Vojens. Największe szanse ma z pewnością nasz ubiegło
roczny finalista Tomasz Gollob. Nie można też wykluczyć awan
su coraz lepiej jeżdżącego Jacka Golloba, który w tym sezonie 
niewiele ustępuje bratu. A pozostali? Roman Jankowski, biorący 
udział w eliminacjach IMŚ po raz dziesiąty (już dwukrotnie byt w 
finale tych rozgrywek), mimo 37 lat wciąż zadziwia skuteczną ja
zdą. Z doświadczeniem, które bez wątpienia posiada, powinien 
włączyć się do walki o finał. To samo dotyczy Piotra Śwista, któ
ry co prawda jest młodszy od Jankesa, jednak możliwości jego są 
również duże. Najmniejsze szanse mają Dariusz Śledź i Ryszard 
Franczyszyn. Ten pierwszy dosłownie rzutem na taśmę wywal
czył miejsce w półfinale światowym, zwyciężając w Bydgoszczy 
w ostatnim biegu Romana Matouska. Dla Franczyszyna z kolei, 
który w ostatnich latach spisywał się przeciętnie,już samo dojście 
tak daleko w rozgrywkach IMŚ jest olbrzymim sukcesem. No, 
ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Może spotka nas niespo
dzianka z ich strony. Kto wie ... 

Faworytów tych półfinałów należy upatrywać w Ermołence 
Knudsenie, Rickardssonie i naszym T . Gollobie (Praga) oraz Nie
lsenie, Adamsie i Screenie, który zastąpi kontuzjowanego Pera 
Jonssona (Bradford). Kibice z Trójmiasta będą z pewnością trzy
mać kciuki za Marvyna Coxa. w którym również można upatry
wać zwycięzcy półfinału. 

Tak więc czekamy na pomyślne wieści, a kibiców zapraszamy 
do lektury poniedziałkowego „DB", w którym zamieścimy ob
szerne relacje z obu imprez. 

Te słowa powiedział do Mi
chaela Schumachera inny bardzo 
dobry kierowca Formuły 1, Bry
tyjczyk Damon Hill, gdy po zwy
cięstwie na torze Magny Cours 
na czole Niemca nic pojawiła się 
ani jedna kropla potu. A przecież 
wyścig rozgrywany był w upale 
(34 st. C). ,,To była jedna z naj
gorętszych prób Grand Prix w 
mojej karierze" - oświadczy! Au
striak, Gerhard Berger. 25-letni 
reprezentant Benettona - Forda, 
Schumacher, który odniósł szóste 
w obecnej edycji Formuły 1 zwy
cięstwo na siedem możliwych, 
zaimponował nie tylko świetną 
kondycją. Poprzednio niekiedy 
miewał słaby start. To była jego 
pięta achillesowa. Tym razem na 
francuskim torze wystartował jak 
błyskawica, ,,wszedł" między du
et Williamsa: Hilla i Mansella, 
którly dominowali podczas koń
cowego treningu i po 72 rundach 
miał I 2, l sek. przewagi nad Hil
lem. Zatem nastąpiła u Schuma
chera także poprawa startu i stal 
się on już wszechstronnym za
wodnikiem. W klasyfikacji ge
neralnej po siedmiu Grand Prix 
ma ogromną przewagę punktową 
nad ryw~lami (66 pkt. wobec 29 
Hilla. 17 Bergera i 13 Francuza 
Jeana Alcsi) i tylko jakiś nad
zwyczaj pechowy splot okolicz-
11ości mógłby mu odebrać pieiw
sze11&two w walec o tytuł mistrza 

Maciej Polny 

świata. ,,Teraz mogę już powoli 
zacz;Jć kalkulować , mimo że do 
zdobycia tytułu droga jest je
szcze dość daleka" - powiedział 
Niemiec reporterom. 

