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Najwyższą w tym roku (a drugą w historii 
pomiarów} temperaturę w Polsce, 39,5 st. C, 
bliską absolutnego rekordu ciepła w naszym 

kraju, zanotowano 30 lipca w Słubicach. 
Mimo wczorajszych niewielkich opadów, fala 
upału nie ustępuje i w sierpniu można spodzie

wać się jeszcze wyższych temperatur. 

• Na str. 2 

Piękny ... 
piękniejszy 

., ... 1 Holender Marco Stall wyltrany został 
,..Nalpl,knleluyM M,iuyzną Europy"', a 
stanzy od niego o rok Włoch Fabrlslo Bo· 

IYIM • nafpl,knlels:IJIII •,tupną Włoch prioz lury skła· 
•t.• 11,, l'MC& lasna, wyłęunlo I kobiet, 

Fot. PAP/CAF-AP 

e 
grai 

Koleini zwycięzcy 
• Na str. 7 

02.01. 

1921 zmarł Enrico Caruso, śpiewak wioski 
1948 władzę w CSRS przejęli komuniści 
1983 zm. Tennessee Williams, dramatopisarz amer. 
1755 ur. Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów 
1897 z,n. Adam Asnyk.poeta 

2 sierpnia,wtorek, imieniny Kariny, Gustawa 

Zachmurze nie 
imienne, moz!iwość 
prze/omego deszczu 
lub burzy. Wiatr sla
by ' z kier~unków 
;;miennych. , 

A. 

Współpraca 
po konfrontacii 

Zosia niemy 
na OchocKim~ 

DzlsiaJ w Warszawie ma 
być podpisane porozumienie 
polsko·rosylskie dotyczące 
wsp6łpracy w d1ied1lnle ry· 
bolówstwa morskiego, któ· 
rego prolokt opracowali 
eksperci I obu kraiów. Nai· 
wainlofuą sprawą b,dzle 
routnygnl,clo sporneJ kwo· 
stli połowów mlntafa na Mo· 
nu Ochockim, prowad1t0nych 
pnez nasH trawlery prH• 
twómle. 

Delegacja rządowa Federa
cji Rosyjskiej, której przewo
dniczy Władimir Korelski, mi
nister gospodarki rybnej Fede
racji Rosyjskiej. przebywa w 
Polsce od ubiegłego tygodnia. 
Rosjan ie odwiedzili na Wy
brzeżu Dal mor, Stocznię Pół
nocną w Gdańsku i Stocznię 
,,N auta" w Gdyni . 

Dokońuenlo na str. 2 

lnwazia 
na po em 
Chociaż Stan) Zjednc~:zone 

za pewn i ły sobie poparcie 
społeczności międzynarodowej 
dla inwazj i na Haiti, prawdo
podobnie nie nastąpi ona szyb
ko - mówią pierwsze komenta
rze po niedzielnej rezolucji Ra
dy Bezpieczeństwa ONZ. 

O Haiti • na str. 8 

Kupując produkty oznaczone;J 
tym symbolem pomagasz 

budować domy opieki d la dzieci 

Pregdent • • 1em1ec: 

W Warszawie, pół wieku później 
,,Pochylam głowę przed bojowni· 
kami Powstania Warszawskiego, 
jak tei przed wszystkimi polskimi 

I ofiarami wojny. Proszę o przeba· 
czenie za to, co im wszystkim zo· 
stało wyrządzone przez Niemców1

' 

• tymi słowami prezydent Niemiec 
Roman Herzog zakończył wczoraj 
przemówienie podczas uroczysto· 
ści pod Pomnikiem Powstania 
Warszawskiego. 

J ednocześnie odnoszę się ze zrozumie
niem d la odczuć tych, którzy krytycznie 
patrzą na moje uczestnictwo w tej uro-

i czystości i również im okazuję swój re-
spekt - dodał. 

I W dzis iejszej Europie - podreśl ił prezydent 
RFN - nikt nie musi wyrzekać się swojej narodo
wej tożsamości kultu!)' i historii. ,,Wyrzec się mu-
simy tylko wrogości, nienawiści i cząstki swojego 
narodowego egoizmu . Dzisiaj droga do zjednoczo-

I nej Europy stoi otworem również przed narodem 
polskim. Niemcy będą usilnie i z jak najlepszych 
pobudek popierać wysiłki Polski o przyjęcie do 
Unii Europejskiej i do NATO. Nic lepszego nie 
możemy uczynić dla naszych dzieci i wnuków". 

l W wieczornej ceremonii wzięli udział członko
wie najwyższych władz polskich - z prezydentem 
Lechem Wałęsą, marszałkiem Sejmu Józefem 
Oleksym oraz premierem Waldemarem Pawla
kiem, a także władz kościelnych - z prymasem 
Polski kard. Józefem Glempem. 

Na uroczystość przybyli także przedstawiciele 
państw koalicji antyhitlerowskiej - w tym wicepre
zydent USA Albert Gore, premier Wielkiej Bryta
nii John Major, przewodniczący Senatu Francj i 
Rene Monory, szef administracji prezydenta Rosji 
Siergiej Fiłatow, minister spraw zagranicznych 
RPA Alfred Nzo, minister obrony Kanady David 
Collenett oraz reprezentanci rządów Australii i 
Nowej Zelandii . 

Dokońc1enle na str. 2 

Prezydent Herzog z/ożył wieniec i zapalił znicz pod pomnikiem 'Żołnierzy Annii Krajowej „Gloria Victis" na warszawskich Powąz
kach. 
- O czym myślał prezydent RFN w chwili zadumy przed pomnikiem • spytano Romana Herzoga na spotkaniu z dziennikarzami, Po 
pienvsze o gamę/o mnie współczucie wobec ofiar Powstania Warszawskiego i ca/ej wojny; po drugie wściekłość, że uobili to Niemcy 
w imieniu narodu niemieckiego; po trzecie - niezłomne postanowienie uczynienia wszystkiego, by nigdy więcej do tego nie doszło -
powiedział Herzag_ 

Fot.PAP/CAF 

W centrum Gdańs a 

ślady przodków 
Podczas prac budowlanych, prowadzonych 

między delikatesami przy ul. Ralsklel w 
Gdańsku a Wielki• Młynem, na zach6d od 
Koicloła jw. Katarzyny, dokonano nloco· 
dziennego odkrycia. Natknięto si, na łlady 
osadnictwa •i•lsklego z pnoło•• XI I Ili 

Wek. 
artość odkrycia jest niezwykle cenna, 
ponieważ wcześniej podejrzewano, że 
teren ten został zagospodarowany do
piero w XIV wieku. - Co prawda, ist

nieją teońe zakładające, iż był tam przedtem wiel
ki targ, ale nie zostały one potwierdzone - mówi 
Henryk Paner, dyrektor MW'.Cum Archeologiczne
go w Gdańsku. - Odkrywamy ślady spalonych do
mostw, zarysy zwęglonych chat, piece obudowane 
gliną i groty strzał świadczące o rozegranej tam 
tragedii. 

Co znajduje się pod spalenizną , jeszcze nie 
wiadomo. Naukowcy potrzebują wiele czasu na 
odtworzenie kształtów znaleziska. Jego dokładny 
wiek będzie określony metodą badań izotopu wę
gla C 14. 

(eza) 
FotWojciech Getka 

Rozwiązano Okręg Gdań· 
ski KonfedoracJI Polski Nie· 
podlogł•I· Zdymisjonowany 
nef wybrniowego KPN, 
Dlgniew Frost, twlorcl1I, ie 
fest to odpowiedź centrali 
na próbę zwołania nadzwy· 
czalnogo ko11grosu partii. 
Gdauk stoi podobno na c10• 
le rofor•atorsklel frondy 
ok"96W północnych KPN. 

- Konfederacja jak najszyb
ciej powinna wyeliminować ze 
swego programu elementy le
wicowe, po to by wyraźnie 
określ ić swoją centroprawico
wą tożsamość. Obecnie jeste
śmy, jak mawia Krzysztof 
Król, partią „państwowotwór
czą o wrażliwości społecznej". 

Koncesia dla Telewizii Tróimiasto 

·es a'' od 

Mnie to nie wystarcza - twier
dzi FrosL 

Według relacji,jaką wczoraj 
Frost przedstawił gdańskim 
dziennikarzom, już 8 lipca kie
rownictwa tzw. obszarów pół
nocnych KPN (Gdańsk-Szcze
cin) uznały, że jeszcze we 
wrześniu powinno dojść do 
nadzwyczajnego kongresu par
t ii. In icjatywę tę popiera 
podobno zdecydowana więk
szość konfederatów w woj.: 
szczecińskim, gorzowskim, ko
szalińskim, gdańskim, słup
skim, elbląskim, olsztyńskim, 
włocławskim i bydgoskim, W 
ubiegłą sobotę w Pruszczu 
Gdańskim z przedstawicielami 
północnych okręgów spotkali 
się członkowie ścisłego 
Dokońaenlo N str. 2 

• I • ma 
Krafowa Rada Radiofonii I To· 

lewl1fl przyznała koncesję Telowl· 
111 Trófmlasto. Od 1 paid1lonllka 
ma ona bawli trólmiojskich 
odbiorców tolewl11i kablowo! no• 
wym programem n SI ostan. Wła· 
łciclele n twierdzą, ie chcą po· 
stawić na atrystyczne podziemie. 

Stale obecna ma być ,,kontrkultu
ra" . Promowani będą młodzi artyści 
Wybrzeża. W „Sjeście" zapowiada 
się dużo rozrywki, muzyki (w tym 

głównie jazzu i amerykańskiego so
ul u), gier i teleturniejów, Do współ

pracy mają być zaproszeni amatorzy 
oraz półprofesjonalne zespoły produ
cenckie. Według zapowiedzi właści
cieli firmy, udziałowcami spółki ma
ją zostać m, in , dziennikarze i opera
torzy, 

Jest to pierwsza w Trójmieście 
koncesja na rozpowszechnianie pro
gramu telewizyjnego w sieci kablo
wej. Możliwość nadawania programu 

kosztowała firmę 175 mln zł. Uru
chomienie telewizyjnego przedsię
wzięcia kosztowało już właścicieli 

firmy - gdańskich handlowców To
masza Maleckiego i Mariusza Wit
kowskiego - blisko S mld zł. Nie 
wiadomo, ile będą musieli płacić do
datkowo za ten program obecni użyt
kownicy kablówki. 

Szczegóły na str. 4 
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Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
Notowania akcji 1 sierpnia 

Akcje Kurs Zmiana Cfl 
(tys.zł) (proc.) 

