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. 
Rumunia - Szwecja 
2 : 2 (0:0, 1: 1, 1: 1} 
rzuty karne 5:4 dla 

Szwecji 
Bułgańa - Niemcy 

2 : 1 
Włochy - Hiszpania 

2 : 1 
Brazylia - Holandia 

3 :2 
Półfinaliści w komplecie 

Sensacyjna porażka ,:11-

~trzóv, Ś\.\ iata, repr.:zentacji 
Ni.;mit:c z Bułgarią 1.2 jestczc 
długo będlie komemowan.i 
przez ;fCldki ma:,ov.ego prze
kazu Nasi zachodni sąsiedzi 
byli JUŻ prawic pcYtni swego. 
Prowadzili I O, a do końca me
czu powstał niepełny kwa-

drans. Wystarczyła jednak 
chwila nieuwagi. a może i 
zbytniej pcwnoś..:i siebie, by 
walczący do końca Bułgarzy 
zdobyli zwycięskie bramki . Po 
końcowym gwizdku sędziego 
w bułgarskim obozic zapano
wała zrozumiała euforia. 
Podobno jeszcze przed mi
strzostwami wróżka w tym 
kraju prlepowiedziała, że w fi
nale zagrają dwie drużyny na 
literę B, a wygra zespól w 

ca·1wonych koszulkach. W ta
kich wl.iśnie wyst.;pują Bułga
rZ), a szanse na fina! mają też 
Brazylijczycy (w sobotę, po 
jednym z najlepszych meczów 
na tych mistrzostwach wygrali 
z Holandią 3:2). Póki co drui:y
na Christo Stoiczkowa (strzeli ł 
Niemcom wyrównującą bram-

k~) musi jeszcze w półfinale 
pokonać Włochow 

Ci zaś w trakcie turnieju 
wyraźnie się rozkrącają oraz 
mają w swoim składzie Rober
ta i Omo Baggio. Ten pierwszy 
udowadnia na mistrzostwach, 
że potrafi rozstrzygać losy me
czu w końcówkach. Gdyby 
jednak Bułgarom się udało po
konać tę prLeszko<lę, pozostajlc' 
jeszcze finał. 

~~~~---;~;..-~~~-

Ż u ie 1 • T. Gollob . i. Świst 

Poiadq do Voiens 
Dwaj polscy żużlowcy zakwalifikowali się do finału indyw1du

aln)Ch mistrzostw świata, który odbędzie się 20 sierpnia w Vo
jens. W półfin.tle rozgrywanym w Pradze Tomasz Gollob nie dal 
swoim rywalom żadnych szans. Przyjemn_ą niespodziankę spra
wił, stai1ujący w Bradford, Piotr świst. Zużlowiec z Gorzowa 
zgromadził na angielskim torze 8 punktów i jako siódmy zawo
dnik półfinału zakwalifikował się do Vojens. Pierwszym rezerwo
wym będzie natomiast R0man Jankowski Najlepszy w Bradford 
był Mark Loram z Wielkiej Brytanii, który w barażowym biegu 
pokonał Dm\czyka Hansa Nielsena. (sus) 

Szczegółowe relac je nasąch korespo11den"w I Pragi I 
Bradford oraz Inne lnfoffllacie sportowe na itr. 18 I 20. 
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Łosoś pod parasolem czy domowa kanapka? 

N a llywalc6w gdai1klch 
płd nekalq Iłu„ 
atrakcl•· Jedaak, ally 

PflYle•nle IPfdllł CIGł aad 
wedq, naleiy zaltrai H sobq 
wypchany portfel. Handlow• 
cy I nad•oraklch pHktów 
,Ołłro .. •lcuyc• upewnia· 
ICI bowle111 dviy wyb6r na· 
połów, ledów a takie ••• cie· 
płych daa. Ceny pnypo111lna· 
ICI, te l••••••Y Hd alona· 
wym laltyklem • nie nob· 
ICI, lecs •Cl dvło wyi11e alt 
w 1klepach. Plaiowlczom ale 
pnostale ale IHego lak 
płacić, 

Wejście na strzeżoną plażę 
kosztuje od 2 do 6 tys. zł. Se
zonowo czynne są parkingi w 
pobliżu atrakcyjnych tury
stycznie miejsc. Cena za god;:i
nę postoju samochodu ustalana 
jest przez prywatnych dzier
żawców i wynosi ok. 5 tys zł. 
Korzystając z plażowej toalety 
płacimy 2 - 3 tys. zł. Na 
nadmuchiwaną zabawkę (k.oło, 
piłka) wydamy, w zależności 
od rozmi:irów, od 30 do 65 tys. 
zł. Zapominalscy mogą nabyć 
okulary słoneczne, olejek do 
opalania, a nawet strój kąpielo
wy. Szykiem lata ·94 jest tele-

fon komórkowy przypasany do 
uginających się kąpielówek. 

Przebywając na plaży może
my zjeść porcję ~mażonej ryb
ki: 100 g flądry kosztuje 10 
tys. zł, natomiast halibut lub fi
let z łososia - 25 tys. zł. Piwo 
dostępne jest w szerokim wy
borze. Kupując je w pobliżu 
plaży, płacimy 20 - 30 proc. 
więcej niż w osiedlowym skle
pie. Natomiast hamburgera, 
hot-doga czy frytki można na
być w miarę tanio. Lody, o ile 
nie zdecydujemy się na zimne 
smakołyki rozreklamowanych 
producentów, również nie spo
wodują dużego uszczerbku w 
funduszach. Wszystko to mo
żemy zjeść przy stoliku, w cie
niu parasola. 

Z naszych wyliczeń wynika, 
że przeciętna, czteroo~obowa 
rodzina na jeden dzien plażo
wania bez głodowania wyda 
ok. 300 tys. zł. Nic więc dziw
nego, że wielu plażowiczów 
przychodzi nad morze z wła
sn)"mi, domowymi kanapkami. 

Korzystając z trójmiejJkich plaż 
należy pamięJać, że najbezpieczniej 
jest w miejscach str~e~onych. Wa, to 
więc tam się~ ybrać. Niestety, czystość 
piasku oraz wody w Bałtyku jest już 
bez M:yboru... (N-M) 

ubl.,ty. tygod•i• •uvt IAlaleuyiclł citłł piały H 
Stogach. W aocy I aoboty H ai..Welt lłahk Pol· 
altleto Rato„lctwa Okrttowego 1akoicsyl nlera· 

nie ropy I powlen,hnl Bałtyku w reloale D1iwnowa. 
Wczoraj na plaży w Łebie skich, takie wypadki mogą po

pojawiły się grudki mazutu ciągnąć za sobą niebezpieczne 
niewiadomego pochodzenia. skutki. Mówienie o szkodach 

- W trakcie sezonu. kiedy wyrządzonych środowisku jest 
wiele osób zażywa kąpeli mor- truizmem. Na szczęście tego-

roczne nie mają charakteru 
klęsk ekologiczn)Ch. Jesteśmy 
dobrze przygotowani do usu
wania podobnych zanieczy
szczeń - mówi Wiesław Jasiń
ski, inspektor Morskiego Ra
towniczego Ośrodka Koordy
nacyjnego PRO w Gdyni. -
Dwa holowniki: ,,Posejdon" i 
,,Jerzy II" w każdej chwili go-

towe są do wypłynięcia w mo
rze. Dysponujemy odpowie
dnim sprzętem do tamowania i 
usuwania rozlewów. Wzdłuż 
całego \vybrzd:a rozlokowany 
jest spri.ęt ratowniczy. W przy
padku akcji zakrojonych na 
szerszą skalę współdziałamy z 
Petrobaltikiem. 

I 

We wrześniu 

rezydenci USA i Rosji 
podczas spotkania w 
cztery oczy w Neapolu 

uzgodnili w niedzielę, że Borys 
Jelcyn złoży wizytę oficjalną w 
Waszyngtonie 27-28 września. 
Borys Jelcyn powiedział, że na 
apel amerykańskiego prezy
denta niebawem spotka się z 
prezydentem Estonii Lennar
tem Meri celem rozstrzygnię
cia wszystkich spornych spraw 
wokół wycofania z terytorium 
republiki reszty woj~k rosyj
skich. Jelcyn obiecał, że do 
końca sierpnia ostatni rosyjscy 
żołnierze opuszczą Łotwę. W 
ocenie Associated Press w 
Estonii pozostało jeszcze 2 tys. 
żołnierzy rosyjskich a na Ło
twie niespełna 10 tys. 

I I Czytał „i aa str. 2 
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Do teJ pory PRO dobrze ra
·dzi sobie z zanieczyszcze-
• niami. Żle się dzieje, że spraw
ców najczęściej trudno wy
kryć. Jeszcze gorzej, iż bezmy
ślność i głupota zataczają na 
morzu coraz większe kręgi. Jak 
po kamieniu wrzuconym do 

wody· Dariusz Janowski 

Elblqskle zboie 

•I wiosny, zadłuione tł· 
ltlqskle lakłady Pr1e• 
mydu lltołowo • Mly· 

Hrsklege .,11• 1wróciły 
alt do lta•k6w s walolkle• 
o uwarcle ugody w aprawle 
długów. Dołąc1Jły do wnlo· 
1h progra• ro1tnknr,sa• 
cll, la111tl nlekalq. 

I 

Smierc wodza 
Czy przyznanie zezwolenia na handel alkoholem 
wiązano z wpłatami na konta instytucii kultura lnych? 

- Teraz - mówi dyrektor 
PZZ Andrzej Parys - zagrożo
ny jest już nie tylko nasz pro
gram naprawczy, ale i byt za
k.ladów. Niedługo może nam 
nawet zabraknąć pieniędzy na 
wypłaty dla pracowników. · 

Składając wniosek, PZZ 
miały nadzieję, że do ugody z 
bankami dojdzie najpóźniej w 
końcu maja br. W nadziejach 
tych utwierdzały dyrekcję roz
mowy z bankowcami. Teraz 
natomiast napomykają oni o 
możliwości podpisania porozu
mienia na początku sierpnia br. 
żniwa zbliżają się , a zakłady 
pozbawione są szansy na pro
wadzenie w miarę normalnego 
skupu, bo po prostu nie wystar
czy im pieniędzy . Zanim nie 
zawarta zostanie ugoda oddłu
żeniowa, nie mogą też liczyć 
na kredyt bankowy. 

83-lctni Kim Im Sen. który 
by! prezydentem Koreańskiej 
Republiki Ludowo-Demokra
tycznej i sekretarzem general
nym Partii Pracy Korei zmarł 
nad ranem na atak serca. 

- ps.Dialog na temat progra
mu atomowego Phenianu zo
stanie zapewne zawieszony do 
czasu pogrzebu Kim Ir Sena -
oświadczył w niedzielę w Nea
polu rzecznik departamentu 
stanu USA Mike McCurry . 
Według niego, zastępca sekre
tarza stanu Robert Gallucci 
spotka się na krótko w Gene
wie z wyższym przedstawicie
l em władz północnokoreań
skich. 

Szenel na Itr. 2 I 9 
cPAP) 

Prokvratvra Wolew6d1ka 
w Gdańsku prowaclll 1led1° 
two w 1prawle u1aleinlenla 
wydawania n1woleń na 
spnedai alkoholu od wpłat 
plenltdlJ na konta łnstytvcll 
kulturalnych. W gdań1kl• 
111a9lstracle tylko clwie oso· 
lty miały prawo wydania 
koncesfl • preqdent I lego 
pełnomocnik. 

Podczas śledztwa zostanie 
przesłuchanych około 500 
świadków. Są to właściciele Io-

JedyJale Llceu• Og6h1oktlłalcqce w Plv11c1u Gdański• I 
LO w iukowle clysponulq feszc1e wolnymi mlelsccaml dla 
ucnlów, kt6ny zdali eg1amln wstępny, leci n względu na 
tłok nie 1ostall pnylęcl do 1:dc:oly. Nieco leplei wygląda IJ• 
tvacia w śreclalch 1zkolach uwedowych. 

W Gdańsku wolne miejsca wodowe kształcące w zawo
są jeszcze w Technikum Me- d zie montera urządzeń elek
blarskim (ZSZ nr 4), Techni- trycznych przy ZSZ nr 11 oraz 
kum Budowlanym (ZSZ nr 9) i LZ, które daje fach technika 
Technik.urn Mechanicznym mechanika, a mieści się przy 
przy ZSZ nr 10. Uczniów mo- Zespole Szkół Metalowych . 
że przyjąć rownież Liceum Za- Rekrutacja nic została jeszcze 

kali gastronomicznych i skle
pów monopolowych . Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 
osoby, które starały się o po
zwolenie na sprzedaż wódki i 
pi wa na terenie Gdańska mu
siały wpłacać duże sumy pie
niędzy na rachunki ośrodków 
kultury. Ta „dobrowolna" do
tacja obejmowała nie tylko 
miejskie instytucje kulturalne. 
Zastrzyk finansowy otrzymały 
także samodzielne ośrodki, m . 
in. Fundacja „Cappella Geda
nensis". 

s 
zakończona w zespole Szkół 
Morskich, Technikum Budowy 
Okrętów , CKUME i Państwo

wych Szkołach Budownictwa. 
W Gdyni są jeszcze wolne 

miejsca w TBO, Technikum 
Budowlanym, Technikum Che
micznym, Technikum Kolejo
wym i Liceum Zawodowym 
przy Zespole Szkół Marynarki 
Wojennej. Uczniów przyjmuje 
również Liceum Medyczne . 

Sopot 

W prokuraturze odmówiono 
nam udzielenia jakichkolwiek 
inf01macji „ze względu na do
bro śledztwa". Z dobrze poin
formowanych źródeł wiadomo 
jednak, że z wstępnych ustaleń 
organów ścigania wynika, iż 
proceder wydawania koncesji 
po uprzednim dokonaniu wpła
ty mia! miejsce w latach 1992-
93. 

Od pracowników Wydziału 
Handlu i Usług w gdańskim 
magistracie dowiedzieliśmy 
się, że koncesje wydawały je
dynie dwie osoby - ówczesny 

Można też ubiegać się o I 
przyjęcie do Technikum Me
chanicznego i Liceum Zawo
dowego w Kartuzach oraz do 
LZ uczącego zawodu mechani
ka obróbki skrawaniem w I, 
Gniewie. W Starogardzie wol
ne miejsca są w Technikum 
Chemicznym i Technikum 
Przemysłu Skórzanego. 

ok 

ma nową scenę 
Wieczór piosenek żydowskich w wykonaniu Andre Hiibnera

Ochodlo zapoczątkował w sobotę cykl prezentacji pn .. ,Lato kul
turalne Sopot '94". Odbywać się one będą na nowej scenie urzą
dzonej na czas wakacji w pawilonie służącym w ciągu roku jako 
magazyn sprzętu plażowego. Teraz znalazł tu swą sezonową sie
d7.ibę Teatr „Atelier". Scenę wykorzysta dla przypomnienia reali
zacji swoich nowych przedstawień i przypomnienia wcześniej

szych. Sobotni recital był udany. Nowa scena przyda kolorytu 
kulturalnemu latu - nie tylko w Sopocie. 

Szenel H str. e. 

I 
prezydent Gdańska oraz urzę
dnik L .• pełnomocnik prezy
denta. Powiedziano nam także, 
iż nawet naczelnik wydziału 
nie miał jakiegokolwiek wpły
wu na decyzje prezydenckiego 
pełnomocnika. 

Wraz z prokuraturą sprawę 
prowadzi Komenda Rejonowa 
Policji w Gdańsku. W podob
nych okolicznościach w Łodzi, 
tamtejsza prokuratura wystąpi
ła z aktem oskarżenia przeciw
ko byłemu łódzkiemu prezy
dentowi 

Kuba Urbański 

I Rosną odsetki od nie opła
conych faktur, a dostawcy nie 
mogą doczekać się zapłaty za 
dostarczone zboże. Bankowcy 
tymczasem nie mówią ani tak, 
ani nie. • 

(p) 

Wybaczył, ale nie zapomnie ~ 

. 
Tablicę upamiętniaj ącą 50 

rocznicę mordów dokonanych 
przez nacjonalistów ukraińskich 
z UPA , okupantów hitlerow
skich i bolszewickich na ludno
ści polskiej na Wołyniu od~ło
nięto wczoraj w kaplicy Bazyliki 
Św. Brygidy podczas uroczystej 
mszy św. 

Tablicę odsłonił pułkownik 
Władysław Czerwiński (na 
zdjęciu), pseudonim ,,Jastrząb", 
dowódca 27 W olyńskiej Dywizji 
Armii Krajowej, a poświęcił ks. 
prałat Henryk Jankowski, który 

Fot.Maciej Kostun 
w homilii przypomniał bohater
skie czyny żołnierzy AK z Okrę
gu Wołyńskiego, dokonane 
przez nieprzyjaciół zbrodnie na 
polskiej ludności i zaapelował o 
pojednanie narodów. 1 

, - Nie możemy zapomnieć o 
tamtych zbrodniach. Wybaczyć 
tak, ale nie zapomnieć - powie
dział Zbigniew Rosianowski , 
zastępca Zarządu Środowiska 
żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywi
zji AK w Gdańsku. bmk 
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Korea Północna 

Minister obro~y K~;~i P~hufniowej na wieść o śmierci Kim Ir Sena ogłosi/ pogotowie w armii. Ściągani nagle do jednostek południowokoreańscy żołnierze czytają gazety z in
formacją o zgonie wodza północnej części kraju. Fot. PAP/CAF_ EPA 

c wiliiatji'\ 

Je111~ 
• W Adenie nie ttdenty· , 

fikowani"sp;aw~y dokonują · 
grabieży na wielką skalę. Na
\%znI świadkowie:: twierdzą, 
! ie chodzi o' g1gantyczne plą-

znaczony pnecl 
20 laty na sukce• 
sora 52·1etnl nal· 

starszy syn Kim Dzong li 
z•arlogo w piątek na 
atak serca prezyclonta Kim 
Ir Sena, został w nloclzlol, 
pnez oficlalno racllo KRLD 
po raz pierwszy nazwany 
• Wlolldm Pnywóclcą•. Ty· 
tuł ton cloiywotnlo przy· 
sługiwał wyłącznie Kim Ir 
Senowi. 

Radio KRLD, odebrane w 
Seulu, podało, że „Wielki 
Przywódca, towarzysz Kim 
Dzong Il" wezwał społeczeń
stwo do zespolenia się wokół 
jego osoby w wysiłkach na 
rzecz zjednoczenia Korei i 
zażądał od rodaków okazy-

Spotkanie szefów 7 nall»ogatszych państw świata 

Jes e ni G 
W zakoic1oaym w alodzlel, clwucl1lelłyla 11ezycle grupy 

sled•I• ••iltarcb:lel upnemplowloaych palilłw htlata, na 
ld6roto Cllfłć polltyuaą sapro110110 1011,, wsl,ło uclzlał 
płtcl• premierów nącl6w, tnech prozyclent6w ora1 pnewo• 
uluący Ko•l•II Europel1klel. 

Komentując swą obecność w 
Neapolu prezydent Rosj i, Borys 
Jelcyn uznał, że szczyt w połowie, 
na razie tylko w części politycznej, 
przekształcił się już w spotkanie G-
8. Roszerzenie G-7 w G-8 stanie się 
oczywiste z chwilą zintegrowania 
gospodarki rosyjskiej z gospodarką 
państw zachodnich - zauważy! Jel
cyn. ,,Rosja nie chce zachowywać 
się jak rosyjski niedźwiedź i wpy
chać się przez otwarte drzwi" - za
pewni!. 

- Zebrani na dorocznym spotka
niu w Neapolu przywódcy siedmiu 
najbogatszych państw kapitalistycz
nych i prezydent Borys Jelcyn, w 
deklaracji przyjętej na zakończenie 

NBP 
(kurs 

oficjalny) 

szczytu G-7, do którego politycznej 
części dopuszczono Rosję, wezwali 
strony konfliktu zbrojnego w Bośni 
do przyjęcia przed 19 lipca planu 
pokojowego, wypracowanego w ra
mach tzw. grupy kontaktowej wiel
kich mocarstw. 

Przywódcy wysoko ocenili hu
manitarną operację Francji w 
Rwandzie, wzywając zarazem do 
przerwania w tym kraju wojny do
mowej i wzmożenia pomocy dla 
poszkodowanej ludności cywilnej. 

Przywódcy uzgodnili, że nie na
leży łagodzić sankcji ONZ nałożo
nych na Irak, w tym embarga nafto
wego. ,,Ponawiamy naszą zdecydo
waną wolę pełnego utrzymania 

,,Max" 
Gdańsk 
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tel. 31 53 28; Reporterski - kier. Elżbieta Przewoźniak, tel. 31 45 17; 
Spoctowy - kier. Janusi Woźniak, tel. 31 18 97; Łączności z Czytelni
bmi - tel. 3150 41 w. 202; ,,Rejsy"· red. prowadzący Henryk 
T..-wicz- tel. 3150 41 w. 267; ,,Relaks" - red. prowadzący Dariusz 
Wllielewlld • tel.31 7315; fotoreporterzy- tel.3150 41 w.166; gra
fik. Knymoflgnalowicz. Telefax sekretariatu 3135 60. 

Redakcja i.astrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsyła
nych materiałów oraz nie zwraca tekstów nie zamówionych. 

REKLAMY I OGŁOSZENIA 
Dział Sprzedaży :Reklam i Ogłoszeń • ,.Dom Prasy", 80-886 

Gdańsk, Targ Druwny 3n; Biuro dyrektora - tellfax 31 04 42; 
Cattra!M Biuro Ogłoszeń - tellfax 318062. tel. 315041 w.169, 

127. Biuro Akwizycji ,.Dziennika Bałtyckiego"- tellfax 31 14 74, tel. 
31 17 51. Biuro Ogi. w Gdyni ul. Władysława IV 24, tel. 20 08 32, 
tlx.54289 prasa pl., Biuro Ogi. w Elblągu. ul. Łączności 3, telJfaJl 
32 70 94, tel. 32 50 80. 'l:.i. treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
SPRZEDAŻ I KOLPORTAŻ 

Dzill spnedaiy: tellfax 31 96 14; 31 50 41 w. 272, Kolportaż z 
dostaw, do domu: tel. 31 50 41 w. 154. Prenumerata: wszystkie 
ekspozytury „RUCH" S.A., o/Gdańsk: tel. 41 87 29 oraz urzędy 
pocztowe. ' 
DRUK: Drukarnia Offsetowa ,,Prasa Bałtycka", Pruszcz Gdański, ul. 
Obrońców W esterplane 5, prezes Y au Goatard, dyr. Małgorzata 
MuJan • tel. 82 30 68, fax 82 30 67. 
D.-

wania mu takiego samego 
szacunku, jakim darzono jego 
ojca. · 
Mieszkańców Phenianu, 

stolicy Korei Północnej, 
ogarnęła zbiorowa histeria na 
wiadomość o śmierci przy
wódcy. 

Jak dowi:aduje się z Phe
nianu korespondent PAP, ty
siące mieszkańców Phenianu 
gromadzą się obe.:nie pod 20-
metrowej wysokości pomni
kiem Kim Ir Sena na wzgórzu 
Mansu w centrum miasta . 
Kolumny maszerują ze wszy
stkich stron Phenianu wypeł
niając chodniki i jezdnie na 
ulicach, a ciężarówki i auto
busy dowożą ludność z 
przedmieść. Porządku pilnuje 
policja, ale na ulicach nie wi
dać obecności wojska. 

Pod samym pomnikiem 
płaczący i rozpaczający lu
dzie rzucają się na klęczki i 
biją pokłony. Liczbę zgroma
dzonych szacuje się na ok . 
15-20 tys., a kolejka czekają
cych na dojście do pomnika 
sięga kilometra i stale wydłu
ża się. W pobliżu pomnika 
dyżumją karetki pogotowia, 
które udzielają pomocy ze
mdlonym i tym, którzy zasła
bli. Północnokoreańska tele
wizja zaczęła przekazywać 
bezpośrednią transmisję spod 
pomnika. 

W pozostałych częściach 
Phenianu panuje spokój. 
Sklepy są otwarte, ale puste, 
jest w nich tylko płaczący 
pod portretami Kim Ir Sena 
personel. 

Na oficjalnych budynkach 
flagi opuszczono już do poło
wy masztów. Łączność tele
foniczna działa normalnie . 

Cudzoziemcy w Phenianie 
spekulują, gdzie zostanie wy
budowane mauzoleum Kim Ir 
Sena. Mówi się, że albo na 
noszącym jego imię placu w 
centrum miasta, albo na znaj
dującym się w pobliżu pałacu 
prezydenckiego wzgórzu Ta
esong, w sąsiedztwie cmenta
rza rewolucjonistów, na któ
rym spoczywa pierwsza żona 
Kim Ir Sena, matka Kim Jong 
Ju. 

Nasza analiza sytuacll 
polltycmel w Korei Pin. na 
str. 9 

(PAP) 
·-----/ 

I - 8 
wszystkich postanowień ONZ doty
czących Iraku i Libii, dopóki kraje 
te nie podporządkują się rezolu
cjom i przypominamy, że takie 
podporządkowanie pociągnie za so
bą nową ocenę sankcji'". 

Najbogatsze państwa świata i 
Rosja wezwały do dialogu między 
rządem algierskim i opozycją , 
odrzucającą terror i przemoc jako 
metody walki politycznej. 

W kolejnym punkcie wezwano 
społeczność międzynarodową do 
wywarcia presji na wojskową juntę 
na Haiti, aby oddala władzę podpo
rządkowując się wszystkim rezolu
cjom ONZ postulującym przywró
cenie na wyspie rządów z demokra
tycznych wyborów. 

Deklaracja szczytu neapolitań
skiego wzywa Koreę Północną do 
udostępnienia swego programu nu
klearnego pełnej międzynarodowej 
inspekcji. (PAP) 

Lond)11 
ldolar 

kurs średni 

daniem naczelnego do
wódcy Połączonych Sił 
Zbrojnych (PSZ) NATO 

w Europie gen. George A. Joul
wana (na zdjęciu z prawej) pla
nowane na terenie Polski wrze
śniowe ćwiczenia z udziałem 
państw paktu będą „wielkim 
sukcesem". 

Gen. Joulwan przebywał w 
Polsce od 7 do 9 bm. Wizyta ta 
była pierwszą, jaką naczelny do
wódca PSZ NATO w Europie 
złożył w krajach postkomuni
stycznych. 

Joulwan odwiedzi! dwa poli
gony wojskowe: 6 Brygady De
santowo-Szturmowej im. gen. 
brygady Stanisława F. Sosabow
skiego w podkrakowskim Paster
niku oraz I Brygady Pancernej 
w Wesołej (na zdjęciu) pod War
szawą . ,,Macie bardzo wysoki 
poziom szkolenia żołnierzy i do
brych dowódców" - powiedział 
gen. Joulwan podczas sobotniej 
konferencji prasowej w W arsza
wie. (PAP) 

' lawleclll ,1, cl, kt6rzy pragnąc zachowaala obec11ego 
ukłoclu sił we władzach Blałorv1I llczyll na nlsk• frokwencl, 
w clruglel turze wyborów prezycleacklch. Wyzaac1oao le na 
nleclllelę, bo nqcl ale zgodził si, uczynił ciała pows1eclnle· 
go wolnym od pracy. 

D o urn poszła ponad poło
wa uprawnionych, co -

zgodnie z ustawą - zapewniło 
wyborom ważność. Przebiega
ły w ciszy. Bez haseł, ulotek i 
koncertów zespołów amator
skich na wsiach, jak to było w 
pierwszej wyborczej turze. Z 
białoruskiej telewizji zniknął w 
niedzielę, wcześniej pojawiają- · 
cy się bardzo często, Wiacze
sław Kiebicz. Tak dalece, że 
chyba po raz pierwszy główny 
dziennik nie pokazał glosujące
go premiera. 

Wcześniej wiadomo było, 
że premier nie ma szans na wy
graną, bo różnica poparcia w 
pierwszej turze między nim 
(17 proc.) a Aleksandrem Łu
kaszenką (45 proc .) była zbyt 
duża, by mogło być inaczej, 
tym bardziej że między turami 
premier niczego zasadniczo nie 
zmienił w swojej kampanii. 

Wiele osób, związanych z 
blokiem demokratycznym opo
wiada się za Łukaszenką, argu
mentując obrazowo, że może 
on spełnić rolę taranu, który 
dokona wyłomu w murze, jaki 
zbudowali na Białorusi przed
stawiciele dawnego systemu, 

nie dopuszczając do żadnych 
realnych reform gospodar
czych, politycznych i społecz
nych. Nie mają jednak nadziei 

· na jego umiejętności _budowa-
nia. 

• 
edług danych, przekaza-
nych o godz. 21.30 czasu 

kijowskiego przez Iwana Jem
ca, przewodniczącego Central
nej Komisji Wyborczej, osta
tecznie w drugiej turze wybo
rów prezydenckich na Ukrainie 
wzięło udział 69 ,25 proc. 
uprawnionych do głosowania. 
Krytyczna granica 50 proc. zo
stała także prLekroczona w Ki
jowie, gdzie głosowało 51 ,6 
proc. 

Przewodniczący nie poin
formował o terminie ogłosze
nia nazwiska zwycięzcy zma
gań. Nie zaprotestował jednak, 
kiedy prowadząca rozmowę z 
nim dziennikarka telewizyjna 
powiedziała, że „prezydenta 
poznamy jutro, może poju
trze". 

(PAP) 
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. WSK Świdnik koiczy prace IIN pretotJpe• HW-.O łlal· 
gł6wca SW·4. Mo on był maszya, konbrocyf1N1 dla ,.,.. 
larnych a•erykahklch hellkopt.r6w BoH lot 1-..,. 

Konkurencja renomowa- W nowym produkcie Świdni~a 
nych firm światowych nie od- mają też znaleźć zastosowanie 
straszyła konstruktorów ze łożyska elastomerowe. 
Świdnika, którzy swój najnow- · Przewiduje się, że zapotrze
,szy produkt adresują m.in. do bowanie na tego typu helikop
:odbiorców zachodnich. PZL ter w Polsce wynosi około 250 
SW-4 to co prawda „młodszy sztuk, a jednym z najwięk
brat" produkowanego już „So- szych rynków może m. in. być 
koła", jednak obie maszyny Rosja, która do dzisiaj nie J>O-: 
mają ze sobą niewiele wspól- siada własnego śmigłowca teJ 
nego. klasy, zaś zachodnie konstruk
, Będzie to lekki śmigłowiec cje są zbyt drogie dla tamtej
dyspozycyjny, wyposażony w szych odbiorców. SW-4 może 
silnik turbinowy GTD-350, po-' też znaleźć użytkowników 
zwalający na rozwinięcie pręd- wśród biznesmenów. Jest nie
kości powyżej 200 km na wielki, szybki i może lądować 
godz. W kabinie znajdą się praktycznie wszędzie. W tej 
miejsca dla 4 pasażerów i ba- chwili w Świdniku trwają koń
gażu. W konstrukcji maszyny cowe prace przy budowie pro
wykorzystano nowoczesne totypu i jeżeli wszystko prze
technologie 2 wiele elementów biegnie bez zakłóceń, jeszcze 
(w tym szkielet kabiny) będzie w grudniu tego roku pierwszy 
wykonanych z tworzyw sztucz- SW-4 wzniesie się w powie
nych (kompozyty węglowe za- trze. 
miast stosowanego dotychczas Polska jest jedynym produ
duraluminium), a wyposażenie centem śmigłowców w Europie 
elektroniczne ma dostarczyć środkowej i stara się wejść ze 
zachodnia firma Bendix/King. swoją ofertą na rynki zacho
SW-4 to pierwszy polski śmi- dnie. Po długotrwałym kryzy
głowiec wyposażony w tzw. sie widać oznaki poprawy sy
pod wozie płozowe, zamiast tuacji zakładów w Swidniku. 
stosowanych dotychczas kia- Wśród krajów, do których eks
sycznych kół. Co prawda w la- portujemy helikoptery SW-3 
tach sześdziesiątych, skonstru- .,Sokół" znajdują się zarówno 
owano śmigłowiec z płozami Niemcy, jak i egzotyczna Bir
(PZL „Łątka"), jednak nigdy ma. Jeden taki helikopter ko
nie wyszedł on poza fazę prób. sztuje ok. 2,5 mln dolarów. T z. 

W nSolidarnościn 
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i ,,. 1* Pnewodpiczący ,,Soli-
'.datności" Marian Ku.aklew 
(ski uc.u:stniczyłw Lublinie w 
óbchQdach 14. rocznicy Lu 
bełskiego Lipca SO • straj-

:ków~ które zapoczątkowały 
i'falę protestów vt całyin_ kraju 
lL~PWWadziły do powstania 
{p~ego w bloku komuni~ 
tstycznym wolnego związku 
iawod<Jwego. W 1980 r. jako 

'.pierwsza z.astrajkowala zało
ga WSK w Świdniku. Na

'. śtępnego dnia stanęła Fabry 
' ka Maszyn Rolniczych 
,,.,Agromet" w Lublinie, a IO 
lipca dołączyły Lubelskie Za 
kłady Naprawy Samochodó\\ 
i część załogi Fabryki Samo
chodów .. w Lublinie. Do 20 

· lipca protesty wybuchały w 
kolejnych zakładach regionu 
potem zaczęły wygasac 

Świnoujście 
• Koncertem finałowym 

[ w którym wystąpili laureac 
[ la'akowskicgo przeglądu ka 
[baretów PaKa, zakończy! się 
f w sobotę w Świnoujściu 24 
i Festiwal Artystyczny Mło 
; dzieży AkademickieJ „F A 
lMA'94". 
f bp 

J ie przekszt I eni 
Vllasn śclov,e? 

I lnlclatywy 1 ... 1,11 Kralew•I NSD .... 
lldarnoH• oclbyło si, w Gdaukw spelkalo 
połwl,coao pr1ek11tałcealo• własaołclo
wym I uwłas1c1enlu. DJskw•I• •lała pom6c 
w 01tatec111y• 1clefl•lowaal• 1taaowl1ka 
,,Sollclar11ołcl• wobec prywatpall I twła• 
ssc&eli pnod kolef11yml poslN1Hla•ł 1„1. 
1fl Trófstronnef. 

w części, odwoływać się do konkretnych korzy
ści pracowników płynących z prywatyzacji w 
różnej jej formach? Jeśli możliwe są inne sposo
by prywatyzacji od programu Narodowych Fun
duszy Inwestycyjnych, to jakie? - to pytania po-
stawione na spotkaniu. • 

Przeważała opinia, że dotychczas stosowane 
metody prywatyzacji i skutki ich wdrażania są -
z punktu widzenia gospodarczego i społecznego 
niewystarczające. 6 tys. przedsiębiorstw pozo
staje nadal w dominującej gesrii państwa, a z po
litycznego punktu widzenia, ugrupowania prore
formatorskie poniosą klęskę, jeśli obywatele me 
poczują sensu przekształceń traktowanych nie 
jako cel, ale metoda, nie tylko poprawy efektyw
ności ekonomicznej gospodarowania, ale fom1y 
zadośćuczynienia np. za lata źle wynagradzanej 
pracy. Takie kryterium spełniałoby powszechne 
przekazanie własności część majątku narodowe

W dyskusji wzięło udział kilkudziesięciu 
przedstawicieli „Solidarności" z Marianem 
Krzaklewskim. Obecny był podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, An
drzej Bączkowski (przewodniczący Komisji 
Trójstronnej). W spotkaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele różnych ugrupowań i nurtów 
myśli ekonomicznej , politycznej i socjologicz
nej. 

Czy należy zmienić wszystkie dotychczas 
stosowane sposoby prywatyzacji? Czy przekre
ślić dotychczasowy dorobek przekształceń wła
sno~ciowych, czy też akceptując je w całości lub 

go w ręce obywateli. 

Jsonof N dr. I (JX.) 

os 
• rogi 

1a1clro1ay 53·1etal •lfł• 
czyi.a oclgryd aos 1wolel 
przylac161ce u ~ łe przy• 
prawiła •u rogi, lył I •I• I 
lat. 

Zrobił to przed domem jej 
rodziców, gdzie zaczaił się na 
nią zaraz po tym, jak dowie
dział się, że zdradziła go z jego 
najlepszym przyjacielem -
podały w Tajpej niedzielne 
,,United Daily News". Przyci
snął kobietę do ściany budynku 
i udawał, że chce ją pocałować. 
Zamiast tego jednak z wście
kłości odgryzł jej nos i wyrzu
cił go na ulicę. 

Zaalarmowana policja obe
zwładniła i aresztowała szale
jącego mężczyznę. W jednym 
ze szpitali chirurg przyszył ko
b i ecie odnaleziony na ulicy 
nos. 

(PAP) 

Cenzura I 
seks • przemoc 

Dwa pojedynki • nie liC'lJlC zmagań pi/karzy · stoczone wczoraj przed kame
rami 'IVP, wozmaicily letni, mało pociągający program na małym ekranie. W 
cyklu „Drobne s~r
cia" redaktor "Zy· 
cia Warszawy" fo. 
masz Wołek spierał 
się z postem Ada· 

okie}A~r 
mem Halberem (SW) na temat rzuconej przez tego ostatniego sugestii przy
wrócenia św. p. cenzury prasowej. Pan poseł starał się stanowczo zap~zeczy_ć 
tego rodzaju interpretocji jego wcześniejszej wypowiedzi. Cenzury bowiem się 
nie domaga. O co zatem chodzi? Chodzi mu · usłyszeliśmy · o stworzenie pra
wnych instrumentów zwalcwnia dziennikarskiej nierzetelności. Zarazem jednak 
o niepokojącą inwalję motywów przemocy i seksu na lamach czasopism mlo
dzieżo-wych. A przy sposobności o • jego zdaniem - nadmiemy udział kapitału 
zagranicznego w polskiej prasie. 

Red. Wołek nie utrąci/ jedynie tezy swego adwersarza o anty»ycholl'aw
czych tendencjach w prasie młodzieżowej. W kwestiach pozostałych obaKy po· 
sla odparował bez najmniejszego trudu. Bo co do cenzury - prqpomma/ · w 
czasach PRL formalnie przecież takiej instancji nie bylo. lstnial tylko_-fras-Ja
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Z kolei kaprtal zagra
niczny zmieni/ oblicze gazet w Polsce gruntownie, zaś kilka nowych tytułów 
praso-wych, które usiłował)' rozwinąć się bez jego pomocy (,,Zycie Codzienne", 
,,Glob 24", .,Nowy Świat"), w klasycw sposób padło. . . . 

Mniej udaną częścią „Drobnych starć" było arty/ery1sk1e wsparcie kon~
partnerów glosami p. Grażyny Wołek-Zawadzkiej oraz p. Hanny ~alb~r. Nie 
żeby zacne połowice sprowadziły dyskusję do pułapu magla, tak ź/e me było, 
ale przytyki ad hominem nie ubogaciły meritum sp~ru. . . 

Natomiast do ostrej wymiany zdań doszło między M~rcmem Gugulskr~ 
(rzecznikiem praso-wym b. rządu premiera Jana 0/szews~ieRo), a red._Gad~1-
nowskim z tyg ... NIE". To starcie nastąpiło w programie „ Wydar.:eme tygo
dnia". Gugulski zaatakował ów tygodnik za publikowanie fałszerstw, na_co Ga
dzinowski zażądał dowodów i zagroził pozwem sądowym. W ten sposob - za
pewne bezwiednie - .. Wydarzenie tygodnia" stało się P:ZYCZJ'nkiem do .r?W:ZY
gnięcia wątpliwości wysuniętych w .. ~rob_nych starciach , '!11anowici_e,,1aka 
instancja powołana jest do wyrokowania, kiedy pada zarzut merzetelnosc1 pra-

sy. Henryk Tronowicz 

JAJKA świeże Ferma Gołębiewo Wieloe, 
82-83-89 ll7!li 

KRAWCOWĄ z praktyką na 11-iglówłlę 
zatruOlię (dzianina), 43-10-49 32954 

SAUNY -szyt)ko, solidnie, 81-23-87 -
oo wynajęcia lokale BO m, Ell>ląg, 33-71-
89 122!&'1 

ELEKTRONIKÓW do działu handlowego i 
impoltu · zatrudnię. Wysokie wynagrodzenia. 
Tel. 48-45-58 

HURTOWNIA FarmaceutyCZ11a 'Farmpol' s.c · 
Sopot, ul. Niepodległości 606/610 zatrudni na 
pełny etat pracowników do Działu Sprzedaży. 
Wymagane wykształcenie średnie oraz 
samochód osob., tel. 51·32-14 wewn. 47 

28689 

LOKAL na biuro· odnajmę, 41· 13-45 

SPRZEDAM cyl<flniarkę i sprężarl<ę, 51-10-~ 

TANIA cegła rozbiurkowa. Gdańsk. Chmielna 
74f76 

ZATRUDNIMY dekarzy, murarzy, malarzy. 47· 
63-03, 8 OO • 15.00 
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Sezon w:lopowy w pełni. Jak i za ile można spędzić urlop 
oraz wakacje? Przeprowadziliśmy minisondę w wybrzeżowych 
biurach podróży, aby ustalić gdzie, kiedy i za ile możemy wy
jce bat na wypoczynek. 

O~o co nam zaoferowano w poszczcgólnyd1 biurach: 
Biuro Polen-Reiscn Gdynia: kolonie w Słowacji 21 dni, 4~' 

mln zł, w tym dojazd autokarem; za 14-dniowy obóz cena wy
no~i 3,25 mln zł. 

Biuro Turystyczne „Trap": kolonie w Kotlinie Kłodzkiej 12 
dni ,a 3,0 mln zł, w tym dojazd autokarem. 

Biuro Turystyki Weekend: 14-dniowy wyjazd do Ciechocin
ka za 2 950 tys. i.I, z doj.udem autokarem lub do Poronina 17 
dni za 3 '.250 tys. zł, dojazd pociągiem. 

,,Almatur" Gdańsk: Zakopane za 3,7 mln lub Sława 3.8 mlu 
zł; Bukowina Tatrzańska (obóz języktmy, j. angielski) za 
4 545 tys. zł; Bielsko-Biała 4,1 mln zł (wszystkie obo,.y 14-
dniowe). 

,.Polnar'' Gdańsk: Garczyno, 3 tygodnie 3 .5 mln zł i „Orbis" 
Gdynia, gdzie bardzo nieuprzejma pani. której najwyraLnicj 
przes,kadzamy w pracy, rzuca nam na odczep: Jasień 21 dni 
za 4 480 tys. zł lub Mazury za 3,0 mln zł. dojazd własny . 

Wyjazd do rodziny. PKP wprowadziła tzw. bilety rod11nnc, 
gdzie rodzic (lub doro~ly opiekun) jaJący z dzieckiem w wicku 
4-16 lat płaci 50 proc. ceny biletu nom1alnego. Ponadto wyja
zdy weekendowe (od godz. 12 w piątek, powrót do godz. 9 w 
ponicdziakk) do atrakcyjnych turystycznie miejscowości. tak
że z 50-proc. zniż.ką. 

Na dłuższe trasy ~zpiecznicj wybrać się wagonem syp1al
n)m lub kuszetką. Co zatem oferuje nam WARS? Z pewnym 
zdziwieniem odnotowujemy: młodzi (do 26 lat) i o,;oby powy
żej 65 roku życia za miej<;ce w kuszetce płacą 100 tys. zł (bilet 
normalny 155 tys. zł): zorganizowane grupy (już oo 5 osób) 
mogą liczyć na ulgi w zakupie biletów od IO do 40 proc W po
ciągu do Zakopanego złożonym w całości z wagonów sypial
nych i kuszet obie zainteresowane firmy PKP i WARS zastoso
wały znii.ki: 30 proc. ceny biletu kolejowego oraz 13 proc. za 
miejsce sypialne lub kuszetkę. Okazuje się, ie wbrew ogólnej 
.,nieopłacalności" ceny można obniżyć. 

Skórc1 

Sacrum w piosence 
16 - 17 lipca w Skórczu pod Starogardem Gdańskim odbę

dzie się Il Festiwal .. Sacrum w piosence". Przyjazd w charakte
rze gości zapowiedziały juz zespoły Skawalker z Grzegorzem 
Skawinskim, Chłopcy z Placu Broni oraz Grażyna Łobaszl:w
~ka. 

Komitet Organizacyjny festiwalu pod przewodnictwem 
miejscowego proboszcza ks. Zenona Myszka oraz Radio Plus i 
liczni sponsorzy z Gdanska, Tczewa, Sierakowic i Starogardu 
gwarantują nagrody m,du 100 mln zł oraz nocleg dla każdego, 
kto przybędzie do Skórcza z własnym śpiworem. 

Zespoły. które pragną wziąć udział w festiwalu mogą zgła
szać swoje oferty w Komitecie Organizacyjnym: Skórcz, ul. 
Kościelna 5, telJfax 069 82-42-57. Tematyka prczentowan~ch 
utworów nie musi być ściśle religijna, a organizatorzy kierują 
zaproszenie do każdego, .. kto ma w sercu Boga" . 

~~~~--,~t.--=-~ ~...;.... 

Wincen"ty Pol I 

i kraioznawstwo 
Turystów, kuracjuszy i inne osoby przybyłe do Trójmiasta 

oraz stałych jego mieszkańców czeka kolejna ciekawa prelek
cja. Przygotował ją Klub Literatury Turystycznej Stowarzysze
nia Autorów Polskich. Poświt;cona zostanie \Vinccntcmu Polo
wi, wybitnemu poecie, geografowi. współtwórcy krajoznaw
stwa polskiego. W latach 1832 i 18..f.2 przebywał on na Żuła
wach i Pomorzu nadwiślańskim. 

Prelekcja odbędzie si,; d,ri~iaj w Sopocie, w sali białej ka
wiarni .Zloty Ul", przy ul. Boh. Monte Cassino. Początek - o 
godzinie 17. Zostaną zaprezentowane publikacje o W . Polu. 
Można będzie otrzymać autografy od autorów opracowań. 