Podobnie wielkim zaintereso
waniem reporterów co Schuma
cher, a nawet większym, cieszył 
się 40-letni Brytyjczyk, Nigel 
Mansell. Sprawi! to niewątpliwie 
jego come-back po 20 miesią
cach nieobecności na torach For
muły l. Przypomnijmy, że w 
1992 r. zdobył on tytuł mistrza 
świata, a Grand Prix Francji wła
śnie na torze w Magny Cours 
wygra! w latach 1991 i 1992. Z 
Formulą 1 rozstai się w atmosfe
rze skłócenia z szefem stajni 
Williamsa i zaangażował się w 
wyścigi IndyCar w USA. Mia! 
jak najgorsze zdanie o Formule 
l , ale ... niedawno zmienił opinię . 
Cóż, pieniądze robią swoje i ku
szą. Za start w Grand Prix Fran
cji dawano mu zawrotną sumę 
1,3 mln dolarów według jednych 
źródeł, lub nawet 1,5 mln według 
innych i on się zgodził. Jeden z 
największych autorytetów w wy
ścigowym sporcie samochodo
wym, Niki Lauda powiedział : 
„Takiej góry pieniędzy nie jest 
Manscll wart. Niemożliwe, by 
ktoś, kto był nieobecny w tym 
interesie półtora roku, nagle 
przemknie Schumacherowi, czy 
Bergerowi koło uszu. Williams 

od ćwierćfinałów. J ak łatwo 
jest się domyślić, zespoły 
umieszczone od jej lewej stro
ny nie mogą spotkać się w fi
l)ale z drużynami po prawej. 
Zyczymy przyjemnej zabawy i 
dobrego odbioru. Wszystkie 
mecze będą transmitowane 
przez Telewizję Polską. Począ
tek relacji 10 minut przed go
dziną rozpoczęcia każdego 

spisałem jego zespól na degrada- · Co z nimi? 
cję, Czas goi jednak rany, lody - Lada dzień powinny nadejść 
zostały przełamane i po wzajem- pieniądze za transfer (115 tys. 
oych wyjaśnieniach mogliśmy DM) Mirosława Girucia do Wat
porozmawiać o tym, co najbar- tenscheid. W ciągu tygodnia Po
dziej interesuje kibiców, czyli o goń Szczecin powinna odpowie
zespole z ul. Traugutta. Na dzieć nam, czy pozostanie w jej 
szczęście nadal występować on szeregach Marcin Kaczmarek. 
będzie w drugiej lidze, choć - To wszystkie ubytki w ze- , 
aspiracje i nadzieje kibiców gro- spole? 

spotkania. 
du nad Motławą są przecież da- - Z przyczyn ekonomicznych 

(sus) leko większe . (podjęli pracę zawodową) trenin-
- Po zakończeniu rozgrywek gów nie wznowili Dariusz Gla

zafundował pan swoim piłka- dyś i Leszek Góralski . 
rzom najdlużsre wakacje. Czy to · A Tomasz Unton i trener? 
oznacza, że ostatni będą pierw- - Legia Warszawa nie zdecy-
szymi? dowala się. Jeśli znajdzie się po-

- Na temat naszych szans nie ważny kontrahent, nie będziemy 
chcę się na razie wypowiadać. robić Tomkow i przeszkód w ~. 
Piłkarze udowodnili, że potrafią odejściu. Nie ukrywam, że mia- ' 
grać i wygrywać nawet za obie- łem inne propozycje, lecz ambi
cane pieniądze. Wyniki jednak cja nie pozwala mi teraz opuścić 
zalei'.eć będą od sytuacji finanso- Lechii . 
wej klubu i jasnego określenia · O uzupełnieniach z ze-
jego przyszłości. W tym ostat- wnątrz nie ma mowy? 
nim, li czę mającą powstać przy · Raczej nie. Włączyłem do ' 
~ekcji piłki nożnej nową radę. zespołu 5 juniorów. 
Zyczyłbym sobie, aby nie po- · Obozu też nie planujecie? 
wtórzyła się sytuacja z ubiegłego - Znam dobrze zespół i uwa- ~ 
roku, kiedy trzeba było pożyczać żarn, że w tym okresie obóz nie 
na wyjazdy. Dziś, dziękując jest konieczny. Dzisiaj 55-minu
wszystkim, którzy nam pomogli, towy trening ogólnorozwojowy 
mogę powiedzieć, że gdyby nie mia! charakter rozruchu. Cwi
pan Jan Zarębski, Lechia nie do- czyliśmy w terenie, gdyż stadion 
kończyłaby rozgrywek. remontują Świadkowie Jehowy. · 