AMERBANK ,5 15,0 
BIG 120 ·3,2 17,9 
BRE 300 0,0 14,6 
BSK 2030 0,0 8,9 
EFEKT 282 +4,4 8,3 16,8 
ELEKTRIM 1180 +1,7 29,8 14,3 

Nasi 
do 
Rwandy 

EXBUD 198 +10,0 
IRENA 555 +4,7 
JELFA 370 -0,3 

63,l 169,2 
49,5 41,6 
21,2 14,3 

6 lekarzy I Krakowa, 
Kielc I Jastnęblei Gól'f pn.y• 
gotowuie się do wyiazdu do 
Rwandy. Pod koniec sierpnia 
zostaną zakończone wy111a· 
gane w takich wypadkach 
11c1eplenla (na iółtq febrę I 

" cholerę) I wtedy Polacy znal· 
dą sit w Afl'fce, 

KABLE (,65 +4,7 10,0 62 8 1200170 
KRAKCHEM 1100 +10,0 O,Ook 8,5 1100/1000 
KREDITB 161 -0,6 26,6 nk 168 190/161 
KROSNO 410 +2,0 7,3 58,2 985/49,5 
MOSTALEXP 140 0,0 15,3 25,5 280/47,5 
MOSTALWAR 140 -2,8 3,5 37,3 277/87 
OKOCIM 940 +5,6 17,0 59,6 1700/257 
POUFARB 740 0,0 28,0 20,5 1815/211 
PROCHEM 725 +0,7 7,3 16,S 825/470 
PR OCHNIK 470 0,0 2,8 19,9 1200/164 
RAFAKO 258 +3,2 13,9 24,9 540/137 
SOKOŁÓW 37 +;,7 22.9 34 1 84,5/22 
SWARZ DZ 240 oo 7,9 19 O 660173 
TONSIL ' 3(i() +4,3 4,8 72,6 830/52 
UNIVERSAL 243 0,0 86,8 46,4 670/19 8 
VISTIJIA ~ ·3,4 11,1 21,0 750/171 
WBK 1285 -O 4 44 3 14 4 1980(320 
WEDEL 1620 -0.3 88nk 174 3300/585 
WÓLCZANKA 481 +0,2 6,4 19,6 ll70/146 
ŻW1EC 2250 +1,4 19,7 28,5 3825/309 
OBRO'IY: 595.8 mld zł; WIG: 10 799,4 ( +0,8 proc.); WIG 20: 1067,7 ( +0,8 
proc.) 
O.znaczenia: nk · nadwyżka zleceń kupna; ok· oferta kupna; CJZ • wskaźnik ak· 
cji (cena do zysku) 
PIONEER: Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa w 
Pierwszym Polskim Funduszu Powierniczym Pioneer wynosiła 412,9 tys. zł 
(wzrost o 1,8 tys. zł). Maksymalna cena zakupu jednostki wzrosła do 436 931 
zł. 

p o o 
z pa 

Na Giełdzie Papierów Wartościowych alewlelka korekta 
kursów akcll. Trwa letni sezon, inweston.y ICII •• urłopach. ~ 
Drobni gracze czekalą na ukształtowanie sit tendHcll, ak· 
clonarlusze Uczą na wzrost ceny swoich papierowych lnwe· 
dycil. Jak się okazuje, wzrost liczby notowai ale wpłynął 
leszcze na oływlenle giełdy akcil I obllgacJI. 

Czoraj siedem wa
lorów nie żmieni
lo ceny. Więk
szość akcji podro· 

żalo, lecz w Jielu przypadkach 
były to nieznaczne korekty. Na se· 
sję złożono ponad 50 tys. zleceń. 
Obroty spadły do niespotykanego 
ostatnio poziomu ok. 600 mld z!. 
Właściciela zmieniło 1,2 mln ak
cji. 

Wartość indeksów giełdowych 
WIG wzrosła o 0,8 proc. Średnia 
zmiana ceny wyniosła na rynku 
podstawowym 2,2, a na równole
głym - 5,4. 

O maksymalny pułap podrożały 
jedynie akcje Exbudu i Krakow· 
skiej Chemii. Kurs akcji zawie
szonego karnie na ostatniej sesji 
AmerBanku spadł do 402 1ys. zł. 
Na wczorajszej sesji nieznacznie 
spadły ceny akcji BIG, Jelfy, Kre
dyt Banku, Mostostalu Warszawa, 
Vistuli, WBK i Wedla. Walory 
BRE, BSK, Mostostalu Export, 
Polifarbu, Próchnika, Swarzędza 
oraz. Universalu nie zmieniły ceny. 
Natomiast pozostałe kursy zwyż· 
kowały. 

W dogrywkach zgłoszono JO 
ofert sprzedaży i 1 I kupna. Inwe
storzy pozytywnie odpowiedzieli ~ 
na wszystkie oferowane nadwyżki 
sprzedaży. Nie byli natomiast 
skłonni sprzedawać walorów Wól
czanki, Wedla, AmerBanku, ~ 
Próchnika, KrakChemii i Kredyt · 
Banku. 

Na konferencji prasowej poda
no, że w minionym tygodniu śre- ~ 
dnia liczba zleceń złożonych na 
sesji wyniosła 49 346, natomiast 
średnia liczba transakcji na sesję - I 
14 758 (była niższa o ok. IO tys. 
od danych z tygodnia 18-22 lipca). 

Na giełdzie w cenie są obliga
cje. Na poniedziałkowej sesji~ 
wzrosły kursy pięciu serii obligacji · 
(od 0,2 do 1,4 proc.). Wartość 
obligacji jednorocznych - zarówno ~
VI jak i VII serii · spadła o 0,1 
proc., a trzyletniej IV serii - o 0,4 
proc. Natomiast cena obligacji 
1rzyletnich III i VI serii nie zmieni
ła się. 

Wraz. ze zmianą notowań akcji 
giełdowych wzrosła nieznacznie 
wartość jednostek uczestnictwa 
Pioneera. (D.) 

Japończycy pomogą Elblągowi? 

Ce nie 
kon ulta 

Region elbląski wybrali Japoń
czycy, którzy chcą pomóc w roz
woju gospodarczym Polski. 

W maju br., podczas Konferencji 
Ministrów Gospodarlti Krajów G· 7 w 
Warszawie, Centralny Ua.ąd Planowa
nia wystąpił z inie jatywą współpracy 
międzynarcxlov,ej w dziedżinie polityki 
regionalnej. W odpowied:,j na tę inicja
tywę a.ąd japoński z.adeldarowal opra
cowanie studiwn regionu modelowego 
dla restrukturyzocji w Polsce. 

Po konsultacjach strona japońska 
wybrała województwo elbląskie jako 

region do przyszłej wspólpracy. W<X
mację tej tre:lci przeka1.al CUP Sazlb.1-
ro Okamalsu, wiceminister w Minister
siwie Handlu Międzynarodowego i 
Przemysłu a.ądu Japonii. 

Zgodnie z zapowiedzią, strona ja
pońska ma niebawem przysloc konsul
tantów, którzy przedyskutują w CUP 
sz.cz.ególy związane z przystąpieniem 
do opracowania studiwn. Żuławami in
teresują się Holendrzy, teraz mają 
wspomagać także Japończycy. 
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A. Wiell:opolll:i 

Wyjazd o rganizuje francuska 
organizacja Medicins du Monde, 
poprzez swą pol ską filię. D o 
Rwandy pojadą m.in. internista i 
chirurg oraz pielęgniarl<a. 

Stowarzysz.enie Lekarz.e Świata 
działa w Polsce od 1989 r., swoją 
siedzibę ma w Krakowie, a skupia 
około 200 osób, głównie lekarzy; 
swoją działalność koncentruje na 
pomocy medycznej dla chorych . 
Organizacja ta wysiała ponad 20 
konwojów z pomocą humanitarną, 
lekami i żywnością do b. Jugosła
wii, Zambii, Kazachstanu, na Ukra
inę i Białoruś. We wa.eśniu planu
je kolejny konwój leków do Ka
zachstanu. 

• • • 
Uchodź.cy rwandyjscy wrdClljący 

do stolicy kraju Kigali przenoszą za
razki cholery i są obawy, że nowa 
epidemia tej choroby może wybuch
nąć w samej Rwandzie. 

Na razie w obozach we wscho
dnim Złirze zmarło na cholerę w lip
cu ok. 20 tys. uchodźców. Również 
takie choroby jak czerwonka i zapale- ' 
nie opon mózgowych mogą spowo
dować śmierć wielu uchodź.ców. 

Przybywający do Rwandy żolnie-
17.e z krajów zachodnich zamierzają 
w naJbliższych dniach utworzyć szpi
tale polowe oraz ruchome ekipy 
wzdłuż drogi z 2.airu, by wykrywać i 
leczyć chorych na cholerę. 

W niedzielę do Kigali przybyło 85 
żołnierzy amerykańskich, którzy na
tycluniast zabrali się do naprawy lot
niska, by umożliwić dostawy pomocy 
p17..ez całą dobę. W stolicy Rwandy 
jest też 150 wojskowych kanadyj
skich. Od wtorku w akcję niesienia 
pomocy humanitarnej zacznie włą
czać się 550-600 żołnierzy brytyj-
skich. (PAP) 

Milczanowski 
na Wyl,rzeie 

Wi"2ytO 
-nie wizytacja 

11 sierpnia pn.yiedzle do 
Gdańska minister spraw we· 
wnętrznych Andrzel Mllcza· 
nowski. Zapozna sit m. In, 1 
sytuaclą kadrową w KWP, 
którel ko111enclant Marian 
Prekop, ocl kliku mlesl,cy 
iest zawieszony w czynno· 
śclach słuibowych. 

- Wprawdzie decyzje perso
nalne w policji należą do kom
petencji Komendy Głównej, 
jednak nie wykluczam, że spra
wa obsady stanowiska komen
danta zostanie przez nas zbada
na - stwierdzi! Piotr Szczypiń
ski, rzecznik prasowy MSW. -
W założeniu wizyta ministra 
ma na celu zapoznanie się z 
kompleksowymi problemami 
regionu. Przewidziano spotka
nie z wojewodą, prezydentami 
miast, radnymi z komisji bez
pieczeństwa i porządku, prze
wodniczącym Sejmiku Samo
rządowego. Odbędą się także 

służbowe spotkania w UOP, 
KWP i Urzędzie Kontroli 
Skarbowej. Nie należy jednak 
wyjazdu na Wybrzeże trakto
wać jako kontroli w dawnym 
stylu. 

Do przyjazu szefa resortu 
bezpieczeństwa władze Trój
miasta, prokuratura i stróże po
rządku przygotowały się skru
pulatnie. Spotkanie „na szczy
cie" na Westerplatte, 25 lipca 
miało m.in. na celu wygenero
wanie zintegrowanego systemu 
bezpieczeństwa, którego kon
cepcja zostanie przestawiona 
ministrowi Milczanowskiemu. 

(aks) 

NBP 
(kurs 

oficjalny) 

278,84 
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KRAJ 

Co wystrajkowali 

lwlerclaclło w6cl gruntowych w naszym kraiu obnlia się 
w tempie od kllku do kllkud1leslęclu centymetrów tygodniowo, a na 

nlektcSl'fch obsurach Ich po1lo111 spadł nawet o 1 SO cm, w stosunku do 
stanu średniego. 

• Komitet Strajkowy Hu
ty Lucchini-Warszawa ujaw 
nil treść podpisanego 29 lipca 
porozumien ia wstępnego z 
zarządem huty. Pierwsza 
podwyżka plac - 800 tys. zł 
nastąpi od 1 bm., obejmie 
3435 pracowników huty Prognozy ICII aiepomyślne. Upalna aura inoie potrwać ies1cn kilka 

tygodni, a przelotne opady I bune, nie poprawią sytuacf'I w stanie wód. , 
Musiałoby padać niemal nieprzerwanie przez 12 mies ęcy, by neki, , •" 

1biornlki i wody gruntowe wróciły do stanu I lat 80. • twierdzą 
meteorolodzy. 