(ken) 
~~~~---~---~~~~~~ 

Motorowod niacy 
Przy wyspie Ola na Zalewie Wiślanym wyznaczyli sobie 

start uc:zestnicy rajdu motorowodnego ,,2iem Północnych 94". 
Rajd zorganizowali: Ognisko TKKF „Tuga" w Nowym 

Dworze Gd. oraz Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny 
i Narciarstwa Wodnego z Gdańska. Udział w imprezie awizo
wali motorowodniacy z Warszawy, Torunia, Pucka, Trójmia
sta, Elbląga i Nowego Dworu Gd. Trasa rajdu wiedzie z wyspy 
Ola na Zalewie Wiślanym rzccż.kami i kanałami ziem żuław
skich do Tczewa, skąd nastąpi powrót na akwen zalewu. Jed
nym z celów rajdu jest przybliżenie zmotoryzowanym wodnia
kom urokliwych akwenów wodnych Żuław. Rajd potrwa do 17 
lipca br. Zatem, stopy wody pod łodzią. 

Gniew 
• IS O Z 

s rzelanie 
W sobotę I niedziel, odbywały się w Gniewie Ili Mi· 

stnostwa Polski w Strzelaniu z Kuszy Historyczne!, lmpre· 
zie towarzyszyły pokazy poiedynków, ,,uciechy rycer· !;l 

sicie•, konkursy. Wieczorem odbył sit spektakl plenero· ~ 
wy na gniewskim zamku. Było tei ognisko z pieczonym 
baranem. -

Do Gniewa zjechało 50 kuszników z Chojnika kolo Jeleniej 
Góry, Płocka, Śremu, Poznania i Warszawy. Startowała też 

oczywiście reprezentacja Bractwa Rycerskiego Zamku Gniew- ~ 

sk.iego. Nie było takiego obowiązku, ale wielu kuszników wy- ; 
stąpiło w przygotowanych najczęściej samodzielnie strojach ~ 
rycerskich. Strzelano z odległości 20 i 40 metrów. W gronie 
kuszników była , .białogłowa··, Małgorzata Ciosańska, która 
okazała się doskonałym strzelcem. Nieżle zaprezentowała się 
cala ekipa z Płocka. 

Na podzamczu widzowie mieli okazję obejrzeć rycerskie ~ 
walki piesze przygotowane przez gości z Konina. Najwięk- !!{ 

szym zainteresowaniem cieszył się jednak spektakl plenerowy 
ukazujący dzieje zamku gniewskiego. Obejrzało go ok. 1000 
osób. 

Weekendowe imprezy na gniewskim zamku stały się już do
brą tradycją . Duch zamczyska ożywa i staje się interesującą, 
przyciągającą coraz więcej turystów wizytówką miasta. Przez 
kolejne niedziele lipca i sierpnia będzie można oglądać na 
przemian spektakle historyczne: ,,Średniowieczny dzień w za- , 
mku gniewskim" i „Dzieje zamku gniewskiego". 

Od 5 do 7 sierpnia zapowiadana jest kolejna duża impreza -
ID Turniej Rycerski i Kuszniczy o Miecz Króla Jana ID Sobie
skiego Starosty Gniewskiego. 

Rynek ubezpieczeniowy bez granic 

ie cy estii I 
Niemiecki koncern Alle Lelpzlger z Oberunel zamlena 

popnH spółkt Alte Lelpzlger Europa stał sit akcfonarlu· 
nem sopockiego rowarzystwcr Ubezpieczeniowego Hestia 
fnsuranc• S.A. Jeucze w tym roku Hesticr pragnie .1 AL zer· 
wiązał wsp61ne przedsltwzltcl• ul,ezpleczeń na łycle Hestia 
Ule Jf plonewaoy• l11ą,llal•• ntd11 60 _,., d. 

Partnerzy nic chq na raLie portfela). 65 proc. składki po
ujawnić wielkości przejmowa- chodzi z ubezpieczeń mienia. 
nego przez AL pakietu akcji Niemcy podkreślają, że ich 
zanim nie uzyskają zgody Mi- celem nie jest stworzenie nie
nistcrstwa Finansów na ich mieckiego towarzystwa ubcz
sprzcdaż. Będzie on jednak pieczeniowego. Hestia ma zo
mniejszy niż 50 proc. Główny- stać polskim towarzystwem z 
mi udziałowcami STU Hestii niemieckim udziałem - podkre
ln~urance S.A. są Morska ślają szefowie AL. - To pierw
Agencja S.A. i Hestia sp. z szy przypadek zaangażowania 
o.o., której udziałowcami są się kapitałowego niemieckiej 
Wojciech Kurowski, Piotr $Ii- firmy w polskie towarzystwo 
wicki (prezes Hestii) i Jerzy ubezpieczeniowe. 
Za jadło. Właśnie udziały He- - Liczymy na doświadczenie 
stii sp. z o.o. staną się AL, na wzmocnienie technolo
przedmiotcm transakcji. giczne. Na polskim rynku fir-

S. T .U. Hestia lnsurance my konkurowały dotąd taryfą, 
S.A. zo~tala zarejestrowana ja- jakością i serwisem. Ostatnio 
ko spółka z kapitałem 5 mld zł. dwa ostatnie walory zyskują na 
Ostatnio wynosi on 23,1 mld znaczeniu. Przyszłość rynku 
zł. HI dy~ponuje siecią 14 leży także w ubezpieczeniach 
przedstawicielstw i 360 agen- odpowiedzialności cywilnej -
cji. W ub. roku towarzystwo mówi prezes Hestii, Piotr Sli
uzyskało 472 mld zł przypisa- wicki. 
nej składki osiągając 15.l mld Mająca 175-letnią historię 
zł zysku netto. Od niedawna Alte Leipziger zajmuje 14 po
Hestia, stając się członkiem zycje wśród kilkuset niemiec
jednego z klubów P&I, ubez- kich ubezpieczalni. W ub. roku 
piecza statki PŻM. Na Śląsku obrót wynosił 4,1 mld DM. AL 
ubapiecza ok. 50 proc. towa- działa na całym rynku ubezpie
rzystw górniczych. Towarzy- czeń, od majątkowych po 
stwo różni od wielu innych w ubezpieczenia na życie. Firma 
Polsce nieubezpieczanie samo- dodaje do tego ubezpieczenia 
chodów (<:tanowi ok. 3 budowlane. ofert kas oszc d-

Mi\dzyNARodowE TAR~i CdAŃskiE S.A. I!\ 
ZApRASZAJĄ NA! y 

~hCIUSE! 
~ bu11cł1n1::fg4 

V Międzynarodowe Targi Budownictwa 
Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz 

28.09 • 01.10.94 

• konfrontacja technologii i materiałów 
• informacje i porady budowlane 
• spotkania handlowe i edukacyjne 
W 1993 r. 460 wystawców targów Housebuilding 

odwiedzi/o ponad 28 tysięcy osób. 

WARTO PRZYJECHAĆ 
DO GDAŃSKA 

Informacje i zgłoszenia: 
Mi~dzyNi\RodowE Ti\RGi Gdi\ŃskiE S.A. 
ul. BEl'iimv,kiEGO 5 
BO, rn 2 GdA"lsk TEL: 

(0-58J n oo 11 
n ,600 
n '706 

1lx: j I '2 ,6 " 'G p( 

fAX: 
(0-58J n 46 90 

n 22 4, 
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43 na I OO tysięcy". Ekolodzy pod Wieiycq 

suran e Gruźl ica powraca I z~ .• !~!!~~:1?!.~! 
nościowych i doradztwo inwe- Od pięciu lat wzrasta llcz• mają szczęście, wracają do dowy obóz ekologiczny, laki 
stycyjne. ba zachorowań na gruillct zdrowia po wielu miesiącach odbywał się w Kanubsklm 

:C:ra~t~jąc E~ropę Jako_jed- płuc. Narałenl są głównie kuracji. W przypadku powrotu Uniwersytecie Ludowym w 
nosc, ~-wiadom1e naw1ązuJe. do I h,dzle słani, znerwicowani, po leczeniu do dawnego trybu Wieiycy. Wzięli w nim udział 
tradycJI Hanzy odrad.zaJąc_ ?w- dzieci. Powodem nawrotu życia i środowiska, chorują po- pnedstawlclele Polski Danii 

, czcsny_ uch kl ici;kr. ~ 1s li- nótVrnc. , U'tt "q ., · ,1, Sł · :11 ' i •11 ł' 
czy na ·onces;e prowadzenia cltoroby l••ł ubołenfe ,pole• . , . wy, owac, , Golic, 
działalnosciwM1ńsku.Jużjest CHństwa ora1 mlgracta lud· W ":'?J· g~i'.nskim_wykry- 1 lmerykanle1Korpu1uPokoju. 
obecna w Królewcu . AL wcho- ności z kralów zagrutllczo• \~alno~"' g.ruzh~y zwię~szyła Al~ksandra Kidkie.wicz z 
dzi także udziałami w towarzy- h I R 'I BI ł się dz1ęk1 obligatoryjnemu Polskiego Klubu Ekologicznego 

nyc m, n, z umun1 , a o· . k 1 · 1 d Ok w h d · k. 
stwa ubezpieczeniowe Litwy i si Litwy sz o emu ~rson_c ~ !11e y_czne- r~g sc ? n'.opomors. 1 w 
Łotwy. ru ' . ~ . , go. Edukację zam1cjowah pra- Gdansku. pow1edz1~a nam,. ze 'Io'. 

Przez współpracę z Hestią ,- ?ruzlica jest zakazna - cownicy Wojewódzkiego Ze- programie były _m. m. ~yc1~czk1 
AL będzie chciał przedstawić mowi lek. n:ied. Doi:ota Su:zaI- spolu Gruilicy i Chorób Płuc. po .Kaszu~ac.:h I d'? Tr<?jmiasta, 
ofertę ubezpieczeń m.in. dla kows~a. ~.1~rown1k Dz1a.lu Wskaźnik zachorowalności ~w1~dzan1c ekow1osk1 ... Zaro-
banków. Do Hestii Insurance OrganizaCJI 1 Nadzoru Woje- .· 43 100 t . 'b siak w Borach Tucholsk1ch. 
AL wnosi przede wszystkim wódzk.iego Zespołu Gruźlicy i ~ynos~. 1 ta ys ·. os.o · Uczestnicy, podzieleni na kil-
doświadczenie otwieraJ·ąc przy Chorób Płuc. - Wywołana jest imo iz e ·arze nast~wien.1 są ka grup, omawiali problem. y 

.. . . , . na wczesne wykrycie wiciu zw1'ąz"ne d · ł I ' · 
okazJ1 drogę do Polski swoim przez prątki . Atakuje roznc na- . . . ' . " z zia a nosc1ą poza-

. . . . · . pacjentow zgłasza się za po- rz:idowych organ1' zaci·1· ek·,Jo-
mem1eck1m klientom oferując rządy, zwykle płuca. . .--. . . . , v 
· t „ b · , R · · zno. g1cznych w roznyeh panstwach 
1m ę samą ,ormę u ezp1eczen, ozprzestrzema się przede p k , . 18 k . R. • . · B. l ·k B' I : 
jaką mają one w Niemczech. wsz st kim w kr ach atolo- . - o u . onc_zemu ro u zy- cpr~ze~tanc1 .z 1e s a ia e; 
w t 999 roku doJ'dzie do otwar- · y h · lk h ęl~k. p k crn obow1ązuJ11 bezpłatne bada- P?rus~ah kwes.t1e_ kaskad w doli-

. . . g1cznyc · a o o I ow, nar o- · d' c fi , · me Wisły - naJw1ększeJ w Euro-
cia pobkich gramc na zm.:ho- ma · . · h HIV Od ma ra m,otogra 1czne - mow1 . -. . .,, . . . 

. , now, zarazonyc . - T Zi · . . pie ,.dz1kieJ rzeki - w ktoreJ za-
dme oferty. Wowczas zacho- porność ich organizmu spowo eresa elińska, instruktor ds. chował . ł . . 
dnie towarzystwa ubezpicczc- dowana ogólnym wy~iszcze: pielęgniarstwa WZCPiG. - Co ekosy··tcyms,ę Pmraeog zodmic~io~~ 

· będ 'ał d 1 . .. . . ~ y . z r zemeJeJ 
mowe . ą_ mi . Y .prawo utw:o- niem maleje. stwarzając nic- wa, trzy at~ 0 .rgam.zujem~ koryta kaskadami może znacznie 
rzyć swoJe ~agramcz~c ~ddz1a- bezpieczeństwo zachorowania okresowe przesw1ctlema klatki zakłócić równowagę bio)ooiczną 
ły korzystaJąc z kap1talow po- . . . , . · piersiowe;' Dwa ambula s · d d „ d I d " · '. . . Pozbawi em nueszkan, koczują- . · ~ ~ • I oprnwa ZIC . ? zag a y WICIU 
zostaJących na Zac~odz1e. Do- f I h k h b _ wyposazone w aparaturę, Jez- gatunow flory I tauny. Ekolodzy 
tychczas zachodme ubezp1e- cy w ata nyc warun ac Y d. . . . . . . . 

1 . d . towych bagatelizują pierwsze zą po miasteczkach 1 wsiach zgromadzcm w KUL zamierzają 
czrk nIC y~p~IIUJą w_ pt~Ce sympto~y: przedłużający się naszego województwa. pro~~sto~aĆ przeciwk? kaskady-
ty o t~".1/ dwotam1, krto~e kaszel notoryczny ból w klatce Badania i ich terminy ogla- zacJ t Wisły . Ich zdamem e~ekty 
wprowa z1 y o naszego aJu . . • . . . d ' .1 · .. . gospodarcze będą mcw1elk1e w 
rcJ·cstruJ·ąc tu działalność Pol- p1crs1oweJ dusznosc1 wzmo- szane są w ra m, te ew1zJ1 1 , . . 

· · .' , , ' . . · Obe · · d , , porownanw ze szkodami w 
sk.ie ubezpieczalnie mają zatem zoną pothwosc, osłab1eme i pra.sie. cme Je en z wozow rz rodzie. 
pięć lat na to, by utworzyć od- krwioplucie. Do Wojewódzkie- stm w ~~wy~ Porne, p~zy ul. p ispólorganizatorem obozu 
powiednie __ rezerwy i sprostać go Szpitala Przeciwgruźliczego Oliws~eJ 83 1 pozostanie tam był SFOF Ecological Club z Da-
konkurenCJJ. w Sopocie trafiają już z duży- do 14 hpca. nii. 

mi zmianami w płucach. Jeśli Małgorzata Suchocka (ken) 

• 
••• znanu 

ffi®I ~ 4Cl llt: - --- -- - -- ,._. 

BIURO HANDLOWE BG Leasing SA 

80·462 Gdańsk-Zaspa 
ul. Jana Pawła li 20 
tel.: (058) 57 67 55 

57 47 07 
tel. kom.: (O) 90 50 27 30 
fax: (058) 53 80 15 

-

- LEASING 
llU POMOŻE Cl UZYSKAĆ . 
>- samocliody dostawcze nowe 

I używane 

8oltvckie Toworzvstwo ::>, sprzęt 
l.ea$lngowe S.A. komputerowy ao.as3 Gdal'lsk 
ul. Woły Joglellońskle 36 
tel. (058) 31-16-01 ::>, ma s'!llrVny 
tel./fax 31 -21 -69 - , 

i urządzenia 
? 03 

!TAK SZYBKO NIE,ZAtATWISZ NIGDZIE! 

Zapraszamy 
11-15 VII '94 r. 

w godz. 1000-2000 

Gdynia, Studium Nauczycielskie 
ul. Władysława IV 58 

Gdańsk, Pałac Młodzieży 
ul. ama56 
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Teatry w poniedziałek 
nieczynne 

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

GDAŃSK, Neptun, ul. Długa: 
Naga broń 33 1/3, USA, od 15 
!., g. I O, 12, 14, 16, 18; Życie 
Carlita, USA, od 151., g. 20 
Helikon. ul. Długa: Trzy kolo
ry. Czerwony, szwajc./fr., od 
15 I., g. 16.30; Wichrowe 
wzgórza, USA, od 151., g. 
18.30; Okruchy dnia, USA, od 
15 I., g. 20.30 
Kameralne, ul. Długa: Co gry
zie Gilberta Grape?, USA, od 
151., g. 16, 18, 20 
Żak, Wały Jagiellońskie l: 
Backbeat, Wlk. Bryt., od 15 !., 
g. 18; W imię ojca, Irlna
dia/Wlk. Bryt., g. 20 
NOWY PORT, Nord, ul. Ma
rynarki Polskiej 15: (Towarzy
stwo Morskiego Domu Kultury 
w Gdańsku) - Centrum Kultury 
Amerykańsko-Polskiej, Wuthe
ring Heights, USA, od 15 !., g. 
16, 18,20 
WRZESZCZ, Znicz, ul. Szy
manowskiego 12: (dolby ste
reo) - Ostatni Mohikanin, USA, 
od 12 I., g. 16; Trzy serca, 
USA, od 15 I., g. 18; Angie, 
USA, od 15 I., g. 20 
Zawisza (ul. Słowackiego 3) - 9 
i 1/2 tygodnia, USA, od 181., g. 
16, 20; Sommersby, USA, od 
151.,g. 18 

GDAŃSK: Narodowe, ul. Toruń
ska · wystawy działu sztuki 
dawnej: Średniowieczna plastyka 
pomorska, złotnictwo, kowalstwo 
i metale kolorowe, cyna, meblar
stwo gdańskie i pólnocno-euro
pe j sk ie, ceramika artystyczna, 
Galeria Gabinetu Rycin, malar
stwo flamandzkie i holenderskie, 
malarstwo polskie, malarstwo 
gdańskie, meblarstwo, Artyści 
gdańscy XIX wieku - malarstwo, 
rysunek, grafika. Czynne wt.
niedz. wg. 10-16; sob. 12-18; 
pon. i dni poświąteczne - nie
czynne; Narodowe (Pałac Opa
tów w Oliwie, ul. Cystersów 15) 
- czynne wt.-pt. oraz niedz. 10· 
16; sob. 12-18 
Wystawa czasowa: Biblia we 
współczesnym malarstwie pol
skim 
Galeria Promocyjna: Malarstwo 
Grażyny Kręczkowskiej; Galeria 
,,Pałacowa": Polskie szkło unika
towe; Salon mistrzów - Bolesław 
Rogiński (1907-1990) - grafika; 
Salon karykatury (kawiarnia) -
Zbigniew Jujka 
Plenerowa galeria rzeźby gdań
skiej (płn. część parku); 
Archeologiczne, Życie codzienne 
w starożytnej Grecji oraz Scho
rzenia ludności prahistorycznej 
na ziemiach polskich; czynne 

GDAŃSK 
Zeidler Art Gallery, ul. Długa 
81 - stała kolekcja dziel sztuki 
dawnej polskiego i europejskie
go kręgu kulturowego. Gieorgij 
Pietrowicz (1914-1971) 
ul. Ogarna 65 - kolekcja rysun
ku i grafiki - rosyjscy artyści 
ul. Długa 35 - Gościnnie w Ro
syjskim Domu Informacji i 
Kultury artyści z prywatnej ko
lekcji. 
Galerie czynne codz. w g. 10-
18, sob. 11-15, w niedz. nie
czynne 
Salon Sztuki Wspólczenej 
,,Diorama" (były hotel ,,Mono
pol", ul. Podbielańska) - wysta
wa malarstwa artystów Wy
brzeża, pon.-pt. wg. 11 -18, 
sob. g. 11-15 
Gdańska Galeria Fotografii (ul. 
Grobla I róg św. Ducha) - prace 
słuchaczy Studium Fotografii 
ZPAF. Pon.-piąt. 11-18, z prze
rwą 13.30-14 
Galeria u Literatów, ul . Mariac
ka 50 - wystawa malarstwa Ja
na Miśka pt. ,,Las Ardeński", 
czynna codziennie wg. 11-18 
Galeria Sztuki - ,,Sień Biała", 
ul. Długi Targ 36 - malarstwo z 
cyklu „Uśmiech dziecka" Jani
ny Koniecznej, czynna codzien
nie wg. 12-18 
Galeria „Złota Kamienica" 
(Długi Targ 41/42) - malar
stwo, grafika, rzeźba. Czynna 
codz. wg. 11-18. 
Galeria Malarzy Gdańskich 

OPOT 

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

Cyrk ,,Harlekin" (al. Zwycię
stwa przy Cricolandzie za mu
szlą koncertową) - g. 18 

Bajka, ul. Jaśkowa Dolina: Ta
ta i małolata, USA, od 12 !., g. 
16, 18; Zapach kobiety, USA, 
od 151. g. 20 
SOP01 , Bałtyk, ul. Boh. Mon
te Cassino 30: Milioner w 
spodenkach, USA, od 12 !., g. 
14; Raport Pelikana, USA, od 
15 I., g. 15.30; Mr Jones, USA, 
od 15 I., g. 18; Piknik pod Wi
szącą Skałą, austral., od 151., g. 
20 
Polonia, ul. Boh. Monte Cassi
no 55: Beethoven II, USA, bo., 
g. 15.30; Lista Schindlera, 
USA, od 151., g. 17; Filadelfia, 
USA, od 151., g. 20.15 
GDYNIA, Warszawa, ul. $wię
tojańska: Ace Ventura - psi de
tektyw, USA, od 12 I., g. 10, 
12, 16, 18; Angie, USA, od 15 
l.,g.20 
Goplana, Skwer Kościuszki 12: 
Pani Doubtfire, USA, od 12 I., 
g. 16; Trzy kolory. Niebieski, 
frlpol., od 15 !., g. 18; Fortepia, 
N. Zeł., od 151., g. 20 
GRABÓWEK, Fala, Panna z 
mokrą głową, poi., bo., g. 17; 
Sliver, USA, od 15 I., g. 19 
IDF zastrzega sobie możliwość 
zmiany repertuaru 

wt.-pt. wg. 9-16; śr. 10-17; sob. i 
nd. 10-16; Poczty i Telekomuni
kacji, remont;- Etnograficzne w 
Oliwie, Wystawa stała: Kultura 
ludowa Pomorza Wschodniego; 
Wystawa czasowa: Dawne meble 
ludowe Pomorza Wschodniego; 
czynne śr.-sob. 10-16; wt. i 
niedz. 10-17; Muzeum Historii 
Miasta Gdańska · l) Zabytkowe 
wnętrza Ratusza, 2) Mennica 
Gdańsk, 3) Artystyczne wyroby z 
metalu mistrzów gdańskich XVl
XVIII, 3) Europejskie dziedzic
two rozproszone - Gdańsk 1992. 
Czynne codz. w g. 10-17; pon.
nieczynne; Twierd7.a W'ISłoujkie 
-czynna codz. wg. 10-17 

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

GDYNIA: Marynarki Wojennej 
(bulwar Nadmorski), wg. 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. 
Starowiejska 30 - nieczynny 

PALOWA (ul. Długa 47 - ka
wiarnia „Palowa") - wystawa 
zbiorowa malarstwa i rysunku -
I Dominikański Salon Arty
styczny (zbiorowa), czynna 
codz. wg. 11-22 
Klub Mestwina, ul. Straganiar
ska 21/22 - wystawa malarstwa 
Stanisława Chmielewskiego, 
czynna codz. wg. 14-22 
Galeria Żak, ul. Waty Jagiel
lońskie l) - ekspozycja rzeźby 
Doroty Białczak pt. ,,Człowiek 
uwikłany" oraz wystawa malar
stw a i rysunku Kuby Oxi
sa.Czynna codz. w g. 9-19 
Autorska Galeria Rzetby, 
Gdańsk, ul. Pomorska 68 d -
wystawa autorska Józefa Sar
nowskiego. Czynna codz. w g. 
11-18 
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 ga
lerii, pn .-pt. w g.12-18 
GDYNIA 
Galeria „Cyganeria" (ul. 3 Ma
ja 27, tel. 20-87-38) wystawa 
prac Kazimierza Ostrowskiego 
Galeria „BiM-ART" Hotel 
Gdynia (sala restauracyjna) -
wystawa plastyczna - ,,Marek 
Wróbel - malarstwo" 
Galeria Telewizyjna (ul. Der
dowskiego li, tel. 21-91-78) 
Galeria 78 (ul. Świętojańska) 

TELEFONY-
•·· INFORMACYJNE 

Urząd Miejski Gdańsk: 32-46-
17; Gdynia: 20-72-71; Sopot: 
51-20-21 
,,BROKER" Bank Informacji -
usługi, handel, produkcja - 24-
07-79 (9-17) 
Całodobowy Bank Infonnacji o 
handlu i usługach - 930; 57-81-
24 (po 16) 
Infonnacja o AIDS - 958 
Telefony Zaufania: ,,Anonimo
wy Przyjaciel", tel. 988 (odl6 
do 6 rano). 
Gdańsk, Wojewódzka Przycho
dnia Odwykowa - Pomoc dla 
osób z problemem alkoholo-

wym i ich rodzin, ul. Łąkowa 
58, 31-51-32 (codziennie od 8 
do20) 

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

USŁUGI POGRZEBOWE: 

,,SYRIUSZ'': 82-37-96; 48-45-
69; 48-45-68; ,,zIELEŃ'', Gd.
Wrzeszcz: 41-20-71; 41-73-35; 
Cmentarz Witomino, 23-68-93, 
28-55-60; ,,Sleep Time" (Orło
wo), 24-80-95 

Coroczne spotkanie 

Co roku, H Wybruiu 
odbywalą 11, ok"'9owe 1po· 
tka•la czlonk6w 19romad1e· 
•la hriadk6w Jehowy. Od 8 
do I O llpca bęclą oni chnclł 
11, I modlli na stadionie 
gdauldel .Lechii·. 

- W tym roku do Gdańska 
przybyło około 13 tysięcy osób 

Schocly, schocly ••• 

• 1e 

z 4 sąsiednich województw. W 
tym miejscu organizujemy spo
tkania już od 1984 roku - infor
muje rzecznik prasowy zgro
madzenia Andrzej Wilkus. - W 
celu utrzymania porządku zor
ganizowaliśmy liczną służbę 
ruchu, dział informacji oraz 
opiekę medyczną. Dla osób 
przybyłych spoza Gdańska 

a 

przygotowane zostały kwatery. 
W trakcie spotkania wygłasza
ne są wykłady religijne, śpie
wamy psalmy i wspólnie się 
modlimy. W sobotę odbędzie 
się uroczysty chrzest. 

- Za kilkudniowe wynajęcie 
stadionu otrzymamy sowitą za
płatę - mówi dyrektor obiektu 
Tadeusz Widłaszewski. -

Budujemy mosty 
Ocl chl1lal •le11kańcy Gdaiska I tul'JŚCI będą łwładkaml powstawania taiemnlczel kon· 

drvkcll na ul. 3 Mała nad tunelem łączącym dworces kolelowy I autobusowy. Most Bayle'a, 
kt61'J danie wzclłuł ulicy nad le1d11lą pozwoli na utnymanle Nchu samochodowego w trak· 
cle nmontu stropu tunelu. 

- Prowadzone na powierzch
ni roboty są częścią większych 
prac związanych z instalacją 
nowych schodów ruchomych 
między dworcami PKS i PKP, 
których z niecierpliwością 
oczekują gdańszczanie -
stwierdził Romuald Nietupski, 
dyrektor Zarządu Dróg i Ziele
ni w Gdańsku. 

Schody uruchomiono w 
1972 r. W Jatach 80. poddawa
no je kilkakrotnie remontom, 

by w połowie ubiegłej dekady 
definitywnie wyłączyć z eks
ploatacji. 

- Aby od września możliwe 
było rozpoczęcie instalacji no
wych schodów dostarczonych 
przez austriacką firmę OTIS, 
wcześniej wyremontować nale
ży strop tunelu. Tak się nie
szczęśliwie złożyło, iż w czasie 
usuwania starych elementów 
przejścia podziemnego, na
tknęliśmy się na poważne 

uszkodzenia tej części stropu, 
która znajduje się dokładnie 
pod jezdnią w ciągu ul. 3 Maja 
- powiedział dyr. Nietupski. -
W związku z tym odkryliśmy 
fragment nawierzchni jednego 
z pasów ruchu. Aby odnowić 
całość bez zamykania ulicy, od 
poniedziałku stawiamy wzdłuż 
jezdni most składany, który 25 
lipca będzie gotowy do przeję
cia ruchu kołowego. Niestety, 
w niedalekiej przyszłości nie 

11 Skorupy" z Wrocławia 
Sztuką gliny i ognia nazywają 

Francuzi ceramikę. Jest to jedna z 
tych dziedzin sztuki, które człowie
kowi towarzyszą od zarania. Na 
przestrzeni dziejów rozwijały się 
technologie, ewoluował warsztat, ale 
walor użytkowy ceramicznej sztuki 
pozostał. Niewielka wystawa, udo
stępniona w Sali Morskiej Ratusza 
Głównego Miasta w Gdańsku, gro
madzi prawdziwe cuda współczesnej 

""'"AUTO-SZYBY· calodo· 
bowo. Mireciliego 16, Gdynia, 27-01·24 = 
5 mln zarobku to nasza oferta, 20-43-69 -
51-12-34 PRACAz samoclr:idem 2%BJ 

52-1~22 KAWALERKĘ • ~wupo
koJowe zdecydowanie kup~ 

52-16-22 MIESZKANIA bardzo pilnie 
poszukuję "31\'I 

52-22·96 NIEDUŻE mieszkanie 
i M-4 kl4)ię ..:ll7•1 

126 Bis seiwis • wszys1kie części, 248-695 
!1911 

M·2 sprzeda pośrednictwo, 53-03-56, 11.00 · 
18.00 :m 
ODZYSK długów, 374-216, 374-417 = 
ODZYSK długów • uwłaszczenia 
nierucliomośd, 23·24·73 ,_ 

PILNIE! sprzedam nowy sklep 80 m · cen· 
trum Pruszcza Gd., 51 • 14·95 

SAMOCHODY sprowa· 
dzam, 243-695 !1943 

SETERY zaszczepione,41·51-75 1„10 

ULGĘ przesiedleńczą kupię. 204· 110 -
ANGIELSKI, 22· 18·28 16641 

OO wynajęcia w Gdyni pawilon handlowo-biurowy, 
teł. 20-15-85 318!1 

OO wynajęcia pomieszczenia biurowe 14 m kw. 
(Dom Rzemiosła), Gdańsk·Wrzeszcz, ul. Klonowa 
1,41-02·28 2'784 

ELEKTRONIKA televideo • zatrudnię, tel. 52-02-78 
76211 

FIRMA pilnie zatrudni główną księgową ze znajo· 
mością księgowości komputerowej, tel. 43·22-41 
do 46 wew. 79 !1ll74 

FORD Transit 2 !-kraj, 52-07·31 7~ 

FORD Fiesta XR 2, 91 r., Peugeot 205, 90 r. • 
sprzedam, 52-76-07 146~ 

HURTOWNIA chemiczna zatrudni księgową ze 
znajomością obsługi komputera oraz kierowcę 
z kat 'C', 22·33-63 24117 

ceramiki: wyrafinowaną w swej pro· 
stocie zastawę, lampy, drobne 
przedmioty i większych rozmiarów 
przestrzenne formy o oryginalnych 
kształtach. Wszystkie eksponaty są 
dziełem młodych plastyków z Wro
cławia, studentów III i IV roku cera· 
mik.i artystycznej. Wrocławska cera· 
mika od lat ma doskonalą renomę i 
jest wizytówką środowiska tamtej· 
szych plastyków. 

IMPORTOWANE używane tapicerki · niskie ceny. 
Gdynia, Hutnicza 10, 1el. 23-43-52 61!131 

KADETI GTE 1984, Scirocco Scala 1988 · nie 
oclone. 51-68-55 7WI 

KLIMATYZATORY amerykańskie tanio sprzedam 
47-61 -26 64246 

KOBIETY i mężczyzn zatrudnię w ogrodnictwie. 
52-82-55 76218 

KOMFORTOWY dom letniskowy • wyposażony 
sprzedam, 52·39-69 64m 
KUCHARZA do restauratji, 31 ·39-66 

KUPIĘ działkę budowlaną przy g'ównej trasie • Ru· 
mia, Wejherowo, tel. 71·37·n 31g 

KUPIĘ Ładę. FSO, Poloneza. 126p, zachodnie -
chętnie remon~ 51 -38·25 = 
LOKAL (60 m, telefon) w centrum Wrzeszcza na 
sklep lub txuro · wynajmę, tel. 41-01-96, 17-19 -MONTERÓW kadłuba, rurociągów, spawaay, ślu-
sarzy· zatrudnię, 20·50-01 w. 346 :!11.14'1 

Wystawa, którą tl1uzeum Historii 
Miasta Gdańska zorganizowało 
wspólnie z Państwową Wyższą 
Szkolą Sztuk Plastycznych we Wro
clawiu, obok unikatowej ceramiki 
prezentuje grafikę. Jej arkana, 
podobnie jak tajniki malarstwa przy· 
szli artyści ceramicy. słuchacze Ka· 
tedry Ceramiki i Grafiki wrocław
skiej PWSSP, poznają w toku stu· 
diów. (aj) 

SPAWAClf. monterów rusztowań, 32-24-367193<'1 

SPóŁKA zatrudni: · spawaczy PAS, - monterów 
kadłuba. · ślusarzy okrętowych, tel. 279-372 31816 

SPRZEDAM M·3 • Zaspa, 41·36·30 
74600 

SPRZEDAM 5 stolików kawiarnianych okrągłych. 
mann"rowych z krzesłami, 1el. 51-64-44 R-1332 

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

311!18 

SPRZEDAM Zastawę 1100, 26-82·37 
619IO 

SPRZEDAM · działkę rzemieślniczą w Osowej, teł. 
57-01·18 

SZPACHLOWANIE. matowanie, murarskie, rach. 
VAT, 1el. 32-45-26 

WINDĘ przyścienną sprzedam, 32-08·50 = 
WYPOSA2ENIE lokalu gastronomicznego sprze
dam, 57·81·00 (13-15) 

MURARZA i stolarza zatrudnię, 51-43·75 

ODNAJMĘ ~j, 47-70-78 
63112 1 ZATRUDNIĘ monlerów kadłubowych, spawaczy 

(PRSJ, 41·70-03. 286~ 
7'914 

ODSPRZEDAM f1IMI gabinet lekarski w Sopocie, 
1el. 51-65-30 po 18.00 63119 

ODSTĄPIĘ delikatesy w bardzo dobrym miejscu. 
tel. 53-08· 18 :!1331 

PAWILON • Zabianka, pay deptaku wydzierżawię, 
sprzedam, 53-13·06 14516 

PAWILON w Domu Handlowym 'Jantar", Wrzeszcz 
-wydzierżawię, 20.98·32 

m119 
PEUGEOT 505 benzyna, lurbo 84, białe tablice, 
56-79-28 14931! 

POSZUKUJĘ mieszkania 2·pokojowego, telefon, 
umeblowa~ - teren Sopotu · okres dłuższy, 22-
43·26 w. 16, 17.00 · 20.30 

61941 

PRACA dla młodych na wakacje · wysokie zarobki, 
tel. 24-88· 11 

PRZVMORZE M-2 sprzedam, 32·48· 13; wieczo
rem 57-36-09 -SAMODZIELNĄ księgową zatrudn~ Oferty • Re· 
wa, Słoneczna 3 

31959 

ZATRUDNIĘ murarzy dekarzy, 51-49-22 w. 8, 32· 
08-50 

ZATRUDNIĘ młode dziewczyny do pracy w gastro
nomii. Atrakcyjne warunki, 20·98· 74 61934 

ZATRUDNIĘ ~ekarzy i cukiernika. Piekarnia Gdy-
' nia, ul. Legionów 56 31957 

ZA TRUDNIMY spawacza PRS i monterów kadłu· 
ba, 51-80-27 (' 12711 

ZATRUDNIMY pracowni~ów do produkcji s1olarki 
aluminiowej, 43·22-44 

ZA TRUDNIMY monlerów rusztowań, slolarzy, 41 · 
70-03 

ZATRUDNIMY. szwaczki, pracowników krojowni 
oraz na czas określony od 18.07. • 308.94 r. kie
rowcę na samochód 'Robur'. tel. 57-15-15 31674 

2WIR. wykopy. 23-20.52 
6111S7 

ZWIR, 27-01 ·02 
61861 

Świadkowie Jehowy wykonali 
również szereg prac konserwa
cyjnych i porządkowych. 

Jedynymi, którzy „tracą" na 
imprezie są piłkarze, przygoto
wujący się do rundy jesiennej. 
Zmuszeni są bowiem trenować 
w lesie. 

MaK 

da się uniknąć zawieszenia na 
krótki czas komunikacji tram
wajowej linii 2 i 6 wzdłuż ul. 3 
Maja, ruch samochodowy 
odbywać się będzie bez prze
rwy. 

Dyrektor Nietupski zapew
nił nas, że jest to najlepsze z 

· moili wych wyjść w tej sytua
cji. Gdyby w środku sezonu 
zamknięto ruch samochodowy 
tą ulicą nastąpiłaby dezorgani
zacja i paraliż komunikacji w 
śródmieściu Gdańska. 

Dariusz Janowski 

} ,_,,Arsenal_ 94n 

uty 
ro dan 

Koncert galowy w gdyń
skim Teatrze Muzycznym za
kończy! w sobotę ,,Arsenal AI
tys tyczny 94" - prezentacje 
kulturalne Wojska Polskiego. 
W konkursie piosenkarskim 
główną nagrodę - ,,Złotą Nu
tę", zdobyli: w kategorii soli
stów Marcin Tomaszewski z 
Koszalina, a w kategorii zespo
łów „SSI" z Zegrza. Srebrne 
Nuty wyśpiewali sobie Agnie
szka Babicz z Koszalina i ze
spól ,,Kliper" z Ustki (zdobył 
też nagrodę dowódcy Marynar
ki Wojennej). Laureatami Brą
zowych Nut zostali Krzysztof 
Matczak z Bnegu oraz zespoły 
,,Czas1.a" z Krakowa i ,,Lechit
ki" z Hrubieszowa. 

(ank.) 

11 lipca 1994 

nBilans s1erytan c.d. 

Straż broni się 
Seria artybł6w ocenlalącycll krytyunle pracę 1traiy 111lel• 

llc:lef, zaowocowała lllłe•, kił,,. przylłall cło na11el reclakcil 
mikclaarł•ne SM. Ponliel pwbllkwl••Y lego fragmenty: 

( ... ) Odpowiadamy za wszyst· funkcjonariusze straży miejskiej. 
ko, alkoholizm, napady rabunko- Nie robili łaski, bo to ich obo
we i hazard typu ,.gra w trzy wiązek, ale można na niezaprze
kubki". ,,Prześladujemy" staro- czalne efekty ich pracy spojrzeć 
szki za nielegalny handel · ale na bezstronnie, nie ulegając potrze
ul. Pańskiej, gdzie po dwóch la- bie „spalenia czarownicy" na 
tach „prześladowań" zaniechali- ołtarzu ofiarnym dla nowych 
śmy - i ten nielegalny handel władz miejskich. 
wrócił, postrzegani jesteśmy W wyniku działań podjętych 
znowu, jako bezpośrednio odpo- przez straż miejską z miasta 
wiedzialni za brak interwencji. zniknęły 133 wraki, a dalszych 

Przepraszam, ale handlują bez 16 jest przygotowanych do usu
załatwienia niezbędnych format- nięcia. Robimy to zgodnie z 
ności przede wszystkim ci, któ· obowiązującymi przepisami pra
rych dochody nie są imponujące. wa, starając się przy tym nie na
Trudno tam spotkać znanego bi- ruszać własności prywatnej. 
znesmena. Proceder nazywany Szanowna Redakcjo,jesteśmy 
nielegalnym handlem jest upra- od spraw błahych, mało imponu
wiany przez ludzi mało zamoż- jących - drobnych i pozornie nie-
nych. ważnych. Przyjmując z pochylo-

Tendencyjna wydaje się wy- nym czołem krytykę dotyczącą 
biórcz.a pamięć autorów publika- może nie zawsze właściwego 
cji. Wszak trzy lata temu praco- sposobu wykonywania naszej 
wali już w swoim zawodzie i trudnej i odpowiedzialnej pracy, 
uciążliwości związane z bloko- niełatwo pogodzić się z jedno
waniem i zaśmiecaniem ciągów stronną oceną „prawie wszyst
komunikacyjnych (Węzeł Kii- kich rozmówców". 
niczny ulice Hallera, Słowackie- Działamy już, a może dopie
go, Droszyńskiego i Grunwaldz- ro, niecałe trzy Jata. Skuteczność 
ka we Wrzeszczu, wszystkie tu- naszego działania wymaga sto
nele gdańskie i plac Gorkiego) sowania nie tylko pouczeń i wy
były im znane. Usytuowane w jaśnień. Nasz dylemat to często 
pobliżu budynków mieszkalnych wybór pomiędzy być lubianym, 
nielegalne targowiska utrudniały czy być skutecznym? 
życie mieszkańców osiedli ta- Nie szeryfowie 
kich jak Stogi czy ż.abianka. Za- Nie tchórze 
mieszkujący tam wypisywali Nie darmozjady 
skargi do różnych instytucji, a Funkcjonariusre 
ostatecznie sprawy te załatwiali Straży Miejskiej w Gdańsku 

Pieniądze zagrabione w stanie woiennym 

o it-'-
• • 1e rezyg I 

Od tnech tygodal pnewodalaącym Społecmego Komlle· 
tv helowy Po••lk6w Ofiar Gncl11la 1970 r. w Gdyni !est 
aa powr6t ltla• Gołller. lył pnewodnlc1qcym pne1 pierw· 
1:se czt.,y lata od l'ffkływowaala k.o•ltetu, teraz wybrano 
gouowv. 

6 lipca br., wspólnie z przewo
dni cz ąc y m KZ „Solidarność" 
Stoczni Gdynia S.A. Januszem 
Śniadkiem, poinformował woje
wodę Macieja Płażyńskiego o 
działaniach.jakie podjął komitet w 
dwóch sprawach: śledztwa w spra
wie Grudnia '70 oraz zwroru pie
niędzy, utraconych przez wprowa
dzenie stanu wojennego. 

„W związku ze śledztwem w 
sprawie zbrodni z grudnia 1970 r ., 
prowadzonym aktualnie przez 
gdańską Prokuraturę Wojewódzką, 
występujemy z żądaniem rozpa· 
trzenia przez kompetentne organy 
zmiany kwalifikacji prawnej po
pełnionych wtedy pnestępstw na 
zbrodnię ludobójstwa." - czytamy 
w piśmie. Gdy zaś chodzi o pie
niądze: ,,Roszczenie komitetu o 
zwrot zwaloryzowanych środków 
zgromadzonych na koncie i utra· 
conych w wyniku wprowadzenia 
stanu wojennego ciągle pozostaje 
nie zaspokojone. Po negatywnej 
decyzji Społecznej Komisji Re
windykacyjnej w Warszawie, 
odwołaliśmy się do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego i oczeku
jemy na rezultat tego wystąpienia. 
Według urzędowego wspólczynni
ka waloryzacji, równowartość za
garniętej wówczas sumy wynosi 
dzisiaj ok. 6 mld zł. Bezwzględ
nym, moralnym obowiązkiem 
Społecznego Komitetu Budowy 

Pomników Ofiar Grudnia jest wal
czyć aż do skutku o odzyskanie 
społecznych pieniędzy i wykorzy· 
stanie ich zgodnie z wolą ofiaro
dawców na uczczenie pamięci za
mordowanych". Członkowie ko
mitetu uznali, źe odzyskane od 
skarbu państwa pieni4dz<.• przezna
czam:· zostaną na zbudowanie Qd. 
działu lntensywnej Opieki Me
dycznej w Szpitalu Miejskim, któ
ry „odegrał w roku 1970 rolę tak 
doniosłą, że organizatorzy <,Gdyń
skiej Drogi Krzyżowej» obok nie
go właśnie wyznaczyli jedną z 
ważniejszych stacji. Powstałby w 
ten sposób swoisty pomnik, służą
cy dosłownie ratowaniu życia". A. 
Gotner przypomniał wojewodzie, 
że pomnik przy al. Piłsudskiego 
postawiony został „dzięki ofiarno
ści osób prawnych i fizycznych 
zasilających konto komitetu lub 
przyjmujących na siebie ciężar 
wykonawstwa", br:ik jednak środ· 
ków na uporządkowanie terenu 
wokół niego. Prace takie zostały 
jednak podjęte w oparciu o dekla
rację pomocy ze strony miasta 
oraz obietnicę pomocy złożoną 
wcześniej przez wojewodę. 

Czy apel o pomoc przy odzy
skaniu utraconych sum oraz dora
źne wsparcie finansowe wojewoda 
podchwyci· czas pokaże . 

Wiesława Kwiatkowska 

UPR prost • 1e Co wdychamy ... 
Państwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska 

w Gdańsku zanotowała w czasie od 4 do 8 lip· 
ca następuj<11=e stężenie średniodobowe niektó
rych rodzajów zanieczyszczeń atmosfery nad 
Trójmiastem. W nawiasach - najwyższe zawar
tości, stwierdzone w tym samym okresie. 

W związku z opublikowaniem w „Dzienniku Bałtyckim" z 
dnia 30 czerwca br. w artykule Marii Giedz pt. ,;lnów Kozłow
ski" nieprawdziwych informacji z przebiegu inauguracyjnego po
siedzenia (sesji) Rady Miasta w Sopocie, pragnę wyjaśnić nastę
pujące sprawy: 

- ani radny Piotr Sas Bojarski, ani nikt z przedstawicieli UPR 
nie podawał wyjaśnienia nieobecności ww. na sesji rady. Nie
obecność naszego kolegi wynikała z nie dających się przesunąć 
obowiązków służbowych, a podane w artykule wyjaśnienie jest 
typowym przykładem dziennikarskiej nierzetelności, przykre tym 
bardziej, że wymienionego z nazwiska naszego kolegę przedsta
wia niesłusznie w negatywnym świetle; 

- grupa radnych, członków UPR w radzie Sopotu liczy 3, a nie 
2 osoby (M. Ledóchowski, P. Sas Bojarski, A. Zabczyński) jak to 
podano w artykule. Nie deklarowaliśmy publicznie swojej opozy
cyjności, co w przywołanym artykule zostało przedstawione jako 
pewnik. Marek Ledóchowski 

Preus Koła UPR w Sopocie 
radny miasta ŚOpoł 

l. Gdań&k, Główne Miasto: dwutlenek azotu 
· 22(43), dwutlenek siarki · 4(4), pyl zawieszo
ny· 38(43). 

2. Sopot, rejon mola: dwutlenek azotu · 
26(32), dwutlenek siarki - 7(8), pyl zawics1.0ny 
• 35(43). 

3. Gdynia, okolice U~u Miejskiego: dwu
tlenek azotu - 24( 31), dwutlenek siarki - 4( 4), 
pyl zawieszony· 35(40). 

Dopuszczalne nonny zawartości podanych 
wyżej substancji są następujące : dwutlenku 
azotu - 150, dwutlenku siarki - 200, pyłu zawie
szonego - 120. 

Podane wyżej wartosci wyrazone są w mi· 
krogramach na metr sześcienny powietrz.ł . 

ł ~en) 

Fot.Maciej Kostun 
l.agadka. Gdzie się ;;wtkali i z jakiej oka;ji popijają szampana: poseł Longin Pastusiak, ksiądz Henryk Jankowski, reiym Jer:y 
Gruz.a i Franciszek Jamroż? Czy jest to radosne pożegnanie byłego prezydenta Gdańska? Czy poświęcenie sztandaru? A mo~e ja· 
kiś ślub? 
Prawidłowa odpowiedź brvni: tygodnik „ Wieczór" ogłosi/ ich najpopularniejszymi postaciami w Gdańsku. Gratulujemy! 
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Wykup mieszkań komunalnych 

o 
Jak luł informowaliśmy Sąd Naiwyiszy uznał, Ił sprzedał 

•l•szkań komunalnych z bonlfikatq l•st niezgodna z pra• 
wem. Wielu potenclalnych nabywców znalado sit w pny1ło· 
wlow•I kropce. 

W przypadku sprzedaży 
mieszkań komunalnych za go
tówkę stosowano wobec na
bywcy 30-prncentową bonifi
katę. Z mo.i:liwości „sprywaty
zowania" własnego „M" ko
rzystało więc stosunkowo dużo 
osób - oJ 1990 roku miestka
nia wykupiło 5906 gda11szczan. 

\V swojej kwietniowej 
uchwale SN uznał, że stosowa
nie bonifikat hylo nielegalne. 

- Gdy dotarła do nas ta in
formacja - wywołała pewne za
mieszanie - mówi Wiesława 
Gielo, naczelnik Wydziału Go
spodarki Terenami gdańskiego 
UM. - Między 21 a 2-t czerwca 

chwilowo wstrzymaliśmy pod
pisywanie aktów notarialnych 
1. nabywcami. Dotyczyło to 
jednak tylko tych sytuacji, gdy 
tr.insakcji dokonywano z ową 
bonifikatą. 

W okresie po 21 czerwca 
podpisano 39 aktów sprzedaży. 
Większość - 27 - nabywców 
kupowało mieszkania na raty 
(im bonifikata nie przysługu
je). Jednocześnie z biur nota
rialnych wycofano 126 projek
tów aktów. Do osób, które 
miały je zawrzeć rozesłano 
aneksy. Od mieszkańców zale
ży czy nadal chcą kupić swoje 
,,l\1''. 

os 
na od u 

.,,, 
o 

Nawet ieśll nie mamy okazll wylechać w czasie wakacll, 
wcale nie musimy nudzić się w domu. Jeśli tyłko trocht się 
postaraMy, moie111y 111ilo sptd1ić czas w gronie koleg6w. 
Wakacylne zadania dla podw6rkowych druiyn proponuią 
pogro•cy letnie! nudy. Na nallepszych czeka nagroda w po
staci bezpłatnego, trzydniowego wylazdu na obóz harcerski 
w Olpuchu koło Koicienyny. 

Jeżeli jeszcze nic wlą,zyliście się do wakacyjnej gry. to błąd. 
Zróbcie to koniecznie, jesz,ze teraz. Zbierzcie grupę kilku kole
żanek i kolegów znajdźcie miejsce na bazę, wybierzcie sobie na
zwę i zadzwo11..:ie do Kom.:ndy Chorągwi ZHP. tel. 31-13-27 lub 
prz)jedźcie do Domu Harcerza. Gdańsk. ul. Za :f\lurami 2 - 10, od 
poniedziałku do piątku, w godz. 8 - 18. 

Prlyjęto tam już pierwsze zgłoszenia grup podwórkowych. We 
wspólnej zabawie uczestniczą m.in. ,,Dzikie Kojoty" z domów 
prly ul. Part)zantów, pod wodzą Michała Szulta i „Top Secret" z 
dzielnicy Chełm. Do organizatorów zabawy dotarły już pierwsze 
karty ~. historii osiedli. Najciekawszą przygotowała grupa „Top 
Se.:ret . 

A oto kolejne zadanie, które pogromca letniej nudy proponuje 
do \1.-ykonania: 

Trwają Mistrzostwa Świata Piłki Nożnej. Nie siedź tylko przed 
telewizorem. Nieważne, czy nosisz spodnie, czy spód.nicę. W pil
k.c. może grać każdy. Zorganizujcie więc Mistrzostwa Pil.ki Noż
nej na własnym podwórku. W Domu Harcerza czekają na wyniki. 
Zgłoście o tym jak najszybciej. Między najlepszymi zostanie ro
zegrany turniej o Mistrzostwo Pogromcy Letniej Nudy. (mt) 

, 
Swiadkowie 

l 
( poszukiwani 

d . \ 3 maja br. w Gdańsku, 
Kra nq 1. rurO(lqgu oko\o godz.. 22.,0 w rejonie 

W niedzielę rano doszło do I skrzyżowania ulic J. Słowac
kolejnej kt:3dzieży benzyn)'. z ru- I kiego i Potokowej, na przej-
roc,ągu między Porte':1.Połnoc- ściu dla pieszych nietrzeźwy 
nyn_i a_ rafinerią. Zl~JcJe doko- kierowca prowadzący samo-
pah się do i:ury. bi_egną~eJ 1 ·~ chód marki audi 80 nr re · . 
metra pod z1.:m1ą , odciągnęli _ . J 
nie znaną jeszcze ilość etvliny. GDB O 118 kol<?ru zielonego 

R • b ; (metalik) potrąc!I przechodzą-
owerrysta me ezp1eczny ccgo przez jezdnię mężczy-
w so.botę około godz. 18.10, znę, wraz z dwójką dzieci. 

w pobhzu ul. Blędmk. doszło do . . 
nietypowego wypadku. Chodni- . W następstw~e wypa?k~ 
kiem. na rowerze górskim, je- Jedna osoba pomosła sm1erc 
chał 14-latek. Rowerzysta nie na miejscu, zaś dwie inne do-
zachowal wystarczającej ostroż- znały poważnych obrażeń cia-
ności i potrącił 5-lctniego Da- la. 
miana idącego tym samym cho
dnikiem, tyle że w przeciwnym 
kierunku. Malucha odwieziono 
do szpitala ze złamanym nosem i 
urazem czaszki. 

Płonęły kuchnie 

Świadków tego zdarzenia 
prosi się o zgłoszenie osobiste 
lub telefoniczne do Prokuratu
ry Rejonowej w Gdańsku, ul. 
Nowe Ogrody 30. pok. 213 
lub 146, tel. 32-20-71 w. 280. 

W ostatnich latach spadała 
liczba wyk upywanych lokali. 
O ile w roku 1992 sprzedano 
ich 2240, to rok później na
bywców znalazły tylko 1650, a 
do maja tego roku zaledwie 
447. Sprzedaż bez bonifikat 
mogłaby jeszcze bardziej 
wstrzymać proces wykupu. W 
tej sytuacji Zarząd Miasta po
stanowi!, że 70 proc. wartości 
mieszkania (czyli faktycznie 
cena, pomniejszona o bonifika
tę) będzie pierwszą ratą płaco
ną za mieszkanie - o ile nabyw
ca, zgodzi się na takie warunki. 
Wszyscy, którzy są zaintereso
wani wykupem mieszkań bez 
bonifikaty, transakcje mogą 
oczywiście zawierać na bieżą
co . 

aks 

Pomogliśmy 
* PGM Gdańsk Nowy Port 

informuje, że ROM nr 2 w 
Gdańsku Brzeźnie wystąpi! do 
Zarządu Dróg i Zieleni w 
Gdańsku z nakazem naprawy 
barier i łańcuchów zabezpie
czających przejście dla pie
szych przy ul. Krasickiego 

wraz z odnowieniem ozna
kowania poziomego jezdni. 

* Odpowiadając na notatkę 
pt. ,,Ekran w paski", PGM 
Gdańsk Nowy Port informuje, 
że usunięto zakłócenia w 
odbiorze programu telewizyj
nego w budynku przy ul. Gał
czyń~kiego 3 w Brzeźnie . (es) 

Do udarów i poparzeń na sygnale 

W kapeluszu na słońce! 
Lekarze ostrzegają przed nadmiernym 

opalaniem sit, Docierające do Ziemi pro• 
mienie słoneczne są niebezpieczne dla cdo
wleka. Pierwsze upały wygoniły z dom6w 
takie ludzi dotychczas leniwych I ospałych. 
Pracownicy ,dańskiego pogotowia ratunko· 
wego odc:r:uh w:r:rosł liczby wezwań. 

- Odbieramy sygnały zasłabnięć dzieci i ludzi 
starszych oraz nadciśnieniowców - twierdzi dok
tor Lidia Ostrowska. lekarz wyjazdowy pogoto
wia w Gdańsku. - Wywołane są nadmiernymi 
upałami i intensywnym opalaniem się. Liczba 

poparzeń i udarów słonecznych zwiększa się. 
Najbardziej narażone są osoby, które cały rok 
przesiedziały w domu i jednego dnia postanowi
ły nadrobić zaległości w opalanitt. 

W ciągu dnia pogotowie wyjeżdża nad kąpie· 
liska do utonięć, sporadycznych skaleczeń oraz 
niestrawności. Lekarze pogotowia przez telefon 
udzielają porad w zakresie pierwszej pomocy w 
przypadku poparzeń Zalecają przykładanie zim
nych okładów i lodu na czoło. Sami podają środ
ki uspokajające, przeciwbólowe i przeciwgo
rączkowe. Mas 

Ban • a TELEFON 
-fl 50 41 w. 202-

DO REPORTEU 
Od kilkunastu dni skra· 

wek chodnika przy ul. Oko· 
powel zaimule speclalistycs· 
ny podnośnik. Słuiy on do 
transportowania dachówek 
na dach budynku Narodowe· 
go Banku Polskiego, gdzie 
trwałą prace remontowe. 
Jest to pocsątek komplekso· 
wel renowacii tego zabytko· 
wego oblektv. 

Budynek zajmowany przez 
Narodowy Bank Polski został 
zbudowany w ostatnich latach 
XIX stulecia. Obecny kształt 
uzyska! pod koniec lat 40., gdy 
cale mia~to odbudowywano z 
gruzów. Budynek jest wpisany 
do rejestru zabytków. Rozpo
częte ostatnio prace mają na 
celu jego kompleksowe odno
wienie. 

- Siedziba NBP jest obiek
tem zabytkowym, przed rozpo
częciem prac uzyskaliśmy na 
nie zezwolenie konserwatora 
zabytków - mówi Krzysztof 
Kwiatkowski, dyrektor oddzia
łu okręgowego NBP w Gdań
sku. - Liczymy, że do końca 
roku zakończymy pierwszy 
etap prac. 

Budynek przy ul. Bogusław
skiego NBP nabył na własność 
od wojewody gdańskiego trzy 
lata temu. Wszystkie prace wy
konywane są za pieniądze ban
ku. 

Obecnie trwa modernizacja 
dachu. Dzięki postawionemu 
na chodniku przy ul. Okopowej 
wysięgnikowi transportuje się 
nowe dachówki na górę, stare 
odbywają drogę w przeciwnym 
kierunku. Aby zminimalizować 

uciążliwość prac transport ma
teriałów budowlanych odbywa 
się rano przed godz. 9 i po po
łudniu. Prace dekarskie zakoń
czone zostaną przed jesienną 
,.porą deszczową". Jeszcze w 
tym roku zacznie zmieniać się 
główna fasada budynku. 

Fot. Bogusław Nie7.lll1lski 
- Czujemy się zobowiązani 

do dbałości o naszą siedzibę. 
Nasz oddział musi wyglądać 
stosownie zarówno dla rangi 
banku, jak też miasta, w któ
rym się znajduje - dodaje K. 
Kwiatkowski. aks 

Dwa raiy 
w tygodniu 

... dochodzi do wypadków sa
mochodowych na rogu ul. Tet
majera i Grottgera w Oliwie. Po 
znaku drogowym wskazującym 
na pierwszeństwo przejazdu 
pozostał tylko słupek. Powiado
miony o tym Zarząd Dróg i Zie
leni w Gdańsku nie kwapi się do 
postawienia nowego. Dlaczego: 
- pytają mieszkający w tym rejo
nie samochodziarze. 

Pijacka enklawa 
Przy ul. Siennickiej w Gda11 

sku, naprzeciw skwerku. znajdu
je się sklep monopolowy. Tutaj, 
tak jak i w wielu innych miej
scach, amatorzy trunków nie tru
dzą się dojściem do domu, tylko 
piją na miejscu. Skutek jest taki, 
że zamienili skwerek w jedną 
wielką pijalnię, a zarazem ubika
cję . Odór moczu jest tak niezno
śny, że mieszkańcy pobliskich 
domów nie mogą otwierać 
okien. Idąc poprzez skwerek 
można wdepnąć w inną pozosta
łość po pijakach. Wśród trawy 
leży szkło z potłuczonych bute
lek. Awantury są na porządku 
dziennym. Za przechodniami le
cą nie tylko wyzwiska, ale rów
nież ... butelki. Policji dawno tu 
nie widziano. 

Giną listy 

Sobota była w Gdańsku 
dniem ,.płonących kuchni". 
Około godz. 18.40 wezwano 
strażaków na ul. 3 Maja do po
żaru. Na miejscu okazało się, 
że obfity czarny dym to ... 
efekt zbyt długiego gotowania 
obiadu. Podobnie było około 
godz. 13 na Kolonii Jordana. 
Natomiast na ul. Kołobrzeskiej 
,.zapomniany" garnek spowo
dował pożar kuchni - straty 
przekroczyły 5 mln zł. 

Szczęście prenumeratora 
skiego 50/1; Wiesław Kubi
szewski, ul. Kossaka 6/1; Irena 
Somla, ul. Waryńskiego 47b/l; 
Alina Lewandowska, ul. Długa 
39; Bożena Perzyńska, ul. He
weliusza l l; Aniela Kossak
Wińska, pl. Dominikański; al
bumy: Wiesław Sienkiewicz, 
ul. Kołobrzeska 28; Rozalia 
Gierc, ul. Hoża ld/2; kasety 
wideo: Dariusz Machała, ul. 
Obr. Wybrzeża lOc/10; Kry
styna Cikorska, ul. Rzeczypo
spolitej 9/110; Barbara Gerke, 
ul. Obr. Wybrzeża lOa/39; Te
resa Krok, ul. Pilotów 8a/15; 
Maria Wolman, ul. Dmowskie
go 3/2; Kazimierz Pawłowski, 
ul. Waryńskiego 5/5; Urszula 
Szczepańska, ul. Dziewianow
skiego 10/ l ; Aleksandra Za-

górska, ul. Jodłowa 65/2; Ja
nusz Książkiewicz, ul. Pańska 
7/8. 

Naszym czerwcowym laure
atom gratulujemy, a wszyst
kich Państwa zachęcamy do 
wykupienia prenumeraty . W 
lipcu nasza oferta ogranicza się 
do dzielnic: Morena, Wrzeszcz, 
Przymorze oraz Stogi - po wa
kacjach postaramy się rozsze
rzyć zasięg naszego działania, 
aby usatysfakcjonować więk
szą część naszych Czytelni
ków. Wszelkich informacji na 
temat prenumeraty udziela 
Dział Kolportażu Domowego, 
Targ Drzewny 3/7 pok. 324 lub 
telefonicznie 31-50-41 wew. 
154, codziennie w godz. od 
9 .OO do 16 .00. Zapraszamy! ! ! 

Czytelniczka z Gdańska żali 
się, że giną listy ze Stanów Zjed
noczonych. Winą za taki stan 
rzeczy obarcza pocztę, która 
przestała rejestrować przycho
dzącą do Polski korespondencję. 

,,Kablówkę1' odłączyli, 
rachunek przysłali 

Kierowco, nie śpij 
W piątek około godz. 14.30, 

jadący ul. Obwodową. ford 
transit wpadł do rowu. Okazało 
się, że zmęczony upałem kie
rowca zasnął za kierownicą. 
„Śpiochowi" nie stało się nic 
poważnego. Po opatrzeniu 
wrócił do domu. aks 

Już od pięciu miesięcy nasi 
gdańscy czytelnicy mają możli
wość zaprenumerowania 
,,Dziennika Bałtyckiego'" i „Wie
czoru Wybrzeża" z dostawą pod 