Wakacji zaś nie mieliśmy Od poniedziałku wraz z trene- ~ 
wcale najdłuższych, gdyż trcno- rem Januszem Kupcewiczem za
waliśmy jeszcze kilka dni po za- jęcia prowadzić będziemy na bo
kończeniu rozgrywek. isku. W tym sezonie wszystkie 

. Po dzisiejszym treningu za- mecze ligowe twyjątek IV kolcj
wodnicy ustawili się do kasy. ka z Odrą Wodzis ław · niedz . 
Czy wszystkie zaległości wobec godz. 11) u siebie grać będziemy ~ 
drużyny zostały uregulowane? w soboty o godz. 11. 

- Piłkarzom, za kwiecień i - Dziękuję za rozmowę. 
___________________ _ maj . Trenerzy otrzymali pensje __ ---------~d_am_ ~~S~! ~ 

I 9.85 na 100 m 

Na jszybszy 
~.·.~j 
. I 

Leroy Burre/l. 
Fot. CAF-EPA 

Kapitalne wyniki osiągnięto na wielkim mi
tyngu lekkoatletycznym w Lozannie. Na pierw
szy plan wybił się rekord świata Leroy'a Burrel
la na 100 m - 9 .85 (poprzedni - z mistrzostw 
świata w Tokio w 1991 r. - należał do Carla 
Lewisa i był o 0,01 sek. gorszy). Amerykanin 
wcale nie miał najszybszego czasu reakcji po 
strzale startera (najlepszy - Dennis Mitchell -

1 0,130 sek. , Burrell wyszedł z bloków dopiero 
piąty - 0,149 sek.), ale na dystansie nie miał 

I 
równych sobie. Za nim na metę wpadli: David
son Ezinwa (Nigeria) i Mitchell - po 9.99, Jon 
Drummond - 10.03 i Andre Cason (obaj USA) 
- 10.04." 

Burrelle (ur. 21.02.1967; wzrost - 183 cm, 
waga - 82 kg) do światowej elity wszedł w 
1989 r., gdy uzyska! 9.94 na 100 mi 20.40 na 
200 m. Najlepszy sprinter naszego globu w 1990 
r. (9.96) - na 22 biegi finałowe podczas dużych 

Na pierwszym planie bolid Bryl)jczyka Damona Hilla. 

Leroy Burrell 
imprez wygrał 19. W kolejnym sezonie był już 
posiadaczem rekordu świata (9 .90 - 14 .06 .91 
w Nowym Jorku); straci! go jednak w finałowej 
rozg rywce na MŚ w Tokio. Poprawił wtedy 
swój rekord życiowy (9.88), ale Lewis okazał 
się o 0,02 sek. szybszy. Igrzyska olimpijskie w 
Barcelonie nie były dla Burrella zbyt pomyślne 
- piąta lokata (10.10), daleko za Linfordem 
Christie (W. Brytania) - 9.96 i Frankiem Fre
dericksem (Namibia) - 10.02 . Na osłodę pozo
stało złoto w sztafecie 4x100 m. 

Co ciekawe, Amerykanin przebiegł kiedyś 
200 m dużo szybciej od rekordu świata - 19.72 
- Pietro Mennei (Włochy), lecz w uznaniu fan
tastycznego rezultatu ( 19 .61) przeszkodził wiatr, 
wiejący z prędkością przekraczającą 4 mi sek. 
Burrell doskonale potrafi też skakać w dal -
8.37 w 1989 r. 

Na bardzo wysokim poziomie stał w Lozan
nie finał „setki" pań. Irinie Priwałowej zmierzo
no czas 10.77, o 0,04 sek. lepszy od rekordu Eu
ropy Marlies Oelsner-Goehr z 1983 r. Lepiej od 
Rosjanki pobiegły dotychczas jedynie: rekordzi
stka świata, Florence Griffith ( 10.49 w 1988 r.) i 
Evelyn Ashford (10.76 w 1984 r.). Druga na me
tę przybyła Gwen Torrence (USA) - 10.85, a 
trzecia Merlene Ottey (Jamajka) - 10.95. 