Wodny horror 
• 545 osób (w tym 169 

dzieci) utopiło się w lipcu br 
Jest to liczba nic notowana 
dotychczas w jednym miesią 
CU. 

Fot. PAP/CAF 

Śmierć bandyty 
• W Poznamu zmarł je· 

den z uczestników napadu ra 
bunkowego dokonanego 21 
lipca na kasę tamtejszego 
PZU. Postrzelili go podczas 
ucieczki policjanci. W cza\ie 
pobytu w szpitalu był prze 
sluchiwany przez prokuratL, 
ra, a jego zeznania przj czym 
ly się w dużym stopniu do 

, ustalenia tożsamo~ci drugie-
go uczestnika napaJu. 

Bombowa woń 
• Damski dezodorant w 

plecaku porzuconym pod Sej 
mem spowodował w niedzie
lę pó.i:nym \'vicczorem alJrm 
służb pirotechniCln)Ch. khin: 
po dwugodzinnej ak.: 1i zJcto 
nowaly po<kjrzani.: wygląda 
jiłCY pakunek Specjali tylz 
nc urządzenia (oraz pic, 
wskazywały na jego nicbc·z 
pieczną zawarto;ć 

-NaJwyis1ą w tym roku (a drugą w historii pomiarów) łeNperaturt w Polsce, 
39,5 st. C, bliską absolutnego rekordu ciepła w naslJln kraiu, zanotowano 30 
llpca w Słubicach. Fala upału nie ustępule I w sierpniu moina spodziewać się le· 
sicze wyiszych temperatur. 

ekord ciepła w naszym kraju - 40,2 
st. C - odnotowano w lipcu 1921 r. 
w Pruszkowie k. Opola. 

Zapowiada się także gorący sierpień. Z 
analizy klimatycznej - opartej na danych 
statystycznych - wynika, że temperatury 
powyżej 30 st. mogą utrzymywać się je
szcze do ok. 10 sierpnia. Potem kilka dni 
chłodniejszych i w drugiej połowie miesią
ca kolejna, ostatnia już fala upałów. 

Wisła gwałtownie opada. Na Sanie, 
Malej Panwi, Wisłoce i górnej Odrze stan 
wód osiągną! absolutne minimum. Ozna
cza to, że nigdy, odkąd dokonywane są na 
tych rzekach pomiary, nie odnotowano tak 
niskiego stanu. 

SWIAT 
Ręka w rękę 

• Korca Póltwcna zaak 

ceptowala oficJalmc propozy

cję połudn1owokorean,k 1<.:J 

nierządo\\CJ organ11:aq1 w 

sprawie utworLcnra ,Jud1k1e

go tancucha dobrcJ 1,1,,oli" w 

ro,znici;- wyzwol..!nta poi\,') 
spu spod kolonialnej v. tadzy 

japoriskicj \, dniu 15 ,icrp 

ni a 

Tegoroczny lipiec był rekordowy pod 
względem liczby dni z temperaturą maksy
malną powyżej 35 st. 

Wodowskaz na Wiśle uruchomiono w 
1789 r., a na Odrze jeszcze wcześniej 

W lipcu br. było aż 7 dni z temperaturą 
powyżej 35 st. - najdłuższy ciąg od trzy
dziestu lat. Było też dwukrotnie więcej, 
niż w najgorętszych latach, dni z tempera
turą powyżej 30 st. Pod tym względem 
obecne lato wyprzedziło rok 1992, uważa
ny za wyjątkowo upalny. Temperatury po
wyżej 35 st. w lipcu br. po raz pierwszy 
wystąpiły w Suwałkach i Przemyślu. 

Susza w naszym klimacie nie jest 
czymś nadzwyczajnym. Nowym i bardzo 
grożnym zjawiskiem jest natomiast jej po
wtarzalność z roku na rok. Trwa ona już 
13 rok - z krótkimi przerwami od 1982 r., 
kiedy brakuje średnio od IO do 20 proc. 
opadów rocznie. Ten deficyt opadów stale 
narasta_ 

Na połowie długości polskich rzek do
minuje strefa niska, czego nie było nawet 
w rekordowo suchym roku 1992, gdy upa
ły trwały od czerwca do końca sierpnia. 
Tylko na niektórych odcinkach Wieprza, 
Prosny i uregulowanej Odry utrzymuje się 
jeszcze stan wody średniej. 

(PAPJ „Nie" od FDP 

Dokońc1enle ze str, 1 całego narodu polskiego. Roz-
Wcześniej, z udziałem pre- ważając kwestię, czy Powsta-

zydcnta, marszałków Sejmu i nie było potrzebne Ojciec 
Senatu, premiera, duchowień- Święty stwierdził, że nie moż-
stwa, a także kilku tysięcy we- na na to pytanie odpowiadać 
teranów walk oraz mieszkari- tylko w kategoriach czysto pa-
ców stolicy odbyła się na placu litycznych lub militarnych. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego „Należy raczej w milczeniu 
przed Grobem Nieznanego skłonić głowę przed rozmiarem 
Zolnierza w Warszawie, cen- poświęcenia, przed wielkością 
tralna uroczystość obchodów ceny, jaką tamto pokolenie 
50. rocznicy wybuchu Powsta- przed 50 laty zapłaciło za nic-
nia Warszawskiego. podległość Ojczyzny" - napi-

Polową mszę św. pod drew- sal. 
nianym krzyżem ocalałym z Po mszy prezydent Lech 
Powstania celebrował prymas Wałęsa w imieniu narodu zto-
Polski, kard. Józef Glemp. żył wieniec na płycie Grobu 