wskazany adres - do mieszkań, 
biur i instytucji. Oprócz komfor
tu (gazeta codziennie już przy 
śniadaniu i bez wychodzenia z 
domu) i stałości ceny nasz pre
numerator może liczyć na cenne 
nagrody, które co miesiąc rozlo
sowujemy. A wśród nich znajdu
ją się kasety wideo, albumy, ko
szulki ftnnowe, oraz ta najwięk
sza - wycieczka dla dwóch osób 
promem do Szwecji ufundowana 
przez firmę „Corona Line". 

W czerwcu szczęście 
uśmiechnęło się do pana Piotra 
Puchowskiego (zam. ul. Na
łkowskiej 4b/27 Gdańsk-Piecki). 

Pozostałe nagrody wyloso
wali - koszulki: Krystyna Wę
da, ul. Obr. Wybrzeża lOa/71; 
Małgorzata Górka, ul. Koło
brzeska 39f; Ireneusz Kępski, 
ul. Pilotów 10 d/26; Irena Ję
dras, ul. Dywizjonu 303/3c/4; 
Janusz Peterlejtner, ul. Rzeczy
pospolitej 4; Bogusław Pen
ksyk, ul. Kołobrzeska 30; Wie
sław Kulesza, ul. Rzeczypo
spolitej 4c; Tomasz Steczek, 
ul. Czarnieckiego la/11; Igna
cy Lorentowicz, ul. Waryń-

Mieszkaniec ul. Wileńskiej 
55 B na Morenie zapłacił 16 
czerwca rachunek za telewizję 
kablową. 25 czerwca przyszedł 
fachowiec i nie kontaktując się z 
lokatorem ,,kablówkę" odłączy!. 
Pomimo to przysłano rachunek -
płatny do 10 lipca. Dlaczego? -
pyta były abonent. 

(es) 
Przypominamy, że telefon 

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

Dzisiaj dyżur pełni red. To
masz 7.ając. 

APTEKI --·-.--~·~-
GDAŃSK, ,,Ratuszowa", ul. 
Długa 54/ 56, tel. 31-51-06 
WRZESZCZ, Przy pl. Komo
rowskiego, ul. Mickiewicza 1-3, 
tel. 41-99-50 
Apteki pracujące non stop: 
GDAŃSK, ,,Dworcowa" - Dwo
rzec Główny 
PRZYMORZE, ul. Opolska 3; 
tel. 56-38-22 
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 56-
92-71 
SOPOT 
„Kuracyjna", al. Niepodległości 
715 (tel. 51-22-76) - dyżur cały 
lipiec 
GDYNIA 
apteka nr 19054, ul. Armii Krajo
wej 42, tel. 21-00-32 

POGOTOWIA 
-RATUNKOWE 
GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 - le
karz ogólny, gabinet zabiegowy 
dla dorosłych w wolne sob . , 
nie<lz. i święta - całą dobę, w po
zostałe dni w godz. 19-7 
- poradnia dla dzieci chorych i 
gabinet zabiegowy w wolne sob., 
niedz. i święta - całą dobę w po
zostałe dni w godz. 19-7 
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49 
- 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 
powszednie w g. 19 .30-7 .30, w 
soboty robocze 17.30-7 .30, w 
wolne soboty, niedziele i święta -
calądobę, 

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

ZASPA, ul. Pilotów 21, tel. 
centr. 56-69-95, 47-82-51 - nagłe 
zachorowania, wypadki. ambula
torium chirurgiczne czynne całą 
dobę 

Przychodnia Międzyrejonowa, 
ul. Startowa I - w dni robocze w 
g. 19-7.30 
- lekarz pediatra, lekarz ogólny w 
wolne sob., niedz. i święta wg. 
8-8 oraz stomatolog godz. I 0-16, 

,, ,gabinet zabiegowy dzieci~cy w 
dni robocze wg. 19-7.30, w dm 
wolne od pracy wg. 8-8, 
- gabinet zabiegowy ogólny, w 
wolne sob., niedz. i święta w g. 
8-18. 
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wej
ście od ul. Mieszka l. 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 za
chorowania i przewozy chorych, 
tel. 20-00-0 I, 20-00-02 - ambula
torium stomatologiczne czynne 
w g.20-7 
OBŁUŻE - Podstacja Działu Po
mocy Doraźnej, ul. Białowieska 
I (tel. 25-19-99), dla mieszkań
ców dzielnic: Obłuże, Pogórze, 
Oksywie, gm. Kosakowo - pedia
tra, lekarz ogólny, gabinet chi
rurgiczny.czynne wg. 15.30-7 

~ .. OSTRE '~' 
t DYŻURY ' 

GDAŃSK. 
Chirurgia, Interna i Okulistyka -
Szpital Miejski, Gdańsk-Zaspa, 
ul. Jana Pawia II nr 50 
GDYNIA. Szpital Miejski, ul. 
Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01 
Morski, Redłowo, ul. Powstania 
Styczniowego 1, tel. 22-00-51 
LEKARSKIE 
LEKARZ DOMOWY, ALK.ME
DYK, 31-89-53, 20-68-16 
POGOTOWIE DLA ZWIE
RZĄT, 22-21-48 ( czynne całą 
dobę) 
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POLIC.IA 

-997 

GDAŃSK, dyżury oficerów Ko
mendy Wojewódzkiej Policji, tel. 
39-53-33; oficer dyżurny ruchu 
drogowego, tel. 31-92-12; oficer 
dyżurny Komendy Rejonowej 
Policji, tel. 38-62-22 (Straż Micj
ska 31-30-11) 

SOPOT, dyżury oficerów Ko
mendy Rejonowej Policji, tel. 
51-30-51,997 

(Straż Miejska 51-20-21 w. 214) 

GDYNIA, Komenda Rejonowa, 
Gdynia, ul. Portowa 15, oficer 
dyżurny - 20-63-43; Straż Miej
ska, Gdynia, ul. Zakręt do Oksy
wia IO, tel. 20-82-86 

STRAŻ POŻARNA: 998 (dla 
Sopotu i Gdańska) 

SKL!EPY '' il 
,) 

ORUNIA, ul. Jedności Robotni
czej 149, pon.-pt. 6-20, sob. 7-
15. nicdz. 9-14 

STOGI, ul. Wrzosy 1 (całą dobę) 

ZASPA, ul. Pilotów 25 (w niedz. 
nieczynny) 

PRZYMORZE, ul. Kołobrzeska 
59 - Delikatesy „LOGI" (tel. 57-
25-83) - całą dobę 

WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka 
100 - Supersam, pon.-pt. 6-20, 
sob. 7-15, niedz. 10-15 

OLIW A, ul. Grunwaldzka 517 
(obok pętli tram.) - całą dobę; 

.,Atos", ul. Kołobrzeska 30 - całą 
dobę ; ,,Smak" , ul. Czerwony 
Dwór 17. pon .-sob. g . 7-24, w 
niedzielę i święta g. 11-18 

SOPOT. ul. Boh. Monte Cassino, 
,.Delikatesy" codziennie w g. 9-
24, w sob., niedz. i święta w g. 
18-24; ul. Grunwaldzka 46 - całą 

dobę 

GDYNIA, Śródmieście, hall 
Dworca Głównego PKP - Deli-' 
katcsy „Banach" (od godz. 5.30 -
I); całodobowe: ul. Starowiejska 
- ,,Smak Lux": ul. Świętojańska -
,,Meta"; ul. Świętojańska 46 -
,,Max.imał". tel. 20-61-44 

Mały Kack, ul. Wielkopolska 30 
(od godz. 9 - 24); 

Chylonia. ,,Skorpius" ul. Morska 
(całodobowy) 

~OGOTOWIA. ~ 

991 - energetyczne 

, 992 - gazowe 

993 - ciepłownicze 

994 - wodociągów i kaoaUT.ltji 
995 - techniczne 

GDAŃSK- ciepłownicze: 31-20-
88, energetyczne: 41 -23-23, - ga
zowe: 31-18-68, 52-14-62, tech
niczne PKM: wodociągów i ka
nalizacji: 31-20-67, opiekuńcze 
państwowe: 41-10-42 

SOPOT - gazowe: 51-10-68 
(czynne w g. 6-22); - wodocią

gów i kanalizacji: 51-40-55 

GDYNIA - ciepłownicze : tel. 23-
19-41; dźwigowe: tel. 23-36-65; 
25-27-27; energetyczne: tel. 20-
45-50; gazowe: tel. 20-44-73; 20-
44-79; wodociągów i kanalizacji: 
21-90-19 

: TAXI 
" NA' TELEFON N 

GDAŃSK 

HALLO TAXI GDAŃSK - 31-
91 -91 , 316-316, 91-91 

MILANO TAXI , tel. 37-30-30; 
370-800 

POMOC DROGOWA - HOL 
SERVICE, 56-64-98; 52-29-87 

GDYNIA 

EXPRESS TAXI, tel. 24-16-24 

ZKM Gdynia - Mikrobusy dla 
osób niepełnosprawnych, tel. 23-
50-78, wg. 7-21 

PRZESYŁKI KURIERSKIE -
52-00-71 do 76 

--

~" ' "". ~~!~,..:';~ j.... " ~" ' " " ,..· "'' ~· ,. ·, . ~ ' ~" . - -~ .· __ -.. ~~- ~--.::.. ,,, ' ~ ~ :''1':-~ ~:,;.;.,,:.;,.,,.~:-_ .~· ;x. ;!I, {',;_ 

Oświetlenie 
oferuje 

• nowoczesne i tradycyjne Hurtownia 
• opra\111}1 halogenowe stropowe ul. Piastowska 711 SA 

i kasetonowe Gdańsk. tel. 52-05-80 

• systemy omietleniowe 

* lampy zewnętnne 
i ogrodowe 

Sklep Firmowy 
uJ. Bolesława Krzywoustego 18 
Gdańsk, ter. 52-04-16 

Gdańsk - Centralne Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

ul. Targ Drzewny 3f7. tel. 31-50-41 w. 169, 127. 120. 31-80-62 

Gdynia - Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

ul. Władysława IV 24. tel. 20-08-32 

Sopot- Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

ul. Kościuszki 61. tel. 51-54-55 

Pruszcz Gdański - Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

ul. Tysiąclecia 8. tel.ffax 82-24-28 wew. 25 

PRACA sezonowa lub stała, 434-260 
=n 

SPECJALISTÓW do spraw handlo
wych. Wymagany: samochód. język 
niemiecki, 434-260 

22232/11 

POSZUKUJĘ lokalu na terenie Trój· 
miasta, 20-99-46 

"'4011 

EKSPRESOWE szycie konfekcji dam-
skiej. Pruszcz. ul. Zastawna 8 

63991 

RADA MIASTA 
PRUSZCZ GDAŃSKI 

ogłasza konkurs na st anowisko 
BURMISTRZA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 

Wymag.aaia; 
- wykształcenie wyższe 
- mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego - stałe zameldowanie, 
- preferowany wiek do 50 lat, 
- pięcio letni (5-letni) staż pracy na stanowiskach kierowniczych, 
- zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia, 
- nienaganna opinia zawodowa z ostatnich 5 lat oraz oświadczenie o niekaralności. 

KandydatzobowiązanyjestprzedłożYć wl3iurze Rady Miasta; 
- życiorys z opisem pracy zawodowej, 
- kwestionariusz osobowy, 
- odpisy dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie. 

1. W trakcie przesłuchania przez Radę Miasta, kandydat zobowiązany jest do przedstawie
nia koncepcji zarządzania Miastem Pruszcz Gdański. 

2. Dokumenty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 
3. Szczegółowy tryb postępowania w sprawie wyboru Burmistrza Miasta znajduje się do 

wglądu w Biurze Rady Miasta Pruszcz Gdański. 12490 

Radio 
67,85 MH:z 103,7 MHz 

A.IT UD Ili ZA OB t Pii z 

-

RADIO BIZNES 
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9 .05 10.00 
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<drom~ 
DROMEX • GDAŃSK 
®ITT.~..:l O Q)ll18WLI 

Zakład Stolarki Budowlanej Wołomin 

Gdańsk, ul. Wielopole 7 b, telJfax 43·10-76, tel. 43-00-58 

ODWODNIENIA LINIOWE 43-00-58 19941 

~:lłril~"'·' Arma Handlowa SKAT Hurtownia SKAT li 
Roman Sawicki 83-000 Pruszcz Gdański 
80-398 Gdańsk, Nowowiejskiego 24 A 
ul. Obrońców Wybrze~a 3 tel.ltax 058182-2(1..81, 
telJfax (0·58) 53· 16-61 tlx 51-22-40 

(~ Iii 11111111111111 ·. .... .. ·~ 
~-····-~.:1/0/ .. , ~)) 

• kleje dla budownictwa (także techniczne), do glazury, klinkieru, 
marmurów, styropianu, korka, parkietu i inne 

• fugi (17 kolorów, także techniczne) 
• wylewki samopoziomujące 
• sylikony 

, · mrozoodporne, odporne na kwasy, znoszące najcięższe 
warunki klimatyczne i techniczne· klinkierowe płytki podłogowe 

,ooum .. ,. i przeciwpoślizgowe, parapety, stopnie schodowe 

[B ~h""er.v,!1< - cegły klinkierowe, elewacyjne, drogowe i inne 
Haueme1ster 

~ · płytki podłogowe (granitogresy) AJ;. {s · dachówka (SO lat gwarantji) 

GLOBU · ceramika, płyty klinkierowe IM · glazura, terakota 
~ oraz Innych flmi 

G~,f' ,," -baterie i akcesoria sanitarne wtoskich, niemi8cldch, 
./ ~ holendBlskich i polskich 

ODZIEŻ 
ROBOCZA 

KOLOROWE KOMBINEZONY 
I UBRANIA ZE ZNAKIEM 

TWOJEJ FIRMYIII 

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

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

8365Cil30 

pe 

BANK 
WŁASNOŚCI 
PRACOWNICZEJ S.A. 

Jedynie 

w skali półrocznej 
kosztuje Cię 

kredyt konsumpcyjny 

Centrala Banku - Gdańsk, ul. Na Ostrowiu I, tel. 37-24-30; 37-27-30 
I Oddział - Gdańsk, ul. Kowalska 10, tcl.31-38-72; 31-11-16 
Oddział w Sierakowicach - Sierakowice, ul. Kartuska 12,-tel. 81-68-11 
Oddział w Tczewie - Tczew, ul.J. Dąbrowskiego 18, tel. 31-19-30, 31-65-70 

NOWOŚĆ "' 
atrakcyjny leasing 

operacyjny 8.6-?o rocznic 
samochodów 
dostawczych 

PEUGEOT 1 06, 205J, 
405 Combi 

odpisywalny VAT 

CARCADE INVEST 
80-71 7 Gdańsk 
ul. Miałki Szlak 48/50 
tel.ffax 31-84-67 

VOLVO 
NOW A SERIA 400 
Volvo 440 i Volvo 460 

WOLNE 
SERIA 800 
Volvo 850 i Volvo 850 T-5 

OD 
Nowy kontyngent 
Nowe ceny 

CŁA 
Autoryzowana 
Stacja Obsługi 

DEALER 
inż. Krzysztof Drywa 

Gdynia, ul. Słoneczna 7 
tel. 24-32-12 

V"OLV"O 
VOl VO AUTO POLSKA Sp. z o.o. 

• - zy 

Do każdego samochodu 
zakupionego u nas 

do 15.07.1994 
dajemy GRATIS 

telefon komórkowy Motorola 2000 
z bateńq. i ładowarką. ' e 

IVECO 
•:• nowoczesny silnik 2.5 D. 2.5 TD. 2.5 TDl 

/116 kM/ z bezpośrednim wtryskiem paliwa 
•!• nitowana konstn.ikcja ramowa podwozia 

odporna na przeciażcnk i wyboiste drogi 
•:• kola bliźniacze z tylu. drzwi l'""'"uwanc 

z boku i podwójne z tylu 
•!• wysoki dach. pełna przegroda z oknem 
•!• hak holowniczy do przyczepy 2.3 tony 
•!• pakiet zimowy /rozruch do .33 'cl 
•!• wspomaganie układu kierowniczego. 

Wszystko to w rewelacyjnych cenach 
IVECO :ł5.8V ;.,ż od 42.600 DM /,,./ J 1,00 I,.,, 

40.81' 43.500 DIII 2150 ky 
49.lOV 48.200 DM 2850 kg 
59.12V 57.900 DM 3240 kg 

Podwozia IVECO do zabudowy już od 35.900 DM!." 

Najkorzystniejszy w Polsce 
leasing operacyjny 

tylko 8.6% rocznie. bez dodatkowych 
zabezpieczeń. 

TRUCK CENTER Sp z o .o 
80·717 Gdańsk. ul. ,",halki :szlak 4H/50 
tcl.lfax 31 0753. tel .11 l l 23. :11 R4 fi, 

o to 

' 
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~J,m~ 
~a~o//JIA 
~~t~ł~ 

Amortyzatory BOGE to seryjne wyposażenie samochodów: 
VW, AUDI, FORD, OPEL, BMW i in. 

"AUTO-CENTER" 
~· 

Gdynia ul. Władysława IV 30 a 
tel. 21·63·56 

"FOTA" 
Gdynia ul.Stryjska 24 
tel. 24-51-14, 24-23-22 

"FOTA n 

Gdańsk ul. Słowackiego 37 
tel. 57-59-52 

Sprzedaż. montaż. serwis. 
badania komputerowe. 

.·REGEMET' 
Gdańsk ul. lag/owa 2 
tel. 43-10-59, 41-18-85 

Corolla 1,4 XLI hatchback, 5 drzwi, katalizator, 16 zaworów, wielo
punktowy wtrysk paliwa, centralny zamek, dzielone i składane tylne siedzenia. 
Poprzednia cena - 279 700 OOO zł, cena obecna - 245 800 ooo zł.• 

Carina E 1,6 GLI sedan, 4 drzwi, katalizator, rn zaworów, wielopunktowy 
wtrysk paliwa, ABS, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, elektrycznie 
otwierane szyby i regulowane lusterka. . . 
Poprzednia cena - 420 600 OOO zt, cena obecna - 383 OOO OOO zt. • 

Starlet XLI, 3 drzwi, 1.3i, wielopunktowy wtrysk paliwa, 
12 zaworów, katalizator, składane tylne siedzenia, 
Poprzednia cena - 229 600 OOO zł, 
cena obecna - 205 700 ooo zł.• 
Liczba samochodćw przeznaczonych do promocyjnej sprzedaty ograniczona. 
·ceny nie uwzględniają 22% podatku VAT oraz kosztów wydania samochodu. 

Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. 

ANRO-TRADE, 84- 209 Chwaszczyno k/Gdynl 
ul. Getyńska 56, tel.JTax (0-58) 52 59 21 

ewnal 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, 

BIURA l\1AKLERSKIF 
Bank Handlowy w Warszawie S. A. 
Bank Przemysłowo Handlowy S. A. w Krakowie 
Wielkopolski Bank Kredytowy S. A. w Poznaniu 
Polski Bank Rozwoju S. A. w Warszawie 

Dom Maklerski "Broker" S. A. w Katowicach 
Dom Maklerski "lnstalexport" S. A. w Warszawie 
Dom Maklerski BMT sp. z o. o. w Poznaniu 
Beskidzki Dom Maklerski S. A. w Bielsku-Białej 
Krakowski Dom Maklerski s. c. 

Sp 
od 

r z 
4 

przetwórstwo, magazynowanie, 
transport, przeładunki towarów rolnych. 

• a z d kc 
• 

• • J I e 
d o 15 

a 
I lp ca 

Biuro Maklerskie Banku Staropolskiego S. A. w Poznaniu 
Biuro Maklerskie Banku Energetyki S. A. w Radomiu 
Dom Maklerski IKB Polonia S. A. w Krakowie 
"Arabski i Gawor" Biuro Maklerskie s. c. w Krakowie 
Biuro Maklerskie "Certus" sp. z o. o. w Krakowie 
Dom Inwestycyjny "Guziejewski i Albrecht" S. A. w Łodzi 

Miejski Dom Maklerski S. A. we Wrocławiu 
Poznański Dom Maklerski "P&P" 
Śląski Dom Maklerski S. A. w Katowicach 
Przedsiębiorstwo Maklerskie "Elimar" S. A. w Katowicach 

96 punktów obsługi klienta w całym kraju 

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGl:.OSZEN • BIURA OGl:.OSZEN: Gdtmsk, tel.Asx 31-BD-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32·7'Ultl 
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Tragedia w starogardzkim szpitalu , 
o 

Komlsll Konstytvcylnel Zgromadzenia Narodowego zapre• 
:a:entowano szelć prolekt6w ustawy Hsadniczef. Do 5 wrze· 
łnla komlsfa czeka na profekty podpisane pnez 500 OOO 
obywateli. Do końca wneśnla ma odbyć sit aelmowa debata 
nad podstawowymi za9adnlenlaml ustrojowymi państwa, do 
połowy grudnia komlsia opracufe l•d•n profekt, w 1łynnlu 
trafi on do Zgromadzenia Narodowego. Jeill wn:ystko 
pnebiegnio pomyślnlo, w marcu lub kwietniu pnyięty doku· 
mant zostanie poddany og61nopolsklemu referendum. Tym 
aamym zakończy się kilkuletni okres prac nad nowq konsty· 
tuclą. 

propozycja KPN, która pozostawia 
Senat, zmieniając jednak całkowi
cie jego rolę. Poza sytuacjami, gdy 
konstytucja nakazuje u.:hwalanie 
ustaw przez Zgromadzenie Naro
dowe, izba ta nie bi;dzie się zajmo
wać stanowieniem prawa, a jedy
nie sprawować kontrolę nad dzia
łalnością rządu i administracji pań
stwowej. 

Tylko jedno pytanie d aczego? 

Autorami omawianych doku
mentów ~ą: Komisja Konstytucyj
na Senatu I kadcncji, posłowie i 
senatorowie Polskiego Stronnic
twa Ludowego i Unii Pracy, posło
wie i senatorowie Konfederacji 
Polski Niepodległej (te trzy pro
jekty trafiły do komisji za poprze
dniej kadencji parlamentu), prezy
dent RP, posłowie i senatorowie 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
oraz posłowie i senatorowie Unii 
Wolności. Każdy z nich - to w za
sadzie zupełnie inna wizja struktu
ry i funkcjonowania państwa. 

Uprawnienia preI)'denta 
w stosunku 

do innych organów władI)': 

Wotum nieufności dla rządu 
Sejm moŻt! uchwalić według 

wszystkich projektodawców. Pro
jekt SLD nanu.:a jednak, by było 
to tzw. wotum konstruktywne 
(wniosek o odwołanie rządu musi 
zawierać nazwisko nowego pre
miera powoływanego jednocze
śnie na stanowi~ko). Według po
słów i senatorów UW weto może 
być zarówno konstruktywne, jak i 
nie, jednak gdy zostanie uchwalo
ne to ostatnie, prezydent ma prawo 
wyboru: może przyjąć dymisję Ra
dy Mini~trów lub rozwiązać Sejm. 

Wybory parlamentarne 
i preI)'denckie: 

Bezpośredni udział obywateli 
w stanowieniu prawa: 

z wyjątkiem projektu UW 
wszystkie inne pozwalają grupie 
osób po,iadających prawo wybor
cze na zgłaszanie własnych pro
jektów ustaw. Rozwiązania różnią 
się tylko ilością niezbi;dnych pod
pisów: według dokumentu 
PSL+UP potrzeba ich 50 OOO, we
dług komisji, KPN i Belwederu -
100 OOO, według SLD - 150 OOO. 
Referendum może być rozpisane 
na wniosek 500 OOO wyborców 
(komisja, Belweder, SLD) lub 
2 OOO OOO (UW). Pozostałe projek
ty przewidują taką formę udziału 
społecznego we władzy, jednak 
konkretne ustalenia pozostawiają 
ustawom szczegółowym. 

Stosunki państwo · Kościół 

Odpis skr6cony aktu zgo• 
nu z Urztdu Stanu Cywllnego 
w Starogardlie Gdańskim 
chłodao I bez emocil doku· 
mentui• ł111leri Marli U. Da· 
ta urodHaia • 21 cnrwc11 
1954 roku, mlelsc• zanlł•· 
szkanla Frqca, gmina S•tto· 
wo, data I •l•lsc• zgonu • 
26 stycznia 1994 roku, Sła• 
roganl Gd. 

Przede mną siedzi mąż 
zmarłej, Henryk V. W jego 
oczach dostrzec można. w 
odróżnieniu do chłodu doku
mentu, żal, ból i ... setki pytań, 
na które do tej pory nie znalazł 
odpowiedzi. Jedno z nich po
wtarza, patrząc na mnie, jak na 
kogoś, kto jest w stanie udzie
lić mu odpowiedzi. Dlaczego? 

14 stycznia Henryk U. za
wiózł swą ciężarną żonę do 
szpitala w Starogardzie. 
Wkrótce miało urodzić się szó
ste dziecko państwa U., a pani 
Maria „kiepsko się czuła". Po 
kilku dniach, gdy wydobrzała, 
zwolniono ją ze szpitala. Do 
wyznaczonego tenninu porodu 
zostało jeszcze 19 dni. Miną! 
tydzień, dwa dni po przewi
dzianym tenninie porodu wy
stąpiło po raz kolejny krwa
wienie. Henryk U. zawiózł na
tychmiast żonę do starogardz
kiego szpitala. Lekarze po kil-

kunastu dniach zdecydowali 
się na wywołanie porodu kro
p !ów ką naskórczową. Po jej 
podłączeni u Maria U. poczuła, 
że opuszczają ją siły. Kilka mi
nut później już nic żyła, choć 
akcja reanimacyjna trwała je
szcze długo. 

Starogardzki szpital jest dru
gą placówką opieki zdrowia w 
wojcwód,.twie gdańskim pod 
wzgh;dcm liczby urodzeń. Ro
dzi się tu około 2000 malu
chów rocznie. Śmierć na od
dziale położniczym zawsze 
wywołuje wiele komentarzy. 
Być może dlatego, że zgony na 
tym oddziale należą do rzadko
ści. W tym roku zanotowano 
jedynie zgon w szpitalu w 
Tczewie. Śmierć Marii U. jest 
drugim. Procedura postępowa
nia lekarzy jest jasno określona 
w takich przypadkach. Zgon 
zgłasza się do konsultanta i le
karz prowadzący daje swoje 
rozpoznanie przyczyn śmierci 
pacjenta. Sekcja zwłok po
twierdza je lub nie. Historia 
pobytu pacjenta w szpitalu 
oraz wyniki sekcji kierowane 
są do konsultanta regionalnego 
i krajowego. Na podstawie ich 
opinii, w przypadku stwierdze
nia jakichkolwiek uchybień, 
można wszcząć postępowanie 
karne. Jeśli zaniedbania stwier
dzi ordynator oddziału polożni-

czego, natychmiast po śmierci 
kieruje sprawę do prokuratora. 
W przypadku Marii U. takich 
zaniedbań ordynator nic 
stwierdził. 

- Nie mamy jeszcze wyni
ków badań histopatycznych 
wszystkich wycinków. Muszą 
one potwierdzić rozpoznanie 
kliniczne . Pani U . podczas 
pierwszego pobytu w szpitalu 
była już przygotowana do ce
sarskiego cięcia, ale wyniki ba
dania USG wykazały, że nie 
ma takiej potrzeby. Gdy przy
szła tydzień później , ponieważ 
minął już termin porodu, zde
cydowaliśmy się na wywołanie 
go pod kroplówką naskórczo
wą. Wtedy wystąpiły pierwsze 
objawy ... Po odejściu wód pło
dowych nastąpi! spadek ciśnie
nia krwi u pacjentki i zwolnie
nie akcji serca płodu. Zdecydo
waliśmy się zakończyć poród 
cesarskim cięciem . W czasie 
cięcia stwierdziliśmy ostre za
burzenia krzepnięcia krwi, z 
których pacjentki nie udało się 

wyprowadzić. Dziecko przeży
ło - tłumaczy ordynator Od
działu Położniczo-Ginekolo
gicznego w starogardzkim 
szpitalu, Andrzej Obrocki. 

Nie chce on podać przyczy
ny zgonu, dopóki badania nie 
potwierdzą rozpoznania kli
nicznego. Tłumaczy tylko, że 

to, co stało się 26 stycznia, 
zdarza się raz na 8 tysięcy 
przypadków. 65 procent pa
cjentek umiera w kilka minut 
po wyst,1pieniu pierwszych ob
jawów, następne 20 procent -
po kilku godzinach. 

- Nie chodzę już do szpitala, 
bo lekarze nie chcieli ze mną 
rot.mawiać - mówi Henryk U. -
Skierowałem sprawę do proku
ratora właśnie dlatego, że nie 
mogłem dowiedzieć się, co się 
stało mojej żonie. 

W Prokuraturze Rejonowej 
w Starogardzie dowiedzieliśmy 
się, że oczekuje się tam na peł 
ną dokumentację ze szpitala -
historię choroby, badania itd. 
Zbyt wcześnie, by rozmawiać 
na ten temat. 

Henryk U. wygląda tak.jak.
by śmierć żony przerastała je
go odporność psychiczną . 

- Żona mi mówiła , że teraz 
nic ma się czego bać, bo mają 
w szpitalu nowoczesne aparaty 
i wszystko wiedzą wcześniej -
.wspomina drżącym głosem . -
Lekarze uratowali tylko dziec
ko, syna Mateusza. Prawa ro
dzicielskie sąd przyznał naszej 
dwudziestoletniej córce . Ona 
będzie go wychowywać. 

Syn państwa U. spędził w 
szpitalu 3 miesiące na oddziale 
septycznym. Najprawdopodob
niej Henryk U. nic miał siły, 

by go wcześniej odebrać . Sze
ścioro dzieci zostało na jego 
utrzymaniu. Bez mamy, to sło
wo Henryk U, wymawia ze 
szczególnym namaszczeniem i 
żalem. 

- Przyczyna śmierci pani U. 
nie była tajemnicą. Pan U. zo
stał poinformowany o wszyst
kim - tłumaczy ordynator 
O brocki. - Prowadzę ten od
dział tak, że pacjent wie, co mu 
jest, współpracuje z lekarzem. 
Każdą pacjentkę, a zwłaszcza 
wieloródkę obserwuję bardzo 
dokładnie. Proszę zrozumieć, 

że śmierć na oddziale położni
czym jest dla nas wszystkich 
wielką tragedią . 

Najtrudniej jest to zrozu
mieć wszystko najbliższym. 
Sprawa jest prowadzona przez 
prokuratora. Czy jest on w sta
nie odpowiedzieć na pytanie , 
które tak często zadaje Henryk 
U.? Czy śledztwo wyjaśni, czy 
ktoś ponosi odpowiedzialność 
za śmierć jego żony? Na razie 
są to tylko pytania bez odpo
wiedzi ... i jak wielu sądzi - ta
kimi pozostaną. 

Maciej Wośko 

według rozwiązań zawartych w 
projekt.ich: prczyden.:kim, komisji 
senackiej i KPN prezydent swobo
dniej powołuje i odwołuje premie
ra. W wersji PSL+UP prezydent 
mianuje kandydata na premiera, 
jednak ,kład Rady Ministrów musi 
zatwierdlić Sejm. Gdy dwie !..olej
ne kandydatury nic zy,kają akcep- , 
tacji, trzecią wysuwa już Sejm 
(podobny mcchanilm pr,:cy, idu je 
projekt UW, do parlamentu należ} 
jednak już drugi ruch). Według 
propoLycji SLD, prezydent "'kra
cza do akcji dopiero wówczas. gdy 
parlament nie jest w stanic sam 
powołać premiera i rządu. Ma on 
wtedy również prawo rozwiązania 
izby. Pozostałe projekty inaczej 
określają okolianośd, w których 
głowa państwa może uciec się do 
takiego rozwiązania. Przyk13do
wo, projekt PSL+UP pozwala mu 
na to, gdy Sejm w ci;igu 3 miesię
cy od pnyjęcia dymisji rządu nie 
powoła na~tępnego, komisji - gdy 
posłowie trzeci raz w ciągu rnku 
zmicmą rLąd , natomiast belweder
ski - określa tylko ramy czasowe 
(ostatnie 6 miesięcy kadencji pre
zydenta lub pierwszy rok po wy
brani u Sejmu), w kcórych jc.,c Io 
nir,moż!J1<e. pozo.st:11<iaj;Jc mu po-. 
1.a tym okresem pełną swobodę 

z wyjątkiem propozycji KPN są 
bezpośrednie. Konfoderacja pozo
sta"' ia taki tryb wyboru do Izby 
Posebkiej, wybór części senato
rów powierzając prezydentowi. 
Ten natomiast y,ybierany jest bez
pośrednio, jednak połączone izby, 
większością 2/3 głosów, mogą 
zwycięskiego kandydata odrzucić, 
rozpisując kolejne wybory (gdy 
wygra ta sama osoba ma wówczas 
pra~·o rozwiązać p;lament). Pro
jekt belwederski przewiduje 
podwyższenie do 25 lat wieku 
umożliwiającego otrzymanie 
czynnego prawa wyborczego do 
Senatu. Inną proponowaną przezeń 
nowością jest możliwość pozba
v. icnia (przez Trybuna! Konstytu
cyjny na wniosek kierownictwa 
klubu) mandatu posła lub ,enatora, 
który w trakcie kadencji zmienił 
przynależność klubową, czym 
sprzeniewierz) 1 się woli wybor
ców. 

opierać się mają. według wszy
stkich projektodawców, na zasa
dach niezależności i wzajemnego 
poszanowania. Jedynym, który na
kłada obowiązek zawarcia urnowy 
ze Stolicą Apostolską, jest projekt 
komisji senackiej. 

Kara śmierci: Szkoła popr • • w1an1a na ry Wspomnienia 
o ks. Pasierbie 

działania 

Senat: 
PSL+UP oraz SLD w swych 

projektach konstytucji proponują 
zniesienie drugiej izby parlamentu. 
Komisja, Belweder i UW pozosta
wiają Senat spełniający w procesie 
ustawodawczym zbliżoną do dzi
siejszej rolę. Do od.rzucenia popra
wek senackich Sejmowi potrzebna 

b,,•dLic w irh . .wś.: - odpowiednio -
~3, 11/20 i wreszcie bezwzględna 
wit;kszo;ć g.\o~ów. Ciekawa jest 

znoszą ją projekty: PSL+UP, Założeniem tej szkoły było 
prezydencki, UW i komisji. Ten zmienić nieśmiałe, zagubione 
ostatni idzie jeszcze dalej, zakazu- dziewczyny w piękne, pewne 
jąc ekstradycji sprawców czynu siebie kobiety, W sześcioLygo-
zagrożonego karą śmierci według dniowej szkole modelek dzia-
prawa kraju żądającego wydania. łającej przy agencji filmowej 

Kra'iowq Izbę „Profilm" mogą one (niestety, 
za sporą opłatą) nauczyć si9 

Gospodarki i Pracy kroku modelki, podstaw chore-
proponuje utworzyć SLD. Cia- ografii, kosmetyki i sztuki cha-

ło to, w którego skład weszliby rakteryzatorskiej. Potem odbę-
przedstawicielc związków zawo- dzie się egzamin, po którym 
dowych, organizacji pracodaw- kilka zaledwie dziewcząt przy-
ców, osoby mianowane przez pre- stąpi do drugiego etapu szkole-
zydenta oraz premiera, zapewnia- nia, zakładającego pracę przed 

kamerą z elementami aktor-
łoby - w myśl projekt.u - współ- stwa. Najlepsze spośród kur-
d~iał~me pracodawcow, praco- santek mogą zostać zatrudnio-
b10rcow I rządu.. . . . nc jako modelki w agencji . 

To tylko CZ1;.s~ zagadmcn poru-I - Jesteśc ie przede wszystkim 
s~a_n~~h. "'. szesc1u dokum~nta~h. kobietami, potem dopiero mo-
Na1r~zmc1szych k.oncepCJI - J.ak <lelkami - zachęcające słowa 
~!~~c - ~ardw duzo. l a~ p~mie- · padają w stronę kilkunastuoso-
SCJC JC w JC<:!ncJ konstytu~jt.... bowej grupy nastolatek, które 

Piotr Ceregra uczą się charakterystycznego 

Sa•oprzyłepne winietki, dodawane do piątkowych wydań „Dziennika Bałtyckiego" I wykonystywaH w naszym lohi• 
konkursie, clessą się coraz większą populamością wśród Czytelników „DB". Wnloskulemy to m, la. z ro1aqcef liczby zdlłł 
wykonanych przez 1amych uczestników zabawy I przysyłanych lub przynou;onych do „Domu Prasy". 

Jutro podamy naswisko pierwszego zwycięzcy - laureata nagrody tygodnia, Będzie nią 111aszyna do szycia firmy Plaff, 
ufundowana pnez MATEKO Wybrzeie z Gdańska. 

Wuystldch u;częśllwców - łącznie z tymi, których pnedmloty publikulemy ponliel - prosimy o zgłoHeale się po aagro· 
dy lult kontakt telefoniczny z biurem konkursu (nie póinlei nli we wtorek do godz. 17). 

Gdynia Oksywie. 

A 

• 

Fot. Waldemar Ko:akow 

R o 

Dzisiaj nagrodę dnia stanowi kupon 
o wartości l mln zł na zakup żaluzji. 
ufundowany przez firmę „ALUCO
LOR". Zwycięzcy otrzymają także za
proszenie na imprezę agencji „SWING" 
- ,.Do grającej szafy grosik wrzuć". 

W piątek po raz pierwszy mieliśmy 
przyjemność gościć w redakcji „DB" 
laureata konkursu i 
jedno..:ześuie czytelni
ka naszej gazety nie
m al od początku jej 
wydawania, tzn. od 
1946 r. Trudno w to 
uwierzyć, ale p. Euge
niusz Kozłowski z 
Gdańska jest nam 
wiemy od prawie pól 
wieku! 

- I to moje przy
wiązanie do „Dzienni
ka" zostało wreszcie 
przez los docenione! 
Brałem udział we wszystkich waszych 
konkursach, rzecz jasna także zdrap
kach, i nic . Dopiero ,.Naklej i wygraj" 
- już na początku konkursu - ogro
rrmie rrmie uradowało, a nawet wzruszy
ło. Dodam, że w ,.Dziennik" zaopatruję 
nie tylko swoją rodzinę, ale - w razie 
potrzeby - również sąsiadów. 

- Gdzie sfotografował pana nasz fo
toreporter? 

- Nigdzie! Wolałem samemu za
dbać o swoje sprawy. Znajomy fotograf 

A 

ajleps 

·a1u je 
100 kolorów 
także do okien dachowych 
profesjonalny montaż 
krótkie terminy 

zrobił mi zdjęcie, które osobiście zaniosłem do 
,,Domu Prasy". Inaczej mógłbym czekać do dziś! 

- Gdzie nalepił pan winietkę „DB"? 
- Miałem pewien problem z "Yborem odpo-

wiedniej rzeczy. Wreszcie specjalnie w tym celu 
kupiłem torbę i na niej umieściłem nalepkę. Mam 
nadzieję, że się panu podoba? 

- Naturalnie. A co pan zrobi z nagrodą - bile
tem PLL ,,Lot" na trasie Gdańsk 
- Warszawa - Gdańsk? 

- Wnuczka skończyła nie-
dawno 18 lat i - w prezencie 
ode mnie - będzie się mogla 
wkrótce przelecieć do stolicy. 

Przypo
minamy 
podstawowe 
zasady regu
laminu kon
kurs u, który 
trwać będzie 
do 5 wrze
śnia Uego 

pełny tekst opublikowaliśmy 1 
lipca br., w „Rejsach"), zawarte 
w pkt. 7 i 8. 

,,Art. 7 
1. Jak grać w konkursie? 
Z każdego zakupionego ku

ponu-naklejki uczestnik kon
kursu odkleja naklejkę z napi· 
sem „Dzienn ik Bałtycki" lub " 
,,Wieczór Wybrzeża" i przykle
ja ją na dowolnym przedmiocie 
będącym jego własnością (sa- Jastarnia. 
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chodu znanego z pokazów mo
dy. Najważniejsze okazują się 
tu biodra, które muszą „praco
wać" w pewien ściśle określo
ny sposób. Nie mogą ani zosta
wać w tyle, ani wybiegać za
nadto do przodu . Nie mogą 
kręcić się ani zbyt oszczędnie, 
ani zbyt przesadnie. Tulów ma 
być wyprostowany, łopatki 
ściągnięte, głowa wysoko pod
niesiona. Twarz musi być albo 
poważna, albo uśmiechnięta. 
Trzeba opanować nerwowe mi
mowolne grymasy. Dionie ma
ją się znajdować w naturalnej 
pozycji, rękami nie wolno wy
machiwać. 

- Jeżeli nie wyjdzie wam 
obrót, musicie to „ograć" - po
ucza instruktorka, Magda 
A bra ham-Knop, zawodowa 
modelka pracująca w ,Profil
mie". ,.Ograć" to znaczy nie 
dać po sobie poznać, że cokol-

Leśniewo. 

wiek się nie udało. Wszystko 
zmierza do tego, by wywołać 
wrażenie nacechowanej ero
tycznie pewności siebie, jaką 
daje kobiecie świadomość 
atrakcyjności fizycznej, natu
ralności i swobody. 

Uczennicom najróżniej
szych szkół średnich na razie 
jeszcze daleko do doskonało
ści. W drodze do ideału urody i 
wystudiowanego kobiecego 
wdzięku wykonują mnóstwo 
prób, obserwując reakcje swo
jego niesfornego ciała w wiel
kich lustrach, zajmujących całą 
ścianę sali ćwiczeń. Zgłosiły 
swój akces w kursie z rozmai
tych powodów. Jedne chciały 
nieco schudnąć, innym zależa
ło na opanowaniu sztuki maki
jażu. Mówią o przełamywaniu 
kompleksów i nieśm iałośd. 
Większość zastrzega, że wcale 
nie marzy o karierze zawodo-

wej modelki. Kilka jednak zna
cząco milczy, bo trudno jednak 
otwarcie przyznać - tak, chcę 
publicznie prezentować stroje, 
chcę, aby moje zdjęcia ukazy
wały się w pismach poświęco

nych modzie, chcę stać się 
przedmiotem zazdrości innych 
nieśmiałych nastolatek. 

Fachowcy mówią, że w za
wodzie tym liczy się bardziej 
oryginalność urody niż kla
syczne rysy. O dziwo, nie od
grywa tak znaczącej roli 
wzrost kandydatki, ważna jest 
jedynie proporcjonalna budo
wa. I jeszcze trzeba mieć to 
nieokreślone ,.coś'' , które decy
duje o wszystkim i kompensuje 
wszelkie braki naturalne i nie
doskonałości technicznego wy
szkolenia . Jedni to ,,coś" nazy
wają talentem, inni iskrą bożą. I 

Aleksandra Krasucka \ 

W grudniu br. pelplińskie 
Liceum Ogólnokształcące ma 
otrzymać zaszczytne imię księ
dza profesora Janusza Stanisła
wa Pasierba. W związku z tym 
przygotowuję w wydawnictwie 
„Bemardinum" książkę o tym 
wybitnym kapłanie - poecie. 
Zasadniczą jej część mają sta
nowić wspomnienia tych, któ
rzy znali, spotkali księdza Pa
sierba. Z prośbą o wspomnie
niowe teksty zwró1.:iłem się do 
wielu osób. Mam jednak świa
domość, że nie do wszystkich 
dotarłem. Dlatego też zwracam 
się do tych wszystk.ich, którzy 
chcieliby „dać świadectwo" 
lub w jakikolwiek inny sposób 
pomóc w przygotowaniu książ
ki, z prośbą o kontakt listowny. 

Bogdan Wiśniewski 
Osiedle Młodych 6/2 

83-130 Pel lin 

Trójmiasta oraz woje
wództwa gdańskiego i el
bląskiego. 

(także tych, które już były nagrodzone) losowane 
będą w ostatni roboczy dzień danego miesiąca na
grody miesiąca. 

Uczestnik konkursu 
może sam wykonać jed
no zdjęcie w miesi ącu 
lipcu i jedno zdjęc ie w 
miesiącu sierpniu, 
przedmiotu o cechach jak 
powyżej i przesiać je lub 
przynieść pod adresem 
biura konkursu . Każde 
zdjęcie powinno posiadać 
datę wykonania zdjęcia 

Art.8 
W przypadku, gdy uczestnik wygrał (zdjęcie je

go przedmiotu zostało opublikowane w gazecie) 
powinien: 

- zatelefonow ać (tel. 31 -35-66) lub zgłosić się 
osobiście w tym samym dniu, w którym opubliko
wano zdjęcie przedmiotu wraz z naklejką, stano
wiącego własność osoby oraz egzemplarzem gaze
ty, w którym opublikowane zostało ww. wjęcie. 

Zgłoszenie musi nastąpić nie później niż w dniu 
następnym do godz. 17 .00, do biura konkursu, po-

mochód, rower, teczka, wózek dziecinny itp.) i w 
dowolnym jego miejscu, w taki sposób, aby była 
ona widoczna i możliwa do sfotografowania (zi
dentyfikowania) w miejscu publicznym. Fotografia, 
zrobiona przez fotoreportera lub uczestnika konkur-

oraz dane umożliwiające 
ustalenie tożsamości wła
ściciela zdjęcia (imię i 
nazwisko, dokładny ad
res , nr tel.). 

• NAGRODA 
DNIA: 

Spośród wszyst
kich wykonanych i 
nadesłanych zdjęć w 
każdym wydaniu ga
zety „Dziennik Bał
tycki" ( od poniedział
ku do soboty) będzie 
publikowanych loso
wo wybranych pięć Puck. 
zdjęć . Spośród wszyst-

Fot.JJ{OIU Piłat 
kój nr 20 I w Domu Prasy, Targ Drzewny 3n w 
Gdańsku (oprócz sobót i niedziel)." 

Dodajmy, iż wartość nagród dnia wynosi ok. 1 
mln zł, nagród tygodnia - ok. 10 mln zł, a nagród 
miesiąca - ok. 100 mln zł. Kolejna emisja samo
przylepnych winietek ,,DB" - w piątek, 22 lipca. 

kich wykonanych i nadesłanych zdjęć w każ
dym wydaniu gazety „Wieczór Wybrzeża" (od 
poniedziałku do piątku) będzie publikowanych 
losowo wybranych pięć zdjęć . Właściciele 

przedmiotów ze wspomnianymi naklejkami, 
które uwidocznione będą na opublikowanych 
zdjęciach, po potwierdzeniu ich tożsamości i 

Fot. Maciej Kostun prawa własności przedmiotu, otrzymują nagro

Ponieważ identyczna zabawa trwa w "Wieczo
rze Wybrzeża", biorąc udział w obu konkursach 
zwiększa się szansę na zdobycie cennych nagród. 

Biuro konkursu (Gdańsk, Tlll DneWDJ 3n, 
pok. 201; tel. 31-35-66) czymie jelt w aodz.13-17. su, musi być wykonana w tald sposób, aby ustale

nie tożsamości właściciela przedmiotu było możli
we (np. samochód z naklejką i widocznym nr. reje
stracyjnym). Odbiór nagrody następuje po okazaniu 
dokumentu, pozwalającego stwierdzić tożsamość 
zwycięzcy (np. okazanie dowodu rejestracyjnego 
wraz z dowodem osobistym) . 

2. Jak wygrać w konktm;ie? 
W ciągu całego czasu trwania konkursu, 5 dni w 

tygodniu, wyłącznie nasi fotoreporterzy, wykony
wać będą zdjęcia przedmiotów z przyklejoną ww. 
naklejką w losowo wybranych miejscach na terenie 

Hel. 

dę. 

• NAGRODA TYGODNIA: 
Spośród wszystkich wykonanych i nadesłanych © Copyńght by ,,Prasa Gdańska", czawiec 1994. 

w ciągu tygodnia zdjęć 
(także tych, które już były 
nagrodzone) losowane bę

dą w każdy poniedziałek 
nagrody tygodnia. 

* NAGRODA MIE
SIĄCA: 

Spośród wszystkich 
wykonanych i nadesłanych 
w ciągu miesiąca zdjęć 

Fot.Maciej Kostun 

Agencja Impresaryjna 
•swl!!:• 

w łodzi, ul. Zamenhofa 1 /3 

o zaprasza 
• na imprez, 

11Do graf ącef •••fF 
grosilt· wrzuć", 

l 

która odbvcJzie si, 
w Operze Leśnej w dniu 

12 lipca 1994 r. o godz- 20:30 
Z-4 
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Czy potrzebny nowy Instytut Kultury? 
Minister kultury I sztuki 

Kazimierz Dejmek wystąpił 
z Inicjatywą, która uąskała 
wstępne poparcie Minister· 
siwa Spraw Zagranicznych I 
ministra Andnela Olechow· 
sklego, wspólnego z MSZ 
zorganizowania Narodowe· 
go Instytutu Polskiego wCo· 
pemlcanum•. , 

Instytut, jako samodzielna 
jednostka sfery budżetowej, 
podlegająca merytorycznie 
MSZ i MKiS, ma stanowić za
plecze merytoryczne i admini
stracyjno-finansowe dla insty
tutów polskich w Europie. (Na 
innych kontynentach na razie 
ich nie ma). 

Do głównych zadań instytu
tu należeć będzie „inspirowa
nie i koordynowanie promocji 
kultury i nauki polskiej w 
świecie" (z uwzględnieniem 
istniejących instytutów - jak 
podaje informacja MKiS), 
współpraca z instytucjami arty
stycznymi, stowarzyszeniami i 
fundacjami kultury, rozwijanie 
sieci instytutów i przedstawi
cielstw „Copernicanum" za 
granicą, przygotowanie progra
mów artystycznych i nauko
wych dla cudzoziemców w 
Polsce, gromadzenie i opraco
wywanie informacji kompute
rowej o kulturze i nauce. Insty
tut „Copernicanum" składałby 

się z trzech pionów: biura ad
ministracji, kadr i finansów, 
biura ds. programowych i biura 
sponsoringu. To ostatnie koja
rzyłoby potencjalnych partne
rów ze świata biznesu i kultu
ry. 

Funkcjonowanie centrali 
,,Copernicanum" w Polsce ko
sztowałoby rocznie ponad 400 
tys. USD. Tyle ministerstwo 
kultury. 

A więc wiąże się to z zatru
dnieniem nowych ludzi, dyrek
tora generalnego i jego zastęp
ców, sekretariatów, kierowców 
etc. 

Koronnym argumentem jest 
zarzut, że obecnie instytuty re
alizują programy bardziej au
torskie (w zależności od osobi
stych upodobań i własnego 
wkładu pracy dyrektora insty
tutu), aniżeli ministerialne pro-

Promo orzy 
Spójrzmy na problem od 

strony realiów. Obecnie funk
cjonuje w większości bardzo 
dobrze, według rozeznania 
MKiS i MSZ, 13 polskich in
stytutów za granicą. Meryto
ryczny, finansowy i kadrowy 
nadzór sprawują nad nimi aż 
dwa departamenty dwóch mi
nisterstw: Departament Polity
ki Kulturalnej i Naukowej w 
MSZ i Biuro Współpracy Kul
turalnej z Zagranicą i Polonią 
w MKiS. A więc łącznie 
wspiera, pomaga i kontroluje 
instytuty za granicą - kilku
dziesięciu specjalistów. 

Oczywiście, z chwilą powo
łania instytutu, nie przewiduje , 
się likwidacji tych departamen
tów. 

gramy promocji kultury pol
skiej za granicą. 

Prawda jest nieco inna. Pro
mocja naszej kultury odbywa 
się na skalę skromnych możli
wości państwa przy maksymal
nym wysiłku ze strony pol
skich placówek kultury. Kto
kolwiek jednak zna dobrze rea
lia pracy naszych instytutów i 
zna osobiście tak znakomitych 
szefów - ambasadorów polskiej 
kultury, choćby takich jak: Na
wojkę Cieślińską z Instytutu 
Polskiego w Dilsseldorfie, Ra
fała Wiśniewskiego - dyrektora 
Ośrodka Kultury i Informacji 
Polskiej w Budapeszcie, Woj
ciecha Gałązkę dyrektora Pol
skiego Ośrodka Kultury w So
fii i innych - ten wie, że wy-

Był magazyn, iest teatr 
Sopot ma nową scenę tea

tralną! Jej gospodarzem jest 
Teatr „Atelier" od pięciu lat 
działający pod artystycznym 
kierownictwem Andre Hilbne
ra-Ochodlo, opieką Fundacji 
ART 2000 Ryszarda Kajkow
skiego oraz finansowym mece
natc m licznych sponsorów z 
Fundacją Współpracy Polsko
Niemieckiej na czele. ,,Atelier" 
miał kilka lat temu swój stały 
zespól, z którego jednak musiał 
zrezygnować. Teraz do po
szczególnych realizacji anga
żuje aktorów, dysponujących 
czasem i chętnych do podjęcia 
współpracy. W najbliższych 
tygodniach przedstawi dwie 
premiery, w których m.in. zo
baczymy Krzysztofa Gordona, 
Elżbietę Mrozińską i Dariusza 
Siastacza. Miejscem prezenta
cji nowych spektakli oraz 
wcześniejszych inscenizacji 
będzie scena w maleńkim bu
dynku na sopockiej plaży. Tu 
podczas wakacji Teatr,,Atelier" 
ma swą siedzibę i tutaj, pod pa
tronatem sopockiego Urzędu 
Miasta organizuje „Lato tea
tralne Sopot '94". Na jego pro
gram złożą się prawie wyłącz
nie przedstawienia własnych 
spektakli. W przyszłości, gdyż 
Hiibner i jego koledzy pragną 
tę działalność kontynuować, 
oferta ma być poszerzona o in
teresujące prezentacje gościn
ne. 
Młodym artystom już w tej 

chwili pogratulować wypada 
uporu i pomysłowości, poza
zdrościć - optymizmu. Nieza
leżnie bowiem od artystycznej 

Felieton malaria 

oceny spektakli, które pojawią lub widniejącymi na uliach 
się na nowej scenie w nadcho- plakatami. Szkoda tylko, że za
dzących tygodniach, samo jej brakło „patrona", długo i bez
zorganizowanie wydaje się skutecznie oczekiwanego 
przysłowiowym strzałem w przedstawiciela Urzędu Mia
dziesiątkę. Sopotowi, a może i sta ... 
Trójmiastu, niby to bogatemu Inauguracyjny wieczór, po
w różnego typu estrady, brako- przedzony ulicznym występem 
walo takiej właśnie niewielkiej (chyba po raz pierwszy w So
sali, idealnie nadającej się na pocie) gdańskiego Teatru 
wszelkie recitale, poetyckie Snów, który na deptaku przed
wieczory i kameralne spekta- stawił „Republikę marzeń", był 
kle. Malo obiecujący „lokal" recitalem Andre Ochodlo. Trzy 

m,g~you sp,zętu ;,go. '"YSiwal oo pro-

n a piq kę 
który Teatr „Atelier" upatrzył 
sobie i wydzierżawił od Miej
skiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji, ma niepowtarzalną at
mosferę. Tworzy ją bliskość 
morza i plaży, z której prowa
dzi wejście do kawiarnianego 
foyer i dalej na liczącą kilka
dziesiąt miejsc widownię. W 
sobotę wieczorem o wolne 
krzesło było tu raczej trudno. 
Pierwszy spektakl, oficjalnie 
otwierający sezonową działal
ność Teatru „Atelier" w letniej 
siedzibie, przyciągnął publicz
ność. Na widowni zasiedli zna
ni wybrzeżowi aktorzy i ludzie 
profesjonalnie związani z kul
turą obok osób przypadko
wych, które trafiły tu zachęco
ne informacjami prasowymi 

gram złożony z żydowskich 
piosenek - ,,Chansons Yid
dish". Dwa lata później po
wstała nowa wersja tego recita
lu pt. ,,Yiddish songs", z nowy
mi utworami, bogatszą oprawą 
muzyczną i narracją. ,, Yiddish 
songs" w najnowszej, prezen
towanej teraz wersji, obejmują 
znowu kilka nowych piosenek. 
Mają też nową scenografię, zaś 
w zespole towarzyszącym pio
senkarzowi zasiedli nowi mu
zycy. Andre Ochodlo śpiewa 
przy akompaniamencie Doroty 
Artykiewicz (keyboards), Kry
styny Steczkowskiej (skrzyp
ce) i Marka Richtera (gitara). 
Marek Richter jest też narrato
rem, który objaśnia treść piose
nek wykonywanych w jidysz. 

Cudowny 
,, 

.:.: t·.? 

wern-rsaz 
' 

Nic miałby kto otworzyt nia ·• niemalże festynowa.Jo- I 

starczyłoby zmienić pokutują

ce jeszcze do dziś bzdurne 
przepisy z poprzedniej epoki i 
dofinansować wszystkie insty
tuty, aby nie trzeba było two
rzyć sztucznego biurokratycz
nego tworu w postaci nadinsty
tutu. 

Polskie placówki kultury za 
granicą otrzy)llują dziś na swo
ją działalność wprost żenujące 
sumy. Każdy otrzymany dolar 
ogląda się tam kilka razy, nim 
go się wyda. 200 tys. dolarów 
na każdy instytut rocznie, to 
suma równa tej, którą wykłada 
każdy obcy instytut kultury za 
granicą na jedną, dwie imprezy 
lub jeden bankiet. Gdyby więc 
przewidywane pół miliona do
larów na przyszłe „Copernica
num" przekazać instytutom (a 
przecież jest to kwota wyjścio
wa!), efekty działania instytu
tów za granicą byłyby niepo
miernie większe, pod każdym 
względem. Nie twórzmy więc 
nowych sztucznych bytów. W 
naszej trudnej sytuacji ekono
micznej, tym bardziej w kultu
rze, udoskonalajmy i wspoma
gajmy to, co istnieje. Chyba, że 
chodzi tu o nowe stołki i etato
wą roszadę. 

Antoni Lewandowski 

Andre Ochodlo interpretuje 
je znakomicie - wokalnie i ak
torsko. Wszyscy, którzy mieli 
możność słuchać go w tym re
pertuarze poprzednio, z pew
nością odnieśli wrażenie, że te
raz jest wykonanie jeszcze cie
kawsze i dojrzalsze. W malej 
ciemnej sali, na tle pięknych 
kompozycji Elżbiety Daszkow
skiej (to jej praca dyplomowa, 
eksponowana niedawno w Tea
trze „Wybrzeże" a wykorzysta
na też jako scenografia w spe
kaklu ,;z pokolenia w pokole
nie ... " złożonym z pieśni ży
dowskich Dymitra Szostakowi
cza, a przygotowanym przez 
Teatr Miniatur Operowych 
Elżbiety Rachwał), w oprawie 
światła powstaje niepowtarzal
ny nastrój. Żydowskie piosenki 
o codziennych radościach i 
smutkach, o matce, Wilnie, ra
binie, miłości, o pięknych ko
bietach, o dzieciństwie, ulicz
nym sprzedawcy papierosów, 
małym Cyganie, miasteczku 
Bełz i wszystkich barwach ży
cia, jawią sic; w całej swej nie
zwykłej, muzycznej i poetyc
kiej, urodzie. Słuchając ich 
trudno zaprzeczyć słowom Leo 
Rostena, że „jidysz był języ
kiem serca". 

Długie brawa i prośby o bis 
(życzeniom stało się zadość) 
były najlepszą odpowiedzią 
publiczności. Czas pokaże, czy 
również dobrą wróżbą dla Tea
tru „Atelier", jego letniej pro
pozycji i nowej sopockiej sce
ny. Życzmy im powodzenia! 

AnnaJęsiak 

wystawy wybitnego artysty dyna w rr9jmleście dzieni1i
Andrzeja Umiastowskiego, k'arka pis~ąca o m~larstwie 
gdyby me piosenkap;- BA- red.Mo11kalówna przebrana 
JOR, który iswoim występem bylaz.a Indiankę. Stoły ugina~ 
uświetnił wernisaż., przedsta- ty sięl,od górami owoców, 
wił i w&kazał ledwo wyłania- - --- · 