Priwałowa wygrała również wyraźnie na 200 
m - 21.82, wyprzedzając Danettc Young 
(USA) - 22.26. Autorkami najlepszych w br. 
wyników na świecie były: Amerykanka, Maicel 
Malone - 50.05 na 400 m (pokonała swoją ro
daczkę, Jearl Miles - 50 . 11) oraz Angielka, 
Sally Gunnell - 54 .06 na 400 m pp!. Jekaticrina 
Podkopajewa (Rosja) zwyciężyła na 1500 m -
4:06.13, a oszczepem najdalej rzuciła Natalia 
Szikolenko (Białoruś)- 69.58. · 

W gronie panów doskonale pobiegli : Frank 
Fredericks na 200 m - 20.10, Wilson Kipketer 
(Kenia) na 800 m - 1:44.88, Alois Nizigama 
(Burundi) na 3000 m - 7:40.73, Hailc Gebn:si-

. lasie (Etiopia) na 10000 m - 27 : 15.00 oraz 
Mark McKoy (Austria) na 110 m pp!. 13 .19 i 
Dcrrick Adkins (USA) na 400 m ppł. - 47 .94. 
W skokach wyróżnili się: Javier Sotomayor (Ku
ba) - 2 .37 wzwyż, Dean Starkey - 5.90 w 
tyczce i Karce m Streetc-Thompson (obaj USA) 
- 8.51 w dal. 

uczyniłby rozsądniej, gdyby dal Przebieg wyścigu, obserwo
szansę utalentowanemu Davido- wancgo przez ok. 80 tys. widzów 
wi Coulthardowi. W młodych w Magny Cours, zdawał się po
przecież nadzieja na przyszłość." twierdzać, że Mansell, choć chv-

Manscll tymczasem przed wy- ba nie zwycięży , to zajmie czoło
ścigiem rzekł, że: ,,Schumacher wą lokatę. Na 47 okrążeniu był 

trzeci za Schumacherem i Hildokonał bardzo wicie, jest znako-

jest przecteż nadal kontraktem z 
zespołem Newman - Haas, a na 
wyścig Formuły I został tylko 
wypożyczony (transferowany). 

Dlaczego Williams - Renault 
sięgną] po Mansella? Ta bezkon
kurencyjna w ubiegłych sezo
nach stajnia nie zajmuje obecnie 
pieiwszego miejsca w klasyfika
cji teamów . Jest dopiero trzecia 
za Bencttonem i Ferrari. Najlep
szy kierowca 1992 r. mia! przy
wrócić Williamsowi blask. 
Pierwsze podejście było jednak 

mity . Ale każdego można prze- Iem. Niestety, na tymże okrążc-
n iu wyeliminował go defekt 

cież zwyciężyć, także jego. To przekładni w bolidzie . Nie był 
pięknie. że ludzie o mnie nie za- już świadkiem triumfu Schuma
pomnieh . Chcę wszystkim, któ- chcra, gdyż od razu udał się na 
rzy przyczynili się do mojego po- lotnisko. bowiem w USA czekał 
wrotu na tor Formuły l podzię- go rychły start w kolejnej serii 
kować dohf)m wynikiem". wyścigów lndyCar. Związany nic barctzo udane. (Wa) ~ 
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BARAN : Możesz się znależć w dość trudnym 
położeniu, ale nie martw się - bo w sytuacji, która 
wyda Ci się bez wyjścia - poda Ci rękę ktoś, po 
kim się tego zupełnie nie spodziewasz . Dopro
wadź wszystkie swoje sprawy do końca, nic za
pomnij o żadnej , bo ona właśnie może okazać się 
najważnieJsza. 
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BYK: W pracy trochę nieporozumień, ktoś Ci 
zazdrości osiągnięć i pochwal szefa. Ale zaufa
nie, jakim obdarzysz pewną osobę, jest w pełn i 
uzasadnione; nie słuchaj tych. którzy dają Ci „do
bre" rady. Pamiętaj o tym, że nie możesz tylko 
brać , musisz również dawać coś od siebie. Liczy 
na to Twój życiowy partner. 