Nuncjusz apostolski w Pol- Nieznanego żołnierza. Wieńce 
sce abp Józef Kowalczyk od- złożyli także: marszałek Sejmu 
czyta! posianie papieża Jana Józef Oleksy, marszałek Sena-
Pawła II, skierowane do po- tu Adam Struzik oraz premier 
wstańców warszawskich i do Waldemar Pawlak. Hold boha-

~~~~---.~~,--~~~~ 

o 
Przed oficjalną uroczystością w rocznicę godziny „W" l bm. pod po

mnikiem Gloria Viciis na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie własną 
uroczystość zorganirnwało Porozumienie Kombatanckich Organizacji Nie
podległościowych. 

Wieńce pod pomnikiem i na grobach dowódców AK złożyli przedstawi· 
ciele organizacji żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sil Zbrojnych, 
Związku Powstańców Warszawskich. a także maz.owieckiej „Solidarności" 
i NSZZ „S" im. ks. Jerzego Popiełuszki. Obecni byli m.in. Jan Parys, Jan 
Olszewski, Maciej Jankowski, Jarosław Kaczyński. 

• I . na OcnocKi m 
Dokończenie ze str. 1 
- Od 3 lat rybacy rosyjscy z Da

lekiego Wschodu domagają się od 
rządu rosyjskiego decyzji rozwią
zującej problem łowienia mintaja 
na łowisku ochockim przez obce 
statki rybackie - stwierdził minister 
W. Korelski wczoraj na spotkaniu 
w Morskim Instytucie Rybackim w 
Gdyni . - Sytuacja rybołówstwa ro· 
syjskiego jest bardzo trudna. Zaso
by mi ntaja na Morzu Ochockim 
gwałtownie maleją. Wielu rybakom 
grozi bezrobocie, gdyż główne i 
tradycyjne zajęcie ludności zamie
szkałej na obszarze dalekowscho-

NOTOWANIA 
$ 

.,Max" 

Gdańsk 

150/1 

dmm stanowi rybołówstwo i prze
twórstwo rybne. 

Rosjanie zaproponowali, aby 
połowy mintaja limitować, wpro· 
wadzając kwo ty dla poszczegól
nych krajów. Zdaniem ministra Ko
relskiego należności za przyznane 
kwoty połowowe i usługi strona 
polska mogłaby rekompensować 
bezgotówkowo. uczestnicząc w 
tworzeniu polsko-rosyjskich przcd
sięhior,tw połowowych i przetwór
czych, remontując i budując statki 
rybackie dla firm rosyjskich, do
starczając części zamienne. Rosja
nie są gotowi udostępnić polskim 
przedsiębiorstwom rybackim swoje 
dalekowschodnie bazy remontowe i 
lotniska, umożliwiając wymianę za
łóg na trawlerach. 

Londyn 
1 dolar 

kurs średni 

(JAS) 

terom Powstania oddali rów
nież przedstawiciele MON, 
wojska, władz Warszawy, 
organizacji kombatanckich 
oraz harcerze. Uroczystość za
kończyła się defiladą podod
działów wojskowych. 

• • • 
Dźwiękiem syren alarmo

wych oraz chwilowym wstrzy
maniem ruchu ulicznego stoli
ca uczciła wczoraj o godz. 
17 ,OO 50. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego, w 
którym zginęło ok. 200 tys. 
mieszkańców miasta. W tym 
czasie kilka tysięcy kombatan
tów, zebranych jak co roku na 
wojskowych Powązkach, mi
nutą ciszy upamiętniło pole
głych kolegów. 

Dokończenie ze str, 1 
kierownictwa partii - Krzy

sztof Król i Adam Słomka. Do 
porozumienia nie doszło. Wręcz 
przeciwnie - Słomka ogłosił de
cyzję o rozwiązaniu Okręgu 
Gdańskiego KPN. 

Szefowie północnych obsza
rów KPN mimo wszystko zamie
rzają doprowadzić do nadzwy
czajnego kongresu partii. Zda
niem Frosta będzie to możliwe, 
jeśli uda się zebrać podpisy jed
nej piątej członków KPN. Pierw
sze imienne listy napływają już 
podobno do Gdańska i Szczeci
na. 

- Nie stawiamy postulatów 
personalnych, chodzi nam tylko 
o zweryfikowanie programu par
tii - zapewnia Frost. Jego zda
niem już w najbl iższych wybo
rach prezydenckich KPN musi 
stać się ugrupowaniem ognisku
jącym siły prawicy, która powin
na wystawić wspólnego kandy
data. - Chcielibyśmy, aby był to 
ktoś z naszej partii, ale nie bę
dziemy się upierać za wszelką 
cenę - zastrzega Frost. pytany o 
kandydaturę Leszka Moczulskie
go. 

Decyzja o rozwiązaniu Okrę
gu Gdańskiego zapadła zaledwie 
w cztery dni po wykluczeniu z 
partii dwóch posłów: Piotra 
Aszyka z Gdańska i Leszka Smy
kowskiego ze Szczecina. Obaj 
stwierdzili, że nie będą przekazy
wać centrali pieniędzy, które do
stają na funkcjonowanie biur po
selskich. 

- Kwoty te przekazywane są 
teraz szefom obszarów, bowiem 
pan Słomka w centrali prefero
wał pod względem finansowym 
struktury KPN z południowych 
rejonów kraju. To też jest spra
wa. którą chcielibyśmy wyjaśnić 
na kongresie - mówi Frost. 

Roman Daszczyński 

W-vwind~ie 
\ N'iea:xmenną przyg,x.li; p17.eżył pre-

\ 
zydent RFN Roman Herzog w war· 
szawskim hotelu Bristol. Udając się w 

, poniedziałek po polooniu na spolkanie z 
dziennikar7..ami do Sali Malinowej. pre
zydent Niemiec utknął w wmdzieJl.tu
sial spc;dzić w niej kilkana.ścic minut, z.a
nim ekipom technicznym udało się 
zmusić do poslusz.eri..stwa muż.ony upa
łem mechanizm. 

J ,J 
_. fir.lt'l\'OJ111,·/../'-)' I I 

micck1ch hberalow I \H) 

szef boń:;kicj Jyploma1,;J 

Klaus Kmkcl. odrLU-.1ł v. pe 
111cdztalek 1Jt•ę koali,jr,l Zit 

!onymi i s,l,jaldcmokrat,lmt 

(SPD) po "') borach parła 
mc:ntarn)ch, zaplano,\ anych 

na październik. 

JC 

Indolenc ja? 
Tkiej niedoróby i 

ylejakości, jaką 
opisała się · •• cwraj 

o 17 telewi:ja, 
transmitując „ Uroczystości 
żołnierskie pr:ed 
Pomnikiem Gloria Victis" 
na Pową;:kach, to ja nie l\·id:ia/am od 15 lat, c:yli od transmisji p,enrs: j 
pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w roku 1979. T1·lko ~e Ól\c:esna 
bylejakość transmisji była dokładnie pr:emyślana: chodjfo o ro, :eby me 
pokazać tłumów, radosnych rwar;:y, \\' ogóle rwar:.)' in11.1ch. ni: księ:y. :akonnic 
i starych kobiet. 'leby się na::;wafo: ,. chcieliście transmisji? Prnq, je51.1 " , ale 
i.eby kraj nie mógł się zorientować, co napral\·dę 11· ow d:ieri d:iafo się II 
srolicv. 

A ·co naprawdę działo się wc::.oraj na Poll'ą:kach ? C;:y tam w rstocre nikt me 
przemawia(? Kim byli siwi mę:q1ni w mundurach? C::..1je poc::.ty s;:tandarm e 
przesuwały się pr;:ed pomnikiem? Od kogo były lic:.ne. wielkie wierice. ktore 
sprawozdawca z uporem na::.ywaf wią::.ankami? Z ,mienia i n11:11·1sku by/ on 
łaskaw wymienić tylko dwoje uc;,estnikól\' manifestac1i (pre:ydentu • 
Kaczorowskiego i Olgę Kr::,~anowskq). A res:ra to co? Anonimo11a masa? 

'łza głosu sprawo;:dawcy, który odbębniał referat h,storyc::.nv, d,1chod:l[1 
słowa z głośnika. Z ich str;ę póll' mo:na się b)/o ::.orientol\11Ć. ':,e uroc::..1 to.ić ma 
swój scenariusz. :e ktoś CZU\l'a nad ładem i kołepwfrią. :e 1r agole s4 na 
Pową;:kach jacyś organi::.aror::..v. Ale sprawo::.dmrca tym sir nie ::.ajmmml. 

Podobnie kamerzyści: błąkali się po cmelltar::.u nie pr:r111ier:a14c jak me 
uwią;:,ane cielęta · to pr;:e/ecieli po hr::.o:oll'ych kr:ó1ch. Io j.rpali 
uśmiechniętą d::.iewczynkę, to 11Jprę:onego ':,ofnier:a. k :.adnej my.W 
kompo::.yC)ynej, ot, ~ehy qm.ś zapełnić pr::.v<bl'ione ról .~odjnr. Dopru11·~1 
nie wiem, co skłoniło ekipę TVP do takit>j bylejahiri i nicr::.erch10lC1. lj1al 
ws;:ystkiego nie tłumaczy. Janina Wieczcrska 

[EJ SUPEREKSPRESY 
SAUNY · szybko, solidnie, 81·23-87 

S,',7711 

ZATRUDNIĘ kelnerów Night 
Club"Faleza·. tel. 74S.158 m:3 

AGREGAT prądolwórczy, spalinowy 4.5 kW, 
benzyna. 71-12-44 m1• 

AUTORACJE zatrudni sprzedawcę części sa· 
mochodowych oraz mechanika samochodowe· 
go, tel. 41-27 ·33 

35053 

DO pracy w malej gastronomii młodych męż· 
czyzn po szkole gastronomicznej. tel. 57·0}}J 

EKSPEDIENTKĘ, zatrudnię, 51·63-43 32523 

ELEKTROMONTERÓW, 4 Hl9-41 

KAFELKARZY, 41-14-06 

KAFELKOWANIE, VAT, 52-31·88 

34898 

34917 

7574-1 

KUPIĘ numer telefonu 32 ... Tel. 56-45-85 
72350 

MAJSTRA budowy, 51-47-56 35051 

MONTERÓW kadłubów i spawaczy na zlecenie 
lub na stale do pracy w Gdyni przyjmiemy, 
stama 36 · 40 tys. Tel. 37-45-26 

27m 

PRACA w Niemczech męmyzn. wiek do 35 la:. 
tel 32·81 -87 

72602 

PRACOWNIKÓW do roz1ewn1 zatn,c~1ę, 211 
602. 39 26· 7 4 

SPRZEDAM stoły bilardowe koszykowe, 52 
25-47 

71 11 

SZCZENIAKI sznaucer olbrzym, tel. 52·38·09 
72653 

TAPICERA zatrudnię, Gdańsk-Wrzeszcz ul 
Gen. Hallera 117 

WAKACYJNA alrakqa dla młodzieży Kurs 
przetrwania. wsp1naczi\a, pontony. skauhng. 5' 
11 ·22. 0·69.89·225 

27 I 

WILCZURY mieszańce sprzedam. 41 64 17 
11712 

WYDZIER2AWIĘ · sprzedam box 'Gildia". 
Gdańsk, 32·69·22 

724ffi 

ZATRUDNIĘ malarzy pomocm~ów murarzy. 
24·86 10, 8 oo · 16.00 

32067 

ZA TRUDNIĘ elektro1nstalatorów. Pruszcz, Slaf
fa 5 

2705 



2 sierpnia 1994 

Czarne pletwy 
nad powiericliniq morza 

·dzia 
o 

Nieczęsto nadana się okazja oglądania bałtyckiego ga• 
tvnku delfina, zwanego morłwinem. Jego polawlenie się to 
atrakcla dla tvrystów, a dla naukowców • koleina okazla do 
badań. 

- Morświny pojawiły się przy polskim brzegu w ubiegły piątek 
- powiedział nam kierownik Stacji Morsk iej Instytutu Oceanogra-

fii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, dr Knysztof Skóra. - Było 

to około godziny 12.30, trzysta metrów od plaży na Półwyspie 

Helskim w Kuźnicy Syberii. Pierwszy zauważył je Piotr Szwe
dowski z Warszawy, drugi - Karol Kempa, również ze stolicy. 

Widział je też biolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Antoni Mi
koszewski. Panowie obserwowali morświny przez lornetkę przez 
około pół godziny. Zwierzęta te (kilka sztuk) przybyły z północ

nego ,:achodu . Nad nimi unosiło się stado mew. Płynęły na 

wschód, zbliżając się do wybrzeża. Póżniej się oddaliły . 

Ze względu na wysoką temperaturę, być może, morświny za

trzymają się na dłużej przy polskim brzegu. Niewykluczone więc, 

że szansę ich oglądania będzie miało więcej turystów. Ich obe

cność zwiastują czarne pletwy, ukazujące się nad powierzchnią, 
wtedy gdy ssaki te wdychają powietrze. Rzadko wyskakują z wo

dy. 
Wszelkimi informacjami na temat morświnów zainteresowani 

są naukowcy. Dlatego każdy, kto dostrzeże te stworzenia, proszo

ny jest o skontaktowanie się ze Stacją Morską Instytutu Oceano

grafii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, ul. M orska 9, tel. 750-

836 . Mile będą widziane fotografie. Na podstawie wiadomości 
przekazanych przez obserwatorów oraz badań własnych, naukow

cy chcą wytyczyć trasę wędrówek morświnów. 

Kazimierz Ketka 

Morświn (Phocaena Phcxaena L.) 
Długość ciała wynosi 150-:250 cm, ciężar do 50 kg. Ubarwienie 

grzbietu i wszystkich płetw czarne . boki szare. spód biały . Zyje w 
Północnym Atlantyku i Morzu Północnym, niewielkie stada mor

świnów pojawiają się co roku przy brzegach Bałtyku. Żyją wy

łącznie w wodzie, spotyka się je częściej w wodach przybrzeż

nych, rzadziej na pełnym morzu . Morświn żywi się rybami, na 
które poluje przy brzegach i ujściu rzek, a w okresie wędrówek 

śledzi i szprotek podąża za nimi . 

Wed\ug: W\odzimierz Serafińskiff,Ssaki Polski'', WPWS, W
wa 1963. 

~~~~~·~~~~~~~ 

Gdańskie Dni Szekspirowskie 
• 1e o 

., . 
o 

Trzy przedstawienia „Straconych zachodów miłości" dały do

bry początek Gdańskim Dniom Szekspirowskim. Teraz czekają 

nas następne spektakle w wykonaniu gdańskich i zagranicznych 

artystów. Już jutro na dużej scenie Teatru „Wybrzeże" zobaczy

my „Wesołe kumoszki z Windsoru" w reżyserii Adama Orze

chowskiego. Będzie to ostatnia premiera „Wybrzeża" w tym se
zonie. Przedstawienie zaprezentowane zostanie jeszcze w czwar

tek o godz. 20. 
W piątek o godz. 20 zobaczymy natomiast inną propozycję z 

repertuaru gdańskiej sceny - ,.Poskromienie złośnicy" z Dorotą 

Kołak w roli Kasi, w reżyserii Anny Polony. Tym razem spetakl 

odbędzie się w nietypowej scenerii, bo na dziedzińcu Katowni. 6 
bm. i 7 bm. o godz. 19 na dużej scenie przypomni „WybrLeże" 

prapremierową realizację „Arkadii" Toma Stopparda w reżyserii 
Krzysztofa Babickiego, wydarzenie artystyczne ostatnich miesię

cy. 
W najbliższą sobotę i niedzielę o godz. 20 w Teatrze Kameral

nym w Sopocie odbędzie się spektakl, a zarazem warsztat teatral
ny Chrisa Harrisa, ,.Kemp' s jig". Powstał on na kanwie książki 

Willa Kempa. słynnego aktora elżbietańskiego. który wraz z Sze

kspirem grywał w zespole lorda Chamberlaina. Warsztat dla akto
rów prowadzony przez Chrisa Harrisa odbędzie się też 8 bm. o 

godz. 17 w Ratuszu Staromiejskim. 
10 i 11 bm. o godz. 20 na scenie przy Targu Węglowym wystą

pi pięcioro angielskich aktorów w widowisku słowno-muzycz

nym pt. ,,Romeo and company" złożonym z fragmentów sztuk 

Szekspira, a układającym się w dzieje miłości. 
Jako ostatni, na zakończenie Gdańskich Dni Szekspirowskich, 

zaprezentują się goście z grupy teatralnej „Antract" z Rumunii w 
spektaklu p t. ,,An essay about power" inspirowanym dramatem 

,,Ryszard IIJ". Zobaczymy ich 13 bm. o godz. 20 przed D worem 

Artusa. (aj) 

Przechadzka 
do tajemniczego 

kamienia 
Warto wybrać się na krótki spacer po ollwskich lasach. 