.wspaniałych kanapeczek, lało_· jącego się z wielkiego tłumu 
gdańskiego malarza. Tymcza- się f.rancuskle wino, na niepi-
sem dyrektor Państwowej Ga- jących czekały szklanice so
lerii Sztuki po swojej konfe· ków tbutelkh wodami mine
rencji prasowej, którą urzą· ralnymi\ Elegancko ubrani 
dził niby dla Umiastowskiego goście' nie mies2.c.ząc '~tę w 
a tak naprawdę dla siebie' -- pawilonach wylegli na tarasy 
schował się W sw01m bogato . z pięknym widokiem na molo 
wyposażonym gabinecie i nie ( morze, Wieczorem zapro
wyszedl, dopóki pawilonów 

Ponad 5 tysltcy osób przybyło w sobotni wlecz6r do 10· 
pocklel Opery Lełnel, aby wzlqi udział w lublleuszowy• 
koncercie Budki Suflera • lednego I nalpopulamiel•1Jch poi· 
sklch 1espoł6w rockowych. W clqgu 3,5 godziny wspólne!, 
wspaniałej zabawy, obchodzący dwudziestolecie Istnienia 
zespół zaprezentował swole nalllardzlel znane przebol•· 
Tuł po północy publlcznoić gromkim .sto lat• łegnała scho· 
dzących ze sceny artyst6w. 

swni „na pierożki" znaleźli 
me opuściły tłumy ;i;wolenni-
kó'ń< malarstwa, które. on lokal sopockiego klubu pla-
zwalcza. Umiastowski mimo Styków zamieniony w weiiel
przesLkód wystawę powiesi!, ny dom. Na czerwonym suk
Ściągnął, z Zachodu swoje nie pi.ętrt.yła się kilk:umetro· 
najważniejsze prace namalo-- · weJ 'Y)'OOkości'.,martwa natu
wane w okresie komunistycz.. ' .ra'\z warzyw. owoców, pie„ 
n l m, specjalnie leciał po nie- C.Z}"Wa, przepysznych S?SÓW . i 
które obrazy do Londynu. Po- ,,francuskich serów. Najstarsi 
Iowa z 80 wystawi(mych prac ,hywalĆy n~e widzieli c~goś 

~:c:~::o:a:~c~::r::~}~t · podobnego, Przy wielkim st~+ 
le ~itiliiiał~ starożytna rÓdzirui " me ma ani jednego jego płót-

n ... Większość przybyłych na Umias'towskich z prezyden
wernisaz gości do swojej tern Sopotu,Ko.złowskim. że~ 
ongis świątyrn Sztuki, wcho- by naprawdę zobaczyć p.iękne 
d71/o - od 4 lat po raz pierw- malarstwo Andrzeja Umia· 
szy. Przestali się ze swoją ga· stowskiego prawie wszyscy 
kną identyfikowac. zrażeni muszą prz)jść na wystawę~~ 
rowym profilem i upadkiem szcze. raz, bo saskie stoły 
~wietneJ ongiś placówki Na wziętego.malarza przysłoniły 
wermsazu wystawy Umia· 

głodomorom cały horyzont. stowskieg:o zapanowała at· 
nosfcra odswiętncgo zbrata- Czesław Tumielewicz 

Na dzień dobry „suflerzy" 
zaprezentowali wielki przebój -
„Sen o dolinie" oraz inne 
utwory z początkowego okresu 
swojej działalności. Już wtedy 
dało się zauważyć pierwszych 
podrygujących fanów, jednak 
młodsza, wychowana na muzy
ce lat osiemdziesiątych, pu
bliczność cierpliwie i spokoj
nie czekała. Kiedy na scenie 
pojawiła się przybyła specjal
nie z Nowego Jorku, URSZU
LA i zaśpiewała swoje naj
większe szlagiery: ,,Dmuchaw
ce, latawce, wiatr", ,,Malinowy 
Król" i ,,Hipnozę", trudno było 
dostrzec chociażby jedną oso
bę, która nie kołysałaby się w 
takt muzyki. Drugą część kon
certu utworem „Noc komety" 
rozpoczął Felicjan Andrzej
czak. Zabawa była doskonała, 
a kolejny wielki hit ,,Jolka, Jol
ka pamiętasz" śpiewali już 
wszyscy. Jako ostatnia z wy
stępujących gościnnie artystów 
związanych z Budką Suflera, 
pojawiła się na scenie Izabella 
Trojanowska. Swoim delikat
nym i ujmującym głosem za
śpiewała wielkie przeboje po
czątku lat osiemdziesiątych: 
„Nic za nic", ,,Jesteś moim 
grzechem" i dwukrotnie biso
wany utwór „Wszystko czego 

dziś chcę". Ostatnią finałową 
piosenkę „Jest taki samotny 
dom" odśpiewali wszyscy bio
rący udział w występie soliści. 

Podczas koncertu miała 
miejsce bardzo mila uroczy
stość. Za walory artystyczne i 
sukces komercyjny albumu 
„Cisza" złote płyty otrzymali 
członkowie zespołu: Romuald 
Lipko, Mieczysław Jurecki, 
Tomasz Zeliszewski, Marek 
Raduli i Krzysztof Cugowski. 

- Przed tym koncertem mie
liśmy olbrzymiego stracha. Do 
końca nie wiadomo było jak 
przyjmie nas, młoda wychowa
na na muzyce dyskotekowej, 
publiczność. Osobiście czuję 
pewien niesmak po tym jak Jan 
Borysewicz, obiecując wcze
śniej swój udział w koncercie, 
zmienił zdanie i nie chciał się z 
nami pokazać - podsumował 

opiekun zespołu Jarek Jani
szewski. 

- Było wspaniale. W Sopo
cie zawsze panuje cudowna at
mosfera, a publiczność jest ży
wiołowa jak nigdzie. Proszę 
pozdrowić wszystkich czytel
ników waszej gazety - dodała, 

wsiadając do czerwonej corvet
ty, Urszula. 

Tomasz Balcerowski 

Dla ka·dego 
I cos ce n ego 

• Wspólnym niebezpieczeństwem, które zawisło nad Polską lest wyratny umysł kontro. 
lowanla • a nie prywatyzowania • dułel częłcl malątku palistwowego popnez tzw. po
wszechną komerclallzaclę. To nomenklaturowy pomysł na przechwycenie dułel częłcl poi• 
sklei gospodarki • mówił Janusz Lewandowski podczas clyskusll na temat pneksztalceń 
własnościowych, do laklel doszło w miniony piątek w gdańskie! siedzibie .Solldamołcl•. 
Wzięło w nlel udział kilkudziesięciu pnedstawlclell związku, kancelarii prezydenta, mini· 
sterstw l goicie zagraniczni. 

- Forsowana przez obecny 
skład MPW komercjalizacja to 
sprawniejszy socjalizm. My 
chcemy prywatyzacji. Chcemy, 
aby obywatel był podmiotem 
w tych zmianach i aby, dzięki 
prywatyzacji, gospodarka była 
sprawniejsza niż obecnie -
wtórował Lewandowskiemu 
jeden z działaczy związku. 

- Gdyby „Solidarności" za
proponowano program alterna
tywny, który daw alby szansę 
demokratyzacji życia w kraju, 
to możemy go spokojnie roz
ważyć, nie zamykając się przy 
jednej propozycji Narodowych 
Funduszy Inwestycyjnych -
mówił Tomasz Wójcik, czło
nek prezydium „Solidarności" 
regionu dolnośląskiego. - Ale 
jak dotąd nikt nawet nie zapro
ponował alternatywy. Dotych
czasowe władze postawiły na 
jeden sposób prywatyzacji, ka
żąc przyjąć społeczeństwu do
gmat. A społeczeństwo nie bę
dąc przygotowane do takich 
zmian „nie chce" go zrozu
mieć. Jeśli, jako związek, nie 
weźmiemy pod uwagę głosów 
przeciwnych, będą nas rozli
czać z tego, czego nie zrobili
śmy.( ... ) 

Chcemy stworzyć sytuację, 
w której równe szanse nie są 
hasłem wyborczym odświeża
nym co cztery lata, tylko są co
dziennością. Wolny rynek po
winien oznaczać także obe
cność słabych na rynku, a nie 
tylko rekinów. Demokracja to 
także prawo współdecydowa
nia. Dlatego możemy mówić o 
uobywatelnieniu poprzez wła
·sność. ( ... ) 

Jeżeli chcemy zaaprobować 
wszystko, co się wokół prywa
tyzacji wydarzyło, to musimy 
się liczyć z konsekwencjami. 
Ludzie pamiętają wiele - mó
wił Wójcik - przypominając o 
jednym z przypadków przy
dzielenia kilkusetmiliardowego 
kredytu byłemu funkcjonariu
szowi SB, bez sprawdzenia 
wiarygodności jego przedsię
biorstwa. 

- W Górażdżach najbardziej 
liczyliśmy na program prezy
denta l OO mln zł dla każdego -
mówił przedstawiciel „Solidar
ności" w jednej z najlepszych 
cementowni Europy, sprzeda
nej zagranicznemu inwestoro
wi. - Później wytargowaliśmy 
pakiet akcji cementowni dla 
załogi. Dziś stajemy przed pro
blemem polityczno-moralnym. 
Gdybyśmy mieli bony prywa
tyzacyjne, ta prywatyzacja 
przebiegłaby inaczej, a tak ce
mentownia jest najlepszą siecią 
zachodniego koncernu. Bez 
powszechnej prywatyzacji gro
zi nam przejęcie kluczowych 
gałęzi gospodarki przez obcy 
kapitał. Obserwuję przemiany 
psychologiczne na Śląsku 
Opolskim wobec państwa pol
skiego. 

Ludzie wywodzący się z ro
dzin, które dawno temu opo
wiedziały się za Polską, są 
obecnie działaczami mniejszo
ści niemieckiej. Taki jest sku
tek braku powszechnej prywa
tyzacji. Pa1'tstwo polskie jest 
traktowane jako nieskuteczny, 
niewydolny organizm nie po
trafiący poradzić sobie z wła
sną gospodarką. 

W kwidzyńskiej celulozie 
ludzie postąpili logicznie: gdy
by komuś powiedziano, że 
przez kilka lat nie otrzyma dy
widendy, bo tak sobie życzy 
główny właściciel, to ludzie w 
zębach przyniosą akcje każde
mu, kto będzie chciał je szybko 
kupić. Prywatyzacja przedsię
biorstw prywatyzowanych dro
gą kapitałową.jeśli te przedsię
biorstwa nie wchodzą na gieł
dę, to wywłaszczanie pracow
ników z ich akcji. Ludzie do
stają wówczas odszkodowanie 
za prywatyzację. Tak się stało 
w cementowni w Strzelcach 
Opolskich. Jeśli związek nie 
dojdzie do własnego stanowi
ska w sprawie prywatyzacji, 
przegramy swoje pięć minut w 
makroekonomii. 

- Program powszechnej pry
watyzacji nie może być obli-

czony dla ludzi obrotnych i za
radnych - mówił J. Lewandow
ski. - Musi być tak skonstruo
wany, by był programem dla 
każdego, dla człowieka bardzo 
źle znającego arkana rynku ka
pitałowego. Pierwsza faza pro
gramu Narodowych Funduszy 
Inwestycyjnych jest łatwa: każ
dy dostaje świadectwo udziało
we. Dopier·o ich zamiana na 
akcje funduszy inwestycyjnych 
jest pierwszym stopniem wta
jemniczenia dla tych, którzy 
nie chcą sprzedać już na po
czątku samego świadectwa 
udziałowego. Trzeba sobie 
zdawać sprawę, że realnie oce
niając sytuację, tylko nieliczne 
osoby objęte programem będą 
operowały akcjami. 

W Czechach, pomimo ko
sztownej kampanii wydawało 
się, że powszechna prywatyza
cja upadnie. Dopiero, gdy po
jawiły się spekulacyjne ogło
szenia funduszy inwestycyj
nych, ludzie zrozumieli, że ma
ją w ręku majątek, który mogą 
sprzedać i cała prywatyzacja 
się udała, choć ma swoje po
ważne wady dla przedsię
biorstw i dlatego jej przeniesie
nie do Polski byłoby jałowe. 
Wystarczy przypomnieć, że 
tylko obsługa techniczna po
wszechnej prywatyzacji ko
sztowała w Czechach, w prze
liczeniu na złote, 1,6 bi zł. To 
kolejny dowód, że do każdego 
nowego projektu prywatyzacji 
trzeba w Polsce dołączyć zapis, 
ile to ma kosztować. Wówczas 
będzie można powiedzieć: tak, 
to jest realne, albo nie. 

- Podstawowe pytanie brzmi 
następująco: czy pytać załogi o 
los ich zakładów, skoro mają 
one się znależć w prywatyzacji 
powszechnej, w jakiejś formie 
powszechnego przydziału czę
ści majątku narodowego - po
wiedział przedstawiciel Mini
sterstwa Przeksztalceń Wła
snościowych. - Na program 
NFI czeka kilkaset przedsię
biorstw i gdy on ruszył, gdy 
pojawiły się możliwości wej-

,, 
' Z Janusxem Lewandowskim, byłym ministrem przeksitałceń własnościowych 

ro1mawia Jan Kreft 
- Nie jest pan znużony dys

kusjami o powszechnej prywa
tyzacji, które trwają już kilka 
lat? 

- Rozmowa o powszechnej 
prywatyzacji toczy się dokła-

dnie w trzy lata po opubliko
waniu projektu, który się nada
wał do wdrożenia i w rok po 
podpisaniu przez prezydenta 
ustawy prywatyzacyjnej. Moż
na się w takiej sytuacji zacho
wywać dwojako: szanując to 
co jest, szanując 470 przedsię
biorstw, które od trzech lat 
czekają na program (w których 
też są związki zawodowe) uru
chamiamy program i dyskutu
jemy, czy Polska zmieści je
szcze jeden. Albo uznajemy 
dorobek trzech lat i wojen o 
prywatyzację za nieistotny i od 
nowa zaczynamy dyskusję wo
kół bonów prywatyzacyjnych i 
art. 25 ustawy prywatyzacyjnej 
lekceważąc pracę moją, sztabu 
doradców i doświadczenia pły
nące z Czech i Rosji. Mam 
nadzieję, że kierownictwo „So
lidarności" szuka sposobu po
szerzcn ia programu Narodo
wych Funduszy Inwestycyj
nych. Mam jednak wrażenie, 
że powaga Komisji Krajowej 
została naruszona przez wypo
wiedzi zbioru różnej maści fru
stratów, którzy potrafią mówić 
swoje kompletnie bagatelizując 
reguły ekonomii, problemy 

organizacyjne i doświadczenia 
już w Polsce dawno zdobyte. 
Tak jakby wszystko można 
rozpocząć od nowa, jakby Pol
ska ekonomia była pozbawiona 
kilku ostatnich lat historii. Gło
szone są fantastyczne historie, 
niedorzeczne porady jednego z 
amerykańskich doradców ze 
Słowenii, który na przykład 
wyraźnie nie wie, że prywaty
zacja w tym kraju była kopio
wana na naszym projekcie 
ustawy o prywatyzacji. 

Związkowcy mają w takiej 
sytuacji prawo brać tytuły nau
kowe tych panów na serio, za
stanawiać się, czy w tych gło
sach jest ukryta głęboka mą
drość. Ale w rzeczywistości 
jest tam ukryte wielkie niepo
rozumienie - to starałem się za
sygnalizować na spotkaniu. 

- Czy obok programu Naro
dowych Funduszy Inwestycyj
nych można jeszcze coś zmie
ścić? Czy można go uzupełnić? 

- ,,Solidarność" walczy o 
dobrowolność przystępowania 
do każdego programu prywaty
zacyjnego. Tymczasem nam w 
MPW, na różne przynęty, które 
zawiera NFI, czyli prawa pra
cownicze, możliwości kredyto
we, restrukturyzacji itd., udało 
się „złowić" 470 przedsię
biorstw. I to z wielkim trudem. 
Niektóre firmy chcą teraz z 
programu czmychnąć czekając 
lata cale, na jego wdrożenie. 
Jakim więc cudem, oferując 
przedsiębiorstwom figę z ma
kiem, można złowić więcej? 

Cokolwiek się wymyśla w 
prywatyzacji, trzeba pod dawa
ny ludziom do ręki papier dać 
jakiś majątek. Na tym polega 
powszechność prywatyzacji w 
Czechach i w Polsce. Inaczej w 
Rosji, gdzie daje się ludziom 
kwity bez pokrycia. Wszyscy, 
którzy chcą teraz referendum 
w sprawie prywatyzacji i popy
chają kierownictwo „Solidar
ności" w tym ki,~runku, wszy
scy ci, którzy chcą centralnego 
planowania, czyli podziału ma
jątku na tu, co dla zagranicy 
(nie patrząc na to, czy zagrani
ca w ogóle by ten majątek 
chciała) i na to, co w kraju, 
niech pamięlają, że w Polsce 
jest to niemożliwe. To bujanie 

w obłokach. W Polsce trzeba 
brać pod uwagę opinie załóg, 
które nie czując co będą z tego 
miały, nie zapiszą się do żad
nej prywatyzacji. 

- Zatem albo walka o dobro
wolność, albo centralna mapa 
prywatyzacyjna? 

- W Polsce nie jest możliwa 
prywatyzacja w sensie zade
kretowania całego majątku i 
przydzielenia go komuś. Nie 
można nawet tego zrobić z czę
ścią tego majątku, bo załogi 
mają za dużo do powiedzenia i 
o swój głos się upomną. Może 
być tylko powszechna prywa
tyzacja w sensie powszechnego 
dostępu do niej. I to możliwa 
na dwa sposoby: albo każdy 
dorosły Polak będzie miał pra
wo do majątku albo prawo to 
nabędzie za niewielką opłatą, 
co jest może bardziej pragma
tyczne. 

- Ale nie brakuje mówców, 
gotowych rzucać na szalę swo
je tytuły naukowe. 

- Dlatego obawiam się, że 
wraca czas mitologii z urabia
niem zlej woli wobec po
wszechnej prywatyzacji. Juz 
teraz jesteśmy u progu samoo
śmieszenia. W Polsce zaczęli
śmy prace nad prywatyzacją 
najwcześniej i wciąż medytuje
my, dyskutujemy szczegóły. A 
470 przedsiębiorstw czeka i 
upływający czas kosztuje całą 
gospodarkę. 

- Czy sądzi pan, że „Solidar
ność" znajdzie sposób na uzu
pełnienie programu NFI? 

- Obawiam się, że będzie to 
pomysł odgórnego zadekreto
wania na przykład: 60 proc. 
przedsiębiorstw ma pójść dro
gą powszechnej prywatyzacji, 
reszta innymi sposobami. Bar
dzo chciałbym współpracować 
z kierownictwem „Solidarno
ści" nad uzupełnieniem NFI na 
gruncie prywatyzacji pracow
niczej, ratalnej, kredytowej itd. 
Ale uzupełnianiem, a nie wy
myślaniem nowego programu. 
Nie chcę budzić złudnych 
nadziei, że w Polsce jest możli
wa jakaś mitologiczna, wielka 
prywatyzacja, bo nie jest moż
liwa. 

- Dziękuję za rozmowę. 

ścia kapitałowego w przedsię
biorstwa Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju, zgłasza
ją się następne. Obawiam się 
najbardziej, że pojawi się ko
lejny pomysł ponownego dys
kutowania wszystkiego od no-
wa. 

* * * 
Uwłaszczenie, o które zwra

cały się strajkujące kilka mie
sięcy temu zakłady, a które 
znalazło się niedawno wśród 
postulatów strajkujących załóg, 
funkcjonuje nadal jako hasło, 
proces nie osadzony w polskiej 
rzeczywistości prawnej. 

Wokół związków zawodo
wych i partii politycznych, 
nadal orbituje wielu guru gło
szących swoje wersje prze
kształceń własnościowych. 

Pojawiają się glosy o po
trzebie masowej, powszechnej 
prywatyzacji, ale nawet jeśli 
nawiązują do społecznej nauki 
Kościoła - nie wskazują, jak ją 
przeprowadzić i jakim ko
sztem. Tymczasem na drodze 
do sukcesu prywatyzacji jest 
kilka schodów, które trzeba po
konać. Mówiono: należy osza
cować majątek narodowy, ale 
nie mówiono jak. Mówiono: 
podzielić majątek, aby powsta
ła mapa, która mówiłaby: to 
sprzedamy inwestorom zagra
nicznym, to pracownikom, to 
oddajemy wszystkim obywate
lom. 

- To centralne plan9wanie 
przeniesione żywcem z epoki 
Gierka w epokę prywatyzacji -
ripostował w piątek Janusz Le
wandowski. - Nie da się zakre
ślić tego, co miałby wziąć ka
pitał zagraniczny, bo on może -
na przykład - obrazić się i nie 
chcieć tego od nas kupić. 

Także przedsiębiorstwa mo
gą nie pogodzić się, że na przy
kład z wyroku związku zawo
dowego i rządu, znalazły się w 
programie powszechnego 
uwłaszczenia i ich majątek ma 
być rozdany w formie bonów, 
a one chciałyby znaleźć zagra
nicznego inwestora strategicz
nego i duże pieniądze na roz
wój. Jest coś bardzo niebez
piecznego w myśleniu, że po 
epoce centralnego planowania 
można jeszcze raz coś takiego 
zadekretować. 

Jan Kreft 

• 4 3%,7 tys. zł wynosiło 
według GUS w II półroczt. 
1993 r. przeciętne miesięczne; 

, wynagrodzenie w sektorze 
i przedsiębiorstw (bez wypłat z 
)zysku). Natomiast w I\ 
i kwartale ub. r. - 4 706,8 tys 
izł. 

· • Nieco ponad 3 mld 12. 
•· mln banderol podatkowych 
)legalizacyjnych do oznacza 
'nia wyrobów spirytusowych 
!tytoniowych (za kwotę 5 bh 
932 mld zł) wydano w okre 
sie od l września ub. r. dt 
,_końca czerwca br. - podałr 
· Ministerstwo Finansów. Po 
nad 2,5 mld stanowią bande 
role na krajowe wyroby tyto
niowe, blisko 38 mln - na 

,wyroby tytoniowe importo 
wane, 474 mln- na krajowe 
wyroby spirytusowe i 3,7 mln 

SYGNAł.Y 

- na wyroby spirytusowt 
; pochodzące z importu 
· •. Płatności towarowe v,. 
ciągu 5 miesięcy br. zamknę 

: ły się ujemnym saldem "' 
: wysokości 320 mln USD; by 
to ono prawie 2,5-krotnie niż 
sze niż przed rokiem. Deficyt 
płatn0,ki jest różnicą rni~z, 
wpływami z eksportu a wy 
piatami za import towarów 
Wartość eksportu wyniosła t 
067 mln USD, co oznacu 
wzrost o ponad 17 proc. "' 
porównaniu z tym samyrr 
okresem ub. c, podczas gd} 

, wypłaty za przywóz towaróv. 
j powiększyły się o 7 ,2 proc. 
i osiągając poziom 6 387 mln 
:usD 

• Prawie 73 bln zł wyniósł 
·· w okresie styczen - czer 
[ wiec br, przyrost podaży pie
l niądza; mieści się on w 1,alo
; żeniach polityki pieniężn~ 
;przyjętych na 1994 rok 
i poinformowano w NBP. Nie 
; co wyższy niż planowano by 
przyrost czerwcowy (ok. 2C 

;: bln zł), ale wynikało to głów 
; nic z zadłużenia sektora bu 
'. dżetowego. 

• Reprezentacyjny spis rol 
ny, obejmujący ok. 220 tys 
gospodarstw oraz ok. 80 tys. 
działek rolniczych (próba 10-
proc.), który przeprowadz.an) 
jest w całym kraju od I lipca, 
odbywa się bez zaklo,~eń, a 
8,5 tys. rachmi&trzów spiso
wych spotyka się z dobrym -
przyjęciem przez rolnikó"'.' -
stwierdzili przedstawiciel.. 
GUS. 

(s 
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Korea Północna 

Na temat sytuacii w Korei Północnei po śmierci wieloletniego dyktatora tego państwa, Kim Ir Sena, rozmawiamy 
1 dr. Marcelim Burdelskim z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. 
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W Tulu:ie pokazano najwięks:y samolot rransportowy świata „ Super Gupil" Airbus A300-{i00, który w /995 roku UlStąpi BO€inga 

• Jak l'an sądzi, czy 
śmkrć Kim Ir Sena była 
śmiercią naturalm1, czy też 
ktoś mu „dopomógł" w 
opuszczeniu sceny politycz
nl"j Korci Północnej? 

- Choć w przeszłości do
cierały dn nas pogłoski na te
mat d o mniemanych z a ma
chów na Kim Ir Sena, nic są
dzę by jego śmierć nie miała 
przyczyn naturalnych. Od 
wielu lat dość poważnie cho
rował on na serce, a na szyi 
miał pokaźnych rozmiarów 
narośl nowotworową. Także 
fakt, iż wiadomość o j e go 
śmierci podano aż z trzyna
stogodzinnym opóźnieniem 
wskazuje na to, że dla kore
ańskiej elity władzy jego 
zgon był sporym zaskocze
niem. Nie należy również za
pominać, że Kim miał ju1: 82 
lata, co po prostu oznacza, że 
był już starcem .. . 

• Co prz.yniesie najbliższa 
przeszłość.! Kto będzil" na
stępq dyktatora? 

- Już. wicie lat temu Kim Ir 
Sen napisał „dzieło" o słu 
szności d ynastycznych sukce
sji. Postać wodza uważ.ana 
jest bowiem w Korei Pólno.:
nej za wyraz kolektywnej mą
drości narodu, natomiast po
jęc ie kultu jednostki jest tam 
w ogóle nie znane . Na swego 
następcę Kim wyznaczy! 52-
letnieg o Kim Dżong Ila -
swego najst a rszego syna. 
Można przypuszczać , że -
zgodnie z wolą zmarłego - to 
o n zo:,tanie no.,..ym prezyden
tem kraju. Na ile jednak bę
dzie to trwała sukcesja. to już 
całkiem inna sprawa .. . 

- Jak by pan scharaktery
zował potencjalnl"go następ
cę - Kim Di.ong Ila? 

życic pozostawał w cieniu oj
ca. nie zdołał wyksztakić w 
sobie i'adnej charyzmy, nic 
stoi też za nim bohaterska 
prze~zlość wojenna. Dość po
wszechnie znany jest fakt, że 
jest niezrównoważony psy
chicznie i że łatwo traci kon
trolę nad soh:1 we wszelkich 
sytuacjach konfliktowych. 
Jest on także erotomanem . W 
Phenianie ma wi e lki harem, 
do k.tórego swego czasu pod
stępnie zwabiano młode ko
biety, głównie ze Skandyna
wii. Proponowano im dobrze 
płatne role filmowe w pól
nocnokoreań~kich filmach re
żyserowanych prze z 

,,wszechstronnie utalentowa
nego" Kim Dżong Ila (który 
notabene jest także autorem 
hajek dla dzieci, oper i wspa
niałym budowniczym mo
stów), po przylocie do Korei 
okazywało się jednak, że ich 
praca ma polegać na czymś 
cal ki cm innym .. . Kim Dżong 
11 jest żonaty, ale jego żona 
publicznie nigdy się nie poka
zuje. Jest on też zatward1ia
lym wrogiem Zachodu i zwo
lennikiem utrzymania (a na
wet pogłębienia!) izolacji Ko
rei Północnej. Takie były 
przynajmniej jego dotychcza
sowe oficjalne deklaracje. 

- Dlaczego uważa Pan, że 
ta sukcesja hędzil" niezbyt 
trwała'! 

- Myślę, i,e przez dziesiątki 
lat, jakie rządLil Kim Ir Sen, 
w północnokoreańskich eli
tach władzy musiała pojawić 
się jakaś ukryta opozycja, 
która z czasem svna Kima ze
pchnie na plan drugi, wpro
wadzając rodzaj oświeconej 
dyktatury, w stylu Teng Siao 
Pinga w Chinach. Korea Pół
noc"i'.ia nie ma żadnych rezerw 
rozwojowych, a sytuacja 
żywnościowa jest tam więcej 
niż dramatyczna. Jedynym 
wyjściem moż.e być stopnio
we otwieranie sic; na kontakty 

ze światem zewnętrznym , 
wpuszczenie kapitału zacho
dniego i kontynuowanie za
początkowanego z takim tru
dem dialogu z Koreą Połu
dniową. 

Zanotował: Roman Warszewski 

Dr Marceli Burdelski jest jednym 
ze ~nawców problematyki koreańskiej 
w Polsce. Jest autorem przes:lo trzy
dziestr1 artykułów na temat stosunków 
koreańska-koreańskich oraz sytuacji 
wewnętrznej w Korei Północnej. Kraj 
ten zna nie tylko z literatury, ale tab 
z autopsji: w czasie naukowych pere· 
grynacji dwukrotnie odwied~il Phe
nian. 

--1 

„Super -Guppy". Pierwszy lot zaplanowano na wrzesień. Fot. PAP/CAF - AP 

·Naiwiększa afera szpiegowska w· NATO · 

Tak jak w kinie 
Rospocząl ,lę drugi etap w aafwlększel aferze 11plegow· 

sklei w NATO. Prokuratura federalna wniosła akt oskarie• 
ala przeciwko parze „do111nle111aaych• • lak ,1, zaznacza 
pried wyroki•• 5C1dowym • agentów. 41·1etnl ekonomista 
Rainer Rupp pseudonim ,..Topaz• •lał wra11 46-letnlą ioną 
Christine-Ann pseudonim „Turkus" dostarczał wywiadowi 
byłel NRD talne •ałerlały I brukselskie! kwatery Soluszu 
Atlantycklego. 

Rupp pracował w międzyna
rodowym wydziale gospodar
czym sekretariatu Paktu . Przez 
kilkanaście lat, od roku 1979 do 
upadku NRD, co 8-10 tygodni 
siał mocodawcom ze Stasi mi
krofilmy o strategii i aktualnych 
planach operacyjnych sojuszu. A 
także analizy, jakie Zachód spo
rządzał o krajach bloku wscho
dniego. Miał dostęp do struktur 
dowodzenia i tajemnic wojsko
wych wszystkich państw człon-

kowski ch NATO. Dla Berl ina 
wschodniego i Moskwy był bez
cenną wtyczką. Za swoje usługi 
para dostawała miesięcznie 3 
tys. marek, a ponadto jednorazo
wo otrzymała 200 IY.ll· 

Kontrwywiad zachodni wie
dział o istnieniu „Topaza" już na 
półtora roku przed aresztowa
niem go 31 lipca 1993 r. Dopiero 
wtedy go zidentyfikował . W to
ku śl edztwa ustalono, że został 
zwerbowany jako miody czlo-

wiek już w roku 1968. Areszto
wano go, gdy prtyjechał na wee
kend do Nadrenii-Palatynatu . 
Oprócz niego wpadli inni agenci 
Stasi w kwaterze NATO, krewni 
Ruppa. Aresztowano ich w Bru
kse li . ,,Topaz" po raz ostatni 
spotka! się z oficerem prowadzą
cym ze Stasi w lutym 1990 r . 
Odmówił wówczas przejścia na 
żołd KGB i zaprzestał działalno
ści . Rupp przebywa w areszcie . 
Jego żonc; wypuszczono pod ko
niec września ub.r . 

,,Topaz" to kamień szlachet
ny, ale również tytuł fi lmu Al
freda Hitchcocka z roku 1969. 
Fi Im opowiada o agencie ra
dzieckim. który zmienił barwy i 
ujawnił zachodowi bazę rakieto
wą na Kubie oraz si atkę szpie
gowską we Francji . (PAP) 

alszywe niczym prawdziwe 
Wykrycie gangu produkującego niemal autentyczne banknoty 

które usiłowały umieścić w tam
tejszym banku milion koron w 
banknotach pochodzących ze 
sztokholmskiej drukarni . Jedną z 
nich jest... dyrektor tegoż banku! 

prasy do druku offsetowego i 
głębokiego, ale zdołali także 
opanować technikę nasycania 
banknotów środkiem fluoryzują
cym, stosowanym do identyfika
cji przez podświetlanie promie
niami ultrafioletowymi. 

- Do tej pory byt on głów
nodowod7,1cym pólnocnoko
reańsk.iej annii. Wśród miej
scowej elity władzy jego po
zy cja nic jest jednak zbyt sil

na. H' z"'ilJLku z tym. ż,· .:ale 

. ' ~ ~*~Sil...~~~ 
limu:yna :is, która niegdyi naló 1la J;;JJ;;1, Sena. W c:asie wojny breańskiej ( 1950- 1953) została ~dobyta przez wojska południowokoreańskie i obecnie i.-ystawiana jest 
w mu:eum 11· Seulu. 

ftolicja szwedzka wykryła pod 
rsztokholmem prawdziwą fa
brykę fałszywych banknotów, w 
której dotychczas znalezio no 
przygotowane do puszczenia w 
obieg banknoty 1000-koronowe 
na łączną sumę ponad 300 mln 
koron (40 mln dolarów). Tego 
samego dnia aresztowano 4 oso
by, a w piątek dwie dal sze, pod 
zarzutem drukowania i rozpro
wadzania podrobionych pienię
dzy. Jedna z nich przyznała się 

już do udziału w przestępstwie. 
Równocześnie w Finlandii za
trzymane zostały dwie osoby; 

Według ekspertów policyj 
nych, banknoty były podrabiane 
tak precyzyjnie, że odróżnienie 
ich od prawdziwych jest prawie 
niemożliwe , w każdym razie nie 
za pomocą zwykłych urządzeń 
stosowanych normalnie w skle
pach, kantorach wymiany itp . 
Fałszerze nie tylko stosowali pa
pier ze znak.ami wodnymi i me
talową n itką o raz ·nowoczesne· 

Policja przypuszcza, że fał
szerze drukowali 1000-koronów
ki - a tak.że banknoty studolaro
we - co najmniej od paru lat i że 
znaczna ilość falsyfikatów trafia 
za granicę . Na trop przestępców 
zdołano wpaść dzięki anonimo
wemu informatorowi, który 

STUDIO NATURALNEJ 
ODNOWY BIOWGICZNEJ 

Usuw-a.nie następujących dole~: I I 
. nern1c. Jęków. depresji. migren. tików nerwo"'.}"ch. I 
Jąkania. moczenia nocnego, impotencji. bólów g!olły I 

- otyłości, bezsenności I 
-nałogu palenia tytoniu (3-4 seanse z kodowaniem) I 
- alkoholizmu (5-6 seansów z kodowanlem) i 
-~yrodnień kręgosłupa i stawów. d_vskopaW I 
- alergii. nienydolnośd układu pokMmoll·ego 
- własną, opatentowaną metodą oczyszczania organizmu z toksyn ~"1l 

IRYDOLOG I 
-na podstawie tęczó..i.·ki oka określi stan zdrowia . I 
calego organizmu i poszczególnych organów we"'nętrznych I 
oraz stopień odporności i zanieczyszczenia ciała, ustali sklonności I 
do określonych chorób I 

- skieruje do właściwego lek.ana specjalisty I 
"UW AGA! · iiydologJest w stanie ustalić sklonno&:i do dziedzicrenia chorób prm dzieci 

RE.JESrnACJA 'IBLEFONICZNA OD 9>l1 DO 1~. TEL. 51-18-60 
EMERYCI I RENCISCI 20 % ZNI.ŻKI!ll 
SOPOT, ul. Bolesława Chrobrego 23 B 

4403 R 

:r------ ................................................ ·- -------............. _____________________ ! 

\I POL-C06161i:::tCi: 11 
H ~?. :;::: C,. o . _-c,,.r,~ V.i!'7~ Ll"?ir i I 
i/. Oddział Gdynia 1 ! 
i,/1 81-537 Gdynia-Redłowo, ul. Łużycka 4 ! ! 
il. Tel. 24-35-21, 24-35-03 w. 230 i i 
il! il 
Iii/ o F E R u J E : li 
.. ·I 

111 TCHIBO EXLUSIVE 250 g 36 400,· 11 

\ii CHAPI 3 kg 55 900,- ! j 
iii Proszek E 600 g od 11 200,- ! i 
!!! Tornado 600 g od 16 400,- ! I 
!II Signal 75 ml od 19 100,- li 
Ili Ludwik 500 ml od 8 870,- ! I 
li\ B~za 1,8 kg Folia od 50 OOO,- I! 
\li Sm~kers - .B~ton od 7 250,· l I 
!Il MaJonez W1mary 300 g od 11 400,- 11

1 łj1 Rama 500 g od 17 200,- i 
I i ponad 1000 innych artykułów spoźyNczych, chemii i I 
j/ gospodarczej i kosmetycznej w równie atrakcyjnych cenach 11 

1/ m.in: Goplany, ~iniar,. Master Foo~s, Procter and Gam.ble, I I 
1 Malma, Ahma, Lipton, Benck1ser, Lever, Inco-Veritas. ! 1 

li U nas można się targować! i I 
!J i! 
' u dvf k . k"f ' I 

il Możliwość dowozu na te:: Tróim::c ,. j 
1' L il -7 I !! 
!\! ~,,,r,,z~• y. q 
\l Pon. - piątki 8.00 ~ 18.~, soboty 8.00 · 12.00 24~ 1 j ! 
.............................. .............. . .. ........ . ..... . .. . .... . .. . .. ... ........ ......... . . ...... ... ... .................. .................. ........... . . ... .... J 

Jot.PAP/CAF-AP . . . wskazał drukarnię . (PAP) 

Poszukujemy osoby, 
która utworzy 

REKlAMA W TV GDAŃSK TO PEWNY SUKCES! 

w Trójmieście 
i poprowadzi oddział 

prywatnego 
przedsiębiorstwa 

handlowego 
- branża spożywcza, 

arf. importowane 
w tym napoje. 

I 
I 

Najlepsze lody w Polsce! 

Od kandydata 
oczekujemy: 

Pl~Ć EMISJI W CENIE JEDNEJ, 

UNILEVER jest międzynarodowym koncernem grupującym około 500 
przeds iębiorstw i zatrudniającym na całym świecie ponad 300 tysięcy pra
cowników. Jego firmy w Polsce, Lever Polska (OMO, Cif, Pollena 2000, 
Rexona, Axe, Denim, LUX, Signal) , Van den Bergh Foods (margaryna 
RAMA i tłuszcze jadalne) i Algida-lglo Polska (lody) oferują swoim pra
cownikom dobre warunki pracy i możl iwości awansu zawodowego. ClYLI REKlAMA W PROGRAMIE Ili TV GDAŃSK ! 

1. silnej motywacji do pracy, 
2. zdolności 

organizacyjnych, BIURO REKLAMY TV GDAŃSK 
GDAŃSK-WRZESZCZ, UL. SOBÓTKI 15 
tel./fax 41-66-27, 

W związku z szybkim rozwojem dz iała lności w Polsce Algida-lglo Polska 
poszukuje w rejon ie Trójmiasta 

3. umiejętności kierowania 
zespofem, 

4. dyspozycyjności tel. 41-00-11 wew. 71 , 86 
KIEROWCY- SPRZEDAWCY 

i zaangażowania w pracy. R!>filSl1 

Pisemne zgłoszenia wraz 
z opisem dotychczasowej 
kariery zawodowej prosimy 

Właściwy kandydat na to stanowisko powinien posiadać: 

nadsyłać do dnia 18 lipca br. 
pod adres: 

Szkoła Marketingu ą- wykształceni e minimum zawodowe, mile widziane średnie, 

ą- łatwość nawiązywania kontaktów z klientem, 

Przedsiębiorstwo Handlowe 
MABEX, ul. T. Hołówkl 3, 

00-749 Wa~awa. 

ogłaua lconkvrs na nauaytieli nastpjąqch pnedmiolów: 
;. angielskiego, towaroznawstwa, 

rachunkowości, matematyki. 
I 

ff' prawo jazdy kategori i C, 
ff' wiek do 35 lat, 
ff' praktykę w zawodzie kierowcy. 

Prosimy podać dokładny 
adres i numer telefonu. 

Z wstępnie zakwalifikowanymi 
osobami będzie 

przeprowadzona rozmowa. 

Informacji udziela i oferty przyjmuje sekretariat szkoły 

w godz. 11.00 - 13.00, tel. 31-61 ·45. 

Wszystkie osoby spełniające powyższe wymagania i chętne do podjęcia 
pracy w naszej firmie są proszone o jak najszybszy kontakt telefoniczny 

R· l328 

GZZ HERBAPOL 
w Gdańsku, ul. Toruńska lOa 

posiadają do sprzedaży 
n/w nieruchomo§d: 

1. Kwidzyn, ul. Plantowa - magazyn 
z budynkiem administracyjnym o łącznej 
pow. 2497 m2 oraz działka o pow. 10 120 m2• 

2. N owy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 
- magazyn o powierzchni łącznej 1944 m2 

oraz działka o pow. 1711 m2
• 

3. Braniewo, ul. Spacerowa 3 
- budynek parterowy o powierzchni 100 m2 

i działka o powierzchni 423 m2
• 

Wszelkie informacje można uzyskać 
pod nr. telefonu 31-36-31. 

32653 

pod nr tel. 43-64-57, 43-77-74. 

WYZSZA SZKOŁA BANKOWA 
decyzja MEN or DNS 3-0145ffBMn.l0/94 

SZKOLA BANKOWA 
BANKU STAROPOLSKIEGO S.A. 

ogłasza nabór na rok akademicki 1994/95 do 

ROCZNEGO POMATURALNEGO 
STUDIUM FINANSÓW 

na kierunki 

BANKOWOŚĆ * SKARBOWOŚĆ * 
w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym 

Dlaczego 
W ARTO WYBRAĆ STUDIUM FINANSÓW 

' Nowoc1.eSny program nauczania oparty na standardach międzynarodowych 
• Języki obce i komputery 
• Intensywny roczny cykl ksml~a. Olwierający perspektywy dalsrego rozwoju {pracy lub studiów) 
• Doświadczony 7.eSpół dydaktyczny 
• Nieo:lplalne podręczniki 
• Dla osób zamiejscowych możliwość zakwaterowania 
• Rekrutacja bez egi.aminów wstępnych 

Szkoła umozliwia kontynuację nauki na n roku Wyiszej Szkoły Bankowej 

ZAPISY I INFORMAC TE: 
Sekretariat Srudium Finansów przy Wyuzej Szkole Bankowej 
ul. Długi Targ 39/40, GDAŃSK, tel. 31-86-81 do 85 w. 51,52 

w godzinach 8.00 - 17.00 (pon.· pt.), 9.00 · 15.00 (sob., niedz.) 1:7641 

• erw1 
• komputerów 
• kopiarek 
• urządzeń 

biurowych 
Canon, Panasonic, 

AEG Olympia 

„ .i zapomnisz o problemie 

EłfEREST 
tel. 26-10-05, 26-11-05, 21-96-01 

fax 26-15-42 

R-1339 

OIIIS WINO-..
wim RQMit\11 Oil rlw lliUMillu -....-411 ......... 

Wftra9iria: 
-~ene5redrle, 
-daświin:zerie ~ na S/nMisiJJ 
~ z P,IXl'5l'm'(J'j. 

\'.l!!]a 11' *"'111 OOfflli! ,ar,r,;:ra:; 
. ~115Zi.1SdxMy, 
·k(J)ię~~i.w.wectwruy 

Cb'lmiifr,.... !Xldam:r 
,_ CJSllllY Sp.tu. ,.. .......... ,.DM11_ 

l<lll 

• LISTWY GR1.IWC7.I 
.. LOGIN .. 

• PODGRZEWACZE WODY 
• WENTYLATORY 
• GRZEJNIKI PANELOWI 

.,.,(ł STOMPEX ~'> 
Sopot , ul. 1 Maj a 30 

tel. 5 1- 17-50 
(8.00 - 17 .OO) 
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Temat cło konwersacii 

'11 
Na temat dobroczynności, ale i szkodliwości nadmiaru promieni słonecznych pisały

śmy na tych łamach wielekroć. Skórę należy chronić odpowiednio dobranym kremem z od
powiednim filtrem, ale myśli ... Myśli należy na słońcu otwierać. Na pewno zawiera ono tę 
potrzebną do życia witaminę optymizmu. Zadziwiający jest bowiem związek między sło
neczną aurą a naszym samopoczuciem, między kilkoma seansami w solarium czy na pla
ży a wiarą w powodzenie. Przy czym nie chodzi tylko o powodzenie u pici brzydszej, cho
ciaż nie zawadzi. .. 

Nieskrępowane poczucie swobody, niezależności i prawdziwego kontaktu z naturą. Za
pominanie o różnych przykrych i dolegliwych sprawach. Dystans. Ale jednocześnie zmniej
szenie odległości do celów, które wcale nam się na słońcu nagle precyzyjniej nie rysu-
ją, ale do których dochodzenie wydaje się łatwiejsze. Albo cele nie takie konieczne? 
Cała sztuka polega na tym, by kąpieli słonecznej poddać się z ochotą i rado
ścią, by uwierzyć, że wraz z jego promieniami spłynie spokój i dobry nastrój. 
Cieszyć się „pocałunkami słońca". 

Potrzebny jest na to - powiecie - urlop. Tak, ale potrzebna jest do tego 
przede wszystkim umiejętność znajdywania chwil tylko dla siebie. Nawet 
po pracy zdecyduj się na „skok" na plażę czy właśnie do solarium. Poda-
ruj sobie jednego i drugiego dnia dwie godziny na kontakt ze słońcem. Ty-
le wystarczy ze względu na te „szkodliwe" promienie, tyle wystarczy, by 
nagle zwykłe obowiązki i żal, że podczas tak pięknej pogody ty nie masz 
wolnego czasu, przestały być dokuczliwe i smutne. Słońce regenernje na
sze samopoczucie, odświeża myśli, jeśli tylko zdecydujemy się chociaż 
trochę je ogrzać. Bądź słoneczny - to znaczy wierz w moc przyciągania tyl
ko dobrych zdarze11 i ludzi. A reszta się ułoży - nie tylko latem! 

G.B. 

Warto· nie warto 

Pod gruszą 
Na urlopie najchętniej lenimy się. Programowo. Ale czasem też nadrabiamy zaległo

ści, głównie te towarzysko-kulturalne. Znam osoby, które układają plan: z kim się spo
tkać,jaki film zobaczyć, którą z kiążek przeczytać. Są tacy, którzy wakacyjną lekturę gro
madzą miesiącami, odkładając na stosik książki ich interesujące, pewni, że sięgną po nie 
na urlopie. Są jednak i tacy, którzy przeciwnie - niczego nie planują i zdają się „na ży
wioł". Chcą podczas wakacji robić wyłącznie to, na co przyjdzie ochota. Czasem, 
zwłaszcza gdy pada, a towarzystwo niezbyt udane, przychodzi ochota na książkę. 
W akacyj na lektura - zdaniem większości powinna być pogodna i lekka. Objętość na 
ogół nie gra roli, ale lepiej widziane są formy mniejsze, przede wszystkim zaś opo
wiadania, wszelkie zbiory drobnych form. Stanowiąc pewną całość, czytywane 
być mogą okazjonalnie, bez obaw, że się czytelnik pogubi wśród wątków i posta-
ci. Dobrze też czyta się latem biografie, pamiętniki, literaturę faktu. 

Szczęśliwie wybór jest duży, nawet w wiejskich bibliotekach. W miastach w 
ogóle nie ma kłopotu ze znalezieniem czegoś do czytania. Obok księgarń, kio
sków i stoisk z nowościami są tam kramiki z tak zwaną tanią książką. Nie za
wsze ofernją ,,remanenty", choć i tak bywa. Bywa też jednak, że poszperaw-
szy na takim straganie znajdujemy nowe, wspaniale książki i to - za grosze. 

Tak właśnie trafiłam ostatnio na opowieść „Konstanty, syn Konstan
tego". Rzecz o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim pióra jego córki, 
Kiry, przypadnie do serca i gustu każdemu, komu bliska jest twórczość 
Gałczyńskiego i kto ciekaw szczegółów jego pogmatwanego, przed
wcześnie zakończonego życia. Biograficzna opowieść, której autor-
ką jest osoba tak bliska bohaterowi jak rodzona córka, zawsze ma 
pewien rys, nieobecny w biografiach pisanych przez „badaczy ży
cia i twórczości". Badacz, nawet ten oardzo emocjonalnie zwią
zany z postacią, którą wypadło mu się zajmować, ba, nawet 
taki, który swego bohatera znał osobiście i był z nim na 
przyjacielskiej stopie, zawsze pozostanie człowiekiem z 
zewnątrz. Członkowie rodziny w roli biografów nie są 
natomiast w stanie zdobyć się na pełen obiektywizm 
i chyba nie muszą. Nikt od nich tego nie wyma-
ga. Cenimy sobie natomiast pewną intymność 
i opowieści oraz prawdziwość w tej bardzo 
osobistej, tyczącej prywatności warstwie. 
Naturalnie, więzy rodzinne, ułom
ność pamięci, sentymenty sprawiają, 
że się - świadomie lub podświadomie 
- coś przemilcza lub uładza. Dzieje 
się tak zwłaszcza wtedy, gdy autor 
biografii sięga do lat, gdy sam byt 
dzieckiem i z tej perspektywy pa
trzył na rodziców i wszystkie spra
wy ludzi dorosłych. Ale co z tego? -
chciałoby się zapytać. Nawet jeśli Ewa 
Curie w swej pięknej książce o matce, Marii Skło
dowskiej-Curie, celowo lub bez intencji coś przemil-
czała, rysując portret uczonej zbyt jednorodną kreską, to przecież książka jest piękna, a za
warty w niej obraz czasu i dokonań - pasjonujący. Podobnie z książką Kiry Gałczyńskiej. 
To nie jest biografia naukowa. To książka - wspomnienie, to książka wzruszająca i cieka
wa. Nawet dla tych, którym się wydaje, że o poecie wiedzą prawie wszystko. Po tej lektu
rze będzie im jeszcze bliższy. 

A.J. 

Coś ekstra 

Warzywny półmisek 
Składniki: 250 g groszku w strączkach, 

250 g szparagów, 200 g małych pomidorów 
(crereśniowych),150 g kolb kukurydzy z pu
szki, 200 g ziarenek kukurydzy z puszki, pę
czek rzodkiewki, 200 g żółtego sera, 100 g 
czarnych oliwek, 50 g orzechów włoskich, 
200 g szynki, pół kurczaka z rożna, 1 OO g 
wędzonego boczku, kilka listków zielonej 
sałaty, 250 g śmietany, 3 łyżki musztardy. 

Aforyzmy 
Karola Irzykowskiego 

* Strasznie mi niegdyś imponowali ludzie, 
którzy mi nie odpisywali na listy; uważałem 
ich za jakieś wyższe istoty. 

* Nie bolą mnie te głupstwa, które już 
zrobiłem, tylko te, które mam jeszcze zrobić. 

* ,,Lepiej jest z mądrym zgubić niż z 
głupim znaleźć" - mówi przysłowie. Ale 
najgorzej jest z głupim zgubić, a to się dzieje 
najczęściej. 

* Głupotę można by wytrzymać, gdyby 
nie była ponadto jeszcze napastliwa i nie 
posługiwała się niektórymi chwytami 
mądrości - w czym mądrość nie może się jej 
odwzajemnić. 

* Natura jest tak bogata w próbne 
kombinacje. Np. słoniowi dała rękę w trąbie, 
a rogi w kiach, skorkowi rogi z tyłu w 
kształcie nożyc, małpie dała piątą n;kę w 
ogonie. A jednak nie skombinowała żadnego 
stworzenia takiego, żeby mu jego organ 
płciowy służył zarazem do wojny lub obrony. 
Stąd można wyprowadzić daleko idące 
wnioski co do istoty seksualności. 

* Kot nie porzuca łapania myszy mimo 
wynalezienia pułapek. 

* Kara zwykle przychodzi w ten sposób, 
że wygląda jak krzywda. Bóg działa 
incognito. 

Ugotować groszek i szparagi. Szynkę, 
kurczaka, boczek, ser pokroić w kostkę, orre
chy grubo posiekać, Wszystkie jarzyny, mię
so i inne składniki ułożyć osobno, promieni
ście na dużym, okrągłym półmisk"ll. W środek 
wstawić miseczkę z sosem musztardowym. 
Jeść na zimno, polewane sosem, można tych 
sosów skomponować większą ilość. 

Joga palców clloni (2) 

Lec 
Tydzień temu pisałam o leczniczym dzia

łaniu mudr - określonych układów palców 
dłoni. Indyjski jogin, Keshav Dev, opracował 
zestaw ćwiczeń jedenastoma mudrami. Za
leca ich systematyczne stosowanie, przy 
czym czas każdej powinien trwać 45 minut. 
Jeśli jest to niemożliwe, można czas ten 
podzielić na dziesięcio- lub piętnastominu
towe odcinki. W naszym pełnym pośpiechu 
życil} to ostatnie wydaje się bliższe realiza
cji. Cwiczenia można wykonywać w pod
czas jazdy tramwajem lub kolejką, w czasie 
spaceru lub nawet w pracy, gdy siedzimy za 
biurkiem i nic nas nie goni. 

Mudry nie dają żadnych ubocznych czy 
szkodliwych skutków, nawet jeśli są źle wy
konywane lub gdy stosowane są przy choro
bach, na które nie mają wpływu. Tym jednak, 
którzy dbają o swoją kondycję i często intu
icyjnie odbierają podszepty organizmu, pod
powiadamy je, uczą bowiem skupienia im<>
gą pomóc w tworzeniu równowagi 
psychofizycznej, a więc zdrowia. 

Piękny stół 

• p I 
Mimo ogromnych zmian cywilizacyjnych 

na świecie, tradycja przyjmowania gości, 
przygotowania potraw, dekoracja stołu nie 
zmieniła się wiele od czasu naszych praba
bek. Tak samo jak wtedy staramy się, aby 
stworzyć mity nastrój, aby jedzenie było nie
codzienne, a stół pięknie przygotowany. 

Dzisiejsze panie domu obywają się na 
ogól bez gosposi, w dodatku pracują, wiele 
godzin spędzają poza domem, nie mają na
wet czasu, aby zastanowić się jak najlepiej 
gości przyjąć, co i kiedy podać. Toteż przy
jęcia klasyczne zmieniają się teraz często w 
nowe formy: lunch, koktajl, lampka wina, 
które trwają krócej i pozwalają iść na drugi 
dzie11 przytomnie do pracy. 

Przyjmujemy różnych gości: rodziców, 
wujków i ciocie, dyrektora z pracy, paczkę 
znajomych, przyjaciółki od serca. Nie wszy
stkim odpowiada taka sama forma przyjęcia 
- stojąca lub siedząca, nie wszyscy mają ta
kie same przyzwyczajenia co do smaku po
traw i napojów. 

• 
MUDRA MUSZLI /Shankh Mudra/ 

• • 
1 
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Może jest więc potrzebny mały przewo

dnik: jak postępować, aby przyjęcie było 
udane, na co zaprosić - na obiad, kolację, 
lunch czy letnie barbecue w ogrodzie? Ile 
trzeba przygotować jedzenia i napojów, aby 
nie zdarzyło się, że goście stoją przy skrom
nym bufecie z pustymi kieliszkami w ręku, 
lub przeciwnie - potraw jest tyle, że trzeba je 
potem zjadać przez trzy dni. 

Najważniejsze pytanie - zaprosić gości na 
obiad czy kolację? W przypadku np. szefa do
brym wyjściem będzie obiad „służbowy", 
po którym będzie można spokojnie, przy ka
wie, omówić sprawy zawodowe. Ten posiłek 
nie musi być przeładowany potrawami, 
szczególnie jeśli to jest dzień powszedni i 
szefa czeka jeszcze praca. 

Dla starszych osób, rodziców lub wujków 
kolacja nie może być zbyt późną porą, mo
gą czuć się po niej zmęczeni, senni, przeje
dzeni, no i bać się wracać wieczorem do do
mu. Lepiej więc zaprosić ich na wczesny 
obiad, ale poświęcić im cale popołudnie, aby 

Razem złożone ręce przypominają mu
szlę. Cztery palce prawej ręki obejmują 
kciuk lewej. Kciuk prawej ręki dotyka wy
stającego palca środkowego lewej ręki. 
Należy pamiętać, by palce, dłonie, nie by
ły napięte. 

Mudra Muszli wpływa leczniczo na do
legliwości krtani, ćwiczona regularnie 
może przynieść wzmocnienie i polepsze
nie głosu, zwłaszcza gdy dołączy się do te
go wyśpiewywanie głoski „OM". 

GEST WIEDZY /Gyan Mudra/-+-+ 
Czubek kciuka i palca wskazującego 

lekko stykają się, pozostałe palce pozo
stają wyprostowane, nie napięte. Ta tak 
prosto wyglądająca pozycja ręki jest w 
stanie rozwiązać wiele problemów zdro
wotnych. Poprawia pamięć, polepsza moż
liwości koncentracji i wzmacnia ducho
wo. Powoduje rozluźnienie psychiczne i 
duchowe. Pomaga przy bezsenności, przy 

I ow 
I • gosc1 

nie odczuli, że gospodarze spieszą się i cią
gle patrzą na zegarek. Starszych gości nie 
można zapraszać w ostatniej chwili, muszą 
oni mieć czas na przemyślenie propozycji, 
przygotowanie się, bo często takie spotkanie 
jest dla nich ważną i niecodzienną sprawą. 
Chęć zaproszenia można zasygnalizować pa
rę tygodni przed terminem, ale potwierdzić 
trzeba najpóźniej tydzień przed spotkaniem. 
Dobór potraw musi być przemyślany i dosto
sowany do wieku i stanu zdrowia gości - któ
reś z nich może mieć cukrzycę, nadciśnienie, 
problemy gastryczne lub nerkowe. Z tego 
też powodu goście powinni być zróżnico
wani wiekowo- młodzi czują się lepiej sami, 
starsi państwo bawią się dobrze w swoim 
gronie. Oczywiście inaczej to wygląda.jeśli 
urządza się przy jęcia rodzinne, bo często jest 
to rzadka okazja zgromadzenia przy stole 
wszystkich pokoleń. 

Bożena żakowska 

depresjach, przy nadciśnieniu. Ta mudra 
powinna być szeroko praktykowana, gdyż 
pogłębia ona działanie innych mudr. Na
leży w tym miejscu powiedzieć, że z tak 
ułożonymi dłońmi w licznych rzeźbach 
czy rycinach pokazani zostali filozofowie 
i mędrcy Wschodu, m.in. Budda. 

Cdn. za tydzień. 
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Termoregu ac'a 
Pocenie się, szczególnie latem.jest rzeczą 

normalną i naturalną, niezbędną funkcją pra- • 