BLiżNlĘTA: Przed Tobą faza sukcesów, ko
niecznajestjednak wewnętrzna dyscyplina i dużo 
pracy. Uważaj, aby nikomu nie udało się odcią
gnąć Cię od twoich p lanów, bo możesz wie k 
stracić, zyskując jedynie falslywą przyjażń. Do
mownikom daj więcej swobody! 

M~-1RAK 
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RAK: Zwróć szc zególrn1 uwagę na wiado
mość , jaką otr,ymasz w najbliższym czasie. Jeśh 
jej nic docenisz w pełni, kłopoty tym spowodo
wane mogą ciągnąć sic; bardzo długo. Warto nie
co odpocząć. postaraj się więc nie angażować w 
nowe przedsięwzięcia. Lepiej spakuj manatki i 
jedż gdzieś, gdzie lubisz najbardziej spędzać wol
ny czas. 

LEW: Pomyślny okres - dużo radości oraz po
mocy i przychy lności ze strony osoby, która 
wkrótce będzie dla Ciebie dużo znaczyła . Skorzy
staj z tego, nie unoś się niepotrzebną ambicją, bo 
możesz potem bardzo żałować utraconej szansy. 
Zadbaj o zdrowie i spokojne, nie męczące kon
takty towarzyskie. 

PANNA: Uważaj na sprawy finansowe - mo
żesz dużo zyskać lub wicie stracić. Każdą radę 
osób zaprzyjaźnionych parę razy przemyśl; zanim 
ją odrzucisz lub wykorzystasz. Musisz mieć cał
kowitą pewność - co i dlaczego robisz. W spra
wach uczuciowych spokój i wiele ciepła okazy
wanego Ci przez ukochaną osobę. 
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WAGA: Najbliższe dni to przede wszystkim 
stabili zacja. a le nie nuda . Oswobodzony(a) od 
kłopotów możesz spokojnie oczekiwać wydarzeń, 
których nie będzie brakowało, a które będą dla 
Ciebie korzystne. Wszystko powinno się układać 
po Twojej myśl i . 

SKORPION: Po pierwsze zaufaj swojej intui
cji . Możesz w ten sposób więcej osiągnąć niż 
wielokrotnie nad czymś s ię zastanawiając. Masz 
spore szan~c. aby działając w ten sposób wyprze
dzic konkurencję. Pamiętaj też o odpoczynku i 
zadbaniu o zdrowie - pozwoli Ci to póżn icj ze 
zwic;kszon.J energią przystąpić do efektywnego 
działania . 

STRZELEC: Szykuje się is totna zmiana w 
Twoim życiu - może to być zmiana w życiu za. 
wodowym, towarzyskim, zmiana miejsca poby-

, tu ... Nadchodzące dni postaraj się spędzić zgo
dnie z wytyczonym planem i nic rób nic wbrew 
istniejącym układom i możliwościom. gdyż w ten 
sposób niwec,:,ą się czc;sto najwspanialsze szanse. 

KOZIOROŻEC: Niewykluczona korzystna 
zmiana finansowa, konicnnc jest dol"adne zapla
nowanie działań. wluściwe wykorzystanie czasu i 
postępowanie według własnego, zdrowego roz
sądku. Uważaj, aby nie kierować się zawiści .) 
podsycaną przez fałszywe. żlc życzące Ci osoby. 
Dobra rada, zw!:lszcza dla pań Koziorożców -
więcej dbałości o swój wygląd 1 
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WODNIK: To, co do niedawna wydawało się 
niemożliwe, stanie się raptem realne. Wytęż więc 
Wodniku uwagę, aby nie przegapić tej szansy , 
która może szybko minąć . Musisz złapać okazję i 
wykorzystać j;J w pełni - jeśli Ci się to uda - mogą 
nastąpić istotne zmiany w Twoim życiu. 

RYBY: To Twój tydzień, no bo tam, gdzie 
wszyscy stracą nadzieję i nie będą w stanie nic 
zrobić - będzie pole do popisu d la Ciebie. Co 
prawda zmusi to Ciebie do wacznego wysiłku, 
ale przyniesie ogromną satysfakcję osobistą oraz 
podziw i wdzięczność innych ludzi. W finansach 
- nadspod1icwanic dobrze ! 
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