Na wschód od osledla Im. Janka Krasickiego, w mlefscu na• 
zywanym pn:H tvbylców wkamleniołamlw, spoczywa lntere• 

sulący głaz. 

Można do niego dojść dwie
ma trasami. Obie mają wspól
ny początek obok kościoła 
przy ul. M . Gomółki we Wrze
szczu (przedłużenie ulicy Cho
pina) . Pierwsza trasa rozpoczy
na się z prawej s trony wspo
mnianego kościoła , następnie 

przecina nie używany wał ko
lejowy. Podążając wzdłuż wa
łu , po około 100 metrach skrę
camy w lewe rozgałęzienie 
drogi i wspinając się , docho
dzimy do zarośniętej drzewami 
łączki ciągnącej się wzdłuż gli
niastej skarpy. Po minięciu 
trzech niewielkich głazów na
rzutowych z najdujemy się u 

celu drog i. Jes t nim kamień -
swoiste epitafium nie spełnio
nej miłości, co wynika z wyku
tego na nim napisu: ,, Tu po
grzebana milość O. i Borkow~ 
skicgo ". Nazwisko wybranki 
jest, niestety , nieczytelne. 

Druga droga wiedzie od ko
ś ci oła (pod moste m kolejo
wym) do toru saneczkowego. 
Skrajem toru dochodzimy do 
jego szczytu . Następnie skręca
my w prawo na drogę o dużym 
pochyleniu, doprowadzającą 
nas do wspomnianej wcześniej 
łączki, niedale ko której na 
skarpie znajduje się głaz . 

(mop) 

Niczym do lasu na iagody ... I 

Czarna porzeczka za darmo I 
• Mole pani pnylechac I narwai, ile tylko chce. %a dar· 

n10. Teraz to niczyi•··· • lnformule mnie starua kobieta z 
pełnym wladerłclem czarne! poneukl, oczekufąca na pny· 
stanku autobusowym. W poblliu znaldule się 30·hektarowa 
plantacla czarne! porzeczki naleiąca do byłego Zakładu 
Rolnego Zalazd. Czyiby plantacia została pozostawiona na 
pastwę losu? 

Jan Szadziewski , tymczaso
wy zarządca Gospodarstwa 
Rolnego Skarbu Państwa Za
jazd w Elblągu, mówi: - W 
ubiegłym roku zebrano po
rzeczkę i odstawiono do Przed
s ięb iors twa Pr zetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego w 
Tolkmicku. Wartość dostan:w
nych owoców oszacowano na 
60 mln zł. Do dzisiaj zakład w 
Tolkmicku nie zapłacił nam 
ani złotówki. Osiemdziesiąt 
procent należności już przepa
dło. Pozostałe 20 proc. ponoć 
będzie można odzyskać w po
staci udziałów. Zakład w Tolk
micku stal się bowiem niewy
płacalny. 

Tego lata można było nabyć 
czarną porzeczkę w sprzedaży 
detalicznej po 5 tys . zł za kilo
gram. Zakład Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego w 
Kwidzynie zaproponował Za
kładowi Rolnemu w Zajeździe 
1.5 tys. zł za 1 kg. Tymczasem 
samo jej zerwanie kosztowało 
1,5-2 tys. zł za kilogram. 

Z prostej kalkulacji wynika, 
że gospodarstwo nie miałoby z 
tego żadnego zysku. Opłacało
by się zbierać porzeczkę kom
bajnem przy cenie hurtowej 6-
7 tys. zł za 1 kg. Przy ręcznym 
zrywaniu cena hurtowa kilo
grama porzeczki musiałaby 
wynieść 9 tys. zl. 

Innym wyjściem z sytuacji 
byłaby próba przeczekania kry
zysu. Ale gospodarstwo nie 
miało z czego dołożyć do tego 
interesu. Jeszcze 2,5 roku temu 
w Zajeździe hodowano l OOO 
świń, w tym 260 macior . Jed
nak z powodu nieoopłacalności 
hodowli tuczników w owym 
czasie zwierzęta zos1aly sprze
dane. Stu dwudziestu pracow
ników PGR Zajazd zwolniono. 
Teraz zatrudnione są tu tylko 
cztery osoby. Zakład Rolny 
przeszedł do Agencji Własno

ści Rolnej Skarbu Państwa ja
ko jeden z ostatnich . Pod ko
niec sierpnia br. gospodarstwo 
zostanie wystawione na prze
targ. Potencjalni nabywcy za
powia~ją, że zlikwidują plan
tację czarnej porzeczki. Po to, 
by tegoroczny zbiór - oszaco
wany na ok. 20 ton - nie zmar
nował się. Jan Szadziewski za
proponował domom pomocy 
społecznej. aby ich pensjona
riusze, a także pracownicy, 
przyjeżdżali i zrywali ty le 
owoców. ile tylko potrzebują. 
Za darmo. Wieść o tym 'szybko 
się rozniosła. Dziennie zrywało 
czarną porzeczkę 100-200 
osób, nic tylko związanych l 

domami pomocy społecznej. 
Wyprawiali się niczym do lasu 
na jagody ... 

(kr) 

• 

Przez miasto z prędkością 160 km' na godz .... 

Woln i kie o . c , 
Średnio co tneci wypadek drogowy spowodowaay iest nad•lerną niebezpieczną prędko· 

śclą rozwilaną pnez kierowców. W ciągu ubiegłego tygodnia przekroczenie prędkości było 

przyizyną sześciu kollzli drogowych. 
- Sobota i niedzie la były nięcie słuszne. Na szczęście, 

dniami o rekordowym natęże- mimo ogromnego ruchu, do

niu rucfiu drogowego - mówi szlo w województwie tylko do 

podkomisarz Marek: Konko- pięciu wypadków. 
lewsld z Wydziału Ruchu Dro- Nic obeszło się bez ofiar: w 
gowego KWP. - Tysiące ludzi Kleszczewie doszło do wypad-

wracalo z wczasów, na wypo- ku śmiertelnego - kierowca fia

czynek wyjeżdżali następni. ta próbował wymusić picrw
Wra:z z Telewizją Gdańsk i Ra- szeń st wo. Został uderzony 

diem Plus zorganizowaliśmy przez inny samochód w wyni

akcję drogową. Rozstawiliśmy ku czego dziecko, pasażer fia
dziesi,Jtki posterunków drogo- ta, zostało śmiertelnie poranio
wych. Myślę, że było to posu- nc. 

W ostatnim czasie po!jcja 
drogowa zauważa, że kierowcy 
jeżdżą coraz szybciej. Ograni
czenia prędkości - na drodze· 
ekspresowej I IO km na godz., 
w terenie zabudowanym 60 km 
na godz. i w terenie zamieszka
nym 20 km na godz. - są z re
guły lekceważone . .. Rekordzi
sta" tego weekendu jechał na 
ul. Obwodowej 160 km na 
godz. Nieco wolniejszy był 
kierowca sportowej hondy, 

Strażakom brakowało wody, 
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który przemierza! centrum 
miasta z pn;<lkością 110 km na 
godz. 

- W ostatnich dniach prze
prowadziliśmy akcję . ,Pręd

kość" - informuje M. Konko
lewski . - Ujawniono 1229 wy
kroczeń, z czego 612 dotyczyło 
zbyt szybkiej jazdy . Cel ują w 
tym kierowcy s amochodó w 
osobowych, ale 85 ciężarówek 
i 25 motocykli także jechało 

szybciej niż na to pozwalają 

znaki drogowe. 

(aks) 

ympo I 
Po oni p ·omors 

a co paręset metrów wybuchał nowy poiar ... 

Na wyścigi z helskim podpalaczem 
W obecności władz woje

wódzkich, samorządowych i 
miejskich oraz Zrzeszenia Ka
szubsko-Pomorskiego, wczoraj 
w Domu Kaszubskim w Gdań
sku uroczyście otwarto II Sym
pozjum Polonii Pomorskiej . 
Ponad trzydziestu uczestników, 
m.in. z Australii, USA, Kana-

dy, Francji, Holandii, Niemiec, 
Skandynawii zakwaterowa
nych jest w Kaszubskim Uni 
wersytecie Ludowym w Wie
życy. Tygodniowy program ich 
pobytu przewiduje spotkania z 
zabytkami i obiektami kultury 
pomorskiej , kaszubskiej i sło

wińskiej, miejscami pamięci 

narodowej, z twórcami ludo
wymi, miejscowymi władzami 
świeckimi i kościelnymi. 

Uczestnicy sympozjonu to z 
reguły znani w swoich krajach 
i utrzymuj;icy stale kontakty z 
krajem pochodzenia działacze 
polonijni , propagujący tam 
swoją ,.małą ojczyznę" . (S 

Niedzielne przedpołudnie było pełne grozy dla stra.iaków I ziemi puckiej i .iołnieny Ma· 

rynarkl Wojenne! w Helu. W upale ścigali się oni z poclftalaczein. Gdy w jednym miejscu po• 

skroinlli groźny iywloł, w następnym • fęzory ognia sięgały ju.i koron sosen ... 

-:s: ______ ,_, __ , ________ ,_,___ ,~ 

- Do pierwszego ognia przy
jechały jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Helu oraz 
ośmiu żołnierzy - powiedział 

nam dowodzący akcją . st. aspi
rant Józef Riłazic.jewski. z Ko, 
mendy Rejonowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pucku . - Już 
prawic·-zażegnano niebezpie
czeństwo, gdy przybiegli 
wczasowicze z wiadomością, 
że paręset metrów dalej palą 
się sosny i ściółka leśna. 

Bardzo trudno było tam do
jechać ciężkim wozom strażac

kim. Grzęzły w piachu. Gdy 
przy użyciu gałęzi i Łopat udało 
się stłumić pożar, żołnierz zau-

Szukam 
pracy ••• 
W tekście pt.: ,.Szukam pra

cy" z dn. 01.08. pojawił się 
błąd. Zdanie: ,,Głównym zaję
ciem biura »S« jest doradztwo 
kadrowe, czyli wynajdywanie, 
testowanie i polecanie możli
wie najlepszego pracownika na 
zlecenie danej firmy", odnosiło 
się do firm prywatnych, specja
lizujących się w wykonywaniu 
zadań tego rodzaju . Za tę po
myłkę bardzo przepraszam. 

Alina Geniusz 

1 OOO POWODOW 
BY WYB AĆ LUBE 

NAJWl~KSZA EKSPOZYCJA 
MEBLI KUCHENNYCH W POLSCE 

IN FOR M ACJA I E K SP OZY C JA 

Gda ń sk- P rzymorze , u61 K o ło brze skq 65/67, t el./fax 53 58 62 
OT WAR TE R WNI EZ W NIEDZIEL Ę 

ważył kolejne źródło ognia. 
Tam płomienie sięgały ju ż 
wierzchołków drzew . Gdyby 
nie ścięto ich mechaniczną pi
lą, pożar rozprzestrżenialby się 
dalej~Nie ma wątpliwości, że 
ktoś podpalał las. 