widłowego działania organizmu czyli ter
moregulacją. W czasie upału lub dużego wy
siłku fizycznego temperatura ciała 
podniosłaby się niebezpiecznie gdyby nie 
pocenie się. 

Na powierzchni ciała pracują 4 miliony 
grnczołów, które wydzielając pot i wilgoć 
utrzymują prawidłową dla człowieka tem
peraturę 37 st.C. Z każdym gramem potu 
znika O ,6 kal., w czasie spoczynku człowiek 
może wydzielić 0,5 litra potu dziennie, ale 
podczas bardzo dużego wysiłku ta ilość mo
że wzrosnąć do I 3 litra dziennie, a w warun
kach ekstremalnych nawet do 1 litra na go
dzinę. 

Pot zawiera 90 proc. wody, kiedy się two
rzy jest prawie bezzapachowy dopiero po 
wymieszaniu się z bakteriami jego zapach 
robi się nieprzyjemny. Bakterie na po
wierzchni skóry są bardzo aktywne, atakują 
one i pochłaniają wodę w pocie. 

Wszelkie dezodoranty przeciwpotowe są 
więc przede wszystkim bakteriobójcze, ma
ją także składniki absorbujące i maskujące za
pach potu. Na rynku jest wiele dezodorantów, 
których powinno się używać w zależności 
od tego jak człowiek się poci. Jeśli umiarko
wanie - wystarczy dezodorant zawierający 
środki bakteriobójcze i antyseptyczne. Nie 
zmniejszają one ilości wydzielanego potu, 
ale eliminują jego zapach. 

Nadmiernemu poceniu może zapobiec 
,,mikrokapsułka", która przenika do gruczo
łów gdzie pot sic tworzy i tam się rozpu
szcza. Ma ona działanie bakteriobójcze, czę
sto jest bezzapachowa. 

Przy wrażliwej lub depilowanej skórze 
nie można używać dezodorantów alkoholo
wych. które ją podrażniają, chociaż dają wra
żenie świeżości w momencie użycia. Dobre 
dezodoranty do skór wrażliwych są bez alko
holu, ale są bogate w środki nawilżające i 
tłuszcze, barierę ochronną dla potu. 

Sole aluminium w kremach przeciwpo
towych tworzą ,,korek", który likwiduje wy
dzielinę gruczołów potowych. Kremy te wy
starczy aplikować co 3 dni. Nie powodują 
podrażnień nawet na wrażliwej po depilacji 
skórze. 

„Kapturki zapachowe" wyposażone w 
różne składniki aktywne zamykają moleku
ły odpowiedzialne za pot przed jego wydzie
leniem się . Ta metoda sięgająca do źródła 
respektuje wszystkie naturalne mechanizmy 
pocenia się. Firmy produkujące tę nowość: 
Lancome, Vichy, Klorane zapach potu za
stępują zapachem herbaty lub ziół. 

Talki i pudry perfumowane absorbują wil
goć ciała, wygładzają skórę, a mydła mięto
we odświeżają ją i „zabijają" nieprzyjemny 
zapach. BŻ. 
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Hurtownia Drogeryjno·Kosmetyczna 

ogłasza specjalną ofertę wakacy,iną 

· nąjnowsze pasty Colgate · Total . 50 ml i 75 ml z rabatem 2 % 
· pasty Tartare duo pack z rabatem 25 % 
• TIX. VIZIR, ARIEL worek tańszy o IO % 
· pieluszki Liberro z gratisową paczką podpasek Libresse 
· mydło Dove 100 g + 50 g gratis 
· artykuły Levera po niskich cenach 

(OMO 2 kg z cifem, LUX 4 + 1, Impulse, Axe}, 
• proszki -E" premiowane mydłem Lulcsja 

oraz 4000 pozycji w cenach fabrycznych 
(Lechia, Lever, Procter i inne). 

Stosujemy upusty za platn_9ść ,ot6wk1 I dowozimy towar do odbiorcy. 

UWAGA: 
Najnowszy "E" Color już w sprzedaży!! 

Zapraszamy od 7.00 do 16.00 w soboty od 8.00 do 13.00 
tel. 31-22-91, Chmielna 73. 2sooo 

. "" . . . 
, ,,., I\'< ~ ~)\. 
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SCAH'l'BCH MEBLE 

®cfl 11 Utlep®Gl ®~ [?o 

KUCHNIE FIRMY 

~ 
Gdańsk, ul. Chmielna 74n6, tel. 31-37-01 
Gdańsk-Wrzeszcz, Dom Towarowy „SEZAM" I p. 

~11wmr~Afł~i:.:~;:;::;~~7$.~~-- .; ~~~fomtt~f~~~7~~~~~=:~·· _· ~z~1i•t~• 
A-359 

GDAŃSK 
.CHltM 

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

ZAPRASZA KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE 

SKLEPÓW, BARÓW, 
PIZZERII, RESTAURACJI DO NOWO OTWARTEGO SKLEPU Z WYROBAMI FIRMY 

I\ CE:Vl1lU.\t ILl\DWlff.\1 GDA.VSK·CHEL\f, ul. CIESZY.VSKJEGO (k. kościoła) ZABAW 
OFERUJĄC ARTYKU&Y: 

• szkolne • papiernicze • piśmiennicze • biurowe ". HURTOWNIA ·souo" GDYNIA, ~Cl't .. 
<"'0().'() OPATA HACKIEGO 12, oP"-_..,cf.• GODZINY OTWARCIA 12.00 - 19.00 J 

W SOBOTY 11.00-15.00 tel. 32-78-00 w. 251 {i). . TEL. 23-12-25 f,,fi- o1P · 
~~Ą'J'(· .~, f~ 

ZAPUASZA.\IY RÓW'.'.IEŻ DO HURTOW~I PATRONACKIEJ FIRMY HERLITZ 
GD.·.\"OH'l' PORT, ul. Snieżna 1 (bt>('zna !tiar. Polskie)) t eJ. 43-71-3 7 

Vti) .,.'(. 

NIE MOŻESZ PRZYJECHAĆ ZADZWOŃ 
MY PRZYJEDZIEMY OO CIEBIE 19'140'• lV SPRZEDAŻY RÓJł'NIEŻ GAUNTERIA łAZIENKOlVA 

Sie szukaj ZD)1 daleko! -
Blisko Ciebie jest YS{l1Biale • powietrze, c11-sta 1:odl oraz moc atraktji! 

t~- ~~~ - .u~, 
Zaprasza su•oicb miłych gości oo Kaszubskiego Kompleksu 
łf)poczynkou·ego "Burczybas" u• Dzierżqżnie k. Kartuz. 

w~ ~O@Jowe w _mmych tenninach Już od 7 lipca. 
Dla m!odz.iezy CAMPlliG I KATEGORII, czyste jezioro i tereny rekreacyjne. 

![lf_gqnacie I sprzedaż skierowań: 

GDAŃSK, ~=S. tel. 31-48-16, 31-12-15 DZJERW.'10, tel. 81-26-56 . ~-
* gabinetowe * pracownicze 
* komputerowe * krzesła 

* fotele 

81-388 Gdynia, ul. Swiętojańska 120/8 
tel. 20-67-17, tel./fax 20·28·64, tlx 054135 

ZAPRASZAMY DO SALONU SPRZEDilY! 
KOPIARKI I TELEFAXY 

DRUKARKI KOMPUTEROWE 

ano 
AUTORYZOWANY DEALER. SERWIS 

TELEFAXY 
APARATY I CENTRALE TELEFONICZNE 

• ason1c Pa 
POJEMNOŚÓ OD 1/2 DO 144/288 

NIEZAWODNE I OSZCZĘDNE 
KSEROKOPIARKI 

s ARP 

@lek LEK POLSKA Sp. z o.o. 

producent i dystrybutor leków, parafarmaceutyków 

GDAŃSK 
WIELKI MŁYN 

BOX54 
:: :-- _ :: J.c:IV{. KOMANDOR 

I kosmetyków poszukuje do działu parafarmaceutyków 

PRZEDSTAWICIELA - AKWIZYTORA 
Do działu promocji asortymentu 

(Plantex, Venitan, Trienyl, Persen, Sanosan) 
na terenie województwa gdańskiego 

Od kandydata wymagamy: 
średniego wykształcenia farmaceutycznego, własnego samochodu, 

pełnej dyspozycyjności, zaangażowania i lojalności 
W zamian oferujemy: 

atrakcyjne wynagrodzenie, ciekawą pracę dającą możliwość awansu 

31-84-42 w. 382 

GDAŃSK 
'GILDIA' 
BOX !02 

GDAŃSK 
• PRZYMORZE 
EXTRAOOM 

ul. BAżYŃSKIEGO I 
52-04-19 

.__.~ AUTORVZOW ANY PRZEDSTA W1CIEL 

GDAŃSK - WRZESZCZ, ul. PRUSA 2, 41 - 80- 86 

~ DRZWI SUWANE DO SZAF 
~ ZABUDOWA WNĘK 
~ DOWOLNE WYMIARY . 
~ NAJNIZSZE CENY - RATY 

ODPISZESZ TO OD PODATKU 22637 

BIURO HANDLOWE 
Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 10 

tel. (0-58) 48-39-88 

GDYNIA 
SKWER 

KOSC!uSZKJ 13B 
20-59-58 

PR.lIBZCZ GDAŃSKI 
ul. CHOPINA 36 

82-20-71 w. 893 

'ICll!W 
ul.WĄSKA2 
31-37-84 

-

PROMOCJA! 
WAKACYJNA 

,ZENITH 
DATA SYSTEMS 

Korrl)l..łety Z-SELECT 100 - 'Z7 kc>'lf,guraq1 I m ,n . 

ZENITH 486DX2-66 
- W CENIE SKŁADAKA! 
486DX2-66MHz Intel, 4MB RAM, HDD 540MB. 
FDD 1 44, SVGA VL accełerator, klawiab.Jra, mysz 
oprogr„ MS-DOS 6.0, Windows 3 1 

3 lata gw..-anc:,, cena 1650 USD = 

37.960.000,-
Seria notebooków Zenilh. min 

NOTEBOOK-PEN BOOK 
IDEALNY OO PRACY W SIECI' 
466DX-25MHz, 4MB RAM, HDD 120MB, karta Ethernet 
oprogr MS-DOS 6 O, Novel 3 11/2 20. Oient 
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Windows for Workgroups. MS for PEN Comput,ng 
cena· 1ggg USD " 

45.900.000,- \".,I 
(Ceny bez VAT, wg aktualnego kursu USD) \;.t:..~s\\l. ,. 

OC S.C. Sopot, al. Niepodległości 659 
tel.w 5113 71, tel. 51 .(9 OO 

kontakt Andrzej Bąk R.701 

Podania z życiorysem prosimy nadsyłać w terminie do 10.08.94 

Lek Polska Sp. z o.o. t!fj} 
05-800 Pruszków ul. Grunwaldzka 39a 

I 
PRZEDSTAWICIELSTWO 

LUBELSKIEJ FABRYKI WAG 

ZAPRASZAMY KLIENT W DO SKLEPU FIRMOWEGO 

~ GD~TOJAŃS~44" . .· 

~ BONIFIKATAl·II 

HURTOWNIA 
Józef Ciomek 
poleca szeroki 

asortyment 

Ml~SA, 
~DLIN 

Kolorowe f o1be~ •druki sprz~daż druków ~ 
• rp VAT-owskich, 

~1b~mi; • wizytówki. firmówki, ulotki 
druk niskonakładowy reklamowe. zaproszenia, 
i wysokonakładowy teczki. galanteria biurowa, 

Bis 

MOPIK .. Okna 

kalendarze. broszury. 
• nadruk na przedmiotach: ~ 

Cna długopisach. itp) 
e nalepki. e tykiety. torby rek· 

lamowki. druki nietypowe, I 
• tablice reklamowe, ...,( 
• reklamy podświetlane 
• kasetony. 

włoska technologia 
profile ocynkowane 
dowolne rozmiary 
kolory wg życzenia 
fachowy montaż 

P1tedsięł,iu,5two Proo.Jkr y jno D • 
->land~~. ,~,w.o I ś~~= ki I 

Sopot, Łokietka 49 

konkurencyjne ceny 
krótkie terminy 

te1. 513312 Witryny 1 O l~t gwarancji!!! 

-+ domki najtańsze w Trójmieście 
-+ płatne w systemie ratalnym 

lub na kredyt 
-+ w Gdyni Wielkim Kacku, 

ul. Starodworcowa-Orna 
-+ typ zabudowy - nowoczesna 

wioska" całkowicie strzeżona 

BIURO SPRZEDA2Y. GDYNIA. ul. Sląska 35/37, pok. 324 
tel. 20 92 33 fax 21 13 04 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 

1 H A 

WIDMY WSZYSTKO 

~ Sphinx 
GLAZURA ŁAZIENKI 
>- ~ Gdynia, ul. 1 O Lutego 23, tel. 20-04-70 
f!i ~ Sopot, Al. Niepodległości 646, tel. 51 ·44·59 
~ a:: Gdańsk, ul. Grunwaldzka 85. tel. 41 -87-57 

u: Gdańsk, ul. Grunwaldzka 471 (teren IKEA), 
tel. 52-40·23 

glazura do za5to5owań profeeJonalnych 
COLORBOX, PROJEKT 2000 <~~> 
kolory i wzory na zam6wienie Indywidualne 

terakoty od 15x15 do 50x50 
5 lda5a ścieralności 
antypośli~owe kissy 8 
mrozoodporne 

BIURO: tel. 79-14-79, 79-13-45, fax 25--05-90 

KOMPLETNE 
WYPOSAŻENIE 
ŁAZIENEK 

• karetki ścienne i podłogowe 
• ceramika i armatura 
• kahiny i zasłony prysznicowe 
• wanny blaszane, akrylowe 
• akcesoria dekoracyjno 

-wykońtzeniowe 
• kleje i masy Cugowe - -8 ARDOM .EF 
~ -== 

Gdynia, ul, Św, W*iecha 7, lel 21,83.12 
~ 10. OO ,18. OO 

I KONSERW 
produkcji 
Zakładów 

Mięsnych 

* BRODNICA 
* GDYNIA 
* GRUDZIĄDZ 

Gdynia-Orłowo, 
pl. Górnośląski 
tel. 22-49-26 

28293 

KPUMiS 
zawiadamia, 

że po remoncie wznowił 
działalność hotel •DIII" 

przy ulicy 
Dąbrowszczaków 37 

(dojazd od ulicy Czarny Dwór). 

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

30111 Zapraszamy 

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32··50-80, 32-70-94 



OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA 

Str.12 

·PRZEDSTAWICIELI handlowych 
z samochodem BUS. Wysoka prowizja. Vista -
Gdańsk, Grunwaldzka216wgodz.12.00-15L 

51-65-70 JESTE$CIE młodzi, bez doświad· 
czenia, zadzwoocie, przeszkole!re nag 
AKWIZVTORÓW zalnxfn~. 20-62~ 

BYŁEŚ akwizytorem zarahialeś mało, u nas za
robisz dużo, 561-472 

CHCESZ zdobyć lepszą pra· 
cę? DeGard Institute Z?l)rasza na 
kursy: szkoła sekretarek, an· 
gielski dla sekretarek, kursy komputerowe 
savoir vivre w biurze. Zapisy: Gdy
nia, Wolrości 11 a, tel. 2ff-03-42 66417 
DUŻE pieniądze do zarobie· 
nla od zaraz, 56·14-72 11251 

FIRMA handlowa zatrudni 
pracowników, 561-602 2845511 

IVECO -zatrudni kierownika seiwisu, znajomość 
j. niemieckiego, 31-07-53 27755 
KAFELKARZY, 52-51-33 32fl65 

KRAWCOWE, brakarkę do pracy eksperta- ' 
wej spółka niemiecko-polska, zarobki powyżej 5 
mln/m-c, 25-35-31 28278 

OKAZYJNIE odstąpię zy. 
skowną działalność biurową 
• 35 ooo ooo, 53·14-46 74000 

PRASOWANIE garderoby 300 OOO,-dzien-
nie, 1el. 41-43-14, 51·54-59 67630 

PRZYCHODNIA specjali· 
styczna Stoczni SA Gdynia 
zatrudni lekarza stomatolo· 
ga. Tel. 27-18·49 31836 
STOLARZY, uczriów, Pruszcz, Głowackiego 
7 n1~ 

SUPER praca na sezon, 56-J~? 

UWAGA 200 osób z samochodami OSObowymi 
zatrudnię, 56-14-72 

ABSOLWENTKI szkól zawodowych zatrudnię do 
sklepu samoobsługowego. Gd';nia-Dąbrowa. tel. 38-
3&-89, 29-04-62 

28663 

ABSOLWENTÓW i maturzr.,tów zatrudni 1~ma han
dlowa, tel. 43-72 ·52 

28558 

AGENCJA współpracująca z zachodnim towarzy
stwem ubezpieczenklwym ogłasza naból kand'fda1ów 
na dorado5w uooz~eczeniowych. Mozlr.vość zdoby
cia nowego atrakcyjn~o zawodu. Wymagania: nie
karalność, wykształcenie średnie. Pisemne o1erty 
71421. Biuro Ogłoszeń, G:fańs~ Targ Drzewn~1 

AGENT reklamowy, 41-14-57, 41-40-55 do 59 wew. 
272 29170 
AGENT Celny · kurs, dla najlepszych praca. Tel. 39-
4343, 39-40-72 godz. 9.00 · 14.00 71253 
AGENTÓW ubezpieczeniowych, 47.99. 79 74m 

AKCJA wakatje, 43-::UO 71935 

ANGIELSKA firma wys~kowa poszuk~e chętnych do 
adresowania kopert (paska odchudzającego "Trim
lock'). Wys~amy zgłoszenie, informację. Dołączyć 
znaczkami 9500. Agencja Informacyjna 'Stanma', 
Głogów, skr. 99 R·1208 
APEKS • Agencja Nieruchomości zatrudni pośredni
ków i pracowników Gd.-WIZeszcz, ul. Matejki 6, 47-
02-55 27649 
ArGeo zatrudni brokera do pracy w biurze obrotu nie
ruchomościami, tel. 32-97 -34 

28660 

ATRAKCYJNA praca, tel. 5Hl7-24 66415 
BAR Bistro zatrudni kucharza, tel. 31-12-73 od to.OO 
do 16.00 32663 
BRUKARZA za1ru<lnię. tel. 21-81 ·98 70050 
CENTRUM ifl1ormatyki zatrudni pracownika z dobrą 
z~ajomością obsługi kompUlerów i z samochodem, 
43-22-11 w.132 

29318 

CIEKAWA praca, wysoKie zarobki, rówmez dla S1u
dentów. 41-40-22 w. 221 29165 
DARKPOL • sklep z perukami zatrudni młodą, wy
kwalifikowaną fryzjerkę. Wielki Młyn, Gdańsk. paw. 
29, ul. Podmłyńska 16 

29330 

OO prac w,ilończeniowych -układania glazury i su
chego tynku -zatrudnię. 41 ·22-48 71298 
DORADCÓW ubezpieczeniowych zatrudnię. prze
szkolę, 20-59-11 69991 
EKSPEDIENTKĘ do sklepu mięsno-spożywczego, 
0.5 etatu. Tel. 48·33-30, B.00 -17.00 

32658 

ELEKTROINSTALATORA zatrudnię, 32·55-42 29197 

ESCOM Computer zatrudni pracowników serwisu 
komputerowego i sprzedawców branży komputeroll'€j 
w lilii w Gdańsku Zgłoszenia: Gdańsk, ul. Kościuszki 
5, tel. (0-58) 484-474 R-132111 
FABRYKA Kottów 'Fako' SA Rumia.Janowo zatrud
ni z-cę Głównego Księgowego, tel. 7Hl211M%i136 

FIRMA za1nxlni dyspozycyjnycli, operatyNnych i do
śl'liaoczonycłi : -magazynierów, -kierowców kat. li, -
handlowców, - faldurzystki komputera. 01elty 29199 
w temiinie 7 dni od da1y ogtoszenia prosimy składać 
w Biurze Ogtoszeń Gdańsl:, Targ Drzewny 317 29199 

FIRMA zatrudni, 52-34--04 74761 
FREZERA narzędziowego i tokarza za1rudni 1irma. 
51-35-89 

24256 

FRYZJERKĘ damską zatrudnię, Wrzeszcz, Dmow
skiego 15 

71299 

FRVZJERóW, 41-57-1 O 1oon 

INFORMACJA o pracy! Kursy: komputerowe, 
sekretarek, 1<$ięgowości z możliwością pracy! 'Elec· 
troimpex' Gdynia.Chylonia, ul. Helslc.a 8, teł. 23-10-
98, 1ax 23.m() 

69861 

INWALIDĘ ze zootoościami manualnymi oo pra
cowni graficznej zatrudni ,Plexi1orm' Sopot, 
Grunwaldzka 11, tel. 51 -74-76 R-312110 

JESTI:$ młody, masz samochód, szukasz pracy, za
dzwoo, 22-48·50 do 19.oo 28246 
JEZELI chesz zarobić 300-400 tys. dziennie za
dzwoń, tel. 32-08117 28669 

KALETNIKÓW do szycia toreb zatrudni Przedsiębior
stwo Oktis Pruszcz Gdański, ul. Kottątaja 5 (boczna 
Mat~ki) 39·92-44 po 20.00 R·1341 

KELNERKI, 20-7™ 

KRAWCOWE zatrudnią, 21-44-38 

KUCHARZA zatrudn~. tel. 2D-9S-22 
69997 

31881 
KUCHARlY o dobrych kwalifikacjach i pomysłach, 
pracowników ochrony lokalu, pomoce do kuchni, mło
de i nieprzeciętne dziewczyny na kelnerki i barmanki 
zatrudni Restauratja 'Amazonka', Gdańsk-Oliwa do 
pracy na miejscu iw Hali OIMa. Tel. 52-25-11 29195 

KURS agentów ubezpieczeniowych. Najlep· 
szych zatrudnimy, tel. 24-82-43 747!J7 

MECHANIKA, kierowcę au1rbusu -emeryt, rencista -
zalrudn~. 53-57-28 2932611 

MGR farmacji po stażu zatrudnię, tel. 379-630 po 
17.00 

MŁODEGO elektryka -elektronika z uprawnieniami 
pomiaroW)TTll, pra.v,,:, jazdy, zatrudni przeds prywat
ne. 24-88~ 28314 

MOITTERA autoalarmów zatrudn~. 51-45137, 51-0:l
OO 74552 
MURARZ -złota rączi<.1- IX)trzebny, 22-40-23 74956 

MURARZA - kalelkarza zatrudnię, tel. 27-76131, po 
południu, 25·27· 18 28286 

MURARZA - cieślę zatrudnię, tel. 25-15-22, godz. 
11.00 -14.00 70108 

MURARZY, cieśli prz)imie finna. 56112·09 IX) 1kffi 
NIE trać czasu. Przyjdź - zaratiaj, 8.00 - 18.00, 51-
21-10 

27867 

NOWO powstała firma oferuje atrakcyjną pracę dla 
młodzieży. Najwyższe zarobki w Gdańsku, 32-~~ 

PIEKARZY · sclidnych piecowych i ciastowych oraz 
cukiernika zatrudnię - piekarnia, ul. Dworcowa 11, 
Gdynia 10064 

POSZUKUJĘ wspólnika do sklepu drzewnego, 56-
36-83 2918611 

PRACA w wydawnct,\ie - dział re~amy, 41-12-31 w. 
336 22941 
PRACA dla wykwalifikowanych pmszkolanek. Ko· 
rzystne warun~. Informacja 47-62-09 od 17.00 23985 

PRACA - atrakcyjna akwizytorów z doświadczeniem 
(praca stała), tel. 31-08-41 30116 

PRACA stała i sezonowa, ul. Piastowska 92 
B ~rzedszkołe) 11138 

PRACA stała i wakac~na, różnorodność ofert. Tef. 
43-72-52, 43-77-02 29328 
PRACA dla Wj1(walifiiowanych przedszkolanek. Ko
rzystne warun~. Informacja 47132-09 od 17.00 74754 

PRACOWNIKA działu handlowego. Wymagania: 
praktyka, podstawy obsługi komputera, do 30 lat, 41-
42-45 32852 
PRACOWNIKÓW działu reklamy zatrudni wydawnic
two. Tel. 47-65-20 (od 8.00 -10.00) 29190 
PRZEDSIĘBIORSTWO znanej firmy kosmetycznej 
zatrudni przeds~biorczego handlowca (również pa· 
nie). Wymagane: prawo 1azdy, łatwość nal'liązywania 
kontak1ów Kontakt Sopot - Grand Hotel -Szewcyk. 
11.07. poniedziałek godz. 18.00 - 21.00, 12.07. 'MO· 
rek godz. 9.00 -10.00 28662 

SM40DZIELNYCH stolarzy meblowych i uczniów za
trudnię, 79-11-77 

SERWIS Peugeota zatrudni mechanika - diagnostę 
oraz elektromechanika, Gdańsk, Reduta-lbik 5, tel. 
31-00-53 

A-1280 

SEZONOWA praca cła młodych, 224-850 do 1 ~iP.117 

SPAWACZA do warsztatu naprawy tlumików prz~
mę, tel. 53-29-17 

76061 

SP02YWCZO-wędliniarski zatrudni ekspe· 
dientki. Gdańsk, Jedności Robotniczej 2~7 

SPóŁKA z o.o. 'i'Mlort' w Gdyni, u. J. l'flśniewskie
go 27, tel. 27-e9-82, 27-89-05 ~lnie zatrudni spawa
Crf · ślusarzy na dobrych warunkach. Płaca prO'fliz)i
na 

SPRZEDAWCÓW do hurtowni i sklepów. Vista -
Gdańsk, Grunwaldzka 216 w godz. 12.00 -15.~58 

SPRZEDAWCY · sklepy męskie, 52-32·33 mu,1 

SPRZEDAL rajstop, dobre zarobki, 31-14-19, 31-98-
54 w. 303 71933 
STRACIŁEŚ pracę? To super! Zacznij od nowa w no
wej firmie, tel. 437· 702 

28557 

SZWACZKĘ, krojczego i technika odzieżowego 
zatrudnimy, tel. 41-80-55 w. 56 32859 

ŚLUSARZV -spawaczy - praca w W~herowie, tle. 
22-09-40 (do 15.30), 24-88-66 28313 
lYNKARZV · akord, tel. 20-09-32 

69957 

WSPóŁPRACA z wydawnictwem, 41-12-31 w.~9 

WYSOKO wykwalffikowanych pracowników do robót 
dociepleniowych budynków, 51-90-05 2~53 
ZAKŁAD Rem. -Bud. zatrudni murarzy, szpachlarzy -
malarzy. Możlmość na S1a!e. Teł. 24-26-18 70070 

ZAKŁAD rem.-bud. zatrudni murarzy, szpachlarzy -
malarzy. W. Gorący. Gdynia, Adm. Unruga 49 El10. 
Pon. -sob. 18.00 -20.00 70075 
ZATRUDNIĘ 1ryzjerkę i uczennicę, 1ef. 71-11115 po 
19.00 70077 
ZA TRUDNIĘ elektromonterów przy budowie linii 11 O 
kV i 15 kV. Wiek do 40 lat, praca w delegaci. Teł. 24-
14-40, 9.00 -15.00 

ZATRUDNIĘ księgową w zakresie księgowości han
dl!Yllej, tel. 82-20-71 w. 177 po 20.00 

ZA TRUDNIĘ: murarzy, tyn~arzy, cieśli, opera1ora 
agregatu tynkars~ego. Hala Targowa. PB 'Kombud' 
Starogard Gd., tel. (0139) 249-33 27502 
ZATRUDNIMY pracownilów w zawodzie: -złllojan, • 
elektryk budov.iar.y, - montażysta konstrukcji stalo
llJCh i lekkej obudowy. Polsko-szwedzka Spółka 
.Waza' Gdynia ul. Hutnicza 42, tel. 71-29-37, 71-10-
25, 1ax 71-2l-13 28133 
ZATRUDNIMY osobę po maturze, 56-10-48 32666 

ZATRUDNIMY murarzy, tel. 25-22-24, 8.00 -1;;1 

ZLECĘ krojenie materiału, 41-63-77 71938 
ZLECĘ tynkowanie hali targowej. Wiadomość Hala 
Targowa PB 'Kombud' · Starogard Gd., tel. 24i~ 

ZNANA firma z Gdańska, branży ogólnobudowlanej 
i aranżacji wnętrz J:OS?ukuje kosztO!'YS8n• 
t6w z kilkuletnim doświad· 
czeniem budowlano-oferto· 
wym. Poważne ofelty prosimy JJZes~ać pod oo
res: skrytka pocztowa 9, 81-570 Gd';nia, dopisek 
01erta, tel. 31-09-55 

i~~i\~!~:.e~~;,ti14 
ABSOLWENTKA skandyna'llistyki, język angielski, 
komputery, prawo jazdy, paszport, samochód, do
świaoczenie w pracy recepcyjnej na statkach podej, 
mie l)'llcę, 41-56-32 

ADIUSTACJA, korekta, 26-38-25, 21 -77-60 74912 

CHAŁUPNIClWO, szycie prz)jmę, 51-04-80 85294 

ELEKTRYK· rysunki w AutoCAD-zie, tel. ~ 

TRZY uczennioo Hceum podejmą pracę, 57-92-L 

WSPóLNIKA - nocny lokal gastronollt:zny Gdańsk
Sródmieście. Oferty 74770, Biuro Ogłoszeń, Targ 
Drzewny 317 74770 

w:~~+i;: rn1 •. ~,rij~~ł'w\1tt~11i1 
"31-99·55 PRO-OMNIA, szybka f9Zedaż -
kupno · wynajem, mieszhnia, domy, lokale - 7 

·LEX mieszkania. domy, działki, tel. 22-45· 
50, 20-6145, codziennie do 18.00 31671 

'KANCELARIA Prawnicza "Nieruchomo· 
ści" -zaprasza. Gdańsk, Sw. Ducłia 53155, 31110-
52 (9.00 -15.00) -domy, mieszkania 29164 

2,7 ha pod budownictwo mieszkankiwe jednorodzin
ne w rejonie obwodnicy i ul. Starogardzkiej -ArGeo, 
tel. 32-97-34 28659 

20-71-96 TABOR Gdynia, Starowiejska 14, 
mieszkania, domy, lokale ufy1kowe, rodzierme dyżu-
ry arch1tekt6w 31901 

41-90-31 . "KORPORACJA Strzel· 
czyków" -

61 m kw. Cisowa, kom1ortowe, tel. I p, 20 tys. USD, 
tel. 22·06-42 69946 

GDYNIA centrum - działkę budowlaną 
(usługowo -biurową) sprzedamy, 21-7!t-71 65570 

KOMFORTOWE pół bi~niaka na Morenie 
sprzedam, 41-32-92 24784 

MŁYN bez urządzeń, 32-59113 68097 

ORŁOWO - komtortollJ dom wolno stojący 
220 m na działce 900 m, sprzeda pośredndwo -21-
88-02 31627 
SZEREGOWCE w budol'lie, atrakcyjna lo
kalizacja, 31-42-34 32667 
AGENCJA Pachniev.icz - Obrót nieruchomosciami, 
41-12-35 

A TRAKCYJNE oferty mieszkań, domów, maga
zynów, sklepów. Kuj)!IO - sprzedaż • IIJnajem. 
Lokum Ltd - Gdańsk, Rajska 12 (Salon 
Forda), 31-22-36 

10405/1 

ATRAKCYJNE, kolo Gdańska: dom, pomieszczenia 
magazynowo-produkc~ne okazyjnie sprzedam. tel. 
31-06-71 od 10.00 -16.00, tel. 84-73-32 29312 

A TRAKCYJNY domek mieszkalny 45 m kw. z ogro
dem, 20-01-61 70013 

DOM Chwaszczyno sprzedam, zamienię, 51-30-40, 
24·30-81 70262 
DOM całoroczny działki nad jezkirem, 22-20-37, 72-
82-57 65485 

DOM dwurodzinny pod Gdańskiem, 25-41-95, 20-56-
51 31824 

DOM z warsztatem -40 km za Gdańskiem, (0-58) 86· 
29-S5 

74722 

DOM stan surowy (duży) - Gdańsk-Siedlce sprzeda 
pośrednictwo, 51-27-64 

DOM w Czersku k. Chojn~. tel. 56-39-72 

DOM na terenie Trójmiasta, 31-22·36 

24249 

74535 

10405 
DOM wolno S1ojący, stan surowy · Złota Karczma, tel. 
56111-48 wieczorem 74920 
DOM, stan surowy -Orunia, 27-05-85 74549 
DOMEK letniskollJ nad Jeziorem Raduńskim, oraz 
Gostomie kom1ortowe sprzeda pośrednicoo,, 51-27-
64 24251 
DOMY -Tr~miasto i okolice, 52-76-86 74n812 
DZIAŁKA rekreacyjna nad Jeziorem Ostrzyckim, 500 
mkw., woda. elektryczność, tel. 51-78-45 74534 

DZIAŁKĘ budov.ianą 600 m, Siedlce, 47-02-2227650 

DZIAŁKĘ rekreacyjną, 5000 m, Zarnowiec, 47i"9ifi~ 

DZIAŁKĘ w szeregowcu Morena. Budapesztańska, 
32-S5-77 

71168 

DZIAŁKĘ budowtaną uzbrojoną 478 m w Wejhero-
wie-$miechowie, 710-968 · 65516 

DZIAŁKĘ budowlaną, 41-6346 74509 

DZIAŁKĘ letniskową nad Jeziorem Gostomskim 
sprzeda IX)średnictwo. 51-27-64 24250 

DZIAŁKĘ 650 m Gdynia, Unruga, 25-41-95, 20-56-
51 31825 

DZIAł.KĘ budowlaną 436 m, Clfcwo. 47--02·;= 

DZIAŁKI budowlane ładnie położone w Pruszczu Gd., 
tel. 84-73-32, tet. 31-06-71 od 10.00 -16.00 2931211 

DZIAŁKI nad ~ziorem, 78-32-40 

DZIAl:.KI rzemieślnicze (5,21 ha) w Lubiewie gmina 
Kolbudy 'Ewad', 41-43-59 22938 

DZIAŁKI rekreacyjne Koleczkowo, budowlane Boja
no, 27-08-45 49387 
DZIAŁKI letnisKowe Konarzyny, 20-97 -32 

69921 

DZIAŁKI boo:w.1ane i rekreal'fine, a~nie położo
ne 11 km od Gdyni, 24-06-09 68970 

OZIAł.KI budov,1ane · Osowa · sprzedam, 52·J~1 

DZIAŁKI budowlane Gdańsk-Klukowo, Radarowa. 
Wiadomość, 47-55-19 67156 

DZIAŁKI booowtane -Trójmiasto i akolM:e, 52·7~~ 

DZIAŁKI rzemieślnicze przemysłowe · Kokoszki, 
Osowa, 52-76-88 74771ll1 

KANCELARIA Meritum zaprasza, 24-88JJ32 

KIOSK typu ,Ruch' z lokalizacją w Gdańsku sprze
dam, tel. 57-17-32 74505 
MOSTY -atrakc)jny ry;wy oom, okazyjnie sprzedam, 
Gltfnia, Maląloiska 18 

65292 

NAR02NIK w budovrie · Morena, tel. 32~·22 74550 

NOWY dom Bojano tanio, 20-71-96 31908 
ODDAM w dzierżawę ponieszczenia 200 m na każdą 
działalność, 52-78-56 74709/1 
OKAZJA 112 bNźniaka 350 m, działka 500 mkw., wła
sność, zagosprxlarowany z komlor1owym wyposaże
niem i umet!owaniem (wszystko zacliodnie) w Rumi, 
~riie. tel. 31-01-50 7139311 

PAWILON 20 m w centrum Wrzeszcza wydzierżawię, 
53-74-00 

74738 

Pftt'NICĘ · Rotmanka, tel. 56-95-71 po 16.00 74730 

PóŁ domu, ogród, garaż - Gdynia-Orłowo, tel. 214-
445 

70004 

SEGMENT do wykończenia -Złota Karczma, 41 -94-
71 

71185 

SEGMENT do wykończenia - Złota Karczma, 56-34-
64 63099 

SPRZEDAM domek letniskowy w Kamieniu, tel. 25-
47-00 70017 
SPRZEDAM działkę booowlaną 1000 mkw. · Kosa
kowo, 79-14-18 69948 
SPRZEDAM działkę szer9aową, pełne uzbrojenie -
Wielij Kack, 29--06-72 

69000 

SPRZEDAM dom nad ~oorem w Boomwie, ~~@6 

SPRZEDAM dom z zabudowaniami gospodarcrtmi 
i działką w Borach Tucholskich. Józef Chabowski, 
Łącki Piec, 89-530 Sm:e, woj. bydgoskie 7411e 

SPRZEDAM - wydzierżawię biura, magazyny • 
Gdańsk, Są'llt. OM. Gdynia, Brariewo, 52-Jtł.i 

SPRZEDAM~ bfimaka w Roozie, tef. 51·55f615 

SPRZEDAM działkę. Karrień, 23-70-67 61E 

SPRZEDAM domek -Pruszcz Gd., ul. Lotnicza~985 

SPRZEDAM działkę letniskową z domkiem lub za
mienię na samochód, tel. 31-55-83, godz. 10·1~4743 

SPRZEDAM domek jednorodzinny 260 m kw. -Prze-
jazdowo, ul. Kasztanowa 3 74916 

' SPRZEDAM pav.ilon gastronomiczno-handlowy wraz 
z 11Jposażeniem w Kartuzach, tel. 41-32-16 w. 16 
w godz. 9.00 · 15.00 74954 
SZEREGOWIEC - stan surowy Górna Orunia, ładna 
lokalizacja, tel. 56-32·74 

74713 

SZEREGOWIEC · kompletnie wykończony, umeblo
wany, komfortowy, 43-08-50 po 20.0 71232 

ŚRÓDMIEŚCIE -działka szeregowa (tanio), są,ms 

TANIO sprzedam pawilon handlOl\'f w Kartuzach, 20-
10117 

ZIEMIĘ, 43-48-62 
• 

31760 

74596 

DUŻĄ żwirownię w okolicach Gdań
ska. Oferty 71215, Gdańsk, Targ Drze'llr.)' 1211/1215 

DOMEK do 300 milionów w woj. gdańskim. Ofelty 
74729, Biuro Ogłoszeń. Targ Drzewny 3n 74729 

MIESZKANIE do 300 milionów. Oferty 74729, Biuro 
Ogtoszeń, Targ Drzewny 317 7472911 

POSZUKWEMY domów, mieszkań 47-02-22 29648 

POSZUKUJEMY domów, mieszkań, 47-02-22 27630 

SPÓŁKA ,Waza' wybuduje 'pod klucz' domy na 
atrakcy(nej działce budowlanej w Trójmieście. 
Własciciel dziatki uzyska 
możliwość bardzo atrakcyj. 
nego odkupienia domu lub 
sprzedaży gruntu. Gdynia, ul. Hlrtni
cza 42, tel. 71-29-37, 71· 10-25 28113 

tc'J1btt>amcl)$i 
!l;iitttif7i·$p~ąz·'.~4\ftI%i~}F~ 
'FORD sprzedaż części, Gdynia, ul. Ch~ońska 
155, tel. 23-74-27 

126p · 9 000000, 41-75-03 

126p, 87 r., tel. 32·94·82 

24165 

74545 

74915 

1983 OPEL Kadett na bia~ch 1a~k:ach -2000 OM, 
53-02-38 74925 
AKUMULATORY,29-M3 31811 

CHŁODNIE samochodowe, l'lin
dy samozaładowcze, (0-58) 51-52-85 24234 
HAKI holownicze osobowe, dostaw· 
cze, Gdynia, Chwaszczyńska 7, Auto My~ia Kam~ 

HAKI holownicze Rumia, Grunwaldzka 
136, tel. 71-08-64 47167 

NIEMCY. Holandia tanie samochody, 22·47-
38, 0-90 502 783 61819 

POWYPADKOWE z belg,ij· 
skich firm ubezpieczen,o· 
wych. Fotooferta, 29·06-04 65102 

SAMOCHODY powypadkowe (Niemcy), 
41-48·54 

VOLVO nowe sprzedam, tel. 24-32-12 

ARO 1987, 41-26-51 

AUDI V132,8 E, 12.0991 ro~ 43-16-85 

84192 

15275 

74513 

74578 
BARKASA sprzedam, tel. 22-06-42 69947 

BECZKA kombi 80 r., sprzedam, zamienię, 53-~Ml 

BIG -Autohandel, pomożemy sprzedać każde auto, 
Gdańsk, Czamy Dwćr 12, tel. 53· 14-B2153· 17iL 

BMWlD.1987 r., srebrny metalik nieoclony. 41-52· 
22 W. 170, 0.0491232344626 76002 

CIĄGNIK C-330. tel. 83-89-27 
63989 

DOSTAWCZY Peugeot, 1990, maxi, diesel, 
2342-46 

FIAT Ritmo, 43-47-84 

FIATA Uno 45 S, 1993, 23-80-25 po 18.00 

FORD Aerostar Minivan 89, 22-33-48 

24463 

4939' 

68986 
FORD Fiesta 1,6 D, Xl.1984 · cena 65 OOO OOO. Tel. 
56-44-19, 12.00 -16.00 

n584 

FORD Scorpio GL, 1990, DOHC, bezwypadko
wy, 23-4246 

FORD Escort 1989 · sprzedam, tel. 20-33-55 61900 

FORD Transit 100, 2.1 • sprzedam, 56-88-27 74595 

FSO 1500, rok 1989, combi, 41-43-44 74909 

GARA.Z komfortowy -Sopot, Zamenhofa. 71-3~J&9 

GARBUSA 1969 · 9,5 mln· 82-32-87 
74937 

JELCZ wywrotka i skrzyn~wy z przyczepami -po re
moncie. Koparka K-408, cyklop, ciągnik C-360 z przy-
czepą. Tel. (0-55) 15-199, (0-58) 20-14·27 68771 

KAOETI kombi 1.6 D, 86 · 57-77-53 po 18.00 76012 

KAMf-JA · stan dobry, 56-83-71 32855 
KAWASAKI sprzedam -zamien~. 57-24-03 74927 

MERCEDES '79, Kadett '87, części VW · sprzedam, 
31112-41 w.114 74922 

MOTO - CENTER li, ku~si. sprzedasi samochód · 
maszwczasygratis.53-12-71 wew. 41 

J1114 

MOTO-CENTER 1 125p, 126p, Polo· 
nez, inne. Skup, sprzedaż, raty. 53-191\ 101 

NISSAN Maxima 3.0, 1991 · 20·24-30 

NYSĘ na części, 41-23-69, pon.-aw., 12-19 

PEUGEOTA 504 sprzedam, tel. 51-16-35 

™19 

74790 

7490f) 

POLONEZ Trud! '93. Gwarancja, zabudowa i alarm. 
Przebieg 11 OOO km, teł. 43·21-96, 43-20-91 R·125712 

POLONEZ 86, benzyna· gaz, 32-07-64 30173 

POLONEZ 86, benzyna -gaz, 32-07-64 

POLONEZ 1988, 52-02-36 

74551 

74904 

RITMO 1,7 diesel 83 sprzedam lub zamienię na 
malucha, 53-21-42 74518 

SAMOCHODY dostawcze, cięzarowe załatwię, RFN · 
41-24-30 2918412 

SIERRA 90 r. CLX bordo metalik, katalizator, c. 
zamek, alu 1elgi. Stanisław Grzywacz, Górki Zach., ul. 
Łowicl<.112 d/2. O;i~dać: Big Auto · Handel 74555 

SILNIK Bizona i przyczepę 6 t · wysoką, ~ 1 

SPRZEDAM tanio VW Jetta Xll.88, po wypadku -
bi.ie tabice. Pruszcz, Grunwalizxa 38, IX) 17.~514 

SPRZEDAM samocł1ód Renault Cio 1,816 V, teł. 24-
00-71 6567!J1 

SPRZEDAM~~· KosakCMO, 79-
14-18 

SPRZEDAM Fiata 125 combi, tel 41-58-38, po~f 

SPRZEDAM przyczepę HL - 8-tonową, wywrotkę 
oraz ootoniarkę BWE 600, S1an dobty. Lubichowo, ul. 
Słoneczna 10 a, tel. 85·266 74741 

SPRZEDAM Fiata 125p, rok 1979, 2 lata po 
wymianie blacharki, lei. 28-55-02 po 19.00 70036 

SPRZEDAM Audi 80, 1.9 ~sel. 1991, kolor czarny, 
348-409 Elb~g 

STAR 28chłodnia, 1988, tanio, 24-07-33 31867 
TANIO przedam Ford Aerostar - bus. Chevrolet 
Lumina -bus, Honda Cilic -osobowy, Jaguar, 32-40-
50 po 20.00 

TOYOTA Camry 2.2, 1992 -20-24-30 

IBABAITT A combi ~lnie, 22-11-23 

30119 

™18 

70002 

UNO 45 s, 1993, 16 OOO km, metalik, stan idealny, 
52-08-39 

ZUKA 1989 r., 277-958 

126p po wypadku, 57-01-77 

CINQUECENTO, 51-:,8-85 

; 

74749 

24482 

2917512 

67045 
DO remontu: Fiata 126, 125, Pokmeza, Mercedesa. 
32-99-66 71172 

FIAT Uno 1988 • 90, podobny, 234·329, 234·80l.i735 

FIATA 126 i 125p do remontu kupę. Tel. 24-88-47 od 
godz.19.00 -21.00 74~ 
KUPIĘ samochód do 150 mln, 53-12-71 wew. 
41 31113 
KUPIĘ dach, drzv.i, inne -Toyota Carina E, 29-fMJł 

KUPIĘ TaWlię 2-3-letnią, 53-81-21 po 15.00 74932 

SAMOCHÓD do 100 000 000,•, 53-02-
11/333 70983 

~$erwi~·mófo~ny 
"""AUTO·SZYBY. Sprzedaż - montaż. 
Gdyni~ $tąska 117. D~azd Podolską do końca 21 • 
74-"6 14943 

'"'"TŁUMIKI 'Walker' krajowe i dorabiane 
w.'g wzoru, 41-68-96. Gdańsk, Matemblewska 14, 
Krajewski 24940 

'""AUTO-SZYBY, Przymorze, Czarny 
Dwór 10, 53-49-98 

249'2 

'"AUTO • SZYBY • Jaan. Nowe, 
niższe ceny. Sprzedaż - montaż. Y#rzeszcz 
41-49-92, Kościuszki 8. Orunia, 39-02-20.;29 
wew. 230, Jedności Robotnicz~ 223 (Eltor). Gdy· 
nia, 20-49-77, Kapitańska 4 27629 

·AUTO·HAK, tel. 31-40·50 56656 

·AUTO-SZYBY, dachy uchyl· 
ne. Gdynia, 23-68·88 40287 

AUTO • GLAS GDAŃSK • 
szyby samochodowe -osobowe, 
ciężarowe, autobusy dostawcze. Szybki profesjonal
ny montaż, tacliowa obsługa, Oliwa, Grunwaldzka 
487, tel. 52-22-31, 52-28·14 R-o\6 
AUTO·GLAS „M & M" Szyby samo
chodowe. ~rzedaż -mon1aż. Gdańsk - Sródmieście, 
Siennicka 30140, 31-14-19 wew 329, 31·98-
54 28105 
AUTOGAZ, haki holownicze, 51-IM~ 

BLACHARSTWO • lakiernic· 
two ramowy system naprawy, znizka 40 %. Au· 
mia, Tairzańska20, tel. 711-829 ; ,7168 

CZĘŚCI • Renault, Peugeot, 
Citroen - ,lwadex' Gdańsk-Oliwa, Polanki 4, 
52-32-41 26878 

DACHY uchylne -montaż, 41-28-i197 

DIESEL - autoryzowany serwis, pompy 
wtryskowe, Siiniki 37-05-51, Stogi, Kępna 30~126111 

LAWETĘ wypożyczam, 41-24-30 3044411 

LA WETY przyczepy wypożyczam, 52-5%~ 

NAJTAŃSZE haki holowni· 
cze • montaż. Gdańsk-Orunia, Jedności 
Robotniczej 37, 39-40-28 70982 

PRZYCIEMNIANIESZ)łl, 56-51-li541 

WAŁY korbowe - regeneracja CM'USIM)' 
samochodowe. motocyklowe, wszystkie typy - eks· 
presowo. Ceny konKurencyJne. Łomianki Dąbrowa, 
Kv.iatowa 5, tel. W-wa 51-37-39 74952 
WYPOŻYCZALNIA "As" - Polone-
zy, 56·37-30 54981 

WYPOŻYCZALNIA "Tex" ; do
stawcze, mikrobusy VW, Mercedes, 41-24-30 30444 

WYPOŻYCZALNIA Żuków .Au
tomat". 52-45· 79 

WYPOŻYCZALNIA „Piast" oso
bowe, doS1awcze, 52-26-33 675()7 

WYPOŻYCZALNIA Żuków, 
57·61 ·94 70976 

WYPOŻYCZALNIA Nava 
samochodów dostawczych, 39-02-20 w. 224, po 
17.00 57-65-34 29180 

WYP01:YCZALNIA samochodów 
dostawczych. 41·39-24 30038 

WYPOŻYCZALNIA - osobowe, 
dostawcze, Polonezy, 29-03-59 65161 

WYPOŻYCZALNIA samochodów 
osobowych, 41-04-01, 41-16·93 28506 

WYPOiYCZALNIA dostawcrtch, 41· 
56-59 71111 

WYPOiYCZALNIA samochodów 
oostawczych, 47-99-24 44683 

WYPOŻYCZALNIA - osobowe, 
oostawae, 31-86-31 w. 50 rnm 

AUTOAlARMY szwedzkie Car Safe (od 2 300 
OOO, z montażem), 32-62-59 w. 1 O 19529 

AUTOHOLOWANIE, 71-45-55 ~ 

NAPRAWA samochodów ciężarowych. Matarnia 
Jesienna 5, tel. 47-56·30 68757 
SAMOCHODOWE instalacje gazowe, ul. 
Powst. Warszawskich 23, Gdańsk, 32-35-76 28895 

WYP02YCZALNIA -osooowe, lawety, 25-14-9fu9ss 

WYPOZYCZALNIA · 399-384 po 16.00 

1-POKOJOWE 40 M Gdynia, tel. 27-07-78 

2 POKOJE 31·22-36 

74787 

61856 

10403 

2-, l-POKOJOWE, Gdynia, sprzeda 'Astra', 2«3-63 
[11.00 -17.00) 31779 
20-14-03 "SZMIDT". Nie marnuj czasu. Je
steśmy najlepsi. Zadzwoń. Sprawdź. lnf~rmacje, 
zgłoszenia: 32-69-58. 01erty: 'Rynek N 1eru· 
cllomości" 2ea11 

20-14-03 „SZMIDT". Nie mar.iuj czasu. Je
steśmy najlepsi. Zadzwoń. Sprawdź. lnf~rmacje. 
Zg!oszenia: 32-69·58. 01erty: ,Rynek N1eru· 
chom ości" 28174 

3-POKOJE, Płyta Redłowska, komfortowe, tele1on, 
garaż, sprzeda 'Astra', 24-S3-83 (11.00 -17.0~,829 

51-53-19 DWUPOKOJOWE -Sopot 67057 
56-14-68 TRZYPOKOJOWE- Wrtomino, telef0\7061 

90 METRÓW we Wrzeszczu, 41-32-92 24769 

51 ·22·51 WOLIŃSKI - Pośrednictwo 
(10-17) -Sopot, Annii Krajowej 66 62186 

ANTIDOTUM sprzeda 67 m, M-4, tele1on, 
Zaspa, 41 ·06·9 2 2763514 

APEKS 47-02-22. Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Mat~ki 
6, 8.00 -18.00, sooota 9.00 -13.00 2763111 

GDAŃSKA Kancelaria Praw· 
nicza O. Koprowski-T. Krze· 
miński sprzeda M-3 (38), 2 pokoje, telefon, IX 
piętro -Zabianka. 41112-74, 41-50-47 (10.00 -17.00). 
Prowadzi: Krzyszto1 Pawlicki R-1306/1 

GDYŃSKA Kancelaria Praw· 
nicza. Kupno - Sprzedaż - Wynajem. Lokale. 
Nieruchomości, Swiętojańska 46, 200-126 28266 

ATRAKCYJNE mieszkanie 3 pokoJe, 70 m, telefon, 
nadbudowa, Grabówek, 27-08-25 61862 
A TRAKCYJNE duże mieszkanie z ogrodem, 20-01-
61 

CHEŁM· kawalerkę, 51-15-85 

GDYNIA -centrum garaż, 29-03-02 

JEDNOPOKOJOWE, 31-99-55 

70030 

70021 

54869 

KAWALERKĘ małą· Gdynia, $więtojańska, 23~~1 

KUP dwutygodnik 'Rynek Nieruchomo· 
ści" 2a111 

M-3 -Sopot-Brodwino -szyt,ko, 51-41-50 
67042 

M-3 z telefonem -Morena -sprzedam, tel. 47-98-76 
po 16.00 74933 
M-4 na łapie, teł. 57-37-88 -pawilon hardlO'll)'74517 

M-4, 63,5 -Morena. parter -430 mln -sprzedam, 31 • 
57-76 od 16.00 -18.00 74585 

MIESZKANIA sprzedam, 52·2Hl 

MIESZKANIE 62 m na Warszawsijei, 25-41-95, 20-
56-51 31823 
MIESZKANIE 3 pokoje, 80 m kw., Gdynia-Wzgórze 
Ma,,symiliana, tel. 31111-22 (10-18) 74529 

MIESZKANIE l-JX)kojcr«e, 60 mkw., kom1ort, tet. 51-
63-70 74521 
MIESZKANIE M4, 60 m z w.dokiem na las. Reda, u. 
M. Bucz.\a 29133 

NOWE trzypokojowe -Chełm, 39-07-96 74539 
OBŁU2E, trz)J)okojOll'e, garaż -sprzedam, tel. 25-35-
90 69919 
ODSTĄPIĘ delikatesy w bardzo dobry miejscu, tel. 
53-08-18 

2933111 

ODSTĄPIĘ sklep -Gdańsk, 20-01-61 
70029 

OKAZJA prosperujący tokal rozrywkowo -
gastronomiczny 142 mkw. (bilard;, flippery, gry -T'/, 
al~ohole. jedzenie) z całym wyposazeniem -pilnie, 
850 mln, 31-01-50 

71393 

PAWILON - labianka, przy deptaku wydzierżawię, 
sprzedam, 53-13-06 7451611 

RUMIA, 79 mkw .• telefon, sprzedam. 22·14-5928271 

SOPOT· dvl'Jpoko~we, 51-15-85 
74924 

SPRZEDAM dwupokojowe, od godz. 19.00 - 32-17-
73 

74726 

SPRZEDAM pal'liton hardowy w Gdyni.Chyloo~ tel. 
22-08-00 70041 
STRYCH, 570-779 

74540 

SWIĘTOJAŃSKA · lokal użytkowy sprzedam, 20-92-
06 

TRZYPOKOJOWE · Oliwa, Karpacka (52), po remon
cie sprzeda IX)Średnictwo, 51-27~ 24247 

,,, · w Kupno "' -,. 

"M·2, M·3, Gdynia pilnie, 22-25-10 66297 

'24-37·30 KUPIĘ!!! mieszkanie 31784 

'41-22-22 • KAWALERKĘ. dwupokt~ 

'52·57-05 -MIESZKANIE! 

2-POKOJOWE -zdecyoowanie 

2-POKOJOWE · zdecyoowanie, 31-99-55 

20-81-56 KUPIĘ mieszkanie 28251 

31 -99-55 JEDNOPOKOJOWE· ~lnie 54871 

32139-58 KUPIĘ mieszkanie, W'fnajmę lokal~ 

37-43-56 KUPIĘ mieszkanie!!! 

38-02-45 ·MIESZKANIE 
74563 

KARTUZY· dwupokojowe, 51-15-85 58298 

MIESZKANIE w Śródmie· 
ściu, I piętro, 1 pokóii cen· 
tralne ogrzewanie, 31-61~ 

SKL EP· dobry punkt, 248-538 
70008 

SOPOT -atrakcy~e miesz"'1nie kupię, 53if 

GARAZ -centrum Gdyni, 20-81 -56 70003 

KAWALERKĘ, trzypokojowe, 57-0~~ 

KUPIĘ mieszkanie, 21139-64 31805 

KUPIĘ dwupokojowe lub kawalerkę, 53-0:l-85 57345 

KUPIĘ dwupok~owe lub trzypokojowe, 51-15-~347 

KUPIĘ dwupokojowe do 270 mln, od godz. 1900 -
32-17-73 74725 
KUPIĘ mieszkanie 3-4 pokoje, cliętnie z ogródkiem. 
W rozlicz011iu moze być własnościowe M-3 (48 m) na 
Zaspie, 57 48-95 74918 

KUPIĘ, v,ynajmę mieszkanie, 52-2Hl 

M-2, 31 m -laoo.nka, Zaspa, 41-29-94 

M-3 Zaspa, 41-04-02 

M-3 Sopot -Gdynia, 52-13-13 

MIESZKANIE· 41·29-64 

2886811 

74727 

74528 

67157 

31087 
MIESZKANIE OK 300 mln zdecydowanie kupię, 53· 
78-65 

7453611 

ODKUPIĘ mieszkanie kwaterunkowe Sopot lub Gdy
nia centrum, 20-01111 70031 

~aJ=.zamiana·~ą 
"""'"'"HANNA!!! • 53.39.93 56· 
41-4Q -Lokum dla każdego. Y'J· 
naJem!!! -(bez l)'ov.iz/). Serzedaz! .. -
Pr~yjmuieme. bezpl!ltn1e!!! • Pil· 
nie!!! • Wszystkie · Mieszkania - Domy 
- Lokale. 53·0T-61, Kołobrzeska 42 E (falo
wiec -parter 11.00 • 20.00) 

""'""52-22-96 - MIESZKANIA • Natych· 
miast!}!· poszukuję 44385 

""""37-42-91 - "ARTUS" - Wynajem -
Sprzedaż - 37-43-56 - 'Zieleniak'· (10.30 -19.00) -
Najwięcej ofert!!! Zgłoszenia bezp'amel!! 74561 

'""'"417-368 • "LOKUM" • Sprzedaż -
\:'lynajem • Na,·więcej ofert!!! • 
NaJłaniej!.! Wrzeszcz - 'Rzemieślnik'. -
(10.00 - 1900) Zgłaszający • Bezprow,. 
zyjnie!!! • 48-26-57 71950 

"""41-90-31 "KORPORACJA 
Strzelczvków" • Kupno!!! 
Sprzedaż!'!! Wynajem!!. • Ob· 
sługa prawno·nofarialna!!!, Mi
szewsl(iego 12113, 9.00 -19.00, soboty 10 OO· JW9 
""56-27-32 WYNAJEM (zgtoszel'ia bez~at
ne) 11oa2 

""51 ·53-19 ARTDOM -kupno, sprze
daż, wynajem. Poszukujemy lokali 67059 

"'3743-56 MIESZKANIA poszukuję).lk2 
"20-36-22 J. Odrzywolska • Po· 
średnictwo kupno, sprzedaż, zamiana Gdy
nia, Władysława IV 34 B'5 (róg 10 IUlego) 65354 

"24-83-83 -SPRZEDAŻ!!I Wyna· 
jem!!! -"Astra", Ortowo, Klonowa 11 31765 

"31·99-55 PRO-OMNIA, SZ)łlka sprzedaż -
kupno -wynajem, mieszkania, domy, lokale 5486711 

"41-22-22 • KAWALERKI, dw'Jpokojowe-
go poszukuję 6815, 

"52-57-05 • MIESZKANIA. domu poszu
kuję 68757 

'20-23-94 POSZUKUJĘ mieszkania 31163 

'20-83-01 DOMENA. Gdynia, Sl',iętojań§~~ 

'20-98-93 KANCELARIA lnto • pośred· 
nictw Gdynia, Abrahama 10 31807 

·21-96·12 WYNAJEM 40292 
'216-222 BIURO Nieruchomości MK -kupno, 
sprzedaż mieszkań. Gdynia, Słowackiego 40 31588 

'38-02-45 ·MIESZKANIA poszuku~68$35 

'47-67114 nPOLSTAR"!!! - Mieszirnnia -
NierochofTI!lści • Kupno • Sprzedaż • 
WynaJem -zamiana!!! Kraj - Zagranica!!! -
Wrzesicz -Na Wzgóau 28 (boczna -JaśkO'II~ Doli
ny) 

48380 

'56-14-&'l AGENCJA Tom · kupno. sprzedaż. wy
najem 67058 

'51-15·85 • JODŁOWSKI POŚled· 
nictwo (prawnik), Sopo~ Niedpolegtości 753 57344 

2-4 MLN miesięcznie dam za najem mieszkania 
wTr~mieście 31-22-36 

20-JHa-COMAX 

20-71-96 TABOR 

1040.J/4 

24459 

31902 
21-09.95 -FORUM Sprzedaż, kiljlM, zamiana. 
Gdynia, Bema 6.11 = 
21-96-12 POSZUKUJĘ mieszkania 40291 

297-000. 25-33-00 BŁYSKAWICZNY!! 
wynajem pi;lloi, mieszkań, oomów, lokali. Z~oszenia 
bezp'a!ne! 65454 

41-01-38 ARGENT • Nieruchomo· 
ści 

27773 

41-90-31 PILNIE posiukuję mieszkania 66592 
41-90-31 PILNIE dwupokoiowe, fTZ)'rckoiowe 86591 

51-53-19 TRZYPOKOJOWE; Oliwa· turystom olf· 

najmę 67063 

20·67·40 POSZUKUJĘ 
mieszkania = 
20-78-78 RENT Wynaiem. PC62uku~my 
mieszkań 69743 
20·81-56 SPRZEDAŻ, wyna· 
jem Factor 28224 

200-611 • WYNAJEM mieszkań, 
biur, sklepów. Z~oszenia bezptame! 69852 

41-46-93 GEM -K~. sprzedaż. zamia
na, wynajem mieszl\ań, nien.dloroośd 276<6 

51-26-41 PoSREDNICTWO Akme, So
pot, Grunwak1zka 67/2 27856 

52-42·34 • "DOM" sprzedaż • 
kupno, wynajem 30101 

53·03·56 • POŚREDNICTWO. 
Mieszkania. Nieruchomości 
• Biuro Prawne Jakub Tekie· 
li. Przymorze, Dąbrowszczaków 13, 11.00 -1~7 

AGENCJA "Bank lnfonnacji". 
Gdynia, Kopemil<.119. Pośrednictloll · kupna - sprze
dał; -zamiirly nienuchlmości mieszkań. Caty kraj. 
Biuletyny. Doradztwo. wyceny, konsulting. Zaprasza· 
my11.00-13.00, 15.00-17.00 28211 

BIURO pośrednictwa· OO!ót mieszkan~mi. nie
ruchomościami -Zaspa, S1artowa 13 E, 56·99-
36 

17706 

CE F sprzedaż, kupno, wynajem mieszkań, nieru
chomości. lokali użytkOW'fch. Oliwa. Czyżewskiego 
38, 52·24-61 28868'2 

CENTRUM Nieruchomości 
zaprasza. ~a. Swtętojańska 91, 21-JM 

GEOBIS Agencja Nieruchomości Gdańsk. Dtu
ga 76, 31 -25-24, 31-48-51 W, 144 (9.00 -17.00~4838 

JEDNOPOKOJOWE - Przymorze -
sprzedamy, 52-51-33 

3286411 

MARIANNA. 23-74-0S 65550 

MERPOL klJJlno. sprzedaż, nieruchomości, 
mieszkań, 211·501 

20899 

POSZUKUJĘ sklepu Gdynia, $v.iętojań
ska, tel. 41-43-14, 51 -54-59 67640 

PRYWATNA szkoła pomału· 
ralna poszukuje sal, pomieszczeń na działalność 
dydaktyczną dla grup do 40 osób, mile wdziana sala 
na 120 osób, niekoniecznie w tym samym budynku. 
Kontak1: 'Artus", tel. 374-356 

A.R.G. Byczkowska & Góralczyk. Nieruchomości · 
kupno · sprzedaż · wynajem, 21 -95-42 21965 

DO wynajęcia 2pokoje, tel. 24-16-71 dogodz. j~ 

ELEWACJĘ budynku na reklamę - wydzierżal'limy. 
Administracja, Swiętojańska 56 70074 

FIRMA poszukuje lokalu ok. 1 OO m kw. - Wrzeszcz · 
Olr.va, 41-67-40 67050 

HALĘ do 600 mkw. oonajmę, 31-22-36 10402 

KUPIĘ, v,ynajmę mieszkania, 52-42-34 71014 

LOKATORSKIE, 4-pokojowe, 84 m ~N., ze s~aco
nym kredytem z telefanem w Grudziądzu zamienię na 
Gdynię 31)0kojowe z telefonem. Wiadomość, tel. 25-
47-10 

M-2 · wczasol'liczom, 57-87-51 

M-3 -Orunia odnajmę, 51 ·25-60 

M4 -Zabianka sprzedam, 52·76-86 

74930 

74746 

74776/1 

11 Jipca 1994 

MIĘSNO-spa~ -Wrzeszcz, Jeskinowa 13 - wy
dzierżaw~ 

NIEDUŻE oonajlrę · Stogi, 370-492 

ODNAJMĘ dom w Trójmieście 31-22-36 

ODN/ł.JMĘ dom -Orunia, 52-41-00 

ODNAJMĘ pokój, 56-05-88 

ODNAJMĘ na biuro 40 mkw, 1el. 57-29-02 

74798 

74531 

10403/3 

71182 

,71575 

74720 
ODNAJMĘ mieszkanie i pokój w domku w Brzeźnie , 
56-71-52 

74711 

ODNAJMĘ pomieszczenie warsztatowo-magazyno
we 175 m, 23-89-92 70047 
ODN/ł.JMĘ mies.ikanie, tel. 56-90-17 74592 

ODNAJMĘ mieszkanie dwupokojowe w centrum 
Wrzeszcza· 3 mln+ opłaty. Pła1ne z góry. Tel. 81· 
51-11 w.9 74911 
PAWILON tanio wydzierial'lię, 5648-49 

71184 

PAWILON handlowy 90 m na Przymorzu do 
wynaięcia, 51-35-SO, 56-38-05 63105 

PILNIE M-3, dolny Sopot· kupię, 52-7&-86 7477511 

POKóJ. 2-pokojowe wynajmę, 31-22-36 10406/3 

POMIESZCZENIA 42, 140. 380 mkw. x 60 OOO zam 
kw. przy Hali Gdynia, ScJon Meb!OVl'f -20-71 ~ 982 

POSZUKUJĘ pomieszcze~ 100 - 150 m na trasie 
Sopot· Gdynia, tel. 23-12·25 

31852 

POSZUKUJĘ dużego M-3 do wynajęcia lub 
podobnego (bez telefonu) w spo~oinym m·:~scu na 
trasie Sopot -Wrzeszcz, 53-69-70 74084 

POSZUKUJĘ loka!u na kancelarię adwokacką w 
centrum Gdyni. tef. 21-7946 611193 
POSZllKWĘ domku do wynajęcia nad jezkirem, 51-
32-76 67048 
PRZEDSIĘBIORSTWO posiada pomieszczenia 
biurowe do wynajęcia o powierzchni 102 m kw., w 
Gdańsku-Przymorzu oraz pojedyńcze pokoje o pow. 
17 mkw, tel. 53-29-51, 53-12·71 w. 13 30717 
SPÓŁDZIELNIA Mieszkaniowa 'Kamienny Potok' 
Sopot. Mazowiecka 14, tel. 51-98-83 wydzierżawi 
pomieszczenia magazynowo-biurowe o powierzchni 
150m 24238 
SPRZEDAM mieszkania, 52-42·34 

71015 

SPRZEDAM M-2 - Gdańsk, Rumia, M-3 · Wrzeszcz, 
Przymorze. Oliwa, Sopot, Gdynia; M-4 - Zabianka, 
Sopot, Orwa, Wrzeszcz; M-5 · Olr.va, Zaspa, 52-76-
86 

74774 

WEZMĘ w dzierżawę stałam~. te!. 81-69-27 70(04 

WEZMĘ w dzierżawę sklep · kiosk w Gdyni lub 
okolicach, tel. 23-73-76 

70060 

WYOZIER.!AWIĘ 70 m na sklep, biuro w centrum 
Gd',TI, tel. 20-67,85 66419 

WYNAJEM sali na: konferencje, zebrania, 
narady, szkolenia. Tel. 31·21-24 71920 

WYNAJMĘ magazyn 300 m · centrum Gdyni, 20-1 O· 
67 

ZAMtENtĘ dwupok~owe. 41 mkw .• z telefonem Oru· 
nia. ul. Turkusowa, na trzypokojowe większe, z do
Jjatą, teł. 51-38-13 

ZAMIENIĘ własnościowe 34 mkw., na niewtasno
śoowe powyż~ 60 mkw, tel. 47-10-82. 9.00 -j~~ 

ZAMIENIĘ kwaterunkowe 73 m, trzy PQ!',O~. ~ece, li 
p. -Wzgórze Maksymiliana na dwupokojowe z wygo
dami Gd},Tiia, Rumia, 710-880 

ZAMIENiĘ 3 fK!kofii + sluilxiitl<.a • na 2 r,;trofe. Wra
doirość poo teletooem 32--01-Sll \)) godz.16.00. N~
chętniei dzielnica Gd.-Siedl:e. 74740 

[)NAUKA , 
41-53-47 KOMPUTEROWE kursy 

ANGIELSKI. 41-59-82 
31393 

74542 
AutoCAD, Windows -kursy ko~e
rowe WM Centrum CAD, 47 ~-47 57849 

CREDO. Prawo jazdy, wszystkie kategorie, 32-
32·18 31373 

EUROSCHOOL: Liceum (1-111), podslawo
wa (0-8), priedszkole. 20-18-38 69689 

KOMPUTEROWE. 21-so-21 w. 33Jsa25 

KURS B. 567-215 
74755 

KURSY języka niemieckiego 
-specjalna wakacyjna oferta tła młodziezy, Izba Rze
mieślnicza. Gdańsk, ul. Prtma 1/2, tel. 31-64-41,s784 

NAJTAŃSZE kursy komputerowe, 38-42-
65 i 31 ·96·23 R-1289 

SKAB IT ind)widualne kursy komputerowe, 21 · 
98-76 ~ 

WEKTOR - indywidualne kursy korll)uterol\'€, 
31117-27 29187 
ANGIELSKI, trancuski. Doświaoczcny protesor, 25-
37-76 69951 
ANGIELSKI. Doro~i. 47!t-935 67626 
J. NIEMIECKI, 53-52·31, 17.00 -19.30 

74919 

KURSY komputerowe, księgowości, sekretarek, ma· 
szynopisania, szkoła sekretarek. BCt, 217-110 23268 

KURSY: księgowych, sekretarek, kasjerów waluto
wycli, maszynopisania. komputerowe. ODDK. 41·12· 
31, wew. 312· 313 28124 

KURSY: księgowości komputerowej. obstu~ kompu
tera, racuhnkowości, kasjerów walutowtch, sekreta· 
rek, maszynopisania. komputerowe. COOK, 41 -12· 
36, 41 -12-31, wew. 312-313 2812, 

NIEMKA -konwr.Ysacje -niemiedd, angiels~i. 52·11-
52 

PRAWO jazd)' 21-14-03. $iąska 35137 

PRAWO jazdy kat. B, 20-56-55 

76008 

61869 

69968 

PRAWO jazdy B · cena 1 550 OOO, 31-15·58, 32-41-
40 63115 
PRZEDSZKOLE w wakacje, 20-45-80 

611642 

fQUSlUGI 
tif Remont. • budowl. 
ANTYWŁAMANIOWE drzwi, zamki, 
tapicerka, drzwi harmonijkowe, 41 -45-92, Politech· 
niczna 9 

30117 

ANTYWŁAMANIOWE drzwi, kraty, 
blachy. Atestowane zamki, 56-2243 71000 

ANTYWŁAMANIOWE rolety, bramy, 
kraty, telAax 32112-51 w. 208. Piekarnicza 1 28533 

BALKONY zabudowuję, kraty, ogrodzenia. 
werand';, 41-12-44 70996 

BETONIARSKIE -lallJ, szamba, ogro
dzenia stropy wykonuję. 82-26-14 71139 

c.d.' na str. 14 

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ-BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w.127, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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!!/J!!g~ PPH POL.GRAVEL Gdjn/8-Chwsrzno, ul. MDdy1y 15, tB/.Aax 2144-24 
.J:łurtąw!lit!; PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWIYMI 

Gdllttk, ul. 11,tyr-*1 Pol-./ 71, tlll. .fU9.a 

Gcynla, ul Hutnlcu 18, tBI. ZJ-.31·21 
żwirownia w NOWYM BARKOCIYNIE, gmina Nowa Karama ,... taśmy 

,... blachy 
,... druty Pruszcz Gdański, ul. Gruf'/W8Jdzka 62, tBI. 82-22-16 oferuje do spriedaży po obniżonych cenach sezonowych: 
"'- pręty i tuleje 
"'- rury · piaski hydro~asyfikowane do zapraw i wypraw budowlanych, OEERUJEMYJ<OMPLEKSOWE ZAOPAIRZENIE... 

W ARLJNSIALACYJNE I SIECIOWE: 
· piaski (20 tys. zł/tona), mieszanki (35 tys. zł/tona), żwiry i grysy do betonu. "'- kształtki 

z miedzi Bliższych informacji udziela i zamówienia przyjmuje: 
Żwirownia, tel. (058) 86-38-55 * WODOCIĄGOWE 

* KANALIZACYJNE 
* GAZOWE 

• Biuro Handlowe w Gdańsku, tel. 52-39-41 28651 

-k CENTR. OGRZEWANIA 
* ARMATURĘ PRZEMYSŁOWĄ 

Nasza oferta w CENACH ZBYTU producentów została l'OZIDROna o wyroby: 
O KONECKICH ZAKŁADÓW ODLEWNICZYCH 

· włazy, wpusty, pierścienie dysta11SOwe, skrzynki. rury I ksztalU<I kanalizacyJll9, zasuwy burzowe samoczynne, osadniki deszczowe i syfony Gaigera 

O B JA W AR Ltd. BI A Ł Y STOK -poogm,wacze ełektr. pojemnościowe c w u (bojl&ry). podgrzewacze iednocze<paJoe przepływowe 
220 V. oł<apy naclwcheooe. 

O ZZSD "PREDOM-TERMET" Świebodzice 
poogaewacze gazowe przep!ywov,e jedno I w,ekx:zerpaln& (iunłlersy), kolty gazowe c.o. jedno- i dwulunl<cyjn&. 

ROZSĄDNI LUDZIE KUPUJĄ W TOMBUDZIEIII 

11WAZA II ZAPRASZA 
DO NOWEJ SIEDZIBY 

lYNIA 81 ·061 
I. Hutnicza 42 

I. 71 ·29·37 
71·10·25 

• 
• 

,,,,. ___ _ 
l 

~ 
waza 

ax 71-23-13 RUMIA ul. HUTNICZA GDYNIA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Drzwi wykonane są z dwóch antykoro· 
zyjnych, galwanizowanych płyt stało· 
wych o grubości 1,5 mm, spawanych 
punktowo z konstrukcją wzmacniającą 
z kształtowników o profilu „U" •• 
1. Zamek · niezawodny mechanizm z sied

mioma blokadami ruchomymi. 
2. STALOWE BOLCE blokujące o wytrzy- • 

małości 700 kg każdy . 
3. PRZECIWWYWAiENIOWE bolce stale. 
4. WIZJER panoramicmy 190'. 
5.ZAWIASY. 
6. ZASUWKA RIM LOCK dwufunkcyjna: 

bezpieczny łańcuch, wewnętrzny zamek. 
7. WSTAWKA teleskopowa z uszczelką do 

regulacji wysokości drzwi. 
8. NIEPRZEWIERCALNA tarcza stalowa 

chroniąca zamek. 
9. POKRYCIE DRZWI imttujące drewno lub 

w kolorze białym 

DYSTRYBUTORZY: 
Gdańsk, 57·07-80 ~Novel) 
Gdańsk, 56-27-42 Multex) 
Elbląg, 32-40:::_66 ( urtel) 

_...(i) 

Zniżki: 

WARTA-20% 
PZU - 15°A> 

HESTIA- 15% 
Gwarancja: 
24 miesiące 

ODDZIAŁ GDYNIA 
ul. Sląska 35/37 81-310 Gdynia 
tel. 211-916, tel./fax 211-729 

WITE 
SUPER-LOCK 

29666 

WYKONUJEMY: ~--~--~ .......... ~~ -
• HALE WG DOWOLNEGO ZAPOTRZEBOWANIA 

KOTŁOWNIE • GŁADKIE POSADZKI CEMENTOWE W TECHNOLOGII TREM/X 
• DŁUGOWIECZNE, TERMOZGRZEWALNE IZOLACJE PAPOWE MA TAKI 

ROZPOCZYNAMY: 
•wodne.parowe, olej, gaz, 18 - 10 ooo kW . 

', • projekt • dostawa • montaż • serwis '· 
O PRODUKCJĘ PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW SKl:.ADOWYCH DOMÓW 

TYPU WAZA ,e ponad 300 zrealizowanych inwestycji na bazie urządzeń VI E ~MANN 
• instalacje wod.-kan. i c.o. z pÓlietyłenu oraz ogrzewanie podłogoweREHAU O WYKONAWSTWO DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH 

TYPU WAZA 

PRZYJĘTE ZLECENIA REALIZWEMY •POD KLUCZ-. WYKORZYSTUJĄC 
TECHNOLOGIE SZWEDZKIE I ROZW~IA AUTORSKIE 

• zbiorniki paliwa, annatura ciepłownicza, kominy J 

le1.l;iTmli@:·~l-illii!iv-;fil!:itil 

s 
Hurtownia w Gdyni 

ul. Jana z Kolna 24126 

wydzierżawi 

Importer: 

- maszyn 
i urządzeń 

-
1surowców 
i stali 

- automatyki 
i armatury 
przemysłowej 

Dystrybutor firm: 

Dan foss 

Ges i pa 

M.E.G.A 

LEWA 

- automatyka do regulacji urządzeń 
chłodniczych i klimatyzacyjnych 

· nity Jednostronnie zamykane, narzędzia 

- elementy ruroci,Jgów 

- pompy membranowe 
ISS Clonus - automatyka kontrolna, liczniki 

ciepła "Com bimeter" 

SKF · łożyska 

PlTTARC - drut spawalniczy 

KRALL - pompy śrubowe 

wolne powierzchnie 
magazynowe i biurowe 

Telefon 21-05-26 
2s290 21-70-56 wew. 17 

Gwarantujemy fachową obsługę każdej transakcji importowej. 

80-819Gda,isk, uL Okopowa 7, tel.:381000, 381104: fax :31-91-22, 3191 24 

PŁYTY Gł PS OWE 
~ -:=._nlDAGIPS, 

Do budowy ścian, osłon, sufitów, łazienek 
• płyty zwykfe, ognioochronne, wodoodporne 
• konstrukcje sufitów, ścian, akcesoria 
• gipsy • szpachlowy, tynkarski ~ 
• sufity podwieszane 
• GRZEJNIKI ŻELIWNE 

DORADZTWO WYKONAWSTWO 

HANDLOBAŁT hurt-detal USŁUGI 
Gdynia, Energetyków 5. teł./fax 21-61-47. teł. 27-79-58, 8.00 -16.00.sob. 8.00-13.00 

Nowo otwarta hurtownia materiał6w budowlanych oferu~: 
• cegła pełna kl. 100 2400 zł/szt., papa izolacyjna od 5000 zł/m' 
· płyty gipsowo-kartonowe (suchy tynk) i akcesoria 
• kleje i zaprawy "ATLAS", cement P-35 1 210 OOO zl/t 
• parkiety (dąb, jesion, buk) od 190 OOO zł/m' 
• kleje do parkietu • Osakryl, Latex, Parkietolep, Parkiecl.an 

Ceny promocyJneltł 
I IIJORI N nowoczesny środek do Impregnacji i utwardzania 
L:.11 posadrek, bcl~u. i,,t,ylro i piytck ,,.. 

P°4ttb-centów ~ lliJ [Q)@Y iJt I ·~· 
Gdynia, ul. Energetyków 7, tel. 27-18-06, tel./fax21-66-04 ·" 31876 

Producent: 

~-- -) P.H.U. MOTOSTALZBYT 
~ Gdańsk, tel. 53-49-90 
~) _ ul. Czarny Dwór 18 

___., .. - -- (róg Al. Jana Pawia li) 

OFERUJE PO t:.ENACI-I KONKURE.NCYJN'fC..-1: 
e- blachy czarne i ocynkowane 
"' stal zwykłą, jakościową i nierdzewną 
"' blachy aluminiowe, płaskie i faliste 
e- kątowniki, ceowniki, dwuteowniki 
e- siatkę ogrodzeniową i drut kolczasty 

=" wyroby śrubowe TANI TRANSPOR 

f llNNE 
oo pomeóZJał!ru do o,ątku 

w godz 7 30 - 15 30 

1„APll,l.~U~I\· I 

Ki ' t• Os/ . , d·l; aYio·· ·liffl)-C· ., :·w·· · /0., , , · · :1·e· ': ,,, 
• • • • ••••• -~ .. I -·· :: ,:=t , .. , .. : .. ·./ ·_ .. / j :_._./ . ·."'./ ._.) .. '., ··::.:. · __ '..·. \Ut 

Z• a. •b.··. i: '-'•','.)A" li.:. :. ' .. .lQl,llJI 

zatrudni 
Głównego Księgowego Osiedla. 

WYMAGANIA: 
Doświadczenie na stanowisku 
Głównego Księgowego 

w spółdzielczości mieszkaniowej. 

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 311, tel.Jfax 34 14 68 
WARSZAWA, ul. Gen. za~ 115, tefftax: 39 14 99 

KRAKÓW, ul. Zakopiańska 288, telftax 67 62 26, 67 68 60 
R-1260 

Centrala: 

roby 
hutnicze 

KRAK6W, NOWA HUTA, ul. Ławińskiego 2 
tel. (012) 44-28-33, fax 44·20·06, tlx 0326753 

AGENCJA Rozworo POMORZA 0DAŃSKIEOO S.A 
GDAŃSK POMERANIA DEVELOPMENT AGENCY Co 

80-831 Gdańsk ul. Plwna36/39 tel. : (48) (58) 314861 fax: 311341 

Ogłasza przetarg nieograniczony w formie wyboru 
pisemnych ofert na: 

sprzedaż 

nieruchomości położonej w Gdańsku 
przy ul. Narwickiej 21 

cena wywoławcza: 4,5 mld zł 

Nieruchomość obejmuje teren o pow. 6427 m2, zabudowan~ 
trzykondygnacyjnym obiektem magazynowym o pow. całk. 4047 m 
(w tym: pow. biurowa 129 m2• pow. magazynowa 3619 m2) i kubaturze 
19993 m 3. Całość majduje si~ w dobrym stanie technicznym i nadaje się 
do natychmiastowego zagospodarowania. 
Pisemne oferty w zamkni~tych kopertach z ceną nabycia, zawicraj11ce 
informacje o formach płatności oraz gwarancjach zapłaty ceny nabycia 
z dopiskiem "Przetarg', na Idy składać w Agencji Rozwoju Pomoru 
Gdańskiego do dnia 25 lipca 1994r. do godz. 12.00, przy czym okra 
wiązania ofert ustala się do dnia 12 sierpnia. Komisyjne otwarcie kopert 
i rozpoczęcie przetargu nastąpi 25 lipca o godz. 12.00 w siedi.i.bie AJencj.i 
w Gdańsku, ul. Piwna 36139. Przyst~pujący do przetargu zobowi'7-IN ą 
do wpłacenia wadium w wysokości 450 mln zł do dnia 25 lipca do godz. 
11.00 na konto Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego S.A. w Banku 
Inicjatyw Gospodarczych S .A. O/Gdańsk 421 805-20095-2511-1 lub 
czekiem potwierdzonym w kasie pnedsi<;biorstwa. Zastrzegamy sobie 
prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez 
podania przyczyn. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęła 
roslllnie zarachowane na poczet ceny nabycia. Of~renci, którzy wycofaj, 
swoje oferty w momencie rozpocz~cia przetargu, tracą wpłacone wadiwn. 
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, 
którego oferta została wybrana, uchyli si~ od zawarcia umowy . 
Koszty zawarcia wnowy kupna. sprzedai.y oraz podatki i opiaty zwi~ 
z przeniesieniem własności obciążają nabywcę . 

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach 9.00 - 14.00. 

Ws-zelklch Informacji ud:tlela się w Agencji Rozwoju Pomona 
Gdańskiego S.A. 

Gdańsk, ul. Piwna 36!39, tel. 3148 61 w. 27, fu 3113 41 

RENAULT 
OFERUJE BEZPOŚREDNIO Z FABRYKI 

SAMOCHODY 
OSOBOWE, 

DOSTAWCZE 
SPRZED Aż, 

RATY • LEASING 

I 2os.3 
- 207.4 

260,6 
- 342,1 

Wg kursu DM 13 269 zł 
plus koszty transportu 10 500 OOO zł 
Samochody z KATALIZA TORAMI 

Auto-Car, te l. 24-39-54 

Gdynia, ul. Chwarzn ieńska 170c 
----l 

Tadeusz Zdunek, tel. 31-90-12 

~BAU 
blachy czarne i ocynkowane 
rury czarne i ocynkowane 
blachy trapezowe 
profile zamknięte 
stal zbrojeniowa 
stal kształtowa 

DddzlałJ: 
REGUŁY k. WARSZAWl 

ul. Regulska 14 b 
tel./fax (022) 53· 77 • 12 

ŁOMIANKl·KIEŁPIN k. WARSZAW, 
ul. Kolejowa 66 tel./fax (022) 51 ·15-95 

POZNAŃ, ul. Lutycka 15, tel./fax (061) 41·72-11 
POZNAŃ, ul. Katowicka 1, tel.(061) 77-38-21 w. 290 

WROCŁAW, ul. Szczecińska 11 b, tel. /fax (071) 51 -62-90 

JANDA 
CHWASZCZYNO 
ul. W~glowa !!', 

tttl./fll• 52-5»·01 

CENA JU OD 1 300 OOO zł/m~ 
• sprzedaż ratalna , krótkie terminy wykonania • 5-letnie gwarancie 

Pisemne oferty prosimy składać w siedzibie Kie
rownictwa Osiedla, Gdańsk, ul. Gospody 10 
w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 
Informacje telefoniczne pod nr 57-96-22, 56-27-13. 

GDYNIA-CHYLONIA, ul. Hutnicza 12, tel. (058) 23-00-58, w. 47 ,48 

GDAŃSK-ORUNIA, ul. Wschodnia 13, tel./fax (058) 39-06-64 
PUNKTY SPRZEDAiY: 

17111 

BIURO HANDLOWE 
GDYNIA DT Chylonia 
ul. Qnlewsh 21 p.8 
,,,. 23-ł2,11 w. 208 

FIRMA BUMAT 
Centnim Handlowe . ARBA, 

83-000 Pnmcz Gdansk1 
ul. Chop1n8 38 28138 

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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CIĘCIE, wiercenie betonu . 
ot.vory dlzwiowe, przej)IJS~ 'lltld.-kan, tel. 21~ 

DEKARSKO . blacharskie, teL78·~ 1 

DREWNIANE drzwi z blachą, 52·5!t-
48 

DRZWI antywłamaniowe. dodat· 
kowe, tapicerka, kraty, bramy, garażowe 
(uchylne), zabudowy balkooów, 2241-28; 23-~ 

DRZWI drewniane, zbrojone, 43-46-51 67417 

DRZWI metalowe drev,,,lane, 31-34-48, 53-31· 
44 

DRZWI przecillyważeniowe, kra1y, ogrodzenia, 
32-65-49 

70965 

DRZWI przec:iwwiamaniowe, kraty, ogrodzenia, 
32-45-57, 41-$-43 

28949 

DRZWI przesuwane, 5646·37 22591 

FOLIE an1ywłamaniowe, przeciwsłoneczne, 23-
57-86, 23· 12--09 65247 
FOLIE antywtamaniowe, przeciwsłoneczne, 
PHU Janex, 51-60-22, 53-79-83 31459 

GAZOWNICZE · junkersy, kuchenki, 32· 
81·75 6875!111 

GAZOWNICZE, naprawa, konseiwacja ku· 
chenek, junkersów, wykonu~ mistrz gazownictwa, 
24-17·94 

61729 

HYDRAULICZNE. gazowe, 32-81~ 

HYDRAULICZNE, gazowe, 23-4!t-j11 

KAFELKOWANIE· boazerie, zabudo
wy, stolars~e. hydrauliczne, !xldowlane fmele, sufity 
pod'l,ieszane, suche tyn~ ·solidnie· 41·58·36 74958 

KAFELKOWANIE, 52·51·33 3286511 

KOMINKI tanio, 32·60·34 69874 

MALOWANIE · tapetowanie, 32·08~764 

M,ONT AZ · autoryzowany serwis zam· 
kow Gerda, Abloy, Evva, Assa-Solid i innych. La
res, Gdynia, ul. $więtojańska SB, 20-16-67 R-93 

PARKIET eksportowy, roczna gwa· 
rancja, rachun~ VAT. 57-06-69 28516 

PARKIET eksportowy. gwararcja, 
VAT, 47-75-31 

29307 

PARKIET własny, powierzony, ukladn~. 51· 
30-64 

66407 

PARKIET 111asny, piwierzony, układanie, 53-
93·71 68449 

ROLETY antywłamaniowe, 
bramy zwija ne , Sohns-Poł, 39-92~ 

ROLETY zabezpiecz~ące .Marlux', 52-~64 

ROLLGATE • role ty przeciv.wytama
niowe, zwijane, kraty, bramy, 31-10-11 w. 
31 27628 
SONY • Otake • Royal. inne, serwis, 
32-37-~, 23-51-04, bez~atny dojazd 

30112 

STOLARSTWO -51·90--05 28451 
ŚLUSARSTWO, spawanie, toczenie, fre
zc.wanie, 51-90-05 28452 
liLLUX. żaluzje pionowe, piziome. Role1y. 
Beztenninowa gwarancja, 31-27-B4 68048 

,ŻALUZJE._pionowe, 10 lat 
,1: g warancJf. Deko-System, producent, 
IM adm, Polanki 1 t O, 52-37-36 22231 

liLUZJE kolorowe Amarant już od 
138 OOO zł/m kw, + 7 %. Wrzeszcz, 
Kblowa 1, lip., p. 5, tel. 41-40-01-:-04 w~. 5R_1337 

liLUZJ E producent Hanles poziome, 
pioo,owe, role1y. Gdynia, Wielkopolska 154, 22-48·97, 
24·28·56 69726 

ŻALUZJE pionowe, markizy, role~. dnwi har
monijkowe, pnoduktja, montaż. ~ Rajska 1/5, 
31·31-23, Gdynia. ul. $1'1iętojańska 128 27637 

ŻALUZJE tanio, 3940.54 
7,COOO 

ŻALUZJE · producent · Urbaniak, Gdynia, 
Słupecka 21 (od Warszawski~). 20-62-40. Gdańsk 
32-29-04 -

liLUZJE.~.23-34-74 22135 

liLUZJE -~ . pionowe, poziome, 
-43-21-31, 51470 

ULUZ,E,,48--'IS-17 

~. 2,H.6-29, 20-94-012!!292 

BlACIWlSTWO · deknMl, 31-45-58, 48-51',lk 

BIJ!lOWI.AOO...eniowe, ślusarskie, nietypo
we, !łtwv, pcólośrij, 57.01 ·n 
CYIQNYNANIE solidnie, 57·26-19 

' 
CYKl..ll()WAIIIE btlzklrzowe, 32-14-97 

CYKI..IOOWANIE bezkurzowe, 48-54-33 

CYlQll«:rNANIE, 53-63-85 

CYKLIOOWANIE, 56-01-95 

CYKl..ll()WANIE, 82·25-37 

CYKLIOOWANIE, 32~ 1 O 

CYKLIOOWANIE, 53-14-46 

CYKLINOWANIE, 37·32·21 

CYKLINOWANIE, 41-73-23 

CYKLINOWANIE, 21-62-32 

CYKI..INOWANIE, układanie, 32-76-01 

CYKLINOWANIE, układanie, 32·5!t-06 

CYKLINOWANIE, uldadanie, 24-37-34 

CYKLINOWANIE, 26~·95 

CYKLINOWANIE, 32-62· 10 

CYKLINOWANIE, 53-09-,40 

CYKLINOWANIE, 53-18-40 

CYK!.INOWANIE, 39-44-98 

CYKI..INOWANIE, 53·94-68 

CYKLINOWANIE, 20-94-35 

CYKLINOWANIE, układanie, 32-40-44 

CYKLINOWANIE, 24-48--06 

CYKLINOWANIE, 21-00.74 

CYKLINOWANIE, układanie, 21-0447 

CYKLINOWANIE, 20-74-81 

CYKLINOWANIE, VAT -4H0·94 

CYKLINOWANIE, 23-76-70 

CYKLINOWANIE, 23-n-06 

CYKLINOWANIE, 53-22-62 

29175 

6&124 

69716 

63919 

69715 

71027 

2'761 

74081 

719211 

71001 

71011 

71118 

71104 

69876 

70992 

69963 

31851 

65542 

70067 

28652 

85602 

69683 

719'8 
CZVSZCZENIE dywanów, tapmi, 56-53-95 6-427S 

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki, 32· 14-29 689<6 

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki, 41 ·3~Q! 

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki, 21-67-20 ~ 

CZVSZCZENIE dywanów, 574!t-13 
83349 

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki (samochodow~). 

'AUTOALARMY Boxer Cel 
Protector, Mul·T-Lock. Centralne 
zamki. Znakowa11ie Radia. Sopo!, Niepodległości 
849, 51· 76·49 52583 

56·51·71, 21-81-76 

37.()6-89 ALARMY gwarancja d'wuletnia,8865 

51-70·91 LODÓWKI, zamrażarki, po 
14.00, 5147-09 

63547 62182 

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki (samochodow~). ALARMY, telewizja wewnętrzna, domofony, 
21.(17 .33 sprzedaż· montaż, Proton, 52-20-29, 52-QMi 

4931!6 

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56,85;.U , ALARMY, 23-15-27 74771 

CZVSZCZENIE dywanów, 1apicerki, 52· 16-18 64979 A N NT E NY, 20·84-89 gwarancja, 
ekspresowo 

CZVSZCZENIE dywanów, tapiclllek, 23-57-53 61874 

FIRMA „Parkietus" -51·26-04 układa par
kie1 (własny, powierzony). VAT. Gwaranqa31~ 

FIRMA buduje, maluje płyty gipsowe, cyn~. 57-55-23, 
71 -33-80 

74099 

FIRMA Parkietoluks, układnie, cyklinowa
nie, lakierowanie parlootu · szeroki wybór mateńalów, 
tel.41-16-72 64183 
GAZ.OWE, 32-28-30 26537 
HYDRAULICZNE, 43-17-10 57843 
HYDRAULICZNE, 3!t-97·27. Czyszczenie kanalJieRi 

HYDRAULICZNE, 23·7D-61 69620 
HYDRAULICZNE, wodomierze, najtaniej, 32·26;~ 

HYDRAULICZNE, 32-58-94 

HYDRAULICZNE, 31·34-38 

HYDRAULICZNE, 248-115 

HYDRAULIKA, 25-26-46 

71'23 

61890 

65418 
tNSTAlATORS1WO elektryczne i sanitarne, 51-99-
20 

KAFELKOWANIE, 32-56-32 

KAFELKOWANIE, 24.()8-61 

61687 

70399 

28265 

KAFELKOWANIE, cyklinowanie · VAT, 41-13L1 

KAFELKOWANIE, hydraulika, remon1y, 53-~ 

KAFELKOWANIE, 39-44-98 

KAFELKOWANIE, hydrauliczne, 23-89-04 

KAFELKOWANIE, tanio· 24-06-88 

KAFELKOWANIE, 23-16-31 

71119 

70068 

70063 

65625 

KAFELKOWANIE, szpachlowanie ścian, malowanie, 
tapetowanie, 56-99-18 &17B1 
KOMINKI, 23·33-69 6997B 
KRATY, zarodowy balkonów, szklen~. 43-15-l198 

KRATY, ogrodzenia, drzwi metalowe, i1ne VAT, 57· 
20-17 31648 
KRATY, zabudOW)', ogrodzenia, 52.()3-64 71267 
MALDWANIE -szpachlowanie cynków, 20-14·~990 

MALOWANIE mebli, malowanie, tapetowanie, VAT, 
23-33-39 

MALOWANIE· tapetowanie, tel. 32· 19·53 

MALOWANIE mebli, 399-489 

MALOWANIE mebli, 43-47~ 

654Zl 

70392 

74070 

68no 
MALOWANIE, tapetowanie, rachunki, tel. 81·1~12 
MALOWANIE, tapetowanie, 234!t-30 

MALOWANIE, 20-74-81 

MALOWANIE, 56.()1-95 

MALOWANIE, tape1owan~- VAT, 41-1~ 

MALOWANIE, tapetowanie, 41-68· 16 

61713 

69498 

65509 

67893 
MALOWANIE, tapetowanie, cyklinowankl, 56~~~ 

MALOWANIE, okien, drzwi, VAT, 53iJ;ł8 

MALOWANIE, białkowanie, VAT· 21-12-95 ,1(1295 

MALOWANIE, tapetowanie· 211-46-80 
30886 

MALOWANIE, tapetowanie, drobne stolarskie · 20-
33-00, 200-204 

70067 

MAI.OWANIE, tapetowanie, 37-09-51 
74575 

MAI.TĄP -malowanie. tapetowanie, 51 ·9S.55 
71323 

OGCtNollUOOWV.NE, 2543·31 31509 
PARKIET, mozawa, l11dadarie, 31-51-27 

70967 

PRZEM-BUD GPBP w Gdańsku świadczy usługi 
5?'Zęłem 1)J)u: żurawie wieża#e, żurawie samocl1o
dowe od 6 · 41 ton, koparld, spycharki TD 15c, ttans
port samochodowy oraz sprzęt średni, ceny 
konkurencyjne z rnożlr.vością ich negocjacji, 31 ·32· 
12, 31-62·35 wew. 156 

RENOWACJA wanien, 20-20-69 

STOLARSKIE -kafelki, tel. 56-22-38 

STOLARSKIE· solidnie i szybko, 39-04·92 

= 
69969 

67678 

74580 
STOLARSKIE!!! · Dowolne Wymiary!!! · Zabudowy! · 
Wnęki!!! • Kuchnie -Najnowszej Generacji!!! -
Profe~onalnie!!I · Montaż!!! -4H7-64 -,Polstar' -
Wrzeszcz · Na Wzgórzu 28 

4S381 

STOLARSKIE, 32· 11-91 

ANTENY, 51·68·27 

ANTENY TV -sate"ame, 20-51-04 

ANTENY RiTV -satelłtarne, 43-13-85 

ANTENY RTV.SAT, 22-45{)5 

ANTENY· obrotnice, 39.94.32 

ANTENY, 23-73-38 

ANTENY, 32-91-31 

ANTENY, 22.0742 

ANTENY, 31-36-64 

70076 

67504 

69500 

74573 

65259 

70957 

65302 

70971 

61686 

67505 
AUTOALARMY blokadx, 
znakowanie, raitła, 52-47~i 

ELEKTROINSTALATORSTWO, 
51-69.()5 • VAT 30855 
LODÓWKI, zamrażarki, kii· 
matyzacja samochodowa, 
52·16-53 ~105 

NAPRAWA pralek, lodówek, 
24-2!ł-18 '716' 

PRALKI, 32-80·1 O 

PRALKI, 32·55-21 

PRALKI, 52,16·53 

PRALKI, 56-86·72 

64127 

71019 

30106 

74081 
PRALKI, zmywarki -wszystkie fypy, 
41·97-74 Kuczewski 

PRALKI naprawa, 22-29-38, 23-74-27 

PRALKl,56-15-15 

PRALKI, 32-28-48 

PRALKI, 20.()6-78, 23·56-30 

PRALKI, ss-20-21 

7'553 

69698 

59165 

7i42!i 

69a69 

74793 
ROYAL, Sanyo.,.inne. Videotele· 
naprawa, 41.9.,.97 70393 

RTV naprawa, tel. 52-30-91 71936 

SAMSUNG • Sony • Neptun, in· 
ne. Serwis, bezpłatny d~azd · 32·81-69; 25-21;ll~51 

SAMSUNG, Sanyo, inne. Serwis 
tele·video. Bezpłatny dojazd, 32-19· 
25, 23·05·95 7096211 
SANYO • Sony • Neptun. inne, 
serv.is. bezpłatny dojazd, 52-44-60 68'93 

TELE • Colonnat • Neptun. za
chodnie - magne1owidy, bez~atny dojazd, 32-37 ·30, 
23·51-04 59678 
TEL ECO LOR -Neptun, inne, 41-83-BJ0393 

TELECOLOR · Neptun, inne, 32·19· 
25, 23·05-95 70002 

TELENAPRAWA, 53·51·0171038 

TELENAPRAWA przestrajanie, 23-W;i 
TELENEPTUN, 41·07·85, 57-04-
71 dojazd bezpłatny 71037 

TELEWIZYJNE, 53-50·68 74581 

TELEWIZV JN E, 20-21-52 65400 
VIDEONAPRAWA. dojazd bezpłatny, 
53-11-26 28108 

AUTOALARMY Certier, 32-48·94, 52-43· 11 446n 

DOMOFONY, 29-70-05 

DOMOFONY, 43-22-20 

DOMOFONY, 24-00-90 

DOMOFONY, 25-55-10 

69959 

68045 

69714 

65584 
ELEKTROINSTALACYJNE· VAT, 32-55-42 2919711 

ELEKTROINSTALACYJNE, 714-394 69&13 
ELEKTROINSTAlATORS1WO, 41-09-41 28617 

ELEKTRYCZNE, 41-51-79 74093 
VIDEOFILMOWANIE protesjonane, 51-1445 67052 

VIDEOFILMOWANIE, 56-53-95 

VIDEOFILMOWANIE, 56·85·19 

mwtankl,41-13-59 

1,51 -51.()1-49 

1,5 \ 29-70.05 

64274 

70386 

68426 

71917 

69960 
STOLARSKIE, 233-644 

STOlARS1WO -56-35-06 

SUFITY podwieszane, 51-0347 

SZKLARZ, 41-48-43 

65489 1,8T,57-7Q.96 669'7 
m91 2 + 12 TON, 39.05·11 28007 

&1189 
UKŁADANIE boazerii, desek podłogowych, parkietu, 
mozaiki, tel. 0-90508196 

UKŁADANIE boazerii, zabudowy, 39--01-00 

UKŁADANIE, cyklinowanie, 53·92-52 

ZALUZJE, 24·35-66 

ZALUZJE, 32-38-96 

ZALUZJE, 57-4!t-13 

ZALUZJE, tankl, 23-57-86 

70981 

68768 

70386 

65389 

31)117 

63350 

65240 

""AUTO-ALARMY, bloka dy 
Multlock, Cel-Protektor, zna· 
kowanie, radioodtwarzacze , 
montaż, sprzedaż. Sopot, 
Niepodległości 658, 51·76· 

20-62-35 2WIR 

21-81-97, 1,51 

22-43-97 

25-29-34 

3 700,m, 41-07-69 

48-53-61 

51-72-37 

53-60-44 

53-60-98 

6-12T. 51-42-06 

70079 

49365 

70073 

24755 

64177 

67053 

66198 

30125 

47946 

DAJ AN taxi, 370-360, na telefon 30 % 
taniej 

67965 

LIMUZYNA, 23--40-21 
618Só 

MAWAL. Usługi transponowo·dżwigowe i 
Zi!mne, tel. 41-90--65 

R-1292 

97 
33051 NAVITRANS, przewozy kraj, zagrani(<!, do 

'"AUTO-ALARMY Piranha, klima· - 1,5tony, tel.lfax470-391 28899 

tyzacja, blokada silnika na kartę kodową. Gdynia, Po- PRZEPROWADZKI meblowozem, 51. 
dolska 17, tel.lfax211-200 

20898 53-54, 11 .00·19.00 . 

"'AUTOALARMY amerykańskie -Co· 
de Alann. Zabez~eczenie ob~któw -calod1>
bowy nadzór komputerowy. Mass · Gdynia, Jana 
z Kolna 11/13, 20·53·63 24858 

"LODÓWKl1 zamrażarki, 51· 
84-61 lub 81-u8·68 gwaranqa 30108 

·ALARMY, domofony.24-30-711763 

69702 

PRZEPROWADZKl,5640-68 68764 

PRZEPROWADZKI, 41-14-57, 4140-
ss do 59 wew. 272, 48-39-84, 56-95-25 ig,69 

PRZEPROWADZKI, 57-90-33 7141511 

BAGA20WO · osooowy, 23-71-76, (wieczorem) 23-
70-03 6510, 

KRA!, zagranica, 48-51-83 

KRA!, zagranica, 57.90.33 

KRA!, zagranica, 310-400 

68923 

7 1415 

74063 

MIKROBUS osobowo-dostawczy, język niemiecki, 
57-48·73 

MOSKWA chłodnia, 20-82-55 

NACZEPA plandeka, 20-82-55 

PRZEPROWADZKI· transport 32-51-31 

PRZEPROWADZKI, 5640-68 

TNllO, 713-798 

TRANSIT -Europa, 22-18.()7 

TRANSPORT -tanio, 52-18-42 

ZAGRANICZNY, 4 t, 56-69-08 

2WIR · VAT, 47-61-15 

2WIR, 82·83-79 

2WIR, 22-22-66 

2WIR, 56-00-34 

2WIR, 48-54-76 

2WIR, 51 ·27· 13 

2WIR, ciężarowy, 43-47-61 

74088 

70051 

69975 

25739 

6876411 

69956 

70072 

64165 

70375 

28542 

54972 

69741 

70975 

63116 

74782 

'"'"REKLAMY świetlne, planszowe, szyldy, 
napisy, wykonuje Studio· Reklama, 51 ·26·95 591s., 

4H1·38 TŁUMACZENIA 

51-81·88 • STEFANIA-Twójświatw 
J~ kartach. Wróżen~ • 69897 

BIURO rachunkowe, 38.()3-4611258 

BIURO rachunkowe, 21-66-78 24476 

DEZYNSEKCJA -gwa,ancja! 51-9~ 

DEZYNSEKCJA, 24-07-19 69709 

DEZYNSEKCJA, dera1yzacja, 51-8J2~i 
DEZYNSEKCJA. Gwarancja, 57·86· 
02. 41-29-94 710,5 

KOMINKI, piece, tanio, 22-21·16 69723 

PRZEPROWADZKI, transport -57-12-
68; 57·28·15 74094 

ROLETY zabezpieczające 
okienne, żaluzje . Domżal , 53-15-48 s.,928 

SALON Krawiecki · Wrzeszcz, Grun· 
waldzka 62, tel. 41-66· 13 71952 
TŁUMACZE 21,93,64 

69996 

TŁUMACZENIA angielski niemiecki, in
ne, Gdynia, Starowiejska 26, 20·52· 72 65425 

UBEZPIECZENIA na życie, 20·08·57, 
74-16-52 65555 

ŻALUZJE.- producent· ~onowe -225 OOO 
mkw. i poz10me. Zanwo • J9·00·~'\n 

CZVSZCZENIE dywanów -tanio, 57-77-33 74100 

DRUK, projek~ -kalendarze. foldery, folie 
samoprzylepne, wizytówki, T-Shirt's, odzie±, Tam
pondruk -32-63-12 

2T!47 

KSIĘGI rachunkowe, 57.01-77 
29175'1 

MARKIZV wystawowe, tarasowe. Role~ antywtama
niowe, 53-94-23 po 16.00 

71107 

DYSTRYBUTOR listw grzewczych, grzej
ników, wen1ylatorów, pidgrzewaczy wody. Sopot, 1 
Maja 30, 51-17·50 

30854 

KASETY vkleo -tanio, 52-34-92 74589 

KRUSZKOP dostarczy żwir, piasek, pustaki, 
bloczki, 52·77·52153 VAT 31057 

KSEROKOPIARKI. faxy regenerowane, 
gwarancja, 52-15-81 14096 

KSEROKOPIARKI, taxy . nowe, użyNa· 
ne, gwarancja, serwis, materiafy eksploatacyjne, 53-
44-73 . 24555 
MEBLE sklepiwe, biurowe, BaltseNice, tel. 23· 
76·93 22133 
MOZAIKA, 53-62-70 71013 
PRODUKCJA odzieży modnej, 23· 
65·57 69650 
PUSTAKI, bloczki fundamentowe, pustaki 
stropowe, obrzeża, płyty chodrikowe, trylinkę, kamie-
nie graniczne. Tel. 52·71·98 27992 

ROWERY · ra~. gotówka. 'Agawis', FHU, 
ul Czerwony Dwór 16 (teren Targowiska - Przy. 
morze) , 29337 

SOLARIA Alisun, 31·84·3q4618 

TKANINY meblowe, Gdynia, Morska 
122 31522 

TRÓJMIEJSKA Giełda Zwie
rząt, tel. 7142-67 69985 

WENTYLATORY Baltservioe, 1e1. 23-76-
93 2213-4 
BETONIARKI, spawarki i m~omafy 315/400 A, pim
py dwuprzeponowe, noiyce i g~tarki do prętów, wier
tarka słupowa, wibratory pogrążalne, inny sprzęt 
techniczny i budowlany. Gdańsk 31·39-11; 31~ 

BOAZERIA, tel. 7145·04 m22 

BOB meblezestawy wypoczynko· 
we dąb, skóra, odnowione tanio · 
duży Wfbór. Gdańsk, Garncarska 18120, telefon 32-
58.()1 (dawne Kino Drukarz) 15286 
CEMENT· 1 090 OOO zł+ VAT. Gdańsk, Kartuska 
340, FHU ,Lech" 

28944 

CIĄGŁA sprzedaż jajek z dowozem na miejsc€. Tel. 
57-48-95, 81-37--08 7479'11 
DREWNIANY pal'lilon 16 mkw., regały i lada sklepo
wa, 24-48-04 7~ 

DYSKIETKI 3,5 HD, forma1owane, 37-35-33 30034 
DZIAŁKA budowlana -Pruszcz, betoniarka, ruszto
wania klinowe, 53-22-86 74002 
FORTEPIAN Bechstein średni, dob'y. Gdańsk 31-94-
60 

74731 

JAMNIKI szorstkowłose, 41-58-92 74723 
KAFLE zwykle 1 O OOO zllszt. 26-70 Bartoszyce 30453 

KOCIĘTA perskie rodowodowe, 26-63-62 65629 

KOTŁY gazowe c.o, c.o+c.w: gazowa podgrze· 
wacze wody junkers. lnwes1ycja raz na 
wiele la1! Aldis - sys1emy grzewcze. Sopot, Nie
podległości 659, 5147-37 

24190 

MAŁY kiosk sprzedam, tel. 714-253 70038 
MASlYNY do komputerowego czyszczenia clJemicz· 
nego. Gdynia, al. Zwycięstwa 216 a. od 10-1\,72211 
MATERIAŁY podłogowe. Kościuszki 6 (Tar
tak), 41-46-54 wew. 6 

29176 

MASZVNOPISANIE komputerowe, tel. grzeczn. 31·' MEBLE gdańskie sprzedam, tel. 20-33-55 
84-84 74054 NR tel. 56-60.30 

65600 

MASZVNOPISANIE komputerowe, 5242-99 6754ll 

ORKIESTRA, 32-89-60 71923 
VIDEOFILMOWANIE "Christpol', profesjo. 
nalne, 31-41-48 111._. 

71271 

74602 
NR 25 ... -2549-23 

NUMER 20 ... · Wiadomość 22-19-56 6mo 
OWCZARKA niemieckiego, suczka, 7 mie~ęcy - ta· 
nio. Sopot, Poznańska 7/5 

PANTOFLE damooe PCV, 20-82-55 68988 
VIDEOFILMOWANIE · tanio, 53-98-57 

VIDEOFILMOWANIE, 56-83-95 

VIDEOFILMOWANIE, 21-09-70 

VIDEOFILMOWANIE, 27-06-79 

69851 PLOTER A-1 DPX 3500 Roland sprzedamy, tel. 25-

61897 

70062 

WESELA, zabawy, l'ideofilmowanie -pilecają zespo
~ muzyczne, 1el. 43·21-40 

WIDEOFILMOWANIE, 41-74-54 

WIDEOFILMOWANIE, 22-38-05 

WIDEOFILMOWANIE, 534!t-02 

ZESPóŁ weseła, 24· 15-42, 32-88-83 

'EWA', 57·6242 

53-75-11 'ANIA' 

JULIA, 47-87-49 

71130 

7037• 

65492 

63236 

69301 

6.1781 

57348 

30107 
ARCHITEKT, obywatel Niemiec zamieszkały 
w Monachium, stan wolny, pozna Panią (28-34 
lat), m~ej aparycji, min. z średn. wykształceniem, 
posiadającą znajomość języka niemieckiego lub 
angielskiego. Oferty R-1299 ze zdjęciem BO 
Gdańsk, Targ Drzewny 317 

R-1299 

"''MEBLE skórzane · nowe, ufywane 
· Tawal, Gdańsk·Morena. Marusarzówny 2, paw. 34, 
tel. 48-70-15 w. 47. Ceny od 12 mln 14664 

•REKLAMÓWKA 25/6 x 45, cena 101 , 
Torllacz · Przedstawic~ Sinplastu, 47·11 ·~ 

'WORKI na śmieci· firmowe (łlakowa· 
nie, 4 rozmiary, reklaroowki, nadruki. Torbacz 
Przedstawiciel Sin~astu · 47·11 -92 24860 

3H7·27 KOMPUTERY PC -Wektor 
2916711 

AKCJE Sopot-Banku, 32·59-63 
68099 

AMERYKAŃSKA dachólW.a bitumiczna, 
wentylatje, okładzina siding, 23-14-50 22136 

BASENY kąpielowe, tel. 31-4 HO 
32663 

BLOCZKI, gazobeton, pustaki, cegła, cement, 
obrzeża, żwir, transport, VAT, 48·78-00 28927 

BOAZERIA -82 ooo„ 32·26-03 

BOAZERIA · producent, 39-93-86 

BOAZERIA, 57.54.31 

BOAZERIE, 81-35-60 

71 102 

719'2 

68753 

8'761 
BULL TERIERY - rodowodowe, szczenię· 
ta. Tel. 7142-67 69986 
CEMENT, pustaki, wapno, max, żwir, bloczki, 
s1yropian, klinkier, 1arcira, stemple, cegła, stal itp., 
transport, wykop1:,_~óf gruzu. Gdynia, Chwasz· 
czyńska 168, tel. 29.Q0,36 15285 

13-54 do godz. 14.00 31873 

POLSKIE owczarki nizinne, rodowodowe · 29~Ji 

PRZYCZEPA 6 t · oplanclekowana, 3247·51 74913 

PSY bojowe -OMlllne, 39--09-87 

PUDELKI miniaturowe, 31-69-64 

RATlERKI, 71-00-99 

ROTIWEILERY sprzedam, 27·08·25 

ROTIWEILERY, tel. 83-89-27 

ROTIWEILERY, tel. 83-89-27 

74708 

71587 

68991 

61863 

63978 

63969 
ROWER tandem, miniwieżę polską; akordeon 'Velt· 
me i ster 120', tel. 31-11-02 

ROWERY, 31-22-91 

RUSlTOWANIA, 57-68-10 

74530 

24188 

71931 
SIATKI ogrodzeniowe, powlekane PCV, Rabitza, 
transport bez~atny, (Q.59) 27842 26539 

SPECJALNA oferta letnia firmy "Agawis", ul. 
Czerwooy [hl'ór 16 (pontony, baseny, brodziki, piłki, 
kola). Teren Targowiska Przymorze. 29336J1 

SPóŁKĘ z o.o. · kapitał założycielski 300 mln zł 
w 1ym mieszalnia pasz typu AMA przed uruchomia· 
niem sprzedam. Oferty 74096. Biuro ~oszeń, Targ 
Drzewny 317 74096/1 
SPóŁKĘ odstąi:ię, 56-46-14 76055 
SPRZEDAM wieżę Technics · tankl, tel. 23-681&)37 

SPRZEDAM telewizm kolorowy · tani:>, 51·22-80 pi 
16.00 

7'9'9 

SPRZEDAM tamponiarkę ręczną, tampony i farby 
"visproxa'.Tel.pigodz.16.00 -39-45-74 74603 

SPRZEDAM wagę elektroniczną, rożen elek1ryczny 
(6 kurczaków), 41-17-19 

SZTAPlARKĘ eleklrycz~. 53·9140 

TANIO kapustę kwaszoną, 41-97-31 

TANIO suknię ~ubną, 41-7144 

8'Zl1 

71208 

1,935 

TARCICĘ suchą ,50' świerkową, obrzynaną, 56-13· 
58 70471 
TECHNICS, Am~a. 217· 160 

TV colOI 14', video Funai, Amiga 500, odtwarzacz vi· 
deo, wzmacniacz 80 W, tel. 21-12-35 

70008 

WKI.ADYkoldrowe poliestrowe, 72·18·58 23218 

WOLNE miejsce na duże reklamy, kamienica, ul. 
Lu1ego, 24.07-33 61l\5,I 

WÓZEK dosprzedaiy lodów, 51-44-n 63103 
ZAKŁAD garmażeryjno-wędliniarski, tel. 56-52-~tes 

ZAMRAlARKĘ wioską 200 I -tanio, 32·38-61 74582 

MET ALE kolorowe, wysokie ceny, 
własny transport, tel. 22-23-54123, Gdynia, ul. Halicka 
10 28197 

SKUP i sprzedaż sprzętu audio· video 
(Dłaci111y g9tówkę). Targowi· 
s"ko M1e1sk1e Wrzeszcz pon,· 
czwartelc 15,00 • 17,00..1 wto· 
rek, piątek 10.00 • 16.J064498 

DĄB, buk, jeskln suchy. Subkowy, tel. (~9) V 
FOTOAPARAT,obiektyfl)', 57-n·19 5572ll 

KORALE, 57-68-10 7193111 
KUPIĘ pilarkę, lonnatówkę, sprężarkę VAN. Dzwonić 
pi godz. 20.00, tel. 56-26-12 32862 
KUPIĘ używaną: tokarkę, frezań<.ę, gilozynę, prasę 40 
do 100 ton. Maszynę odlewniczą ciśnieniową, tel. 71· 
12-44 

70049 

LADY chtodnicze, tel. 82-20-71 w. 177 pi 20.~211 

MEBLE kuchenne -dobry stan, 53-14-78 

OWCl.ARKA niemieckiego (psa), wiek 8· 12 miesięcy, 
tel. 22-02-96 

OWERLOK 3, 5-nitkoll)', tel. 78-34-77 

PIEC cukierniczy ku~ę. 248-279 pi 16.00 
65396 

70069 
SKUP magnetowidów, kamer. Sopot-Wyścigi , 
Targowisko Non·SIOP. , Bazar 15, 13-17. 
Płacimy goówką! 74768 

TEL. 32 ... , nr 31-24-75 

TELEFON32 ... -41-05-00 

7601 1 

31089 

"'LOMBARD - pożyczki, Gdańsk. Wały Pia
stowskie t (Zieleniak) li piętro, 374-234, 374-534 
oraz w byłym Hotelu Monopil, 31·56·31 wew. m 
"23-10-54 LOMBARD - korzystne piżyczki 
pod zastaw. Gdynia, MOiska 171 70397 

"23-67-17 w. 137 LOMBARD - RTV, samo
chodowy, złoto. Najtańszy komis. Sklep lombardowy, 
Dom Towarowy Chylonia, Box 37 70398 

"LOMBARD -samochody, RTV, złoto, So
pot, al. Niepodległości 743, tel. 51-15·50 24193 

"LOMBARD - samochody, RTV, z łoto. 
Gdańsk-Przymorze, Kołobrzeska 39 F, tel. 53ff 

31·70-21 wew. 25 LOMBARD oook Zbrojowni 28935 

51·47-12 • LOMBARD, • Po· 
średnictwo nieruchomości 
Sopot, Haffnera 24/1 58212 

CENTRUM lombard. 20-47·77 28200 

LOMBARD samochodowy, 20-
39-24 28201 

LOMBARD, komis technicz· 
ny Sąxit, Podjazd 7, 51-71-18 3033-4 

LOMBARD 2abianka pod przychodnią, 57. 
80-91 23076 
LOMBARD -niski procent, More~a. ul. Maru· 
sarzÓWlly 2,'38, tel. 48· 70-15 w. 51 

FINANSUJEMY transakcje handlowe, 20-08-1\s:,7B 

,,·t lnne ·· 

56-86-09, 56-14-68 SKUTECZNA reklama. 
gdańskie, toruńskie, elbląskie 67062 

TELEFON 56. lub 57.. odstąpię · zamienię 
na Stogi, 32·59-63 68096 

WĘDZARNIĘ wydzierżawię, spnedam, 32-
59-63 68100 
WRÓŻKA. 23-66-25. 21-IYJ.48 

ASTROLOO -Wróżenie · Tarot. 51-40-~ 

NAWIĄ2Ę współpracę ze stolarnią . Dam zlecenia, 
81-69-27 

74606 

UBEZPIECZENIA na iycie, 47-99-79 

fElfflłYSM\ I PODllOZE 
'31·36·2t wew. 222 ISABEL -Dom Harcerza. 
Supertanio · Hamburg, Koln, Stuttgart · codz~nnie, 
Benin, Wiedeń, wczasy kr~we i zagraniczne, m~ 
'ANGLIA - kursy językowe, Izrael, 
Turcja, Wiochy, Hiszpania, Franga, kraj -lltZa· 
sy, ubezpieczenia, przejazdy oferuje Pegroto
ur Gdańsk, Grunwaldzka 569, godz. 11 .00 . 17.00, 
52-24·33 

31f.47 

·BANK przewozów au1okanowych, bile~ kltnk:ze 
promowe, Wf, autokary, wycieczki, wcms'f, sanato
ria, Dn1skienniki. Pńmatour, 20-13-425683 

·EURO·TOUR, 5H660 (10.00 -11.00). 
Przewozy międzynarodowe. Wycieczki. Wynajem mi
krotmów 31129 

'OŚWIATA·LINGWISTA zaprasza 
dzieci i młmż na obóz do Somin k. B)1owa. Kooie, 
żeglarstwo, ~~ oboe lnfonnacje: 32-98-
88, 3249·71 

21·96-12, 72-21-66 LEOTOUR · Bornholm, Korsyka, 
Hels inki, kolooie! 31733 

22·1347 · PRZEWOZV marynarzy . rrvl,in 
69961 

31-27-oo GROMADA, 31-66-41, 20-42·16, 
51-14-39, Litwa, Druskienniki -sanatońum 
(emeryci - zniżka), wczasy. Przewozy au1okarowe · 
Europa. Berlin, Wilno. 29253 

57-57-52 · MIKROBUSEM 57349 

ALBATROS · 20-1rn (115) · Hiszpania, 
Bomhcim. Wczasy: Gó'y, Kaszuby, Mazury. Naj· 
taniej! !! 67767 

AUTOCENTRALA - Najtańsze przewo· 
zy ,cudzym samochodem', autokarami · co· 
dzie nnie: Niemcy, Benelux, Frantja. Anglia, 
Włochy, Hiszpania; Konkurencyjny wy
najem rnW<robusów; 374-406, 374-664 31137 

BAL T • TUR -przewozy mikrobusami i auto
busami • Europa, do Niemiec zniżka 1001ys. zł , -
wczasy odchudzatące w Jastrzębiej Górze, · turys1y
ka zagraniczna i kr~wa, · Wf Kanada, USA, inne, -
ubezpieczenia, -wynajem mikrobusów. Sojxlt, ul. Ko-
ściuszki 12, tel. 51-64-44, 51-75-14 R-671 

BANK Przewozów -Europa Skiff. 31·95-31, 
31·23-46 31143 

BARDZO atrakcyjny obóz • 
Budapeszt -hotel, 3 800 ooo. Kapitol, tel. 
21-73· 13, 20-12-83 28311 
BUS • 25-29-34 

28263 

DOMINIKA. Najtańsze przewozy - Europa, 
31-01-71 66608 

DRUSKIENNIKI Litwa sanatońum 14 
dni. Pńma · Tour Gdynia, pasaż Dworca PKP, 20-13-
42, 51-18-96 5681 

EIDPOL 31 · 15.01 Tunezja -380 USD, Grecja, 
Cypr, inne. Obóz konny. Przejazdy: Nicea, in~7 

ESPERANTOTUR zaprasza na wczasy 
krajowe, zagraniczne, imprezy objazdowe: Anglia, 
Frantja, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Wiochy, Nor· 
wegia, Aftyka. Swiętojańska 87, 20·24-65 19628 

EST · przejazdy autokarowe · Niemcy, 31-55-
25, Brama Wyżynna (siedziba PTIK). Biuro Bro
kerów, 31·28-61/407 (siedziba NOT). Falcon 
Centrum Handlowe Zaspa, 57-44-52 Panda 
• Tczew (0-69) 31-46-60 ,9254 

GRECKIE Biuro Podróży 'Barkost', Starowiej· 
ska 1, 21·95-16. Wycieczki: GrecJa, Kreta, 
Cypr, Wiochy, Hiszpania, Tunezja. Przewozy autoka· 
rowe • Europa, bile1y promowe Wiochy · Gr~ 

HALLO, -przewozy, Kolonia , 41-7~ 

HIGH·SOCIETY. Elżbietańska 10111, 31-
51-11, mikrobus Koln , codziennie. 
Przwozy międzynarodowe 31149 

HISZPANIA . 10-dniowe pobyty na Costa 
Brava· lipiec, sierpień , ceny od 499 DM, Cedron, tel. 
72-23-51 w. 30, 72-63-37, 72-34·28 19712 

HISZPANIA · od 465 DM • Podróżni~ 31· 
62-97 29255 
KOLONIE: góry, konie, angielski, windsurfing, 
jachting, 20-1 B-38 69685 

KONTYNENTY · luksusowe wycieczki 
Pary±, Eurodisneyland, Wiochy, Hiszpania, Legoland, 
374-664 31 138 

tAD Zabianka, 57-74-08. BHezy · Europa. 
Superwycieczki Dru~nni~. Dorożka 55732 ' 

MAXITOUR · przewozy Anglia, Wiochy, 
Hiszpania, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, co
dziennie, Hamburg, Kain, wczasy, kolonie, 41 ·8Jl·łsi 

MORAWY -jaskinie (!!!), wypad'( do Wiednia, 
luksusowy hotel, wyżywien ie , własny dojazd - 6 -
13.08 · 'Balticana', 51·20-74 31 135 

MORSKA Agencja Turystyczna 31·87-1 1. 
Wczasy, \\)'cieczki, kolonie. Obóz konny 31679 

NEPTUN -koncesjonowane przewozy do Nie-
miec. Wynajem autokarów, 32·34·22 31130 

NORD Gdynia. Jana z Kolna 4, 20· 14-05, 20-66-
66. Ekspozytura· Rajska 6 -NOT, pik. 205, tel. 31· 
28-61 w. 205. Koncesjonowane linie N~mcy, Belgia, 
Holandia, Francja, Londyn. Komfortowe au1o~ 131 

NORD 20-14-05. Pobyty wypoczynkowe i wy
cieczki Wiochy, Tunezja, Lazurowe Wybrzeże. Atrak· 
cyjne kolOllie i obozy młodzieżowe w Czechai;łj 131 11 
PAŁANGA • atrakc~ne pobyty sanatoryjno· 
wypoczynkowe -.Balticana' 51-20-74 · 31134 

PARYŻ + Eurodisne~and + Bruksela - 6 dni, 
hotele, wyżywienie· Balticana, 51-20·74 31110 

PETER·LEO · Hambu[ll -tanio, szybko i wy· 
godnie. V-deo, kawa, pistek. 31 ·38·37 689'0 

POLENREISEN: 21-61-58 przejazdy 60 
miast, wakaqe w ~odle, tanki kokmil, Hiszpanh'ts78 

PRZEWOZY Rzym -Florencja, Bolonia, 
Wenetja, Wiedeń, 31-12-15, 314042 68026 

PRZEWOZY, Rzym, Turyn oraz 
cala Europa, Ventus, Grunwaldzka 116, 4 H21J 195 

ROKI· TRANS · atrakcyjne Włochy · Paryż· 
Zamki -HiS2par.ia -przewozy Niell'Cj Wynajem au
tokarów, 41-07-18, wieczmem 32-78-51 31117 

SULĘCZYNO· domki campingowe, Po
dróżnik · 81·51·15wew. 31 29256 

UNITUR Gdańsk. Hallera 14. teL1ax 41-66-55 
atrakc}ine kolonie!!! T~icz k. Krynicy Górskiej, Vemar 
· Slowaqa 29122 

USA. Kanada, wizy. b ilety lotnicze. 
Ventus, Grunwaldzka 116, 41-62-41 · 241116 
WCZASY. Dzieci taniej, 20-18-38 

• WIEDEŃ przewozy, 32-76-49 71~ 
WŁOCHY - Gargano \tanie apartamenly); 
Rzym · Ostia (bungalowy) · pobyty indywidualne -
,Batticana', 51-20-74 31136 
BTU „Maciek" codzienne prz~iazdy do 
Hamburga-Lubeck , Kie ł • 
Bremen. Ubezpieczenia. Wynajem 
mikrobusów. Gdańsk (Zieleniak li piętro) p. 215 c, tel 
374-448 wieczorem 47-98·28 67882 

CENTRUM przejazdów au1okarowych, bus Ber· 
lin-Hamburg poniedziałki, środy. piątki. 
,Globex' 20-07·27, 20-37-06 

68602 

DOOKOŁA franqi -trampingi, 374~1140 

HARCTUR - ooozy, kolooie, wczasy · ŚWiętego Du
cha 119, G:lańsk · 31-13-29 3114S 
HARCTUR . Hiszpania, V.,ochy . ooozy młodzieżo· 
we, 31-17-44 311"811 

HARCTUR -Eurodisne~and. Legoland -31-1l~ 

KMS · kolonie · Sulęczyno, Czechy (sierpień), wcza
sy na P~. Kaszubskim (sierpień ) . Biuro Tu rys~ So-
pot, Ch~na 10, tel. 51-00-02, 51-18-96 303<3 

MIKROBUS, 56-56-85 10395 

MIKROBUS, 53-07·97 

MIKROBUSY · kraj. zagrani\<I, 20.18·38 
70066 

OBOZV w lipcu i w ~erpniu od 1 950 001 Komenda 
Huf\<I ZHP, 31-87-55 7'605 

PENSJONAT 'lido' · Jastrzębia Góra, Derdowskiego 
8 zaprasza na s~rpień i wrzes~ń. 74·97-14 61899 

PRZEWOZV mikrobusem, 32·764971265 

PTIK -Krym, kolonie, 21-n.51 69900 

WYNAJEM mikrobusów, 23-70-03, 23-71-76 (wieczo
rem) 65105 

ZGINĄŁ bokser pręgowany, ciemny brąz, lat 7. Dla 
znalazcy czeka wysoka nagroda. 51-48-50 7"601 

(EJ TRANSPORT 
PRZEPROWADZKI, transport 
53· 71).58 74079 

[EJ HURTOWNIE 
DESKA parkietowa, mozaika. parkiet, panele . 
wykonawstwo. Gdańsk, Dragana 12, 32·76-51 28130 

HURTOWNIA odzieży używanej, sort 58 OOO, Gdy
nia-Ortowo, ul. Wielkopilska 17, tel. 24·10-89 69967 

C~NTRUM Stomatologiczne 
Vis • Dent · specjaliści ortodoncji, chirurgii 
stomatologicznej, protety~. anestezjd~ii, 41-92-96, 
41-85-04 27628 

'"31-89-53, 20-68-16 
ALKMEDYK, stany poalko· 
holowe, esperal 59876 

"'31-89-53, 20-68-16 
LARYNGOLOG, pediatra , 
psycholog 5967611 

"31-89·53, 20·68·16 LEKARZ 
domowy -w~ specjalistów. dzieci. doro~\ 
EKG 5987912 
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"OŚROQEK Diagnostyki Me· 
dyczneJ Gdynia. ul. Starowiejska 47 (wejście 
od [hl'orcowej), tel. 20.13·59. Echokardiogra· 
fia (dorośfi i dzieci), EKG komputerowe, USG (doro~i. 
dzieci), gastroskopia, rektoskopia, laboratorium. Kon
suttatje specjalistów 74055 

'ALKMED, 41-42·44. Domowe leczenie sta· 
riJN poalkoholowych. Espe~~! 

'PEDIATRA, 51 -97-64, wiz~. Joanna Stefa· 
nowicz 

25750 

'PSYCHIATRA. 51-97-64 · Piott Stetano-
wicz 25745 

20-46-62 DERMATOLOO alergolog, dr Romuaki Ol· 
szańs~. Gdynia, Wlaeystawa IV/38, 8/17, codziennie 
16.00 · 18.00 69739 

CHIRURG -w~. 525·868 
56481 

CHIRURG Marek ł.ącki, wizyti, 31-25-\103 

CHI.RURGIA ogólna i kosmetyczna. Led· 
wozyw, Sopol, Pułaskiego 33, poniedziałek, 
środa, 16.00 -18.00, 51-74-39 6307, 

ENDOKRYNOLOG -ginekolog, gineko
log dziecięcy, Ewa Stefanowicz -Ku~wa, 39-0~7 

GINEKOLOGICZNY gabinet. Tescy 
ciązowe , pirad)', 51·33-68 =1 

INTERNISTA -wizyty, 41 ·31 ·02, 
24.99.97 

64286 
INTERNIŚCI. wizy1y, 53-42·59 64173 

MEDICUS • 56-38-28,0polska8,st1>
matologia, protefyka, lekarze specjaliści, USG 26766 

NEUROLOG Jan Niżnikiewic.z, Szczecińska 
32. Również wiz~ domowe, 56-1249 

25747 

NORO.MEDICA • USG. gastroskopia, 
porady, 51.()5-04 Sopot, Kościuszki 58 63089 

OKULISTA Alitja Jettmar · komputerowy do
bór szkieł, soczewki kontaktowe. Wrzeszcz, ul. W~
deloty 12113, codziennie z wyją~em w1oń<.u 15.00 · 
1800. 41-65-82 68617 
SALON Medyczny dr Kreps Gdy
nia, Starowiejska 23. Echokardiografia, 
USG brzuszne, ginekologiczne, położnicze, urolo· 

, giczne, szyi, piersi. Gastroskopia, EKG, lalxlralorium. 
BKipsje, zabiegi chirurgiczne. laryngol99iczne. Tera
pia bólów. Prof, Szczurowi cz -rozrod· 
czość. ginekologia. Tel. 20.18-11 22158 

UROLOG -Andrzej Matejczuk, Gdańsk, Kalet
nicza 3!7, poniedziałek, środa 15.00 -17.00 71443 

WETERYNARYJNE · wizyty domowe, 
56-89-56 66418 
ZEZ -naświetlaria, ćwiczenia, Wrzeszcz, Upha
gena 8, 41·3040 

AMERYKAŃSKIE apara~ słuchowe. Gwarancja. ser· 
l'lis . .Maytone' Wrzeszcz, Glogowska 11, 56-0~la~2 

DR med. Jadwiga Fili~uk - spetjalista dermatolog. 
Przyjęcia poniedziałki, środy 16.00 · 18.00. dorośli, 
dzieci. Sopit, Kazimierza Wielkiego 4 '6 m 21, 51-53-
01 621&1 
GABINET Pomocy Psyctlologicznej i Psychoterapii, 
Gdańsk. Ograna 72, 31-14-88. 13.00 -15.00. Zesp:i 
psychologów, psychiatrów 57081 
LEKARZ rodzinny, catodooowe w,zyti domowe na te
renie Tr6jmias1a -lek. med. J. Świstowski, 5HJj 1 

MASAZYSTA, 71·14-51 

MGR lizyl<oterap,i • masaie, 11-26-lJ 
700<!1 

PROF. Miec:zysla~ irenmer choroby na· 
czyń Sopot, 2'.l Maica 23, pooiooz., śrooy n.oo · 
19.00, rejestratja 51-05-33 (cały dzień) 62193 
PROFESOR bioenergoterapeuta Tamara Di:!enko le
r.:tf: nem. serce. wątrobę, mięśniaki, guzy, tarczyL"ę, 
tortiiele, oczy, słuch. inpotenqę, prostalę, cukrzycę. 
raka. astmę, nerwicę. kręgosłup. Leczen~. Diagno
styka dzieci, dorosłych, Gdynia, Bema 33, MDK 25-
03-61 

PSYCHOLOO, 41-00-18 

PSYCHOTERAPIA, 41-48-68 
68m 

64269 

TELMED. 577--051 · witemista, EKG. pediatra 67648 

w, Stomatologiczne ,, ~ 

"CENTRUM Stomatologiczne 
Vis • Dent . specjaliści ortodontji. chirurgH 
stomatologicznej, protet)ló, anestezjologii · narkoza, 
41·92-96, 41-85-04 

'PRZYCHODNIA Prywatna, Polanki 71, 52-35-58 -
Specjaliści : stomatologia kosmefyCZila · laxowanie 
z,t:ńll · protetyk&, ortodoncja 

66038 

ASDENT - specj aliści stomatologii ogólnej, 
prote~. ctlirurgii stomatologicznej, ortodortji . pon. 
-pt. 9.00 - 19.00 soboty 9.00. 15.oo. ,Dom 
Towarowy Chylonia' · parter. 23-62-17 wew. 
186 68762 

CURO DENT AL stomatologia zacilowaw
cza, ,oroletyka, chirurgia 8.00 · 20.00 również 
w niedziele Gdańsk, Pańska 6 (naprzeciw 
Hali Targowej). 31-69-58 • 27989 

DEFANT,BEGO protezownia. porcelana, 
protezy miękkie - teleskopowe, zasuwane, tel. 22.()6. 
26 

DEFANT · Gabinet lmptan1ologii Stomatolo
gicznej · przyjmu~ lekarze, Frankowski, Chomik. Ba· 
gniewski, tel. 22-06·26 (pon. · sobota 10.00 · 18.00). 
GdyrJa, Symkomli 415 68620 

DENS · Prywatny Gabinet Denlyslyczny. 
Gdańsk, ul. Dllllla 67i68. Codziennie 8 OO · 20.00, 
sobofy 8.00 -14.00. Rejestratja · 31·12-58 71913 

NODENT -Stomatologia, protefyka. Pruszcz 
Gdański, Kochanowskiego 22 D, 82·34-72 63342 

SPECJALISTYCZNE gabine, 
ty stomatologiczne -Wojciech Rataj
czak -specjalista chirurgu stomatologicznej oraz 