Brakowało wody. W hy 
drantach było słabe ciśnienie. 
Napełnianie samochodowego 
zbiornika o pojemności 6 ton 
trwało 20 minut. Dlatego po
stanowiono czerpać wodę z 
Zatoki Puckiej . 

Do akcji ratowniczej wyje
chały dwa samochody Pań 

stwowej Straży Pożarnej - po
informował nas oficer opera-

cyjny PSP w Pucku , nil. kapi
tan Jarosław Wszałek . - Przyje
chały też trzy jednostki OSP. 
Trzy samochody i trzydziestu 
żołnierzy przysłała Marynarka 
W:ojenna. 

Jakie skutki dla przyrody 
może mieć ta seria, podpaleń 
helskiego lasu? Wypaliła się 
trawa, która zatrzymuje piasek. 
Teraz zacznie się jego ekspan
sja . Naruszenie równowagi 
biologicznej może doprowa
dzić do katastrofy. Wątłą mie
rzeję może rozmyć Bałtyk, ale 
też rozwiać wiatr, gdy nie będą 
jej chronić rośliny. 

Kazimierz Netka 

I Znów więcei bezrobotnych 

Uciekający zasiłek 
W llpcu, w wofewództwłe gdański•, ponad 43 proc. os6b 

ponstalącyc• bez pracy nie „iało lui upnnnlei do kony· 
sta•I• z zasiłku dla bezrobotnych. 

Zasiłek dla bezrobotnych 
wynosi 36 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia w poprzednim 
kwartale. W styczniu bezrobot
ni otrzymywali zatem 1488 tys . 
zł brutto, w marcu 1679 tys. zł, 
a w czerwcu 1791 tys. zł. Naj
niższa płaca wynosi od I lipca 
2200 tys. zł. 

- Wszysc:1 bezrobotni otrzy
mują zasiłek według tych sa
mych zasad, wyjątki są nielicz
ne - mówi Tadeusz Adamejtis, 
kierownik działu statystyki w 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy . 
- Więcej, bo 52 proc. przecięt
nej krajowej, otrzymują bezro
botni w wieku przedemerytal
nym w regionach szczególnie 
zagrożonych bezrobociem. W 
naszym województwie jest to 
tylko rejon Tczewa. W gorszej 
sytuacji są absolwenci szkół, 
którzy otrzymują zasiłek do
piero po trzech miesiącach 

oczekiwania. 

Z 91 727 bezrobotnych, za
rejestrowanych na koniec 
czerwca, prawa do pobierania 
zasiłku nie miało już 38 425 
osób, tj . 43 proc. zarejestrowa
nych. 

- Niestety, w najbliższych 
miesiącach ten współczynnik 

będzie rósł - twierdzi T. Ada
mejtis. - W lipcu po raz ostatni 
zasiłek pobrało 3 tys. osób w 
okolicach Tczewa. W następ
nych miesiącach bezrobotnych 
pozbawionych prawa do zasił
k u będzie przybywać, zresztą 
nie tylko w regionie Tczewa. 

Niepokojący jest także 

wzrost liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych. Po kilku miesią
cach poprawy znowu jest go
rzej. Najtrudniejsza sytuacja 
występuje w rejonie Tczewa -
bez pracy pozostaje tam 31 ,9 
proc. mieszkańców . 

Artur Kieł~iński 

BAŁTYCKA AGENCJA 
ARTYSTYCZNA BART 

ZAPRASZA NA: 

SPEKTAKL KABARETU 

6 sierpień 1994 r., godz. 20.00 

OPERA LEŚNA 
BILETY DO NABYCIA 

,_ KASA BART, Sopot, ul. Kościuszki 61 
tel. 517254 

,_ KASA OPERY LEŚNEJ 
,_ KASY ORBIS 
,_ Biuro OLIVIA - Sopot 
,_ B.M.N. TRAVEL - Gdańsk -Wrzeszcz 
,_ PIOMAR - Wejherowo 
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ATELIER 
(Lazienki Północne, obok hotelu 
Grand), George Tabori: Weisman 
i czerwona twarz (żydowski we
stern) - g. 20 

IMPREIY 
KATEDRA OLIWSKA -
XXXV[I Międzynarodowy Festi
wal Muzyki Organowej - Peter 
Locke - Anglia. g. 20. 

KINA -- ---- I 
GDAŃSK. Neptun, ul. Długa: Bajka, ul. Jaśkowa Dolina: Ro- I 
Moja dziewczyna 2, USA, J 2 l., bin Hood - Faceci w rajtuzach, @ 
g. IO, 12, 14, 16; :\ieoczekiwany USA, 121., g. 16 i 18; Wichrowe ITT! 

rozjemca, USA. 15 l., g. 18; Ko- wzgórza_ w. Bryt., 151., g. 20 
lonia karna. USA. 15 l., g. 20, 22 SOPOT. Bałtyk, ul. Boh. Monte .~ 
Helikon. ul. Długa: Piknik pod Cassino 30: Uwolnić orkę. USA, 
wiszącą skalą, austr. 15 l., g. 16; 
Mr. Jones, USA. 15 I., g. 18: Łza 12 1.; g. 15; Tata 1 małolata,~. 
księcia ciemności, pol. J 8 I. g. 20 USA, 12 l., g. 17, 18.45; Co gry-
Kameralne, ul. Długa: Panna z zie Gilberta Grape, USA. 151.. g. r 
mokrą głm\ą, poi, bo. g. 16: Fila- 20.30 
dclfia, L.:SA. 151.,g 18 i 20.15 Polonia, ul. Boh. Monte Cassino " 
Żak, Wały· Ja_giel!ońskie 1: Trz) 55 T · J l'S• bo 16 · _ : orni erry,, '"• .,g. ; · 
kolory. Biaty fr./pol., od 15 l., g. Co gryzie Gilberta Grape?, USA,,, 
18. Fortepian, N. Zelandia. 15 !., od 15 l., g. 17.45: życie Carlita, 
g.. 20 USA 18 I 70 
NOWY PORT N d l M ' .,g.-
1 ' or ' u · my- GDYNTA, Warszawa, ul. Święto-
narki Polskiej 15: (Towarzystwo 
Morskiego Domu Kultury w jańska: Moja dziewczyna TI, 
Gda1\sku) - Centrum Kultury USA.od 121.,g. 12, 14. 16: Jack. 
Amerykańsko-Polskiej, Strzela- Błyskawica. USA, od 121.. g. 10, 
j,ic śmiechem, USA. od 15 I, g. 18; Kolonia karna. USA, 181.. g. · 
16. 18,20 20 
WRZESZCZ, Znicz, ul. Szyma- Goplana. Skwer Kościuszki 12: 
nowskiego 12: (dolby stereo) - B kb USA J5 1 16 18 ac - eat, , ., g. . . : 
Acc Ventura - psi detektyw, 
CS\ 1 17 1 16 18 Ż . Cienista dolina. USA, 15 I.; g. 20 

· 1 • Ol ~ .. g. '· ; ycie GRABÓWEK, Fala, nieczynne , 
Carlita. USA, od 15 l.. g. 20 
Zawisza (ul. Słowackiego 3) - do odwołania 
Demolka. USA. 15 I.. g. 16 i 20; IDF zastrzega sobie możliwość 
Trzy kolory: Niebieski. fr.szwed. zmiany repertuaru 
151 ,g. 18 

MUZEA 

GDAŃSK: Narodowe, ul. Toruń
ska - wystawy działu sztuki 
dawnej: Śrcdniowic<.:zna plastyka 
pomorska. złotnictwo. kowalstwo 
i metale kol,)rowe. cyna. mcblar 
stwo gdański.:: i północno-euro
pejskie. ceramika artystyczna, 
Gakria Gabinetu Rycin. malar
stwo flamandzkie I holenderskie. 
malar\lwo pobkic. malarstwo 
gda11skie, meblarstwo. Artyści 
gdańscy XIX wkku - malarstwo, 
rysunek grafika. Czynne \lt -
niedz wg 1 i0-ł6, sob. q-18 
pon i dni poświąteczne - nie
czynne; Narodowe (Pałac Opa
tów w Oliwie; ill. Cystersów 15) -
czynne wt.-pt. oraz niedz. 10-16: 
sob. 12-18 
Wystawa czasowa: Biblia we 
współczesnym malarstwie pol
skim 
Galeria Promocyjna: Malarstwo 
Agni.::~zki Jacobson; Galeria ,,Pa
łacowa". Polskie szkło unikato
we; Salon mistrzów - Bolesław 
Rogiński ( 1907-1990) - grafiku; 
Salon karykatury (kawiarnia) 
Zbigniew Jujka 
Plenerowa galeria rzeźby gda11-
skiej (płn. częś~ parku) 

Archeologiczne. czynne wf.-pt. w 
g. 9-16: śr. 10-17; ,ob. ind. 10-
16; Poczty i Telekomunikacji. re
mont: Etnograficzne w Oliwie. 
Wystawa stała: Wystawa czaso
wa: Da\· e meble ludowe Pomo
rza Wsc dniego: czynne ~r.-sob. 
10-16: wt. i niedz. 10-17. Mu
zeum Historii Miasta Gdańska -
Czynne eodz. wg. 10-17; pon.
nieczynne: Twierdza Wisłoujście 
- czynna codz w !!· 10-17: War
townia nr I na Westerplatte -
czynna codz. wg. 9-16 

Centralne Muzeum Morskie - Żu
raw. Budynek „B'' oraz Muzeum 
na Ołowiance; statek „Sołdek" -
czynne oJ IO- t 8 

GDYNIA: Marynarki Wojennej 
(bulwar Nadmorski), w g. 10-16; · 
Oceanograficzne i Akwarium 
Morskie (al. Zjednoczenia 1) w 
godz. I 0-17 (kasa w godz. t 0-
16.30); Muzeum Miasta Gdyni .• 
Pawilon W;stawowy. ul. Wa
szyngtona 21 czynne w g 11-17, 
oprócz pon.; Dar Pomorza, w g. 
10-20; Domek Abrahama, ul. Sm 
rowiejska 30 - niraynny 