specjaliści stomatologi, zachowawczej i protefyki. 
OlrNa, ul Leszka Białego 33, rei. 57-00-07 76062 

GABINET Stomatologiczny + RTG, tel. 47-92-21 
Codziennie Wrzeszcz. Migowska 42 A 64204 

GABINET stomatologiczny. Oksywie, Bi ała 2. 
Ussorows~. 25-11-13 69246 

GABINET denfystyczny. Gdynia. Swiętojańska 91/1 , 
pon.~ąt. 9.00 · 20.00, sob. 9.00 -14.00. Tel. 21·04-
93 

STOMATOLOG -Jolanta Lewandowska, Sląska 
51/25, codziennie, 21 · 17-61 •9376 

APARATY słuchowe: · dobór, 
sprzedaż, serwis, -konsultacje logopedyczne i 
audiologiczne, - indy,vidualne wkład~ douszne oraz 
osprzęt pomocniczy dla osób z wadami słuchu i 
mowy. Gdańsk, ul. Kartuska 245 B. (9.00 · 18.00), tel. 
324-187 w. 38 

MASA2 podwodny, ręczny -leczniczy, oochudzający, 
fizykoterapia. Gdańs~ ul. Opolska 6, 56-43-69 67645 

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel./fax 31-80·62, tel. 31-50-41 w. 127, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70·94 
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-

lłl 1RTOWNIA Rl TR i ST~\LI 

o rury stalowe od l 01, 1 do 1420 mm 
blachy C'Zi.lfllC ~\.{.) ~ 
kształtowniki ~ ~ ~ L 

METAL-\VIEM sc GDYNIA. Hutnicza 42 

23-65-16. 23-31-09 

• 
DUŻA 

NIEMIECKA FIRMA 
KOMPUTEROWA 

poszukuje: 
młodych, energicznych, z doświadczeniem 

pracowników serwisu komputerowego 
sprzedawców ze znajomością branży 
komputerowej do f1l1i w Gdańsku. 

Zgłoszenia: Gdańsk ul. Kościuszki 5 
tel /fax (0-581 48 44 74 

Fabryka Przekładni 
Samochodowych 

,,Polmo'' w czewie 
ul. 30 Stycznia 55 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy 
na wykonanie ekspertyz budowlanych: 

- budynku biurowca nr obiektu l 02 A, 

- budynku magazynów nr obiektu 105/ 106. 

Bliższych informacji udzieli Służba Utrzymania 
Ruchu Fabryki, tel. (069) 31-04-61 w. 360, 361. 

Termin składania ofert wraz z referencjami w p. 1 OO 
biurowiec - Szef Służby Utrzymania Ruchu - w ciągu 

14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 
13873 

I Spółdzielnia Mieszkaniowa 
,,Osiedle Młodych" \ 

Kierownictwo Osiedla 
,,Żabianka" 

w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku-Oliwie przy ul. Gospody IO 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem: 
- lokalu użytkowego ul. Subisława 30 przy promenadzie, niedaleko 
przystanku SKM Gdań,k-żabianka po byłym "Uniwersum" o pow. 868 m' 
wyposażonego w energię elektryczną, c.o., wod.-kan., c.w. 

Oferta wynajmu powinna zawierać cenę za ml, 
rodzaj działalności, propozycje modernizacji lokalu. 

Termin przyjmowania ofert upływa po 14 dniach od chwili ukazania się 
ogłoszenia w prasie. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 30 mln zł. 
Kierownictwo Osiedla "Zabianka" zastrzega sobie prawo dodatkowych 

rokowań z oferentami oraz unieważnienia przetargu w całości 
lub części bez podania przyczyny. 

Oferty należy składać w zamkniętyc_h kopertach z dopi~kiem "PRZETARG" 
w siedzibie Kierownictwa Osiedla "Zabianka" prty ul. Gospody IO (pok. IO). 

Szczegółowych infonnacji udziela Dział Ekonomiczny, tel. 57-92-87. 28139 

; Koleżance 
JOLANCIE HERBASZ 

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

32687 

OJCA 
składają 

Koleżanki i Koledzy 
z TP S.A. Zakładu Usług Technicznych 

Gdańsk. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że zmarła nasza była długoletnia Pracownica 

LIDIA WIŚNIEWSKA 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie 

w kościele Królowej Różańca św. 
w dniu 11 lipca 1994 r. o godz. 9.00. 

Pogrzeb o godz. 13.00 na cmentarzu Łostowickim. 

32688 

Wyra-zy głębokiego współczucia Rodzinie składają 
Zarząd i Pracownicy 
"Baltyk-Chocolatte• 

Panu 
LECHOWI WALENTYNOWICZOWI 

Wiceprezesowi Sądu Apelacyjnego 
w Gdańsku wyrazy najgłębszego współczucia 

w związku ze śmiercią 

MATKI 
składa Prezes i Sędziowie Sądu Apelacyjnego 

74564 w Gdańsku. 

I 
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• GOŚCICIŃSKA FABRYKA MEBLI Sp. z o.o. 

poszukuje kandydata na stanowisko 

DYREKTORA NACZELNEGO 
Spółka nasza jest dynamicznie rozwijającym się i ekspansywnym przedsiębiorstwem z udziałem kapitału zagranicznego. 

Do głównych zadań Dyrektora Naczelnego należeć będzie wytyczanie celów i strategii rozwoju przedsiębiorstwa, inicjo· 
wanie i koordynowanie szeroko zakrojonych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych oraz reprezentacja Spółki wobec 
podmiotów zewnętrznych. 

Oferta kierowana jest do osób energicznych i zaangażowanych, które posiadają umiejętność kierowania dużymi zespo· 
!ami ludzi. 
Kandydata powinna cechować zdolność myślenia całościowego, wsparta umiejętnościami analitycznymi. 
ze względu na częste kontakty z firmą macierzystą w Niemczech nieodzowna jest znajomość języka niemieckiego. 

Podania wraz z pełnym życiorysem, zdjęciem oraz kopią dyplomu ukończenia studiów prosimy kierować pod adres: 
Klose· Gokicińska Fabryka Mebli Sp. z o.o, ul. Fabryczna 1, 84-241 Gokicino. 

19728 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
,,Orunia" 

w Gdańsku, ul. Krzemowa 2 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Realizację Szkoły Podstawowej 42-0ddziałowej w technologu W.B i częściowo 
metodą tradycyjną na terenie jedn. "C" Gdańsk-Orunia, I - etap do realizacji 

w latach 1994/1995 obejmuje budowę segmentu 
administracyjno-dydaktycznego o powierzchni użytkowej - 4603,2 m 2 • 

Wykonany stan ze.rowy ze stropem. 

Składane oferty powinny odpowiadać szczegółowym warunkom przetargu, które 
można otrzymać po dokonaniu wpłaty kwoty 2,0 mln zł w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Orunia", ul. Krzemowa 2, gdzie również należy złożyć ofertę 
w terminie 14 dni po ukazaniu się ogłoszenia. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu Jest wpłacenie wadium w wysokości 40,0 mln zł na konto Spółdzielni 
BP PKO w Gdańsku Nr 19510-9393-136. Zaprasza się do udziału w przetargu 
Przedsiębiorstwa Wykonawcze, które posiadają możliwości wykonawcze. 
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny. 11949 

THE CITY BOARD OF GDYNIA 

ARZĄD MIA TAGD 
81-963 Gdynia, al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 

tlx 0512102, fax 20-82-26 

OGŁASZA li USTNY 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAt: 

ni.e.ruchomośclpołożonej w_Gdyni.:Orłowiaprzy ul. SWIĘTOPEŁKA. 

Opisana nieruchomość stanowi własność Gminy Gdynia, zapisana jest w Księdze wieczystej 24967 
i 24354 i obejmuje działki 714/156, 999/160, 1000/131 - k.m. 82 o łącznej powierzchni 10 663 m2• 

Nieruchomość ta przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod PENSJONAT 
o maksymalnej wysokości 3 kondygn. WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM I SPORTO
WO·REKREACY JNYM. 
Jej unikatowe położenie bezpośrednio nad brzegiem morza (z dogodnym zejściem na plażę) daje 
możliwości realizacji wyjątkowego przedsięwzięcia. 
CENA wywoławcza: 11 740 OOO OOO zł 
(słownie: jedenaście miliardów siedemset czterdzieści milionów) 
WADIUM: 587 OOO OOO zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem milionów). 
Płatne w kasie UM, sala 27 do dnia 27.07.94 r. godz. 15.00. 
POSTĄPIENIE: 120 OOO OOO zł (słownie: sio dwadzieścia milionów) 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 28 lipca 1994 r. o godz. 10.00 w sali 105 UM. 
Uchylenie się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej w ciągu 30 dni od przetargu spo· 
woduje przepadek wadium. Cudzoziemcy winni legitymować się zgodą MSW na zakup nieruchomo· 
ści w Polsce. 
Zarząd Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn. 

INFORMACJI UDZIELA WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIASTA GDYNI, pok. 
231, tel. 20-72-71 wew. 190 lub 141. 

OGŁOSZE IE O PRZETARGU 
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29.04.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jednali· 
ty z 1991 r. Dz. U. Nr 30, poz. 127 z późn. zm.) i§ 17 zarządzenia MGPiB z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie przetargów 
na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (MP Nr 21, poz. 148) · Urząd Rejonowy 
w Gdańsku · ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej 
w Gdańskuł.ostowicach przy ul. WIEllkopolskiej, obejmującej: 

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. Komuny Paryskiej w Gdyni 

ul. Podgórska 14 
• niezabudowaną działkę nr 16/8 o pow. 23.53.70 ha, obręb l:.ostowice 74 a 4 zapisaną w 'r<:N Nr 1781, przeznaczoną w pia· 

nie zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska pod realizację budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego. 
Termin wykonania inwestycji • do dnia 31.12.1995 r. 

ogfasza przetarg nieograniczony na wynaiem lokali użytkowych: 

Okres użytkowania wieczystego ustala się na 99 lat. 1. lokal użytkowy przy ul. Unruga 39 o pow. użytkowej 67,6 m2 ze stawką wywoławczą 80 OOO zł /m2 p.u. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 18 421 040 OOO zł (słownie: osiemnaście miliardów czterysta dwadzieścia jeden 
milionów czterdzieści tysięcy złotych). 

Wadium w wysokości 7 OOO OOO zł 

2. Lokal użytkowy przy ul. Unruga 39 o pow. użytkowej 71 m2 ze stawką wywoławczą 80 OOO zł/lTJ2 p.1,1, 
Wadium w W)rokości 7 OOO OOO zł 

Opiaty z tytulll nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu· 
• I opłata - 15 % wartości gruntu tj. 2 763 156 OOO zł (słownie: dwa miliardy siedemset sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdzie
siąt sześć tysięcy złotych), 

- opiaty roczne w wysokości 1 % wartości gruntu tj. 184 210 400 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony dwieście dzie· 
sięć tysięcy czterysta złotych), z tym iż w 1995 r. · oplata ta zostaje jedoorazowo obniżona do kwoty 165 789 400 zł. 

Szczegółowe informacje o w/w lokatach można uzyskać w administracji Sp-ni przy ul. Boisko 3, 
pod nr. telef. 25-01-44. 

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 
921 052 OOO zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia ieden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) · można składać w Urzę
dzie Reionowym w Gdańsku. przy ul. Okopowej 21/27, pok. nr 218 · w terminie do 25.07.1994 r. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.1994 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni - Gdy
nia, ul. Podgórska 14. 
Przystępujący do przetargu winni wpłacić w kasie Sp-ni wymagane wadium, najpóźniej do godz. 
9.30 w dniu otwarcia przetargu. Umowa najmu zostanie podpisana z podmiotem gospodarczym 
posiadającym uprawnienia do prowadzenia działalności oraz posiadającym zabezpieczenie finan
sowe w wys. 2-krotnego wymiaru czynszu, złożonego jako lokata finansowa w Banku i zaoferuje 
najwyższą stawkę umowną za 1 m2 pow. użyt. lokalu. 

Przetarg odbędzie się 27.07.1994 r. w Urzędzie Rejonowym w Gdańsku w pok. nr 232. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia Slę uczestnika, który przetarg wygrał· od zawarcia umowy. 
Warunkiem dodatkowym przetargu jest zwrot równowartości nakładów poniesionych przez Spółdzielczą Agencję Handlowo· 
Przemysłową w Gdańsku na uzbrojenie terenu, ustalonych przez biegłego dis szacowania nieruchomości z listy Wojewody 
Gd. na kwotę 1 630 OOO OOO zł· informacje mozna uzyskać w Urzędzie w pok. 237. 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty jak również prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
podania przyczyny. 

'iMPoi'10-wANi1 
: POKRYCIA DACHOWE: "STALMET" 
I -dachówki ceramiczne I 
I -dachówki bitumiczne I 

- płyty bitumiczne 

Skup metali 
kolorowych 

I -płyty PCV przezroczyste I 
I - rynny I rury spustowe I 
I oferuje I 
1 "AK-BUD"1 

Miedż do 35 OOO zł/kg 
Mosiądż do 16 OOO zł/kg 
Brąz do 20 OOO zł/kg 
Aluminium do 15 OOO zł/kg 

I Gdańsk-Wrzeszcz I Gdańsk, ul. Kielecka 17 
I ul. Karłowicza 19 I 
l!.e!:_ 42_-92_ ~ - - - - ~ 

32-64-50 

76069 

Pani Dyrektor 
GABRIELI ADAMCZVK 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ 
składają 

Pracownicy 
Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego 

w Kolbudach. 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o tragicznej śmierci naszej Uczennicy 

EWY JAKUBOWSKIEJ 
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzicom 

składają 
Nauczyciele i Uczniowie XII LO 

74961 w Gdańsku. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 lipca 1994 r. 
zmarł nasz były długoletni Dyrektor 

GERARD KRYSKA 
Wyra-zy współczucia Żonie Zmarłego składają 

Koleżanki i Koled-zy 
z PPM Polfracht Gdynia. 

Msza św. odprawiona zostanie 11 lipca 1994 r. 
o godz. 13.00 w kościele św. Andrzeja Boboli 

w Sopocie, pogrzeb w tym samym dniu o godz. 14.00 
28362 na cmentarzu Katolickim w Sopocie. 

[i)@l1J Dm 
®gJl?m(OmlDJ@ 

QJ lrrn e; rkO@ 

t sprzedaż hurtowa i detaliczna ! 
! P.W.'JUNA" 

ul. Bydaoska 56, 87·100 Toruń 
tel lax 24536, tel. 19584 

Krewnym, Przyjaciołom, Współpracownikom, 
Kolegom, Sąsiadom i Znajomym - Wszystkim, 

którzy oddali ostatnią posługę 

ś. t p. 

MARIANOWI ZEGAR OWI 
i łączyli się z nami w bólu z powodu Jego śmierci 

serdeane Bóg zapłać składają 
Żona i Synowie z Rodzinami. 

76016 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci 
długoletniego Kapitana Statków Chipolbroku 

Kpt. Ż.W. 
JÓZEFA WŁOCHA 

Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne 'IN'Jrazy 
współczucia. 

Dyrekcja i Pracownicy 
Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego S.A. 

28345 Oddział w Gdyni 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 4 lipca 1994 r. zmarł śmiercią tragiczną w wieku 43 lat 

RYSZARD LEWANDOWSKI 
Msza św. odprawiona zostanie w kościele pw. Świętej Rodziny 

- Gdynia-Grabówek dnia 12 lipca 1994 r. o godz. 11.00. 

70141 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 
na cmentarzu w Pierwoszynie o godz. 12.30. 

Pogrążona w głębokim bólu 
Matka, Brat z żoną oraz cala Rodzina 

Prosimy o nieskładanie kondolencji. 

{f)fl®lilMfk~U fkrr~§@'W®§ l ~ 8~. 

Ceny promocyJn• 
PHZ MOTEX 
Gdańsk-Nowy Port 
ul. Szkolna 1 

0/Tal/!IN 
ul. Gdańska 32 

28306 

tel. 43-18-75 i 43-92-24 tel. (o-69) 314-5432678 

Z żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 8 lipca 1994 r. 

zmarł nasz kochany Ojciec, Teść i Dziadziuś 

ROM GUTKOWSKI 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 

12 lipca 1994 r. o godz. 13.30 
na cmentarzu Łostowickim. 

Pogrążona w smutku 
75011 Rodzina 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, 
że w dniu 8 lipca 1994 r. 

zmarł ukochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek 
ś. t p. 

FELIKS JEZIERS I 
Pogrzeb odbędzie się w dniu 12 lipca 1994 r. 

o godz. 13.00 na cmentarzu Łostowice. 

56348 

Pogrążona w żałobie 
Rodzina 
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ga 
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, 
I 

VAT ••• Na szczęście Fiat chce Ci po-

DEALERZY 

I • I o 
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-

11 lipca 1994 

eau ob • 
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 1/3, 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 

OPEJ ' o B ZPI z o Fl I 
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6.00 Kawa czy herbata? 
8.05 „Latający cyrk Monty Pythona" 
8.35 Kawa czy herbata /cd./ 
9.00 Wiadomości 
9.10 „D:i:ieci świata: Tajemnica 

Martina'' ,.Fotki dh1 ciotki" 
oraz „Zamek Eureki" · ~rial 

(l.05 . .Dyna~tia Colbych" - serial 
0.55 Mu1.yczna Jedynka 
I .OO Prlyjemne z pożytecznym 
1.20 „Starting Business English" /11/ 

- Język angicbki 
1.30 Z Yiiarą w nowe 
2.00 Wiad0111o~ci 
2.10 Tdewizja Edukacyjna 
2.10 ,,. swego nic znacie" - katalog 

zabytków - Tykocin - Synagoga 
12.20 Gabinet widkich twórców 
12.40 Poznań Małgorzaty Musierowicz 
13 .OO Księgozbiór pełen tajemnic 
13.'.!0 WakacJe ze słowem - reportaż z 

warsztatów teatralnych Haliny 
Machulskiej 

13.35 Prqgoda z książką 
13 .55 Program dnia 
..-4.00 Kino letnie: ,,Buzka, do~ 

niedzialku" - komedia kryminal
na prod. francuskiej [ 90 min, 
1971 r. J reż. Michel Audiard 

15 .30 Letnie MTV 

TV 
·2 

7 .30 Panorama 
7 .35 Pej:zaże 
7.40 .,żółwie Ninja" - ,,Buntownik 

bez pletw" - serial anim. 
8.05 Programy lokalne 
8.35 Powitanie 
8.40 Na sportowo odlotowo - pro

gram red. sportowej 
9.10 „Miłość i dyplomacja" /93/ -

serial prod. kanadyjsko - ar
gentyńskiej 

9.35 Wakacje w Dwójce 
IO.OO „Impresje dalekiego oceanu" 

/3/ - ,,Tajlandia: uśmiech mi
mo wszystko" film dokumen
talny prod. francuskiej 

I I.OO „Wakacje z duchami" - ,,Ta
jemnica czarnego futerału" -
,J)zień bez cudów" serial 

12.00 Muzyczne lato w Dwójce 
13 .OO Panorama 
13.15 „Cyrki świata" ,,Najwspa

nialsze chwile cyrku" • pro
gram prod. franc . 

14.20 Animals - program Ewy Ba-
naszkiewicz 

14.40 Program dnia 
14.55 „General Anders" - film dok. 
1535 „Wojownicze żółwie Ninja" 

,.Buntownik bez pletw" - se
rial anim. prod. USA 

7 .30 Panorama 
7.35 Powitanie - program dnia 
7 .40 „Bo oszalałem dla niej" -

film fab. , reż . Sylwester 
Chęciński (powt. ) 

9.20- 12. OO Jest lato· blok 
programowy, a w nim: 

9.45 Wakacyjna przygoda: ,,Sa
mochodzik i Templariu
sze" (5 - ost. ) - serial TVP 
dla młodych widzów 

10.'.!0 „Przygody pana Michała" 
(2) - serial TVP 

10.50 Jest lato. 
11 20 Miliard w rozumie - tele-

turniej 
11.50 Jest lato. 
12.00 Wiadomości 
12.10 ,Polskie drogi" (9) - serial 

TVP 
13.45 Przegląd kulturalny 
1425 Spojrzenie na Polskę 
14.40 Studio Kontakt - magazyn 

polonijny 
15.25 7 dni świat 
15.55 Program dnia 

5 .35 „Riptide" - serial sensa
cyjny 

6.30 „Maria" - serial obycza
jowy 

7 .20 Nowy dzień 
8.00 Puls miasta - serwis in-

fonnacyjny 
8.15 ,,Baseballista" - serial 
8.45 Uff - program muzyczny 
9.30 „Riptidc" - serial sensa-

cyjny 
10.30 „Prawo do narodzin" -

serial 
11.30 „Sprawiedliwi" - serial 

USA 
12.25 „Cierpieć z miłości" · te-

lenowela 
12.55 Teledyski 
13. IO Koszalińskie zaprasza 
13.30 Non stop - ,.Canada" 
13.50 Teledyski 
14.00 Misjonarze św. Rodziny 
14.55 Teledyski 
15 .15 Auto market 
15.45 Kronika sportowa 

Telewizja zastrzega sobie 
prawo zmiany programu 

7.00 „Syndykat zbrodni" -
film sensacyjny prod. 
USA 

8.45 Dzień dobry Trójmiasto 
9 .OO Zapowiedź programu 
9.05 „Pomysłowy Dobromir" 

- film animowany 
9.30 Natura! Wonders of Eu

rope 
10.30 „Pies, kot i ... " - film ani

mowany 
11.25 Zakupy w Mango 
11.55 W samo południc - ser-

wis infonnacyjny 
12.05 Giełda pracy 
12.IO Notatnik konsumenta 
12.15 ,,Znachor'' - melodramat 

prod. polskiej 
14.30 Na dużym ekranie - ma

gazyn premier kinowych 
15.00 Nowiny i pogoda - ser

wis informacyjny 
15.10 Giełda pracy 
15.20 Magazyn sportowy 

8.05 Dzień dobry, tu Gdańsk 
8.35 Trójmiejski serwis inform. 

14.00 TV Polonia 
16.00 Program dnia 
16.05 Panorama 
16.10 Nowalijki 
16.15 „45 minut" - program dla 

młodzieży 
16.40 Radż sobie sam - poradnik 
17 .OO Teleexpress 
17.15 Studio „Trójki" 
17.25 Magazyn sportowy 
17.55 ,,Trzy po trzy" - quiz dla tele-

wid,:ów 
18.03 PANORAMA 
18.30 Temat wiejski 
18.50 Dozwolone od lat 40 - prze

boje starszych nastolatków 
19.10 Program o zdrowiu - .,Der

matologia" 
19.20 Studio „Trójki" 
19.30 Wiadomości 

20 .OO Panorama 
20.15 „Oberża na pustkowiu" - film 

GB, rei. Alfred Hitchcock 
21.50 „Wielka Brytania od środka" 

· fi lm dok. odc. 22 
22.30 Magazyn sportowy (powt.) 
23.00 TV Polonia __________________ .,.. __________________ ...,. __________________ ..., __________________ i------------------· 

POL 
S A T----:--.-16.00 Luz - magazyn nastolatków 

16.30 Program jubileuszowy, czyli 
Polska 50, 40, 30, 20 i 10 lat 
temu 

16.50 Muzyczna Jedynka 
17.00 Teleexpress 
17 30 „K want" - magazyn popularno

naukowy 
18.00 „Latający cyrk Monty Pythona" 

- serial prod. angielskiej 
18.30 Rock Raport mag~yn rockowy 
19.00 Wieczorynka - .. O Skrobku, kra

snoludkach i Sierotce Marysi" 
19.30 Wiadomości 

20.10 Teatr Telewizji Fritz Hochwal
der - .,Swięty eksperyml'nt'' 

~ reź. Andrzej Chrzanowski, 
wyk. Eugeniusz Kamiński, 
Piotr Fronczewski, Tadeusz 
Huk Spektakl z 1983 roku 

21.55 Prosto z Belwederu 
22.10 Leksykon polskiej muzyki roz

rywkowej „W" - Wanda z Ban
dą i bez Bandy 

2235 Atlantis • lilm dokumentalny 
Małgorzaty Kani 

23.00 Wiadomości 
23.10 Europa w Europie 
l3AO ,,Billy kłamca'' - film fab. prod. 

angielskiej I 94 min, 1963 r .] 
rei. John Schlesinger, "'yk. 
Tom Courtenay, Julie Christie, 
!\łona Washbourne 

1.15 Przeboje Bogusława Kaczyń

skiego: - Mistrzowie sceny pol
skiej Wiesław Michnikowski 

2.05 Zakończenie programu 

1030 . .Sąsiedzi" - serial 
I I .OO „Cienie namiętności" - serial 
11.55 ,,5 x 5" (powt. z piątku) 
1230 ,,Pod słońcem Kalifornii" - serial 
13.30 ,,Księżniczka Pacyfiku" - serial 
14.30 „Superboy'' - serial 
15.05 ..Bonanza" · serial 
16.00 „Star Trek - następne pokole

nie" - serial 
17 .OO ,,5 x 5" - telctwniej 
17.30 Studio sport: piłka nożna - MŚ 

USA '94 
18.00 ,Jdź n.1 całość!" - teleturniej 
19.00 Wiadomości 
19.15 Magazyn regionalny 
19.35 „Kolo fortuny'' - teleturniej 
20.15 „Wujek" • seriaJ 
21.15 ,,Poszukiwani spadkobiercy" -

magazyn 
22.10 .:Z narażeniem życia" 
23.00 „News & Stories": kompozytor 

GyErgy Ligeti , 
23.50 ,,Kanał 4" - magazyn muzyczny 
0.50 „Star Trek - następne pokole

nie" - serial ( 
1.40 „Baywatch - ratownicy z Mali

hu" - serial 

_R_IL . , . 
2 

16.00 ,,Zaklęty dwór"/ 6/ .,Va ba
nque" - film pro<l. TVP 

17 .OO Przegląd kronik filmowych 
17 JO . .Miłość i dyplomacja" /93/ 

· serial prod. kanadyjsko -
argentyńskiej /powt./ 

IS.OO Panorama 
18 .03 Programy lokalne 
18.35 Koło fortuny- teleturniej 
19.05 ,,Film dokumentalny 

20.00 ,,Zdrówko" /11/ - serial prod. 
USA 

20.30 Auto - magazyn motoryza
cyjny 

21 .OO Panorama 
2130 Sport - Kronika Mistrzostw 

Świata w piłce nożnej 
21.40 Reporterzy Dwójki przedsta

wiają 

22.00 • .Pi~k i krew" [ De terre et 
de sang ] • film fab. prod. 
francuskiej /1992 r. 91 
min/rei. Jim Goddart, wyk. 
Jean Yves BeTteloot, Brian 
Blessed, Fernardo Rey 

23.30 Znaki zapytania ,,Jak to ska-
sujemy" · reportaż 

O.OO Panoran1a 
0.05 W blasku barokowej tr4bki 
0.30 Noc i stres 
0.45 ,,Zdrówko" /11/ - serial prod. 

USA/powt./ 
I 1.1 O Zakończenie programu 
( 

7.30 Wiadomości sportowe (powt.) 
8.00 Magazyn sportowy (powt.) 
9.00 Trening z DSF (powt.) 
9.30 Pływanie: Mistrzostwa Nie-

miec 
11.30 Magazyn tenisowy 
12.00 „Powerplay" (powt.) 
12.30 Magazyn sportowy (powt.) 
1330 Magazyn sportowy (powt.) 
15.00 Trening z DSF 
15.30 Magazyn sportowy 
16.00 „Pojazdy i ich legendy" 
17 .OO Magazyn sportowy 
18.00 • .Powerplay" - sportowy show 
18.30 Magazyn sportowy 
1955 Wiadomości sportowe 
20.00 Pływanie: Mistrzostwa Nie· 

miec 
21.00 Lekkoatletyka: mityng w 

Eberstadt (powt.) 
22.00 Żeglarstwo : zawody w Kieł 

(powt.) 
22.45 Wiadomości sportowe 
23.00 ,.Ring wolny": wrestling męż

czyzn (WCW) 
O.OO Futbol amerykański (powt.) 
I.OO ,,Ring wolny" (powt.) 

16.00 Robinsonowie 
16.20 Ze zbiorów Jana Walencika: 

,,Zwierzęta chronione" 
1630 Wakacyjna przygoda:,,Podróż 

za jeden uśmiech" (117) - se
rial TVP 

17 .OO Teleexpress 
17.15 -19. 15 Jest lato 
17 30 „Tajemnica Enigmy" (3) 
18.10 Jest lato. 
18.30 Miliard w rozumie 
19 .OO Jest lato. 
19 .15 Dobranocka 
19 .30 Wiadomości 

20.00 Historia - współczesność: 
,,Rewizja nadzwyczajna" 

20.30 Z notatnika - cykl reporter
ski: ,.Komu się powodzi" -
Gorzowskie 

21.00 Panorama 
21 .25 Gość TV Polonia 
21.40 ,,Przyjaciele" (5 - ost. ) - se

rial TVP, reż. Andrzej Ko
stenko 

23.00 Prosto z Belwederu 
23.15 Lato w filharmonii: Letnie 

festiwale muzyczne - ,," Vi
va ll canto., - czyli śpiewać 
całą duszą" - reportaż Haliny 
Szymury 

24.00 Panorama 
O.OS Program na wtorek 
O.IO „S. O. S" (3) - serial TVP 
I .05 Zakończenie programu 

EUROSPORT 

1~ 

7.00 Piłka nożna: MS - aktualno
ści 

7.30 Piłka nożna: MS - aktualno
ści 

8.00 Piłka nożna: MŚ (najważniej
sze wydarzenia) 

13.00 Wyścigi samochodowe: Indy 
Car (najważniejsze wydarze
nia) 

14.00 Formuła I: GP Anglii (naj
ważniejsze wydarzenia) 

15.00 Kolarstwo: Tour de France -
9 etap (na żywo) 

17.00 „Eurofun" · magazyn dziw
nych sportów 

17.30 Piłka nożna: MŚ (najwai.niej
sze wydarzenia) 

19.30 Wiadomości sportowe 
20.00 Magazyn sportów motoro

wych 
22.00 Kolarstwo: Tour de France 

(najważniejsze wydarzenia) 
23.00 Boks: walk.i zawodowców 

O.OO Magazyn golfowy 
1.00 Wiadomości sportowe 

16.15 „Tygrysia maska" - seńal 
animowany dla dzieci 

16.45 „Syrenka Mako" - serial 
animowany dla dzieci 

I 7 .05 Magiczne igraszki 
17.30 Puls miasta - serwis in

formacyjny 
18.05 „Riptide" - serial sensa

cyjny 
19 .05 ,,Prawo do narodzin" - te

lenowela meksyk . 

20.05 ,,Dziewczyna w różowej 
sukience" - komedia 
USA,1986 

22.00 Puls miasta - serwis in
formacyjny 

2220 ,,Magnum" - serial sensa
cyjny 

23.15 Kronika wydarzeń tygo
dnia 

23.45 Biznes to biznes 
0.20 Puls miasta - serwis in

formacyjny 
0.25 Casta Diva - pamięci Ma

rii Callas 

17 .OO Australia na dziko: Kocia 
, wojna - serial dok. 

17 30 Życie na niespokojnej Zie
mi: Człowiek i siły natu
ry · serial dok. 

18.00 Stare koleje w Walii -
18.30 Terra X: Ameryka przed 

Kolumbem- serial dok. 
19 .00 Poza rok 2000 - magazyn 

popularnonaukowy 
20.00 Badania tajemniczych 

rzeźb - film dok. 
20 .30 Sekrety z życia maszyn: 

Pralka automatyczna - se
rial popularnonaukowy 

2100 Dinozaury: Śmierć naj 
większych olbrzymów 

22 .00 Życie w kręgu ognia: 
Dzieje starożytnych kul
tur Olmeków, Tolteków, 
Azteków i Majów - serial 

23.00 Krew, pot i chwała: Histo
. ria sportu - serial dok. 

O.OO Siły specjalne: Amerykań
skie oddziały SEALS -
serial dok. 

16.25 Lato w mieście - Sopot 
16.40 Program dnia 
16.50 Baw się razem z nami -

quiz dla dzieci 
17 .05 ,,Pomysłowy Dobromir" 
17.l 5Lato w mieście - Gdańsk 
17.30 Nowiny i pogoda - ser-

wis informacyjny 
I 7 .40 Giełda pracy 
17.45 Notatnik konsumenta 
17 50 M-3 - Mag. muzyczny 
19.00 „Awans" - komedia 

prod. polskiej 

20.40 Nautral Wonders of Eu-
rope 

21.35 Zakupy w Mango 
22 .05 Lato w mieście - Gdynia 
22.15 ,,Zazdrość i medycyna" -

film prod. polskiej 
0.05 „Sekret" - film prod. pol

skiej 
I .45 M-3 - Magazyn muzycz

ny 
2.45 Zakupy w Mango 
3.10 Film fabularny prod. 

USA 
4 .40 Magazyn sportowy 
5.40 M-3 - Magazyn muzycz

ny 
6.40 Co słychać w Trójmie

ście? - sonda 
6.45 Program dnia 
6.50 Gimnastyka poranna 

9.00 Ingo przedstawia 
12.00 Soul i reggae w MTV 
13.00 Przeboje Paula Kinga 
14.00 Simone przedstawia 
16.30 Raport Coca-Coli 
16.45 Magazyn nowośc i filmo

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

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

które łączy wspólny wyko
nawca 

17.30 „Zadzwoń do MTV" (Re
becca De Ruvo) Program z 
telefonicznym udziałem wi
<l:.:ów przedstawiających 
własne propozycje najlep
szych teledysków 

18.00 Lista przebojów Wielkiej 
Brytanii (Lisa I' Anson) 

20.00 Przeboje Paula Kinga 
20.30 „Koncert na żywo": Gallia-

no 
21.00 ,,Bez prądu": Tony Bennett 
21.30 ,,Bez prądu'': Mariah Carey 
22.00 „Prawdziwy świat" - serial 

16.00 Talk Show, czyli gadane z 
Pol-Satem 

16.20 „Supem1odelka", odc. 107 
17.00 „Nikogo nie potrzebuję", 

odc.2 
17.15 ,,Białe kołnierzyki", odc. 2 -

wioski serial obyczajowy 
18.30 Twój lekarz - magazyn me-

dyczny 
l 9 .OO Informacje 
19.20 Temat dnia 
19.30 „He-Man", odc. 20 - serial 

animowany dla dzieci 
20.00 „Sąsiedzi", oJc. 137/138 -

australijski serial obyczajowy 
20.58 Informacje 
21 .00 „Gdzie rośnie czerwona pa

proć" - USA, reż. Norman 
Tok ar. 

22.50 Informacje i biznes informa
cje 

23.05 „Białe kołnierzyki" , odc. 2 -
wioski serial obyczajowy 

0.30 „Sąsiedzi",odc.137/ 138 
1.15 Pożegnanie 

AlV q 
r 

18 .30 Początek programu 
18.35 „Sławni i bogaci" 
19.25 „Nasze małe Hollywood" -

,.Rodzina Potwornickich" -
serial komediowy, USA 

20.00 „Kasyno gry" - Francja 
21.30 Bla-Bla w MCM 
21.55 Co nas czeka'? 

NBC SUPER 
CHA'NNEL 

8.00 Wiadomości ITN 
8.15 ,.Po prostu biznes" 
8.30 Wiadomości NBC 
9 .00 Super sklep 

10 OO ,.Rivera" - show 
11.00 ,,Jak zaplanować wakacje?" 
11.30 „Właściwy czas" - magazyn 

publicystyczny 
12.00 ,.Dzisiaj w biznesie" - maga

zyn aktualności gospodar
czych 

13.00 „Dzisiaj" - magazyn infor
macyjny 

13 .30 „Dzień w biznesie" - maga
zyn publicystyczny 

14.00 „Dzisiaj" - magazyn infor
macyjny 

14.30 „Kolo fortuny" - magazyn 
ekonomiczny 

17.30 „ Wieczorem o biznesie" -
magazyn ekonomiczny 

18.00 „Dzisiaj'' • magazyn infor
macyjny 

19.00 Wiadomości ITN 
19.30 „Śledzę video" - magazyn 

filmów video 
20.30 Wiadomości NBC 

9.10 „Lady Caroline Lamb" - ang.- 5.30 ,.Dzień dobry Niemcy" - maga- 7.50 „Waltonowie" . serial 6.00 - 17.00 Blok filmów 9.oo Wiadomości Flesz 9.00 Wiadomości 
włos. drama, obyczajowy, 1972, zyn poranny 8 .45 ,.Domek na prerii" . serial animowanych dla dzieci 9 .05 Reportaże (powt. z czwartku) 9 30 Wiadomości Flesz 
reż. Robert Bolt (117 min) 9.05 ,,Potrzebna pomoc" - serial 9 .45 ,.Distant Drurns" (,.Die Teu- 17.00 „Centurioni" · serial anim 930 Magazyn turystyczny 935 ,,Nancy, Sonny & Co." - se-

11.30 „Throb'' - serial 10.00 ,,Piękni i bogaci" - serial felsbrigade") . western , USA (A/H) IO.OO „Wakacyjny szlak" · n:iaga- rial 
12.00 ,.California Highschool" - serial 10.30 „Czas tęsknoty" - serial 1951 (powt. z niedzieli) 17.30 „Fantastyczna czwórka" - zyn turystyczny 10.00 „Piękności na plaży" - wło-
12.30 Blok filmów animowanych 11.00 „Właściwa cena" - show 11.40 „Bill Cosby Show" . serial serial animowany (AIS) l0.30 Film dokumentalny ski film obycz. , 1961, reż. 
12.35 Vampy 11.30 „Pojedynek rodzinny" - tele- (powt. z soboty) 18.00 ,,Jetsonowie" - serial animo- ll.OO „C' est tout Coffe" · magazyn Romolo Girolami (60 min) 
12.40 ,.Przygody Dawida" turniej familijny 12.10 ,,Agentka mimo woli" . se- wany (AIS) kulinarny 11 .00 Wiadomości z Neapolu 
13.0S Vampy 12.00 „Punkt 12" - magazyn infor- rial 18.30 ,,Flinstonowie" -serial anim ll.30 ,,Pytania dla mistrza" · tele- 11.35 „Przydatne na co dzień" -
13 Io .D · · B h f' · 19.00 ,,W1'eczór z Ba,gsem 1' Daffy" turniej dl k b. . , z1ec1 z erg o rnacyJny 13.00 ,.Hotel" - serial 12_00 Wiadomości Flesz magazyn a o 1et 
13.35 Vampy 1230 „Historia Springfieldów" ; se- 14.00 „Arabella Kiesbauer" . tal- • serial animowany (AIS) 12.25 Prognoza pogody 
13 40 ,F fur" ( ńal kshow 20.00 Filmowy wieczór TNT na 12D5 „Szansa dla piosenek" · show 1230 Wiadomości Flesz 
14:05 :.c:;idospace" 13.15 „Santa Barbara" - serial 15.05 • .Dynastia" - serial tern I' ,M I d' tyw 12·45 Wiadomości tv szwajcarskiej 1235 „Kobieta w historii krymi-
14.20 V 14.10 ,,Morderstwa to J·eJ· hobby" - 16 OO ,Do k .. ,. 'al ki"~. We:o~/~v~rw~a" - l3.00 ,,Dom Deschenes" - serial nalne1'" - serial 

ampy · , me na prem · sen fil · " USA 1952· , 13.30 ,,Bulion kulturalny" (powt. z 
1430 ,,Pandy" (powt. z godz. 07.45) serial 17.00 „Trick 7" - filmy animowa- 1 ~ mu~yczny, , soboty) , 13.30 Wiadomości 
14.50 Vampy 15.00 ,Jlona Christen": AIDS ne: rez. Curtis Bernhardt, wyst.: 14.40 „Geopolis" _mag.polityczny 14.00 Studio sport: MŚ w piłce 
1455 ,,Rock' n Cop" 16.00 „Hans Meiser": wyrodne matki 17 .05 ,.Akademia policyjna" Lana Turner, Fernando La- 15.35 Co za historia" nożnej - aktualności 
15.20 Vampy 17.00 „Kto tu jest szefem?" - serial 17.30 ,,Przygody Tiny Toon" mas, U_n_a Merkel'. Richard 16_00 Wiadomości 14.20 7 dni w Parlamencie 
15.25 „Kidd Video" (powt. z godz. 17.30 „Strasznie mila rodzinka" - se- 18.00 „Między nami, jaskiniowca- Haydn I m. (IO.I mm) Boga- 16.10 „Vision 5" _ magazyn popu- 14.50 „Przychodzi mi na myśl" -

08.40) rial mi" ta wdowa ratuJe p~zed ban- larnonaukowy teleturniej 
15.50 Vampy 18.00 ,,Piękni i bogaci" - serial (po- 18.30 ,,Nasz głośny dorn" - serial kructwem małe panstewko • 16.25 40 stopni w cieniu" _ pro- 14.55 ,.Książę Żaba" · serial 
15.55 „Kamień man.eń" wt. z godz. IO.OO) 18.55 ,,Inny świat" - serial Mar~hov!ę ... (A/F/S/Fin) .. ii-am rozrywkowy 16.00 -17.50 Wakacyjne popołu-
16.20 „Popeye" 1830 ,,Explosiv - flesz" - magazyn 19.25 ,,Bill Cosby Show" - serial 21.55 „Th1s Time For Keeps - 18.30 Wiadomości dnie z Jedynką: ,,Heidi" -
16.25 Vampy 18.45 Wiadomości 20.00 Wiadomości fil~ ll;uzyczny, USA 1947, 19.00 „Światła Paryża" _ magazyn film animowany 
16.30 ,,Cupidospace" (powt. z godz. 19.10 ,,Explosiv" · magazyn 20.15 „Pałace Guard: Overage" - rez. R1ch~r~ Thorpe, wyst.: aktualności paryskich 18.00 Wiadomości 

14.05) 19.40 ,,Dobre czasy, zie czasy" • se- odcinek pilotujący nowy se- Esther Williams, Junmy -~u- 19.25 Prognoza pogody dla pięciu 18.20 „Podróż w czasie" - serial 
16.45 „The Jokers" - angielska korne- rial ńal kryminalny, USA 1991 , rante, Johnme Johnston Im. kontynentów 19.05 „Przychodzi mi na myśl" -

dia kryminalna, 1966 (powt. z 20.15 „Quincy" - serial reż. James A. Contner. (94 (104 min) ... (AIF/S/Fin) 19.30 Wiadomości tv szwajcarskiej teleturniej 
, niedzieli) 22.05 „Gorący fotel" - magazyn pu- min) Były złodziej hotelowy 2355 „My Wild Irish Rose" · film 20.00 ,,Mecz życia" 19.50 Prognoza pogody 

18.25 ,,Proszę o uśmiech" blicystyczny zostaje detektywem w łańcu- biograficzny, USA 1947, reż. 20.55 Prognoza pogody dla pięciu 20.00 Wiadomości 
18.55 Wiadomości 23.00 „IO przed 11" • magazyn kul- chu luksusowych hoteli... David Butler{!Ol min) Życie i kontynentów 20.30 Wiadomości sportowe 
19.05 „Pozdrowienia z zaświatów" - turalny 22.15 ,,Bez wsparcia" - film sensa- twórczość irlandzkiego kom- 21.00 Wiadomości tv francuskiej 20.40 „Parszywa dwunastka" -

serial 23.30 ,,Nocny show RTL" cyjny. Kanada/USA 1987, pozytora i tenora - Chaunceya 21.30 Prognoza pogody dla pięciu film sensacyjny, USA 1967, 
20.00 Wiadomości O.OO Wiadomości reż. Mario Azzopardi (84 . Olcotta ... (A/F/S/N) kontynentów reż . Robert Aldrich, wyst.: 
20.15 „Policjantki" . serial 0.30 „Strasznie miła rodzinka" · se- min) Pewien major, będący l.50 „Athena" - film muzyczny, 2135 „Thałassa" - magazyn morski Lee Marvin. Charles Bron-
21.15 Studio sport: wrestling WWF rial niebezpiecznym świadkiem USA 1954 , reż. Richard 2235 „Między pamięcią i za po- son, Re-bert Ryan, Telly Sa-
22.1 5 Wiadomości 1.00 „Tracey Ullman Show" machlojek skorumpowanego Thorpe (96 min) (A) mnieniem" - film dok. · valas i in. (150 min) 
22.25 ,,Nick Knight" - serial 130 „Kto tu jest szefem?" - serial generała, zostaje zastrzelony 3.40 „The Toast of New Orle- 23.50 Wiadomości tv francuskiej 23.20 Wiadomości Flesz 
23.20 ,.Fantastyczne historie" - serial 2.00 „Explosiv" (powt. z godz . na oczach swojej żony... ans"· rtlm muzyczny, USA 0.15 Rozgrywki sportowych re- 23.30 Wioska muzyka altcmatyw-
23.55 „Wilkołak" . serial 19.10) 23.50 Wiadomości 1950, reż. Norman Taurog. prezentacji krajów francusko- na · program muzyczny 
0.25 Magazyn reklamowy 2.30 Wiadomości O.OO ,,Renegaci" · serial (93 min) .(A) języcznych 0.05 Wiadomości Flesz 

wersje językowe: (A) . angielska, (F) . fińska, (Fr) - francuska', (N) :·norweska, (S) • szwe<lz!a, (*) :program w wersJidla niesłyszących ; .""::, Ó tym programie's.zerzej w piątkowym dodatku TEUDIIEtfNIK 
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Dzieci świata 

• 
"Tajemnica Martina" 

Dowcipnie zrealizowany film ukazujący re
lacje dziecko - dorośli, z punktu widzenia małego 
chłopca. Oglądamy Martina i jego siostrę Karolinę uwi
jających się przy zmywaniu naczyń, ich wiecznie zaję
tą, pokrzykującą mamę, tatę nieustannie leżącego pod 
zepsutym samochodem. Przysmakiem chłopca jest 
wspaniały budyń, który babcia właśnie przynosi dla 
chorej Karoliny. Przyłapany na podjadaniu smakołyku i 
solidnie skarcony Martin postanawia wymierzyć doro
słym karę • postraszyć babcię. 

Teatr Telewizji 
Świtty eksperyment 

Fritz Hochwiilder napisał swój dramat na 
podstawie prawdziwej histońi, która wydarzyła się 16 
lipca 1767 roku w Koledium Jezuickim w Buenos Ai
res. Specjalny pełnomocnik króla Hiszpanii rozwiązał 
wówczas zakon jezuitów. Zgromadzenie to w ciągu 
XVII i XVIIl wieku prowadziło działalność misyjną 
niemal w całej Ameryce 

• A~an~s 
,,Atlantis" to nazwa sp«jalnej terapii odwy

kowej, której poddali się niektórzy więźniowie-alkoho
licy, przebywający w polskich zakładach karnych . Au
torce udało się prześledzić ewolucję emocjonalną uza
leżnionych, zmianę ich sposobu myślenia i postrzegania 
świata, powolne budowanie nowej hierarchii wartości , 
wyznaczanie sobie nowych celów w życiu . 
W swych szczerych aż do bólu wypowiedziach alkoho
licy dokonują swoistego rachunku sumienia. 

Billy kłamca 

- AdaptaCJa znanej i u nas powieści Heitha 
Waterhouse'a. Billy Fisher (Courtenay) prowadzi mo
notonne życie w miasteczku na północy Angli i. Jest 
praktykantem w zakładzie pogrzebowym , z niesmakiem 
patrzy na ciułających każdy grosz rodziców. Czuje się 
lepszy, inny. Billy ucieka w świat fantazji, gdzie jest 
władcą mitycznego kraju • Ambrozj i. Pewnego dnia w 
miasteczku zjawia się kobieta z jego marzeń - dzienni
karka telewizyjna z Londynu (Christie). 

• 
Piasek i krew (1) 

Rok 1190. Trwa trzecia krucjata rycerstwa 
europejskiego przeciwko Seldżukom. Armand (Bertelo
ot) jest bogatym rycerzem z Normandii . W drodze do 
Jerozolimy poznaje Fionę (Cavalli), żonę bogatego kup
ca, w której się zakochuje. Karawanę atakują Arabowie, 
chociaż między nimi a wojskami króla Ryszarda Lwie 
Serce (Blessed) trwa rozejm. W tej sytuacji walka roz
poczyna się na nowo. 

,,Dziewczynka w róiowej sukience" 

• Film oparty został na historii starej jak 
świat, ale zawsze mile widzianej przez telewidzów. 
Wykorzystuje bowiem motywy bajki o Kopciuszku. 
Bohaterką jest sympatyczna licealistka pochodząca z 
niezamożnej rodziny. Została ona umieszczona w eks
kluzywnej szkole, w której reszta uczniów to dzieci 
zdecydowanie bogatych rodziców . Jednak dzięki nieod
partemu urokowi swych rudych włosów, piegów i za
dartego noska bohaterce udaje się zatuszować tę różni
cę. 

Oberża na pustkowiu 
Kornwalia, początek XIX stulecia. Na skali

stym wybrzeżu, w oberży Jamajka działa banda sprowa
dzająca podstępem statki na skały, a po katastrofie zabija
jąca zlogę i rabująca ładunek statku. Do rozbicia bandy i 
ukrócenia bandyckiego procederu przyczynia się siostrze-
nica żony przywódcy bandy. ' 

• Film muzyczny. Wyst.: Mario Lanza, Kathryn 
Grayson (na zdjęciu), David Niven, Rita Moreno i in .Ry
bak zostaje gwiazdą opery w Nowym Orleanie ... (A) 

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna 
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Cosmos I supe puch em 
• w mis s T óimi sta 

Na obiekcie TKKF „Przy
morze" w Gdańsku zakończyła 
się jedna z największych na 
Wybrzeżu imprez sportu po
wszechnego - piłkarskie mi
strzostwa Trójmiasta w 7-oso
bowym futbolu o puchar 
„Dziennika Bałtyckiego" w 
pięciu kategoriach wiekowych. 
Wyniki ju.l podaliśmy. Przypo
mnij my jednak: w rozpoczę-. 
tych 9 maja mistrzostwach -
dziewiątych z kolei - uczestni
czyły łącznie z turniejem po
cieszenia aż 143 drużyny, roz
grywając ogółem 261 meczów. 
Strzelono 1314 bramek. 

Ostatnim akordem mi
strzostw był mecz o superpu
char między najlepszymi ze
społami w grupie zasadniczej 
powyżej 18 lat - Cosmosem 
Oliwa i Sodziarzami Wrzeszcz. 
Ci pierwsi zwyciężyli wśród 
zrzeszonych, a drudzy wśród 

nie stowarzyszonych. Począt
kowo mecz miał wyrównany 
przebieg. Niektórzy przebąki
wali nawet o niespodziance, 
gdyż Sodziarze uzyskali 
optyczną przewagę. W 18 min. 
gedanista Marcin Ruszewski 
popisał się jednak kapitalnym 
strzałem w „okienko" i od tej 
pory prowadzący l :O Cosmos 
kontrolował przebieg wyda
rzeń na asfaltowym boisku już 
do końca meczu, przy czym 
wspomniany M. Ruszewski 
zdobył jeszcze dwa gole, a Ja
rosław Krygier jeden. Zatem 
4:0 w pierwszym w historii mi
strzostw Trójmiasta superpu
charze. 

Krótkie wypowiedzi kapita
nów obu drużyn. 

Jarosław Gajowniczek (Co
smos): ,,Jestem zadowolony, że 
po raz trzeci zdobyliśmy jako 
Cosmos mistrzostwo Trójmia-

Z»Jcię;:cy mistrzostw Trójmiasta w kategorii zrzeszanych i lf}razem zdobyw0' suP.er· 
pucharu. zawodnicy Cosmosu Oliwa. rot.Bogus/a»• Nieznalski 

sta. Właściwie to po raz czwar
ty, gdyż raz występowaliśmy 
pod szyldem Maxa. Teraz do
szedł jeszcze superpuchar. Na
szymi najgroźniejszymi rywa
lami byli w mistrzostwach Yo
ung Boys. Przegrywaliśmy z 
nimi już 0:3, ale później bram
ki zdo)Jywaliśmy już tylko my 
i zakończyło się remisem 3:3" . 

Maciej Bobowski (Sodzia
rze ): ,,Dziękujemy organizato
rom za przeprowadzenie im
prezy. Dla na,;; najtrudniejszym 
przeciwnikiem, nie licząc su
perpucharu, był zespół Wejhe
ra. Poziom czołowych drużyn 
się wyrównał, trudno przebić 
się do grona najlepszych. Bę
dziemy startować w przyszłym 
roku i postaramy się walczyć 
skuteczniej o superpuchar." 

Później był czas dla fotore
portera, była też oczywiście ce
remonia wręczenia pucharów, 
dyplomów i nagród najlepszym 
zespołom oraz zawodnikom. 
W tej najprzyjemniejszej czę
ści mistrzostw najbardziej za
pracowaną osobą, obok niżej 
podpisanego, okazał się dyr. 
Heveliusa Brewing Company, 
czyli gdańskiego browaru, 
Henryk Jankowski Ueden ze 
sponsorów), nie mówiąc już o 
głównym organizatorze, Wła
dysławie Tałaju. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom (dru
żynom) za tak liczny udział w 
imprezie, sponsorom za wspar
cie mistrzostw, sędziom za 
przeprowadzenie 261 meczów 
i przede wszystkim ognisku 
TKKF ,,Przymorze" za zorga
nizowanie turnieju. Zaprasza
my w przyszłym roku do 
udziału w X, a więc jubile
uszowych mistrzostwach Trój
miasta. 

Obecnie na obiekcie ,,Przy
morza" toczą się minimistrzo
stwa świata o puchar Oddziału 

' Gdańskiego TV. Rozpoczęło 
100 drużyn. Zakończenie im
prezy za dobry tydzień. Po mi
nimistrzostwach - turniej o 
beczkę piwa z Heveliusa Bre
wing Co. dla dorosłych i pepsi 
dla dzieci (do syta). 

MP młodych lekkoatletów w Kielcach 
22 medale dla Wybrzeża 

Podczas lekkoatletycznych 
mistrzostw Polski juniorów 
(ur. 1975-76) i juniorów młod
szych (ur. 1977-78) w Kielcach 
- startowało ok. 1500 zawo
dniczek i zawodników ze 190 
klubów - reprezentanci wy
brzeżowych klubów zdobyli 
ogółem 22 medale Ueden dla 
woj. elbląskiego). 8-krotnie · 
stawali oni na najwyższym 
podium; w udziale przypadło 
im także osiem medali srebr
nych i sześć brązowych. 

Oto medaliści z okręgu 
gdańskiego i elbl11skiego: ju
niorzy - złoto: Izabela Sa
dowska (Flota Gdynia) -
24:24.12 w chodzie na 5000 m, 
Beata Włodek - 4979 pkt. w 
siedmioboju, Przemysław Gu· 
rin (oboje Bałtyk Gdynia) -
5.20 w tyczce i Michał Model
ski (Lechia Gdańsk) - 7022 
pkt. w dziesięcioboju; srebro: 
Katarzyna Somkowska (Bał
tyk) - 9:44.61 na 2000 m, 
Zbigniew Smętek (SKLA So· 
pot) - 2.13 wzwyż., Adam 
Kolasa (Bałtyk) - 4.80 w 
tyczce i Sebastian Wenta (Le· 

chia) - 15.62 w kuli; brąz: 
Aleksandra Gołaś (Flota) -
25:06.95 w chodzie na 5000 m 
i sztafeta 4xl00 m chopców 
SKLA Sopot- 44.00. 

Juniorzy młodsi - złoto: 
Katarzyna Trojanowska 
(MKS-AZS AWF Gdańsk) -
44.58 w oszczepie, Grzegorz 
Grinholc (Lechia) - 46:11.57 
w chodzie na 10000 m, Mate
usz Ujma (Bałtyk) - 4.20 w 
tyczce i Marcin Droń (MKS
AZS Gd.) - 63.50 woszcze
pie; srebro: Monika Długi 
(LAKS Ziemia Pucka) -
12.31 na 100 m, Agnieszka 
Giedrojć (MKS-AZS Gd.) -
1.71 wzwyż, Małgorzata Prze
worsk a (Truso Elbląg) -
40.58 w oszczepie i Artur Reć
ko (MKS-AZS Gd.) - 14.11 
w trójskoku; brąz: Monika 
Długi - 25.02 na 200 m, Ka
tarzyna Rutkowiak (Lechia) -
27: 18.04 w chodzie na 5000 m, 
Edyta Si biga - 5 .65 w dal 
oraz Jakub Szymczak (oboje 
MKS-AZS Gd.) - 4.20 w 
tyczce. 

t 5 • Lechia 5: 
w lódz • • 1m rewanzu 
Mistrzami Polski juniorów 

młodszych zostali futboliści 
ŁKS Łódź. Po sporej zaliczce, 
jaką zapewnili sobie łodzianie 
w pierwszym finałowym me
czu z Lechią Gdańsk w Staro
gardzie (przypomnijmy, że wy
grali 3:0), okazali się także le
psi we wczorajszym rewanżu. 
Na stadionie Orła pokonali wy
raźnie gdańszczan 5:1 (2:0) . 
Bramki dla ŁKS zdobyli: Ma
rek Saganowski 3, Piotr Le
szczyk 1 i Artur Dziuba (syn 
Marka) 1, a dla L ·chii Grze
gorz Król l (na 3:lJ. Jak nas 
poinformował red. Michał 
Strzelecki, gdańszczanie grali 
ambitnie, ale zdecydowanie 
ustępowali gospodarzom pod 
względem umiejętności wy
kończenia akcji celnym strza
łem. Zatem ŁKS (podopieczni 

Polski „satelita" 

Bogusława Pietrzaka) został 
mistrzem Polski, a Lechia 
(podopieczni Józefa Gładysza) 
- wicemistrzem kraju, co też 
jest godne sporego uznania. 
Szkoda tylko, że gdańszczanie 
przegrali decydujące pojedynki 
finałowe tak wysoko. 

Mistrz.em Polski juniorów w 
piłce nożnej został Hutnik Kra
ków, który po pierwszym fina
łowym sukcesie nad Gwarkiem 
w Katowicach 2:0. wygrał tak
że wcmrajszy rewanż u siebie 
4:1 (2:0). 

Nie powiodło się reprezen
tacji Gdańska w finałowym 
meczu o Puchar Michałowicza. 
Przegrała w Łodzi z rówieśni
kami Katowic 1 :5 (I :3), a ho
norowego gola zdobył dla 
Gdańska Jarosław Mazurkie-
wicz. (Wa) 

. Jllipca1994 --

Zawodowcy tańczyl i 
publiczność klaskała 

Nawet setny mecz Polaków 
w pucharze Davisa z Bułgarią 
nie ściągn4ł do hali Sopockie
go Klubu Tenisowego tylu wi
dzów, ilu w sobotni wieczór 
przyszło podziwiać turniej 
Grand Prix zawodowych par 
tanecmych o puchar prezyden
ta Sopotu. Kameralny nastrój i 
niemal do ostatniego miejsca 
wypełniona widownia zwiasto
wały nie lada emocje. Do So
potu przyjechało 15 najlep
szych polskich zawodowych 