WYSTAWY 

GDAŃSK 
Zeidler Art Gallery, ul. Długa 81 
- stała kolekcja dzieł sztuki . Gie
orgij Pietrowic:z ( 1914- 1971) 
ul. Ogarna 65 - kolekcja rysunku 
i grafiki - rosyjscy artyści 
ul. Długa 35 - Gościnnie w Ro
~yjskim Domu Infonnacji i Kul
tury artyści z prywatnej kolekcji. 
Galerie czynne codz. wg. 10-18, 
sob. 11-15, w niedz. nieczynne 
PORTAL, ut. Ogarna 29/30 -
Grzegorz Radecki czynna: pon.
pt. g. l l-18. sob. i niedz. g. 10-15 
Salon Sztuki Współczenej ,,Dio
rama" (były hotel „Monopol", ul 
Podbiclańska) - wystawa malar
stwa artystów Wybrz.eża, pon.-pt 
w g.11-18.sob. g.11-15 
Gdańska Galeria Fotografii (ul. 
Grobla I r0g św Ducha) - prace 
słuchaczy Studium Fotografii 
ZPAF oraz SQUAT LADRON 
KA w fotografiach Adama Holy„ 
Pon.-p1ąt t 1-18. z· przerwą 
IJJ0-14 
Galeria u Literatów. ul. Mariacka 
50 - Jan Mi~k pt. .. Las Arde1iski". 
czynna codziennie wg. 11-18 
Galeria Sztuki - ,,Sień Biała", ul. 
Długi Targ 36 - ceramika arty
styczna Doroty Gulbierz, Yanmc· 
ka Leidera i Katarzyna Koniecz
nej. czynna codziennie w g. 12-
18 
Galeria ,,Złota Kamienica" (D!u-

gi Targ 41/42) Czynna codz. w 
g. 11-18. ~ 
Galeria Malarzy Gdańskich PA- \\1' 
LOWA (ul. Długa 47) - wystawa 
zbiorowa malarstwa i rysunku - I 
Dominikański Salon Artystyczny 
(zbiorowa). czynna codz. w g. 
11-22 
Klub Mestwina. ul. Straganiarska 
21/22 Stanisław Chmielewski. 
czynna codz. wg. 14-22, 
Galeria Żak, ul. Waty Jagiellon- . 
skie I) - rzeźba Doroty Białczak 
oraz wystawa malarstwa i rysun
ku Kuby Oxisa. Czynna codz. w 
g. 9-19 
Autorska Galeria Rzeźby. 
Gdar\sk. ul. Pomorska 68 d - wy
stawa autorska Józefa Sarnow 
skiego Czynna codz. wg. 12-17 
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad 
Potokiem Oliwskim (Oliwa. ul 
Rytow,ka I a) - c1ynna od godz. 
10-15 
SOPOT: Autorska „Herman", 
Boh. Monte Cassino 44, tel. 51-
16-72 - wy,tawa z kolekcji gale- ' 
rii. pn.-pt. wg. 12-18 
GDYNIA 
Galeria „Cyganeria" (ul. 3 Maja 
27. tel. 20-87-38) wystawa prac 
Karnnierza Ostrowskiego 
Galeria Telewizyjna (ul. Derdow- ~
skiego 11, tel.21-91-78) 
Galeria 78 (ul. Swiętojańskn) 

TELEFONY 
IN FORMACYJNE 

Urząd Miejski Gdańsk: 32-46-17, 
Gdynia: 20-72-71 : Sopot: 51 20 
21 
Pomoc Drogowa HOLSERVICE 
- 52-29-87. 56 64-98 

„BROKER" Bank Informacji 
11slugi. handel. rrodukcja - 24-
07 79 (9 17) 

Całodobowy Bank Informacji o 
handlu i usługach - 910; 57 81-
24 (po 16) 
Infonnacja o AIDS - 958 
Telefony Zaufania: ,,Pogotowie 

Makowe''. i;roJy. pi,Jtki. 16-18. 
tel. ~1-59-22: 
„Anonimowy Przyjaciel". t('I 

988 (odl6 do 6 rano). Poradnia 

~ 

dla Rodzin Narkomanów „Po- ~ 
wrót z U", środy. piątki. wg. 15- 1l 
19; Sopot. ul. 1 Maja 7 l 

Gdańsk, Wojewódzka Przycho
dnia Odwykowa ul. Ląkowa 58, 
31-51-32 (codziennie od 8 do 20) 

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

USŁUGI POGRZEBOWE: 

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

Pierwsza koncesia tv w Tróimieście 

• 
li I 

• a aw1 SW 

Na po,zątku lipca br. Krajowa Rada Radiofonii i Telewi1ji 
udzieliła „Telewizji Tr6lmiasto", jako pierw11ei w naszej 
aglomeracji, koncesji na rozpowsze,hnianle programu tele· 
wizyfnego w sieci kablowef. Koncesja koutowala 175 mln 
li. ,,Telewizja Tr6jmlasto" rozpocznie nadawanie programu 
,,Sjesta" I paidzlemlka. 

- Nie będziemy pełnić funk
cji informacyjnej. Przyjęliśmy 
formulę telewizji kulturalno
rozrywkowej. Obok sztuki wy
bitnej i uznanej chcemy pro
mować młodych artystów 
działających na Wybrzeżu. 
Stawiamy na artystyczne 
podziemie. Zależy nam, żeby 
stale na wizji obecni byli 
przedstawiciele kontrkultury -
powiedział Waldemar Ru
dziecki, współwłaściciel „Tele
wizji Trójmiasto". - Oprócz te
go znajdzie się miejsce dla róż
nego rodzaju porad. proble
mów z dziedziny psychologii, 
a takzc dla gier i teleturniejów. 

.. Sjesta" nie usatysfakcjonu
je kinomanów. - W związku z 
tym. ?e konkurencja wśród te
lewizji nadających filmy fabu
larne jest ogromna zaplanowa
liśmy taki program, ktorego na 
próżno szulają widzowie na 
innych kanałach - podkreśli! 

Rudziccki. - Chcemy nastawić 
się na konkretny rynek, na 
określonego telewidza. 

Zdaniem Rudzieckiego. spe
cjalną atrakcją ,.Telewizji Trój
miasto" mają Ł,yć cykliczne 
bloki pm gramów jazzowych. 

"NAUClYC1ELKĘ·(A) do mlensywnej. indynidualnej 
na(jrj angie~k~o. zatrudnię natychmiast. Zgłoszenia 
osobigte 2 0894. 16.00 -1800. Są:ot, aleja Niel))die· 
głoŚCI 739 A po 16.00 3<ll6 

KONCESJONOWANA Agen· 
eja "Egida". oferuje usługi w zakresie ochro
ny mienia. osób. detek1yllis~czne, 5.3--02-11 we11 '.M2 

'Ili~ 
ODZYSK długów, 374-216, 374-417 177!1 

ŻWIR. 21.01-02 710l7 

DO wynaięcia sklep spożywczoi)fZemyslowy, 2'H7· 
38 

DOM 'Ml1nc st~ący Ortcwo sprzeda pośrecnctllll, 51 · 
27-64 2'1!11 

DWUPOKOJOWE (43) Sopot, sprzeda pośrednictwo, 
51-27-64 

DZIAŁKĘ rzem1eslrnczą sprzedam. 41 ·50·18 
21911 

FIRMA zatrudni spawaczy z uprawnierJami, blacharzy 
okęto~"(ch. ś!usarzy e!ektrycznych, ele~tromonteiów. 
monterów kartuoow. Gdynia. $!ąsl;a 35/37 p 530, 21· 
17-M ~ 

JAMNIKI z 'Odowodem sprzedam. 47-69·87 ~ 

KJIFELKOWANIE · remonty, 4 t .33.44 ;4'V 

KLIMATYZATORY ameiykańskie sprzedam, 47-6);1/ 

Obok tego poczesne miejsce 
zajmie muzyka rodem z Karai
bów j amerykar1ski soul. 

Obok emisji ze studia przy 
ul. Lilli Wenedy we Wrze
szczu, w Małym Kacku firma 
zamierza produkować progra
my typowo lokalne w fo1macie 
SVHS i Hi8 oraz uniwersalne 
w formacie Betcam SP. dla in
nych stacji. 

- Dostępność sprzętu w for
matach, na jakie się zecydowa
liśmy, spowoduje - naszym 
zdaniem - wzrost aktywności 
amatorskich i półprofesjonal
nych zespołów producenckich 
z różnych kręgów. Jesteśmy 
zainteresowani kupnem takich 
materiałów - dodał Rudziecki. 

Uruchomienie Lałrgo przed
sięwzięcia kosztowało inwe
storów - gdariskich handlow
ców Tomasza Maleckiego i 
Mariusza Witkowskiego - bli
sko pięć miliardów złotych. 
Rudziecki twierdzi, że udzia
łowcami spółki mają wstać re ( 
porterzy. dziennikarze, opera
torzr kamer i inni pracownicy I 
stacJ1. 

Dariusz Janowski 

ODSTĄPIĘ oobrze prosperujący sklep, tel. 51 ·62·t 

OKA.2.IA ciągnik sioolowy RenauH. chlodn,a z agrega
tem, (0·58) ~7-058 

PAWILON 70 m na Przymorzu wynaj""!, 56-63·2Q4117 

SŁUPKI ogrodzeniowe sprzedam. 22·23·70 

SPRZEDAM kJb zamienię na mejsze mieszkanie 120 
m kw. (nowe) centrum Pruszcza, chęln:e Suchanino, 
tel. 055-114-07 

SPRZEDAM ~lnie działkę budowlaną. uzbrojoną, 786 
m, domek ~spodarczy, 20-21-72 

TRZYPOKU.IOWE (70), komfortowe, parter. garaz. te· 
lefon. Płyta Redlov,'Słla, sprzeda pośredn.c~. 51·27· 
64 

WINDSURFING· sprzedam, 52·32·52 
72"3 

WYMARZONE wakacje? Z nami s1ać Cię będzie na 
WSl.)'Stko! 24·88· 11 

196<3 

WYROBIĘ każdą ilość boazerii, podtćg z mateńalów 
powierzonych, 23-27-59 

ZATRUDNIĘ ekspedientl;ę, tel. 41·38·23 

ZATRUDNIMY do produkcji okien PCV p·acowrnków 
z praktyką w tej działalności, 51-80·27 

ZA TRUDNIMY spawaczy PRS i monterów kadłuba, 
51-B0-27 
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Tylko 2 proc. artykułów nie nadawało się do spożycia 

Handelek okrężny 
M amy nieustanne pro

blemy z handlem 
okrężnym - mówi 

Jan Drychta , naczelnik Wy
działu Inspekcji Handlu Arty
kułami Żywnościowymi z Pań
stwowej Inspekcji Handlowej. 
- Nagminnie lamie się przepi
sy. Zdarza się, że karę płaci 
kilkakrotnie ta sama osoba. 
Dotkliwość kary jest bowiem 
nieadekwatna w stosunku do 
moi.liwości zarobkowania 
Pięćset tysięcy - najczęściej 
tyle trzeba zapłacić za to, że 
trzyma się margar) nę w słoń
cu, mięso w niesprawnej chło
dni tub gdy jest brudno. -

Gdybyśmy mogli cofnąć ze
zwolenie na handel może było
by inaczej - zauważa J. 
Drychta. - Handlują !udzie 
pozbawieni pracy, nie maj,1cy 
pojęcia, jak należy to robić, nic 
znający zasad. Wśród tych. 
którzy płacili ostatnio kary byli 
mechanicy samochodowi, in
żynier. a nawet krawiec i złot
nik. 

Z przepisów sanitarnych w 
handlu okrężnym środkami 
spożywczymi wynika, i.e 
sprzedawać można wyłącznie 
w miejscach do tego wyzna
czonych, wolnych od zanieczy
szczeń - nie wolno sprzeda-

wać przy ulicach. gdzie jest 
dużo spalin W przypadku to
warów łatwo psujących się 
muszą być zapcwnion.: odpo
wiednie warunki: podłączona 
zimna i ciepła woda. sprawne 
urządzenia chłodni..:ze, szafki 
dwudzielne (na czystą i brudną 
odzież) i oczywiście 0dzież 
ochronna. Są to minimalne wy
mogi. Towarów takich Jak mic; 
so. tłuszcz oraz nabiał nie wol
no sprzedawać na stoiskach -
jedynie z odpowiednio wypo
sażonych środków transporto
wych. 