par, by rywalizować w turnieju 
tańców latynoamerykańskich. 

Aby nie było wątpliwości co 
do kwalifikacji międzynarodo
wego jury, zanim jeszcze roz-

począł się turniej, każdy z sę
dziów musiał solo zaprezento
wać swoje umiejętności na par
kiecie w dowolnie wybranym 
tańcu. Próba wypadła pomyśl· 
nie (był nawet kankan i stepo
wanie) i przy akompaniamen· 
cie braw jurorzy udali się na 
swoje stan.:iwiska. ' 

Zawodowcy tańczyli w ko
lejności: cha-chę, sambę brazy
lijską, rumbę kubańską, poso 
doble i jivea. Po dwurundo
wych eliminacjach do finału 
zakwalifikowało się 6 par. W 
decydującej rozgryce wszyst
kie wykonywały indywidualnie 
jeszcze raz każdy taniec laty
noamerykański i prezentowały 

Marek Grzybek i Joanna Czaja na parkiecie pre~etowali się bard~o efektownie, ale do 
finału nie weszli. 

Fot. B. NieJUJlski 

się we własnym show. We 
wszystkich próbach najlepiej 
wypadła para z nr. 15, Arka
diusz Pavlović/lwona Szymań
ska-Pavlović z Olsztyna, dla 
których był to pierwszy tego
roczny start w Grand Prix. 
Walkę z nimi próbowali na
wiązać liderzy klasyfikacji, 
Wojciech Przemieniecki i Bar
bara Mazur, lecz tym razem 
zadowolić musieli się drugim 
miejscem. 

Równolegle z zawodowca
mi odbywał się również turniej 
dzieci do lat 15. Tu najlepszą 
okazała się para Michał Pod
kowski/ Aleksandra Gierszew
ska z Gdyni. Ola udanie więc 
kontynuuje sportowe tradycje 
w rodzinie Gierszewskich. 
Przypomnijmy, że tata Mieczy
sław do dziś występuje na ligo
wych boiskach piłkarskich. 
Czy zatańczy kiedyś z córką? 

Wyniki par zawodowych: 1. 
Pavlović/Szymańska; 2. Prze
mieniecki/Mazur (Olsztyn); 3. 
Waldemar i Joanna Ziomek 
(Poznań); 4 . Robert Linow
ski/Katarzyn a J ech na 
(Olszytn); 5. Ireneusz Sulew
ski/Monika Sołowiej (Warsza· 
wa); 6. Krzysztof Michno/Jo
anna Zukterowska (Opole). 

Wyniki (dzieci do lat 15): l. 
Podkowski/Gierszewska, 2. 
Marcin Jaśkiewicz/ Agata 
Działtowicz, 3. Marcin Zieliń
ski/Anna Wirkus, 4. Rafał Ja
chimski/Zofia Górska, 5. Piotr 
Lelito/Agnieszka Potrac, 6. Ar
tur Bednarski/Joanna Dudek. 

Imprezę zorganizowaną 
przez Sopocki Klub Tenisowy 
prowadził Olaf Szczepan. Pre
zydenta Sopotu, który ufundo
wał puchar i ... parkiet do hali 
SKT, na turnieju nie było. Wi
docznie wybrał futbol, bo w 
tym samym czasie, gdy zawo
dowcy tańczyli sambę, Brazy
lia grała z Holandią. Sopockie 
Grand Prix z pewnością obej
rzy również w TV, gdyż ta w 
soboty w programie 1 przepro
wadza o godz 17 .20 retransmi
sje ze wszystkich 7 turniejów 
zawodowych par tanecznych. 

Adam Suska 

Czas zmian w Polonii Elbląg Z ostatniej chwili. Cosmos, 
Sodziarze a także zwycięska 
drużyna w kat. wiekowej do lat 
18, Heve!ius - Pepsi, pojadą na 
krajowe mistrzostwa w 5-oso
bowej piłce nożnej do Łodzi. 
Turniej rozegrany zostanie w 
dniach 22-24 bm. Powodzenia! 

Wygrana naszego debla Lekarstwem • samorządność sekcji 
Do pamiątlwwego zdjęcia po~uje zespól Sodziarzy z Wrzeszcza. 

Fot. Bogusław Nieznalski. 
~ 
;t 

(Wa) 

W Toruniu rozegrano drugi 
turniej cyklu satelitarnego. 
Tym razem Polacy spisali się 
lepiej. Polska para Bartłomiej 
Dąbrowski-Paweł Ostrowski 
po zwycięstwie w półfinale z 
parą A. Hunt (Nowa Zelandia), 
P. Petrovsky (Australia) 3:6, 
6:4, 7:6 (3) pokonała w finale 
debel G. Oresic (Chorwacja), 
R. Svetlik (Czechy) 6:2, 6:3. 

Słabiej natomiast spisali się 
Polacy w grze pojedynczej. 
Wszyscy nasi zawodnicy odpa
dli już w drugiej rundzie tur
nieju głównego. Niespodzianką 

była przegrana w ćwierćfinale 
Reinharda Wawry (Austria), 
zwycięzcy ze Szczecina. Jego 
pogromcą okazał się najlepszy 
zawodnik toruńskiego turnieju 
Armand Strombach (Łotwa). 
W grach półfinałowych, które 
stały na dość wysokim pozio
mie padły wyniki: A. Strom
bach · Robert Kroll (Niemcy) 
5:7, 7:6 (5), 6: 1 Arnd Caspari 
(Niemcy) - Oliver Makor 
(Francja) 6: I, 6:7 (5), 7:5. 
Mecz ten trwał aż 3 godziny 20 
minut. Grę finałową rozstrzy
gnął na swoją korzyść A. 

Polonusy rozdzieliły tytuły 
Przez cały miniony tydzień 

na kortach SKT w Sopocie 
odbywał się $wiatowy Turniej 
Tenisowy Polonii - Sopot '94. 
Już po raz siódmy z rzędu na 
sopockich kortach rywalizowa
li polonusi z: Australii, USA, 
Chile, Szwecji, Wielkiej Bryta
nii i Niemiec. Imprezie patro
nował Polski Związek Tenisa. 

Rywalizowano w 5 katego
riach wiekowych, w open oraz 

Tak grali piłkarze Cosmosu i Sodvarze o superpuchar. Fot. Bogusław Nieznalski w deblu. Każdy z 24 zawodni· 
---------·----·---·--- _ _ ___ ----- ------~ -- --- - ----~--- - ____ _ _ ków (kobiet tym razem nie by-

Czapelski. 2. Andrzej Sosen
kiewicz (USA); (36-44 lat) 1. 
Bim, 2. Władysław Gulgowsk.i 
(Szwecja): (45-50 lat) 1. Zdzi
sław Milżyński (Niemcy), 2. 
Gulgowski; (ponad 50 lat) 1. 
Tadeusz Krawczyk (USA), 2. 
Jan Stankiewicz (Anglia). Naj
starszym zawodnikiem turnieju 
jest 67-letni Edmund Klahs 
(USA), a najmłodszym 14-letni 
Michał Turski, który przyje
chał aż z Australii. 

CenfrU ffl rekreacy·1ne Bruguera ~~~~f'!ó~r~~~:;~!0:::ć 
w jednej niższej kategorii. 

P •d • IJ Tradycyjny turniej tenisowy Wyniki: (open) 1. Andrzej 

Jak powiedział mi Jerzy 
Prószczyński, główny organi
zator turnieju, za rok znów do 
Sopotu zjadą się polonusi z ca
łego świata, aby pograć w teni
sa i porozmawiać o starych Po
lakach. Może warto byłoby za
interesować ich także możli
wościami inwestowania w na

w •• ose1 on1e 'I ATP (pula nagród 485 tys. Birn (Niemcy), 2. Tadeusz 
•• USD) w szwajcarskiej miejsco- Czapelski (Australia), 3-4. 

wości Gstaad wygrał Hiszpan Bogdan Matysek, Tadeusz 
Sergi Bruguera, który w finale Gurzny (obaj USA); (18-21 
pokona! Francuza Guy Forgeta lat) l. Gurzny, 2. Kamil Mil· 
3:6, 7:5, 6:2, 6:1. (wa) żyński (Niemcy); (25-35 lat) l. 

Ze względu na bliskość morza, gda.11ski hotel „Posejdon" w Je
litkowie ma w coraz większym stopniu pełnić rolę turystyczno
wypoczyn kowej placówki. W związku z tym w ub. sobotę uro
czyście (sporo znaczących gości) otwarto tu centrum rekreacyjne 
,,Aquafit", które w oparciu o dotychczasowe, zmodernizowane i 
nowe obiekty i urządzenia (m.in. basen l 8x8 m z płytką częścią 
dla dzieci, salka do ćwiczeń siłowych, dwie sauny, solarium, hy
dromasaż) oraz mającą powstać bazę (w perspektywie urządzenie 
pola do minigolfa) świadczyć będzie dość szeroko zakrojone 
usługi w zakresie turystyki, rekreacji i odnowy biologicznej . Nie 
tylko dla gości hotelowych, ale także dla chętnych mieszkańców 
Trójmiasta. Dyrektorem centrum został, mający spore doświad
czenie, zwl~szcza w prowadzeniu nauki pływania, Krzysztof 
Orzechowski. Ma do dy5pozycji pięciu specjalistycznie przygoto
wanych absolwentów gdańskiej A WF. Podstawowe usługi świad
czone przez centrum wykorzystują zdrowotne oddziaływanie wo
dy na organizm. Z myślą o stałych gościach i ich znajomych cen
trum będzie także organizować dłuższy wypoczynek letni i zimo
wy poza terenem Gdańska. (Wa) 

Zgłoszenia do Pucharu Polski 
Gdański Okręgowy Związek 

Piłki Nożnej przyjmuje zgło· 
szenia drużyn piłkarskich do 
rozgrywek Pucharu Polski w 
sezonie I 994/9.5 . Zgłoszenia 
należy nadsyłać do 20 lipca br. 

pod adresem: GOZPN, Gdańsk 
13, al. Zwycięstwa 51, skrytka 
pocztowa 25, kod: 80-213, tel. 
32-35-62. 

(wa) 

Miniinunclial dla chl-op-cóv,-
MosiR Gda11sk organizuje 

dla chłopców· , którzy zamierza
ją ~pędzić wakacje letnie w 
Trójmieście, turniej piłki noż

nej pod nazwą minimundial. 
Będzie podział na trzy grupy 
wiekowe (10czniki 1981/82, 
1979/80 i 1975-78). Turniej ro
zegrany zostanie w okresie li-

piec - sierpień br. Pisemne 
zgłoszenia 15-osobowych dru
żyn należy dostarczyć do MO· 
SiR, ul. Zielonogórska 4, do 11 
bm. Tego samego dnia czyli 
dziś o godz. I 7 w siedzibie 
MOSiR nastąpi losowanie. 
Bliższe informacje pod nr tel. 
32-33-99 i 32-62-75. (wa) 

szym kraju. (sus) 
- --·------ --- ···- - - -- ---------·--- - ------------------ - -- ----- - -------

!Jiga iuilowa po 12 koleikach 

NAJLEPSZE SREDNIE BIEGOWE I LIGI: 
1. Joe Screen (Włókniarz) 2,667/21/54+2 
2. Per Jansson (Apator) 2,655/29n6+l 
3. Tomasz Gollob (Polonia) 2,600/65/162+7 
4. Marvyn Cox (Wybrzeże) 2,519/54/133+3 
5. Leigh Adams (Motor) 2,500/43/107,5 
6. Tommy Knudsen (Sparta) 2,483/60/146+3 
7. Sam Ermolenko (Polonia) 2,438/32n6+2 
8. Roman Jankowski (Unia L.) 2,429/63/148+5 
9. Jacek Gollob (Polonia) 2,379/66/148+9 
10. Tony Rickardsson (Unia T.) 2,377/53/123+3 
11. Piotr Baron (Sparta) 2).70/37/75+9 
12. Greg Hancock (Unia L.) 2,214/28/58+4 
13. Billy Ramii! (Stal G.) 2,143/21/44+ 1 
14. Jacek Rempała (Unia T.) 2,140/50/106+1 
15. Piotr Świst (Stal G.) 2,113/62/127+4 
16. Hen.ka Gustafsson (Morawski) 2,067/15/31 
17. Dariusz Śledź (Sparta) 2,062/59/112+7 
18. Jarosław Olszewski (Wybrzeże) 

2,016/63/124+3 
19. Mirosław Kowalik (Apator) 1,981/52/89+ 14 
20. Tomasz Bajerski (Apator) 1,931/29/52+4 
Uwaga: w kolejności po nazwisku zawodnika -

klub. średnia biegowa, liczba biegów, zdobyte 
punkty plus bonusy. Sklasyfikowano zawodników, 
którzy startowali w minimum 15 biegach. 

JUNIORZY: 
I. Piotr Baron (Spruta) 2,270 
2. Tomasz Bajerski (Apator) 1,931 
3. Mirosław Cierniak (Unia T.) 1,895 
4. Jacek Kalinowski (Wybrzeże) l ,ro6 

5-6. Robert Mikolaj..:zak (Unia L.) 1,568 
Waldemar Walczak (Apator) 1,568 

7. Robert Flis (Stal G.) 1,553 
8. Marek Dera (Wybrzeże) 1,511 
9. Tomasz Świątkiewicz (Apator) 1,484 
10. Wiesław Jaguś (Apator) 1,462 
NAJWIĘCEJ ZDOBYTYCH PUNKTÓW: 
1. T . Gollob 162, 2-3. J. Gollob i Jankowski po 

148, 4. Knuc.lsen 146, 5. Cox 133, 6-7. Świst i 
Śledź 127, 8. Olszewski 124, 9. Rickardsson 123, 
10.Huszcza 113. 
'ZWYCIĘSTW A BIEGOWE: 
1. T. Gollob 41, 2-3. Knudsen i Jankowski po 

35. 4-5. Cox i J. Gollob 33, 6-9. Adams. Olszew
ski, Rickardsson, Śledź po 27, 10. Świst 24. 

DOROBEK ZA WODNIKÓW WYBR.ZEŻA: 
l. Steve Schofield 2,(,()()/5/12+1/12,000 
2. Marvyn Cox 2,519/54/133+3/13,300 
3. Jarosław Olszewski 2,016!63/124+3/10,333 
4. Robert Sawina 1,842/57 /94+ 11n ,833 
5. Jacek Wożniak: l,816/49nt+l8/6,455 
6. Jacek Kalinowski 1,606/33/48+5/5 ,333 
7. Marek Dera 1,511/45/60+8/5,000 
8. Jiri Stancl 1,167/6/6+1/6,000 
9. Janusz $łączka 0,935/31/27+2/2,455 
10. Dominik żebrowski 0,539/13/4+3/0,667 
11. Jarosław Kalinowski 0,250/4/1-+0/0,500 
Uwaga: w poszczególnych kolumnach po na-

zwisku zawodnika - średnia biegowa, liczba bie
gów i zdobyte punkty plus bonusy, średnia meczo-
wa. Opracował Maciej Polny 

Strombach po wygranej z A. 
Casparim 6:3, 0:6, 6:1. 

Teraz cały „cyrk" tenisowy 
przeniósł się do Gdyni, gdzie 
wczoraj rozpoczęły się gry eli
minacyjne. Swoje gry wygrali, 
m.in.: A. Bandurowski, A. 
Górski, B. Kaczorowski, M. 
Piękoś, R. Górski, P. Seba
stiański, M. Dilaj, P. Bednar
czyk. 

Dzisiaj ciąg dalszy gier eli
minacyjnych, a od wtorku tur
niej główny, który potrwa do 
niedzieli . 

Tomasz Pazik 

ZVv)lcięstwo 
Magdy $!iwińskiej 
Do najlepszych zawodniczek pły

wackich mistrzostw Polski 14- i 15-lat· 
ków w Oświęcimiu (basen 50-mctro· 
wy) należała 15-ktnia Magdalena Sli
wińska (Flota Gdynia). Podopieczna 
trenera Jana Harmozy wygrała na: I OO 
m dow. - 1:00.59, 200 m dow. -
2:09.27 i na 400 m dow. -4:35.17. 

Z bardzo dobrej strony pokazała się 
rówieśniczka Magdy, Dagmara Komo
rowicz (Lublinianka), pierwsza na 50 
m dow. - 27.90, 100 m grzb. -
1:05.88, 100 m mot. - 1:03.94 (rek. 
Polski jun.), 200 m zrnicn. - 2:27.IO, 
a także współautorka rekordu Polski 
juniorek w klubowej sztafede 4xl00 m 
zmien. - 4:37.72. Ponadto Magdalena 
Wojtakajtis przepłynęła 400 m zmien. 
w 5: 14.34, a Bartłomiej Chełmicki 
(oboje Neptun Stargard) 200 m dow. w 
2:02.48. 

Jutro podamy nazwiska pozosta-
łych medalistów z Wybrl.eu. (!) 

Plllcoru Polo111f Elbląg 
umyn,o/1 si, w Ili lid••· Od 
1 lipca obowlq1:kl nkole· 
niowca seniorów pny\ql alt• 
solwent AWJ Katowice, 40· 
lełlll Lech Strembskl, trener I 
klasy państwowei, który w 
roku 1990 z Juniorami klu· 
bu wywalczył tytuł wlceml· 
słna PGlskl. 

• Jakie zamierzenia chce pan 
zrealizować, przyjmując obowiąz
ki szkoleniowca ? 

· Ustaliliśmy z kierownictwem 

I klubu, że najważniejszym zada
niem będzie zreorganizowanie 
pracy sekcji pilk.i nożnej. Prace 
zmierzają w dwóch kierunkach. 
Pierwszy to wyłonieni~ 20-osobo
wej kadry I zespołu z grona 27 za
wodników , których mam do dys· 
pozycji. Przeprowadziłem już roz
mowy z zawodnikami, a od 5 lipca 
wznowiliśmy treningi. Postawiłem 
sprawy jednoznacznie. Klub nie 
dysponuje specjalnymi środkami 
na spełnianie życzeń piłkarzy. Je
śli decydują się na reprezentowa
nie jego barw, to muszą przyjąć 
stawiane warunki. 

Drugi kierunek, to reorganiza
cja sekcji. Jej kierownikiem został 
Rysi.ard Janusz· dyrektor Zespołu 
Szkól Handlowych. Opracowywa
ny jest nowy regulamin funkcjono
wania sekcji, w którym zakłada się 
jej samorządność w ramach klubu 
Polonia, z własnym kontem ban
kowym. Chcemy w ten sposób 
stworzyć jak najlepsze warunki dla 
firm i osób wspierających elbląską 
piłkę nożną. Pozyskane środki bę· 
dą przeznaczane na konkretne ce· 

Jarosław Olszewski ostatnio nie schodzi poniżej JO pkt. zdobytych w jednym meczu. 
My liczymy jednak na jeszcze skulecu,iejszą jazdę tego zawodnika. . 

Fot. Maciej Polny 

Je, zgodnie z życzeniem sponso
rów. W ten sposób otwieramy s~ 
szeroko ku sympatykom piłki noi· 
nej. Zapraszamy wszystkich, któ
rzy chcą z nami współdziałać i to 
niekoniecznie z wypchanym port· 
felem. Utworzymy Klub Kibica 
Polonii z prawdziwego zdarzenia, 
a jego członkom zagwarantujemy 
dodatkowe atrakcje. 

- Powi~kszona do 18 drużyn 
stawka III-ligowców, wymagać 
będzie specjalnego przygotowania 
motorycznego drużyny, która ro
zegra wi~ej spotkań mistrzow
s.ki.ch. 

- Przygotowania już rozpoczęli
śmy. Budujemy zespól perspekty
wiczny. Średnia wieku wynosi 
19,5 lat. Staramy się pozyskać 
dwóch zawodników z MRKS 
Gdaiisk i Concordii Elbląg, a trzon 
drużyny stanowić będą nasi wy
chowankowie. Od 11 do 18 lipca 
organizujemy obóz dochodzenia· 
wy na własnym obiekcie. Planuje· 
my przed sezonem rozegrać 6 spo
tkań kontrolnych z m. i Il-ligow
cami. O poprzeczce jaką stawiamy 
prze<l drużyną, porozmawiamy po 
trzech kolejkach ligowych. Nie 
ukrywam, że moim celem jest do· 
prowadzenie w przyszlośd Polonii 
Elbląg do Il ligi. Jako trener liczę 
na życzliwość kibiców i sympaty
ków piłki nożnej w Elblągu. By ją 
pozyskać - na pierwszy, ligowy 
pojedynek 30 lipca br. z Wdą 
Swiecie otwieramy bramy stadio· 
nu · wstęp dla wszystkich będzie 
bezpłatny. 

- Dzi,;.k:uj~ za rozmow~. 
Andrzej Minkieliicz 

.Zawiązani 
na plaiy 

Sopot przeciętnemu Polako
wi kojarzy się dziś z plażą i 
rugby. I właśnie na plaży w 
Łazienkach Północnych zawią
zało się w sobotę Sopockie To
warzystwo Rugby. 

Inauguracyjne spotkanie 
rozpoczął mecz na plaży po
między młodzieżą i rutyniarza
mi Ogniwa. Pierwsze punkty 
położył Sylwester Hodura, a 
jego zespół (starzy) wygrał 7:6 . 
Potem przy kufelku jasnego i 
kiełbasce z grilla dyskutowano 
o planach działalności towa
rzystwa. W skład rady progra· 
mowej weszli: Grzegorz Kaca· 
ła, S. Hodura, Robert Cajzer i 
Tomasz Cackowski. Głównym 
zadaniem towarzystwa będzie 
pozyskiwanie środków, dla 
wspierania inicjatyw propagu
jących rugby na terenie miasta. 
Planuje się też wmurowanie na 
obiekcie Ogniwa tablicy pa
miątkowej, poświęconej 
Edwardowi Hodurze i skiero
wanie do Rady Miasta wniosku 
o nadanie stadionowi jego 
imienia. 

(sus) 
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ZNANA DYNAMICZNIE 
ROZWIJAJĄCA Sii FIRMA 

ZATRUDNI 
DYREKTORA MARKETINGU 

Wyrnogonio: 
- umiejętność kierowania zespołem ludzi, 
- samodzielne nawiąZ)"".'lanie i prowadzenie 

kontaktów handlowych, 
- doświadczenie w sprzedaży i prowadzeniu 

negoclacji, 
- dynamiczność i ~rwałość w dążeniu do celu, 
- co najmniej 2-letnie doświadczenie na 

stanowisku kierowniczym, 
- wyższe wykształcenie ekonomiczne, 
- niezbędna znajomość j. angielskiego, 
- osoby młode i c1yspozycyjne. 

Oferuiemy ciekawą, niezależną i odpowiedzialną 
pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie. 

Pisemne oferty nr 28454, 
Biuro Ogłoszer'l "Dziennika Bałtyckiego", 

80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. 

Al.G~0 

Gdynio 

BANK 
"AGROBANK" 
ul. Marynarki Polskiej 148 

tel. 43-06-17, 43-06-23 

Gdańsk Główny 

Przyjmuje terminowe lokaty 

2~ 

i wkłady 
oszczędnościowe oprocentowane: 

'! okresem tokowania 
z. o'Kresem \o'Kowania 
2 okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 

. 10 dni 19% 
'\ '\- 29 dni 22 % 

'\ m-crnym 25 % 
2 m-cznym 27 % 
3 m-cznym 33 % 
6 m-cznym 34 % 
9 m-cznym 35 % 

12 m-cznym 36 % 
24 m-cznym 44 % 

~ L--~~~~~~~~~~~~--' 

GRZEJNIKI c.o. •;rum 
• Nowoczesne - z konwektorem 
e Tanie · 7 % VAT 

, ........ . 
• Ładne 
• 72 rodzaje do natychmiastowego odbioru 
• Zawory termostatyczne HEIMEIER 

Dealer PHU #KASIA• 
Gdańsk, ul. Słowackiego 73, tel. 57-59-51 

Gdynia, ul. Łużycka 3, tel. 24-27-93 

• Elektryczne grzejniki konwekcyjne AEG 
• Elektryczne grzeJniki olejowe • szwedzkie 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Gdyni - Generalny Inwestor 
Osiedla Dąbrowa i Dąbrówka 

2J10ll'M 

oferuje 
do sprzedaży mieszkania w budynkach 
3-kondygnacyjnych w Gdyni-Orłowie 
przy ul. Wrocławskiej i Wielkopolskiej 

- powierzchnia mieszkań 36-88 m2 

- koszt m2 450 USD niezmienny 
- partery 1 O % tańsze · 
- podwyższony standard 
- atrakcyjna lokalizacja 
- termin zasiedlenia I - li kw. 95 r. 

Zainteresowanych zapraszamy do rozmów: 
Gdynia, ul. Paprykowa 12, pok. nr 1 lub 14, 

tel. 290-016 w. 53 lub 22. 

I 
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PRlY JDŹ I KUP PO ZWJ ~IOWANIE IS ICH CEN CH 
Godziny otwarcia hal: 

od poniedziałku do piątku 1400 „ 2000 

soboto 9°° • 1400 

w każdq pierwszą 
sobotę mie~ca 1000 - 1600 

I 

1 szt. 4.300,-
1szt .. 9.900,-

Konserwa 
Mazurska 300 g 

Szampon „Fit" 
„Royal" 0,4 I Mąka Gdańska 

1 kg 5.900,-1 szt. 13.900,- 1 szt. 15.900,-

Sok wieloowocowy 
Hortex" li 

11 13.900,-

Podpaski Bella 
20 sztuk 

1 opak. 11.900,· 

... oraz vviele innych okazyjnie tanich tovvarów jak np: 
Olej sojowy "K & B" 1 I 
Proszek Tornado zapas 1,8 kg 
Herbata exp. owocowa 20 t. 
Chipsy 30g 
Gulasz Angielski 300 g 
Napoje gazowane "Nata" 0,51 
Szmata "Disco" 
Pieprz naturalny mielony 20 g 
Byczki w pomidorach 150 g 
Koncentrat pomidorowy 220 g 
Makarony Wienox 500 g 
Marbie dla kota 300 g 
Mleko Kanny z cukrem 400 g 
Golonka Dębicka 850 g 
Platy śledziowe 500 g 

24 900,· 
51900,· 
B 900,· 
3 600,· 

27900,· 
5 900,· 

17 900,· 
2 900,· 

10 900,· 
10 900,· 
7 900,· 
B 900,· 

24 900,· 
69 900,· 
15 900,· 

Masa ciekoladowa "Hazella" 350 g 
Posypka dekoracyjna 1 OO g 
Cukierki Antika 150g 
Michałki 250 g 

27900,· 
6 900,· 
5900,· 

26 900,· 
Soda oczyszczona „Dr Oetker" 20 g 900,· 
WC Picker 750 ml 
Worki na śmieci 60 I 
Kawa Tchibo Exclusive 250 g 
Vegeta 75 g 
Pieluchy z tetry a '25 
Nitki mydlane "Bambino" 540 g 
Lakier do włosów "Spray" 
Pasta do zębów "Fluorodent" 
Chappi 425 ml 
Ryż „Uncle Ben's"·0,5 kg 

. 37900,· 
12 900,· 
39900,· 
9900,· 

279900,· 
18 900,· 
24 900· . , 
9900,· 

15 900,· 
18900,-

' l(oM~J(AVf l(oM~l(AtJf Nowo otwarta hala 
zaprasza 

l(oM~l(f\uf 
w Gdańsku w Gdańsku 
ul. J. Hallera 132 al. Jana Pawia li 
teren Polmozbytu na Zaspie 

w Gdyni 
ul. Hutnicza 4 

w Elblągu 
al. Odrodzenia 10 
osiedle Zawada 

WSZELKIE PARTIE TOWARÓW OKAZYJNYCH SPRZEDAWANE SĄ AŻ. DO WYCZERPANIA SIĘ POSIADANYCH ZAPASÓW. 

t 

w Tczewie 
ul. Gdańska 33 

WSZYSTKIE PODANE CENY SĄ CENAMI JEDNOSTKOWYMI ZAWIERAJĄCYMI PODATEK VAT. JEDNOCZEŚNIE ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO eteDu w DRUKU. 

KOMM und KAUF HALE SPRZEDAŻY FIRMY ELKU-CENTRALA HANDLOWA SPÓŁKA z o.o. W GDAŃSKU. ul. SCHUBERTA '104. TEL. 32-49-37 
JOINT·VENTURES MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY PRODUKCYJNO-HANDLOWEJ ELKU HOLDING AG LINZ/AUSTRIA 

- --------------------- - --- ----.....-- - ---- -
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ· BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 

(\ 
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p 
·Konkurs 
dla Czytelników 
,,DB" 

~· 

Do Wf grania rilki z au!ogralem relego 
Og,o lśmy nKonkurs na 

P.IIW"". Zabawa polega na 
wytypowaniu drułyny, która 
zclobę:lzle tytuł piłkarskiego 
mlstn:a świata, jej finałowe· 
go przeciwnika I wyniku 
o5łałi!!lego meczu podczas 
piłhr Ich mistrzostw świa· 
ta w Sianach Zfednoczonych. 

Whód najlepszych odpo· 
wiedli rozlosufemy I O piłek 
z 12ut-"grafem króla futbolu, 
Pelego. Aby zachować regu, 
ły f~ir play, pnysyłamy tył, 

ko jedną kartkę pocztową z 
jednym typem. Termin nad· 
syłanla odpowiedzi, ko· 
niecznle z dopiskiem nKon• 
kurs na mistrza", upływa 
fui iutro • 12. 07. Decyduje 
data stempla pocztowego. 
Odpowiedzi naleły nadsyłać 
pod ' adresem redakcji 
,,D11ennika Bałtyckiego", 
ul. Targ Drzewny 3/7, 80· 
886 Gdańsk. Życzymy pny• 
jemnei zabawy. 

W l / 4 finału 
Pierwszym półfinalistą pił

karskich mistrzostw świata zo
stali Włosi, którzy pokonali w 
sobotę w Bostonie Hiszpanię 
2:1 (1:0). Bramki zdobyli: Di
no Baggio (26 min.) i Roberto 
Baggio (87) - dla Wioch oraz 
Jose Caminero (59) - dla Hi
szpanii. 

Włochy: Pagliuca - Tassotti, 
Costacurta, Maldini, Benarri
vo, Conte (66 Berti}, Albertini 
(46 Signori), D. Baggio, Dona
doni, R. Baggio, Massaro. 

Hiszpania: Zubizarreta -
Ferrer, Otero, Abelardo, Alkor
ta, Nadal, Barjuana (60 Sali
nas), Caminero, Enrique, Goi
koetchea, Ba.kem (64 Hierro). 

Żółte kartki: Abelardo i Ca
m inero (obaj Hiszpania). Sę
dziował: Sandor Puhl (Węgry). 
WidLów: 54 tys. 

W wieczornym meczu so
botnich ćwierćfinałów Brazylia 
zwyciężyła w Dallas Holandię 
3:2 (0:0). Bramki dla Brazylii 
zdobyli: Ramario (52), Bebeto 
(63) i Branco (81); dla Holan
dii: Dennis Bcrgkamp (64) i 
Aron Winter (77). 

Brazylia: Taffarel - Jorgi
nho, Aldair, Santos, Branco 
(89 Cafu) Dunga, Silva, Maz
zinho (81 Rai), Zinho, Bebeto, 
Romario. 

Fot. Maciej Polny 
Zwycięstwem Tomasza Gollo

ba zakończy! się półfinał światowy 
indywidualnych mistrzostw świa
ta. 

Tomek już podczas sobotniego 
treningu zapowiadał walkę o I 
miejsce. Obok niego do fawory
tów zaliczano Szweda Rickardsso
na, Duńczyka Knudsena oraz 
trzech Amerykanów z Samem Er
molenko na czele. 

Dla naszych reprezentantów 
pierwsza seria wyścigów wypadła 
pomyślnie jedynie dla bydgo
szczanina, który wyszedł ze startu 
jak rakieta i pomknął do mety, po
konując Ennolenkę, Rickardssona 
i Wigga. Śledź i Franczyszyn za
wiedli, chociaż ten drugi mógł 
zdobyć I pk.t. Przez 2 okrążenia 
jechał trzeci. przed Kaspercm. Za
rzuciło go jednak, co umiejętnie 
wykorzystał Czech. 

Po raz pierwszy z dobrej strony 
pokazał się Szwed Stefan Danno. I 
nie by! to przypadek, gdyż zawo
dnik ten w dalszej części turnieju 
spisywał się znakomicie. Po 
dwóch startach właśnie on i To
mek Gollob mieli komplet zwy
cięstw. Gollob pokonał tym razem 
Crumpa, Franczyszyna i Vandirka. 
Zawodzili natomiast Amerykanie, 

Holandia: de Goey - Valckx, 
Rijkaard (65 de Boer), R. Koe
man, Winter, Wouters, Jonk, 
Witschge, Overmans, Berg
kamp, van Vossen (54 Roy). 

Żółte kartki: Winter, Wou
ters (Holandia) oraz Dunga 
(Brazylia). Sędziował: Rodrigo 
Badilla (Kostaryka). Widzów 
63 998. 

W trzecim spotkaniu 
ćwierćfinałowym Niemcy 
przegrali w Nowym Jorku z 
Bułgańą 1:2 (1:0). Bramki: Lo
thar Matthaeus (49 z karnego) -
dla Niemiec oraz Christo Sto
iczkow (76 z wolnego) i Jordan 
Leczkow (79). 

Niemcy: Illgner - Kohler, 
Matthaeus, Helmer - Berthold, 
Haessler (83 Brehme}, Bu
chwald, Moeller, Wagner (59 
Strunz) - Voeller, Klinsmann. 

Bułgaria: Michajłow - Kiria
kow, Chu beze w, Cwetanow -
Leczkow, Iwanow,Jankow, Si
rakow, Bałakow - Stoiczkow 
(85 Jordanow), Kostadinow 
(90 Genczew). 

Żółte kartki: Helmer, Wa
gner, Haessler, Klinsmann, 
Voeller (Niemcy) oraz Iwa
now, Stoiczkow, Michajłow 
(Bułgaria). Sędziował: Jose 
Cadena (Kolumbia). Widzów 
70 tys. 

e ne 
szczególnie Billy Hamill. On wła
śnie w swoim trzecim występie -
w powtórce, gdyż najpierw upad! 
Crump i sędzia przerwa! bieg - nie 
wytrzymał na starcie i dotknął ta
ś my. Drogo go to kosztowało, 
gdyż ostatecznie został tylko re
zerwowym. 

Lepiej tym razem spisali siy po
zostali nasi reprezentanci, a Siedź 
był drugi (wygra! z Wiggiem). 
Ciekawa sytuacja wytworzyła się 
po 12 biegach. Otóż na czele znaj
dował sę Gollob, a za nim plaso
wało się aż 5 zawodników, którzy 
zgromadzili po 7 pkt. (Crump, Ri
chardsson, Danno, Knudsen, Sta
echmann). 

Tomek tym razem był lepszy 
od Knudsena, Hancocka i Śledzia. 
Franczyszyn wywalczył 1 pkt. po
konując Handberga. 

Do czwartej serii bez straty 
punktów pozostawał dalej bydgo
szczanin. Najlepiej z czwórki, któ
ra mu deptała po piętach, pojechał 
Rickardsson, zawiódł ponownie 
Śledź. Słowa uznania należały się 
natomiast za dobrą jazdę „Franko
wi". Po walce~rzyjechal na metę 
drugi, za Top1nką. a przed Knud
senem i Wiggiem. T. Gollob w 
ostatnim starcie miał najłatwiej
szych przeciwników. W jego bie
gu miały się jednak rozstrzygnąć 
losy Topinki oraz Hancocka i Ha
milla. Topince do awansu wystar
czały 2 pkt. W przypadku zdoby
cia 1 pkt. miał potykać się w biegu 
dodatkowym o jedno miejsce w fi
nale ze wspomnianymi Ameryka
nami. Niestety młody Czech przy
jechał na metę dopiero trzeci. Na 
ostatnim luku wyprzedził go To
masz Gollob. 

W biegu dodatkowym Hancock 
wraz z Hamillem nie dali szans za
wodnikowi gospodarzy. Wygrał 
ten pierwszy, tak więc rezerwo
wym w Vojens będzie Hamill 

Na uwagę zasługuje dobra ja
zda Staechmanna i Danno. Zawie-

Wiochy -Hiszpania 2:1. Dino Baggio strzela pierwszego gola dla Wioch. Obok Rafael Alkorta. 
Fot. PAP!CAF-EPA 

Zostało' iui tylko czterech 

U lipca 1994 

Opinie po ·rr1eczach 
Amgo Sacchi (trener Wioch) - Mecz by! szalenie wyrównany. Wygraliśmy, 

gdyż walczyliśmy z maksymalnym zaangażowaniem. To było świetne spotkanie 
moich podopiecznych. Przeskoczyliśmy tę bardzo trudną przeszkodę, chociaż trzy 
<lru temu walczyć trzeba było aż przez 120 minut. Niesamowicie wyczerpujący bój 
sprawił, że w końcówce moi piłkarze ledwo trzymali się na mogach. 

Javier Clemente (trener Hiszpanii) - Wielka szkoda. Mieliśmy już kontrolę nad 
rozwojem sytuacji na boisku. Sędzia nle popisał się. W końcówce nie dostrzegł 
wyraźnego faulu na Luisie Enrique, za który powinien być rzut karny. Myśly, że 
drużyna zbytnio się emocjonowała, nie potrafiła utrzymać nerwów na wodzy i za
brakło jej taktycznego sprytu. Oddajmy jednak im sprawiedliwość. Dali dziś z sie
bie 120 procent. 

Carlos Perreira (trener Brazylii) -Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że po tylu la
tach Brazylia znowu jest w półfinale Pucham Świata. Chcemy jeszcze dalej awan
sować. To był jeden z najlepszych i najdramatyczniejszych meczów tych mi
strzostw. Holendrzy to wspaniała drużyna, lecz my wykorzystaliśmy więcej okazji 
podbramkowych i dlatego zasłużenie wygrali~my. Holendrzy atakują dość nie
skomplikowanie, a nasz zespól rnlal w oft:sywie więcej rozwiązań taktycznych. 

Dick Advocaat (trener Holandii) - Zagraliśmy najlepsze spotkanie w rnistJzo
stwach. Para napastników, Romario/Bebeto jest najskuteczniejszym duetem, ale 
dopiero po przerwie ci wspaniali wirtuozi mogli zademonstrować swoją klasę. 
Moje szczere gratulac'je składam rywalom. Wielkim rozczarowaniem jest dla mnie 
to, że po wyrównaniu straty dwóch bramek, kiedy zaczęliśmy kontrolować grę i 
rnie.: iDicjatywę, znowu straciliśmy gola. To był futbol najpiękniejszy z możli
wych, z wieloma spektakularnymi akcjami, strzałami na bramkę i starciami w polu 
karnym. Myślę, że publiczność przeżyła fascynujący spektakl. Drużyny były nie· 
mal na idealnie równym poziomie. W ostatniej fazie meau szczęście zadecydo
wało o losach zwycięstwa. 

Dimitr Panew (trener Bułgarów) - Jeszcze bardziej niż sam rezultat cieszy 
mnie poziom tego spotkania. Nigdy jeszcze nasza drużyna nie zagrała tak wspa
niale. Ani przez moment nie rezygnowaliśmy z walki o końcowy sukces. Nie zała
maliśmy się nawet wówczas, kiedy mistrzowie świata prowadzili 1:0. Mamy jedną 
z najlepszych jedenastek piłkarskich w Europie. 

Jordan ~z.kow (Bułgaria) - Spowodowałem nieumyślnie rzut karny. Nie było 
moj4 intencją kopnięcie w nogę Klin~amnna. Miałem czarne myśli przez kilka mi
r.ut i obawiałem się, że stanę się sprawcą przegranej. Postanowiłem walczyć i za
brałem się do roboty. To uderzenie głową jest najpiękniejsze w moim życiu. 

Lothar Matthaeus (Niemcy) - Nikt w naszym obozie nie spodziewa! się takiej 
katastrofy. Mieliśmy grę już pod naszym nadzorem, a pn:egraliśmy na własne wy
łącznic życzenie. Teraz wystawiliśmy się pod pręgierz krytyki. Cóż mogę powie
dzieć, razem wygrywaliśmy i razem przyszło nam przegrać. 

1· I I I 

IS r1ow1e SWII wyelhnino ani!· 
• Ósmy etap wyścigu kolar

i skiego dookoła Francji wygrał 
Duńczyk Bo Hamburger. Tra

. sę długości 218 ,5 km przeje
' chał on w czasie 5.09;2.7. Li-

rain jest siódmy ze stratą 30 
sek. Jo lidera, za.~ inny fawo- · 
ryt Tour de France, Szwajcar 
Tony Rominger jest dziesiąty 
ze sttatą 58 sek do Musseuwa. 

Szczęście opuściło Niem
ców. Mist.n:owie świata zostali 
wyeliminowani przez Bułgańę, 
która stała się czarnym koniem 
mistrzostw. W szrankach pił
karskich mistrzostw świata po
zostały już tylko cztery repre
zentacje. Jak na razie, tylko 
Brazylia skutecznie odpiera 
ataki zespołów Starego Konty
nentu. W sobotę rytmu samby 
canańnhos nie wytrzymali Ho
lendrzy. Rośnie forma Wło
chów, którzy nareszcie zebrali 
dobre recenzje za mecz z Hi
szpanią. 

Wyeliminowanie drużyny 
Berti Vogtsa to największa 
sensacja mistrzostw. Schowani 
za podwójną gardą Bułgarzy 
skontrowali, chwilę potem, jak 
kolumbijski arbiter, Jose Cade
na, nie uznał bramki Rudi Voe
lera, dającej Niemcom prowa
dzenie 2:0. W ciągu dwóch mi
nut Christo Stoiczkow i Jordan 
Leczkow odesłali faworyta mi
strzostw do domu. Nie po raz 
pierwszy w tym turnieju pod 
koniec meczu Nicmcv zdradza
li objawy braków kondycyj
nych. Dziś można już z całą 

pewnością powiedzieć, że zaa
wansowany wiekowo zespół 
nie wytrzyma! fizycznie tru
dów toczonych w ogromnych 
upałach spotkań. A ten element 
gry stanowił zawsze bardzo 
mocny punkt trzykrotnych mi
strzów świata. 

Sobotnie spotkania półfina
łowe stały na ban.łzo dobrym 
poziomie. Były emocjonujące, 
a losy końcowego wyniku wa
żyły się do ostatnich minut. 
Wygrały zespoły, które pierw
sze strzeliły rywalom bramki, 
choć ci zdołali doprowadzić do 
remisów. Warto zauważyć, że 
w Stanach Zjednoczonych obo
wiązuje zasada, kto pierwszy 
strzela, dwa razy strzela. Za
zwyczaj zespoły, które pierw
sze zdobywają bramkę, scho
dzą z boiska jako zwycięskie . , 
Bułgaria stanowi tu jeden z 
nielicznych wyjątków. 

Wyraźnie rośnie forma Wło
chów, którzy nie zbierali dotąd 
za swoje występy pochlebnych 
recenzji. Przypomnijmy, że az
zuri rozpoczvli mistrzostwa od 
porażki O: l z Kolumbią. Potem 
wyniki były już lepsze, ale styl 

wciąż pozostawiał wiele doży
czenia. Arrigo Sacchi prowadzi 
jednak zespół bardzo konse
kwentnie i nie rezygnuje z raz 
obranej drogi. Inny na jego 
miejscu już dawno pewnie po
żegnałby się z Roberto Baggio, 
czy Gianlucą Pagliuki i posta
wiłby na dublerów. On jednak 
nie stracił zaufania do swoich 
gwiazd, a te odpłaciły mu się 
znakomitymi występami. R. 
Baggio już drugi raz rozstrzyga 
mecz na korzyść Włochów w 
końcówce, a Pagliuca w bram
ce zatrzymał Hiszpanię, po po
wrocie z przymusowej pauzy 
za czerwoną kartkę. Czyżby po 
16 latach trzykrotni mistrzowie 
świata znów mieli sięgnąć po 
tytuł? 

Takie same ambicje ma też 
Brazylia. Ta, w przeciwień
stwie do Włochów, cały turniej 
gra efektownie, widowiskowo i 
skutecznie. Mieli tylko jeden 
remis (1; 1) w eliminacjach ze 
Szwedami, i to w sytuacji pew
nego już awansu z grupy. 
Przed turniejem wiele mówiło 
się o indywidualnościach, któ
re w brazylijskim zespole, nie 

będą chciały podporządkować 
swych umiejętności grze ze
społowej. Najgłośniej było o 
konflikcie pomiędzy Romario i 
Bebeto. Piłkarze ci jednak, w 
sobotnim meczu z Holandią 
udowodnili, co naprawdę po
trafią. 

Holandia zagrała swój naj
lepszy mecz na mistnostwach, 

l 
; derem wyścigu jest· Belg Jo
, han Musseuw, do którego 5-
isekundową stratę m:1 Wioch 
·oianluca Borto1ami, zaś 10~ 

I 
'. sek11nd{1wą Brytyjczyk. Sean 
Yates. Hiszpan -~iguel .!~u-a mimo to odpadła. Szk.oda tyl

ko, że nie pierwszy już raz, pe
wien niesmak pozostał po de
cyzji sędziowskiej. Kto wie jak 
zakończyłoby się to spotkanie, 
gdyby Kostarykańczyk, Rodri
go Badilla, zanim odgwizał 
faul na Branco (z rzutu wolne
go padła decydująca bramka w , 
tym meczu), wcześniej zauwa
żył przewinienie Brazylijczy
ka. W niczym oczywiście nie 
może to usprawiedliwić incy
dentów, które w czasie amery
kaiiskiego turnieju, przeniosły 
się daleko poza stadiony. Tym 
razem, po porażce pomarań
czowych do zamieszek doszło 
w Hadze. Miejscowa policja 
interweniowała 20 raz}'. 

Adam Suska 

UKF 71.09 MHz stereo 

cl o n o s 'z ą ,: • I Pragi Bradford 

6.30. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, Il.OO. 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 21.00, 22.00. 
23.00, O.OO: Serwisy informa
cyjne; 9.10 Przegląd prasy; 
6.00-9.00 Przebudzenie na ży
czenie; 6.15 Serwis poranny; 
6.30 Raport komunikacyjny; 
6.35 Serwis lokalny; 7.15 Tr<'>j
miasto na żywo; 7 23 Konkurs -
mądrala; 7.45 Magazyn motory
zacyjny; 8.15 Po weekendzie; 
835 Serwis lokalny; 9.00-12.00 
Drugie śniadanie; 9.25 Kursy 
walut; 10.05-14.00 Drugie śnia
danie - prowadzi Mariusz Pucy
lo; 10.20 Czas na folk; 10.35 
Serwis sportowy; 10.40 Mu
zyczne kalendarium; 10.50 In
formacje kulturalne: 11.15 Kon
kurs - 5 sekund; 11.58 Horo
skop; 12.15 Policja i my; 12.35 
Serwis lokalny; 12.40 Notowaia 
giełdowe; 12.45 Trzy łyki kla
syki: 13.15 Gorączka złota -
konkurs: 13.35 Serwis sporto
wy: 13.45 Kto następny - kon
kurs; 14.05-18.00 Popołudnie z 
Radiem ARnet - prowadzi 
Adam Czajkowski; 14.45 Pedał 
- magazyn motoryzacyjny; 
15.10 Piosenki na życzenie; 
16.15 British Top Forty - single; 
17 .15 Twoja recenzja; 18.05-
20.00 Muzyka non-stop; 20.05-
22.00 Ani widu, ani słychu -
czyli przy muzyce o elektronice; 
21.40 Ramnet - magazyn infor
matyczny; 22.05 Trójmiasto na 
żywo; 22.10-24.00 Słuchaj ra
zem z nami - Drewutna Drwala 
Drągala; 0.05-6.00 Muzyka 

~: ... . :·~' . ·.. . :-:-. . ~-.· ... ,, 
dli zdecydowanie Handberg (lll w 
finale IMŚ we Wrocławiu 1992) 
oraz Wigg. 

.Świst wf ina e, Jankowski rezerwo.Wim 
Tak więc cudu nie było. Z na

szych awansowa! tylko Tomasz 
Gollob. Franczyszyn walczył, ale 
5 pkt. nic starczyło. Występ Śle
dzia przemilczmy. 

Wyniki indywidualne zawo
dów: 

I. Tomasz Gollob 14 pkt. 
(3,3,3,3,2) - Polska 

2. Tony Rickardsson 12 
(1,3 ,3 ,3 ,2) - Szwecja 

3. Jan Staechmann 11+3 
(2,2,3,2,2) - Dania 

4. Sam Ermolenk.o 11+2 
(2,1,2,3 ,3) - USA 

5. Stefan Danno 11+1 
(3,3,1,1,3)- Szwecja 

6. Tommy Knudsen I !+O 
(3,2,2,1,3)-Dania 

7. Jason Crump 9 (3,2,2,l,1,) -
Australia 

8. Greg Hancock 8+3 
(2,0,1,2,3) - USA 

9. Rez. Billy Hamill 8+2 
(l,t,3,2,2,) - USA 

10. Tomasz Topinka 8+1 
(2,1,1,3, 1) - Czechy 

11. Zoltan Adorian 5 
(0,3,2,0,w) - Węgry 

12. Ryszard Franczyszyn 5 
(0,1,l ,2, 1) - Polska 

13. Dariusz Śledź 2 (0,2,0,0.o) -
Polska 

14. Simon Wigg 2 (0,l ,0,0,1) -
Holandia 

15. Gert Handberg 2 (I ,0,0,1,0) 
- Dania 

16. Antonin Kasper l (Ld,d.-,-) 
- Czechy 

Rezerwowi: Charczenko (Ro
sja) - O, Vandirek (Czechy) - O, 
NCD w II biegu - Tomasz Gollob 
- 66,38. Widzów 8 tys 

Maciej Polny 

Nieliczna grupka polskich ki
biców miała powody do olbrzy
miej radości. Piotr Świst po zna
komitej końcówce wywalczy! 
prawo do startu w finale IMŚ w 
Vojens. Weteran Roman Jan
kowski walczył jak lew w po
czątkowej fazie turnieju, ale za
brakło mu sil i chyba zimnej 
krwi w ostatnich wyścigach. Jeż
dżący po raz pierwszy na specy
ficznym torze w Bradford Jacek 
Gollob wypadł kiepsko, chociaż 
udało mu się raz wygrać bieg w 
słabej obsadzie. 

Turniej na Odsal Stadium 
przebiega! początkowo pod dyk
tando Han~a Nielsena. ,,Profe
sor" dawał lekcje pięknej stylo
wo i skutecznej jazdy. Dorównać 
mu pod względem dorobku 
punktowego starał się Mark Lo
ram, ale przychodziło mu to po 
ciężkiej walce na całej trasie. 
Obaj główni pretendenci do naj
wyższego miejsca na podium 
spotkali się w biegu 18. Obaj też 
nic żałowali łokci przy wejściu 
w pierwszy wiraż. To zamiesza
nie wykorzystał Piotr Świst, go
rzowianin skazany na poi.arcie. 
W spaniałym atakiem po zewnę
trznej „objechał" obu rywali. 
Stadion oniemiał, a Świst wal
czył o punkty mogące zapewni..: 
mu awans. Uległ w końcu wście
kle szarżującemu Loramowi, ale 
po dramatycznej walce pokonał 
Nielsena. Taka kolejność wyści
gu zapewniła zwycięstwo na Od
sal Stadium Loramowi, a Świ
stowi - podróż do Vojens. 

Na opadającej krzywej emocji 
byli nieliczni kibice z Leszna. 
Roman Jankowski rozpoczął od 
dwóch wspaniałych zwycię~tw. 
Potem uległ Nielsenowi i Loui
sowi. ale do awansu brakowało 

mu tylko jednego punktu. Nie
stety, w obu następnych biegach 
przyjeżdża! na końcu stawki, mi
mo dobrej pozycji po I wirażu. 
„Jankes" zbyt mocno walczył o 
prowadzenie, zamiast bronić 
drugich lokat zajmowanych na 
początku wyścigów. Ale pozycja 
rezerwowego też jest dużym 
osiągnięciem bhsko 37-letniego 
weterana. 

W jednej z czołowych ról wy
stąpi! faworyt, gdańszczanin -
Marvyn Cox. Po trzech startach 
miał w dorobku 8 pkt., notując 
jedynie porażkę z Nielsenem. 
Niespodziewanie dla dopingują
cej go widowni w biegu 16 prze
grał i z Loramem i z Larsenem, 
wyprzedzając po cięż.kiej walce 
Jankowskiego. W ostatnim 20 
biegu przyszło mu st:irtować z 
IV pola. Wypchnięty pod bandę 
ryzykanckim atakiem przedarł 
się za prowadzącego Gustafsso
na. Nic więcej nie udało mu się 
już zrobić, a i tak musiał się bar -
dzo starać, by nie wyprzedził go 
atakujący do ostatnich metrów 
Louis. 

„Cocker" powiedział mi po 
zawodach: .,To był bardzo ciężki 
turniej. Czułem duże napięcie 
psychiczne przed ostatnimi star
t.ami. Wszysc}' mówili, że mając 
8 pkt. jestem już w finale. A ja 
wiedziałem, że układ na torze 
może być różny i te punkty mo
gą rne wystarczyć". W opinii 
Coxa rezultaty p61finalu nie są 
niespodzianką. Marvyn prze
strzega! innych przed lekceważe
niem Polaków, których nie trak
towano serio. - ,,Mam satysfak
cję, że wyszło na moje i Świst 
oraz Jankowski zamieszali na 
tym trudnym torze". 

Trzeba jeszcze wspomnieć o 
dużym skandalu, który z pewno
ścią wpłynął na postawę Jan
kowskiego. Okazało się bowiem, 
że kierownik ekipy ,.Papa" Gol
lob nie przywiózł jego licencji. 
Podobno w Warszawie powie
dziano, że wszyscy zawodnicy 
mają je ze sobą. Tymczasem li
cencję „Jankesa" zabrał trener 
kadry jeszcze przed ćwierćfina
łem w Miskolcu. Dobrze, że wę
gierski sądzia Koroknai okazał 
się tolerancyjny i dopuścił Pola
ka do startu. 

I. Loram - Wlk. Brytania -
14 (2,3,3,3,3) 

2. Nielsen - Dania - 13 
(3,3,3,3,1) 

3. Gustafsson - Szwecja - 12 
(3,2,3,1,3) 

4. Cox - Niemcy -
(2,3,3,1,2,) 

5. Larsen - USA -
(3,2,1,2,3) 

6. Louis - Wlk. Bryt. - 9 
(2,2,2,2,l) 

7. świst - Polska -
1 (11.0,3,2) 

8. Boyce (Australia) -
(1,1,21,2) 

9. Jankowski - 7 - rezerwowy 
(3,3,t ,0,0) 

10. Jacobson (Dania) -
(1,l,1,0,3) 

t I. Brhel (Czechy) - 6 
(0,1,2,1,2) 

12. Gunnestad (Norwegia) - 6 
(l,1,1,2,1) 

13. J. Gollob-4 (0,0,0,3,1) 
14. Castagna (Włochy) - 3 

(2,u,0,1.0) 
15. Adams (Australia) - 2 

(0,0,01,D) 
16. Nagy (Węgry) - O (O,d,O, 

-,-) 

Andrzej Mielczarek Radio ,µt" 

non-stop ' 

lt_AD .l.O_ 
··EL 

UKF 73.1 MHz stereo 
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; Komunikaty reklamowe -
7.22, 8.22, 9.22, 11.50, 12.22, 
13.22, 14.22, 15.22, 17.50; 
Ogłoszenia drobne - 7.50, 9.50, 
9.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.50, 17 .50. 

• Polak Tadeusz Haręza ze. 
Żnina wywalczył na akwenie 
w Mariborze tytuł motoro
wodnego mistrza Europy ~ 
klasie 0-700. 

• Szybowcowym mistrzem 
Polski w klasie Standard w 
słał Henryk Muszczynski z 
Leszna. 

formacje drogowe; 14.11 Roz
wiązanie konkursu 3 x 11; 14.40 
Giełda pracy; 16.05-17 .OO -
,,Wydarzenia" - audycja repor
terów: 17.10 Informacje sporto
we; 17.15 - ,,Magazyn" - audy
cja tematyczna; 17.30 Kronika 
WJpadków; ]8.05 /1,fuzyJ.:a rru
wającej Ryby; 19.30 Dofoanoc
ka; 20.05 Program autorski; 
21.05 Top-Mix magazyn aktual
ności muzycznych; 22.05 Z kla
sycznym rokiem; O.OO Nocne 
P-Iuz .Y kowanie 

RAD I O 
· .... . -.-

G"D A"'N S~'K 
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 In
formacje miejskie. 6.10 Kronika 
policyjna, 7.10 Wiadomości 
sportowe, 7 35Auto opel radio, 
7.45, 8.45 Radiowa giełda pra
cy; 9 .05 Radio biznes; 9 .45, 
12.45, 14.45, 16.45 Dziś tele
fon, dziś ogłoszenie; 10.05 
Wakacyjne Studio 5;11.30 Po
wieść na lato: K. Nepomucka -
„Florida Story"; 14.00 - 17.00 
Studio Bałtyk a w nim: 14.15, 
15.15, 16.15 Informacje miej
skie, 16.10 Wiadomości sporto
we; 17 .05 Punkt widzenia - Z 
wiatrem od morza; 17 .45 Radio
wa giełda pracy; 18.05 Muzyka 
Markowa; 19.05 Wieczór klu
bowy; 21.05 Klasyczny koncert 
życzeń; 22.00 Radio BBC; 
23.05 Muzyka ze znakiem 
jakości; 23.45 Noc i poezja; 
0.05 Radio nocą - Amerykańska 
lista przebojów country; 4.05 
Muzyka przed świtaniem 

UKF 67.07 i 101.7 MHz stereo 
550 Lektura na dzień dobry -
Mary Craig „Błogosławień
stwa"; od 6.00 do OJ)O (co go
dzinę) Wiadomości; od 6.30 do 
18.30 ( co godzinę) Skrót wiado
mości; 6.10. 7.10, 8.10, 11.10, 
14.10, 16.10, 17 .10, 20.10 Wia
domości lokalne:; 

~ia.~, ... Hill naiszybszy na Silverstone .Z lekkoatletycznych aren 
Tradycyjny mityng skoczków 

wzwyż w Eberstadt (Niemcy) wygra! 
rekordzista świata (2.45), Javier So
momayor rKuba) - 2.40. Wysokość 
2.33 pokonali: Trny Kemp (Bahama), 
Timothy Forsyth (Australia) i Jean
Charles Gicquel (Francja). Artur Par
tyka osiągnął 2.27, zajmując ósmą lo
katę. 

Venuste Niyong~bo z Burundi -
3:30.66). a na 3000 m z przeszk. Ri
chard Koskci (Kcnia)-8:13.77. 

Priwalowa (Rosja) - 11.00 na I OO ;, 
m, Gwen Torrence (USA) - 50.20 ' 
na 400 mi Heikc Drechsler (Niemcy) 
-7.12wdal. 

5.00-10.00 - Blok RADIO EL 
NA DZIEŃ DOBRY; 5.40, 6.40 
- Informacje drogowe; 6.30 
Kronika wypadków; 7 .30 -
Przegląd prasy lokalnej; 8.30 -
Informacje kulturalne; 8.40 -
Giełda pracy; 9.10 - Raport eko
nomiczny; 9.30 - ,,Prasowanie" 
- przegląd czasopism; 10.05 „W 
dziesiątkę'· - audycja publicy
styczna; 11.11, 12.11, 13.11 - 3 
x 11 - konkurs Radia El ( cz. I, 
IL III); 11.35 - Powieść w od
cinkach „Ania z Szumiących 
Topoli": 12.30 - Informacje 
sportowe; 12.40 - Wędrówki z 
przewodnikiem - audycja T erc
sy Wojcinowicz; 1330 Informa
cje kulturalne; 14.10, 15.10 - In-

6.43, 22.15 Ewangelia z ko
mentarzem; 6.52 Przegląd pra
sy; 7 25 Patron dnia: 7.44, 15.44 
„Wykop" drogowy; 7.40, 18.10 
Serwis sportowy; 8.40, 15.40 
Serwis ekonomiczny; 935 Gość 
Plusa; 10.35 Plu~owy koktajl 
plażowy; 12.40 Kochaj i rób co 
chcesz; 13.10 Serwis giełdowy; 
13.40 Propozycje kulturalne; 
14.40 Serwis motoryzacyjny; 
18.40 Wiadomości z rycia Ko
ścioła; 19.05 Coca Cola - is the 
music live; 19.40 ,.Pluszowy ką
cik" - dobranocka; 20.50 Lek
tura na wieczór - Mary Craig 
„Błogosławieństwa"; 21.31 20 
minut z piosenką aktorską i ka
baretem; 23.05 Wykopaliska 
rockowe; 4.00 Poranek muzycz
ny Radia PLUS 

balacon 
Grand Prix samochodowych mi

strzostw świata formuły I na torze Silver
stone zakończył się zwycięstwem fawory
ta gospodarzy, Damona Hilla. Brytyjczyk 
startowa! z pool position, a jego williams 
osiągnął przeciętną prędkość 202,143 
km/h. Hill wyprzerlzil na mecie al(,tualne
go lidera klasyfikacji, Niemca, Michaela 
Schuachera (benetton) o 18,778 sek. Trze
ci był Francuz Jean Alesi (ferrari). 

Wyścig uko{1czyło 17 kierowców, a 
największym pechowcem okazał się Ge
rhard Berger. Nie dość, że Austriak nie 
ukończy! wyścigu, to jeszcze komisja 
techniczna ukarała go grzywną JO tys. do
larów za przekroczenie dopuszczalnej 
granicy 80 kmJb podczas dojazdu do bo
ksu. 

(sus) 
--'OT O Duży Lotek 

11, 12, 23, 28, 37, 43 

Zawody we francuskiej miejsco
wości Villeneuve d. Ascq przyniosły 
dwa najlepsze w br. rezultaty na 
świecie. Bieg na 1500 m wygrał 
mistrz świata z Tokio i Stuttgartu, 
Noureddine Marceli (Algieria) -
3:30.61 (minimalnie wyprzedzi! on 

W doskonałym tempie przebiegi 
5000 m Khalid Skah (Maroko) -
i 3:00.54: nic zawiedli oczekiwań wi
dzów: Leroy Burrell - 10.12 na 100 
m, Derrick Adkins (obaj USA) -
47 .97 na 400 m pp!. i Jan Żelerny 
(Czechy) - 91.28 w oszczepie. W 
tyczce nieoczekiwanie triumfował 
Okkert Brits (RPA) - 5.85; Sergiej 
Bubka (Ukraina) był piąty - 5.70. 
Wzwyż zwyciężył Troy Kemp przed 
Arturem Partyką - obaj po 2.28. 
Wśród kobiet wyróżniły się: Irina 

Najlepszy wynik w historii lekko
atletyki na nietypowym dystansie 
2000 m uzyskała w Edynburgu Sonia ~ 
O'Sullivan (Irlandia) - 5:25.36 (po
pr=lni nalefal do Rumunki. Marici
cy Puicy - 5:28.69 w 1986 r.). 
$wietnic dysponowany był także Co- "' 
lin Jackson (W. Brytania) - 13.05 ~ 
(najlepszy w br. rezultat na świecie). 
Z dobrej strony pokazali się ponadto: 
Alison Inverarity (Australia) - 1.97 
wzwyż oraz Atle Douglas (Norwe
gia) - 1:44.71 na 800 mi Pat Man-
son (USA) - 5.80 w tyrzce. (S) · 
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