Na szczc;ścic. w skal! kraju 
podobno nie Je~t tak źle. -

l\limo panujących upałów, 
żywność oferowana w hand lu 
obwoźnym nie odbiega jako
$Ci,1 od tej, którą można kupić 
w mniej upalne dni - stwier
dza Barbara Szreter, naczelnik 
Wvdzialu Kontroli Jakości Ar
tykułów Żywnościowych w 
PIH w Warszawie . 

Kontrola przeprowadzona 
przez PIH w II kwartale br. 
wykazała. ie jedynie 2 proc. 
artykułów nie nadawało się do 
spoi:ycia: były nieświeże, prze
chowywane w złych warun
kach lub przctermmowane. 

Grażyna Bojarska 

Prapremiera w Teatrze „Atelier" 

.a 
Teatr „Atelier", zaloiony I prowadzony przez Andre 

Hubnera·Ochodlo od początku stroni od łatwych pozycll re· . 
pertuarowych. Na przestrzeni pięciu lat działalności zreali· 
zował kilka polskich prapremier, sięgając m.ln. po nie zna· 
ne naszym scenom utwory Juliena Greena, Helnera Mullera, 
Friedricha Hebbla. Teraz pnygotowal koleiny prapremiero· 
wy spektokl. Jest to nWelsman I Czerwona Twarz" George'a 
Taborlego. 

dannn podtytuł sztuki głosi. 1z 
to „żydowski western'', czyli w 
załoźeniu parodia, coś. czego 
nic ma . Indianin na ośle. ame
rykański Żyd. którego wyobra 
żcnie o Indianach je~t równ ie 
schematycrne, co pogląd) 
„czerwonoskórego" o Zydach 
Ale konfrontacj a, prz<?ja\~ iają 
ca sit; w niezwykłym pojc<l) n 
ku dwóch mężczyzn w kulmi 
nacyjnej dla sztuki scenie. się· 
ga ostatecznie głębiej i każde· 
mu z mch uja\rnia część taje 
mmcy o sobie. 

Żyd Wcisman (Krzysztof 
Gordon) wraz z ułomną córką 
Rutą (Elżbieta Mrozińska) w 
trakcie podróży trafiają na pu 
stynne odludzie. Napotkan) 
myśliwy (Dariusz Siastacz) 
odbiera im samochód. przyku
wając tym samym do miejsca, 
w którym oprócz piasku, szkie
letów, samotnej opuncji i s<;pa 
nie ma właściwie niczego. Nie
oczekiwanie zjawia się dziwny 
jeździec, Czerwona Twarz 
(Marek Richter). To między 
nim a parą podróżnych rozegra 
się dramat. 

Jest to dramat ludzi zagu
bionych, u wikłanych boleśnie 
w przeszłość, szukających 
prawdy o sobie. Dramat łudzi 
obciążonych - kalectwem, jak 
Rutka; problemami z własną 
osobowością, jak, Czerwona 
Twarz; bagażem tragicznych 
przeżyć, jak Weisman . Krzy
sztof Gordon obdarza swego 
bohatera ciepłym. lekko iro
nicznym dystansem do spraw 
tego świata. Stosunek Weisma
na do siebie, bliskich i rzeczy
wistości jest podszyty typową 
żydowską filozofią. Marek 
Richter gra Indianina - nie-ln
diania. człowieka rozedrgane
go wewnętrznie, przejawiaj:1-
cego chorobliwy brak psy
chicznej równowagi. Czerwona 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 30 lipca 1994 r. 

zmarła Nasza Najukochańsza Mama, Babcia i Prababcia 

ś. t p. 

MARTA DRYWA 
lat 86 

Msza św. odprawiona zostanie się we wtorek dnia 
2 sierpnia 1994 r. o godz. 9.00 w kościele 

Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie. 
Pogrzeb po mszy św. 

77143 Rodzina 

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 30 lipca 1994 r. 
zmarł emerytowany Nauczyciel 

Inspektor Szkolny w Pucku 
ś. t p. 

JAN WIŁA 
Pogrzeb odbędzie się 2 sierpnia br. 

o godz. 9.00 w Pucku. 

Twarz. to ktos. kto nic \\ ie. 
kim jest naprawd-:, a wiarę w 
to, że Jest kimś. za kogo się 
podaje. buduje na złudnych i 
kruchych podstawach Co mo
że \\ yniknąć 1.e spotkania sto
icko usposnbionego do~wiad
czoncgo Zyda z chwilami sza
lonym, rozchwianym pscudo
czerwonoskórym w pustynnej 
scenerii i jaka rola przypadnie 
w tym wszystkim kalece? 

Tabori jest mistr.tcm w kon
struowaniu sytuacji zawieszo
nych między surrealizmem a 
realnością. Są one atrakcyjne 1 

punktu widzenia samej drama
turgii utworu . Same niezwykle, 
korespondują z klimatem sztuk 
przesiąkniętych gorzką ironią. 
specyficznym, często czarnym 
humorem i szyderstwem i do
skonale im służą. ,,Wcisman i 
Czerwona Twarz'' nie jest w 
tym wzgh;dzie wyjątkiem. Ta
bori drai.ni. szokuje. prowoku
je wieloznacznością. Prowoku 
je widza naturali1mem niektó
rych scen i dra,tycznym ekshi
bicjonizmem w ulazan iu ka
lectwa Rutki (Elihicta Mrozin
ska jest w tej roli sugestywna i 
przejmująca). Draini, szokuje, 
zmusza1~c do zast;inowi<'nia 
nad osaCz:tJ:.)cymi nas stcicoty
p;,mi my~lcnia i mitami. które 
demaskuje i odwraca Nic na 

Ta najnowsza propOZ) CJa 
rcp<?rtuarowa Teatru „Atelier" 
prezentowana na Jego sczono 
wcj scenic w Ł.a7icnkach Pót 
nocnvch w trakcie „Lata Tea
tralnego Sopot '94" jest, tak 
jak poprzednie, niełatwa. ale 
in trygująi.:a i kontrowersyjna 
Dobrze zrealizowana. świetnie 
zagrana. korzystnie wkompo
nowana w maleńką sceniczną 
przestrze11. stwarza okazję do 
lepszego poznania pisarstwa 
Taboriego i jego niezwykłe
go świata. Wyznacza też kolej
ny, chyba ważny moment w 
działalności Teatru „Atelier". 
który coraz w'yraźnicj określa 
swe artystyczne ohłkzc. 

Anna Jęsiak 
Tt'.1tr „Atelier": George Ta

hori . .. i\'cisman i Cu·rwon,1 
Twarz". I'r7cldad z nicmicc
kicpo - laccJ.. St. Bura~. rcż_1.,c 
ri,i i scenografia - Andre 
lliilma-Ochocllo, w,pólpraca 
.,ccnol!ra(iczn,1 - Elihicta Dil 
s7ko11\l..1. J..ostiumy i rei,. n i7) 
ty - Helpa Kilmpcr. 111117yk.1 -
Taitl.1 ZiclimJ..a i Jerzy Rege/li. 
Prnprcmicra po/.,ka J I lipL·a 
199.J roku . 

Muzyka organowa 
Sławomir Kamiiiski z Pnll!ama JCSI kokjnym uac<;tnikiem 

XXXYll Mi\·d1.y11arodowego Festiwalu Muzyki Organowc_i. W 
Oliwskiej Katedrze wyst~pi z recitalem dzisiaj o godz. 20. 

Jutro natomiast w Kościele Naj~wic;ts.lej Marii Pa11ny Wspo 
możenia Wiernych w Rumi grać będzie (,i godz. 19) org,rnista fii\
ski Matti Hannula. kantor w katedrze w Tampere. 

I (aj) 

Cowd chamy ••• 
Państwowa Inspekcja 

Ochrony Środowiska w GJari
sku zanotowała w czasie od 25 
do 29 lipca nastc;pu,1ace stęże
nie średniodobowe niektórvch 
rodzajów zanieu.yszcz..:11. at
mosfrry nad Ttójmiastem. \V 
nawiasach - najwyi,z.c zawar
tości. stwierdzone w tym sa
mym okrrsie. 

nek siarki - 8( I O). pyl zawie
smny - 50(61). 

3. Gdynia, okolice Urzędu 
Miejskiego: dwutlenek azotu -
42(44). dwutlenek siarki -
6( I O). pyl zawieszony: 60(71 ). 

Dopuszczalne normy ,awar
tości podanych wyżej whstan
cji są następujqcc: dwutlenku 
azotu - 150, dwutlenku siarki -
200, pyłu zawieszonego - 120. 

Serdeczne wyra"?,y współczucia Rodzinie Zmarłego 
składają Pracownicy Oświaty w Pucku. 

1 . Gdańsk, Główne Miasto: 
dwutlenek azotu - 34(45), dwu
tlenek siarki - 7(14). pyl za\\ic
s,ony - 48(56). 

Podane wyżej wartości wy
rażone są w mikrogramach na 
metr sześcienny powietrza. 

A·1.c77 2. Sopot. rejon mola: dwu
tlenek arntu - 39(46), dwutlc- (ken) 
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• 1111 
Wyinaczone w planach zagospodarowania pnestnenne· 

90 strefy ochronne ultć wody pitne! 11le zawsze 1dalą egza• 
•In. W pnypadku laspy, nie wystarcza lui ogrodzenie le· 
renu, niedostępnego postronnym osobo•, lanleuyszczenla 
komunikacyjne, a takie sąsiedztwo 11pitala dalą znać o so· 
llle. Aby nie dopuścić do degradacll ultcla, tneba lak nal· 
11ybdel stworzyć wokół niego streft ochro11nq I prawdziwe· 
go 1danenla. 

Jeszcze w tym roku rozpoczną się pierwsze prace wokół ujr:cia, 
nadzorowane przez Wydział Ochrony Środowiska UM. 

TELEFON 
- 115041 w. 202-

„ DO REPORTERA 
Dlaczego 

... ul. Beethovena na Suchani
nie na odcinku ok. 200 metrów 
jest jednokierunkowa? Kiedyś, 
gdy mieściła się przy niej kapli
ca, było to uzasadnione. Dzisiaj 
kaplicy już nie ma i nasz Czytel
nik uważa, że to ograniczenie ru
chu jest już niepotrzebne. 

ZKM rozmyślił się? 
Dwa lata temu położono no

we torowisko tramwajowe z No
wego Portu do Brzeźna. Do dzi
siaj nie jeździ po nim tramwaj. 
Dlaczego zmarnowano pieniądze 
i pracę? 

GDAŃSK, ,,Jaskółcza", ul. 
Jaskółcza 16. tel. 31-23-17 
WRZESZCZ, ,,Warmińska", ul. 
Mickiewicza 28/30, tel. 41-02-81 
Apteki pracujące non stop: 
GDAŃSK, ,,Dworcowa" 
Dworzec Glowny , tel. 31-28-41 
do 45 (w. 210) 
PRZYMORZE. ul. Opolska 3; 
tel. 56-38-22 
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 56-
92-71 
SOPOT 
„Nadmorska", ul. Grunwaldzka 
64, tel. 51-21-54 - apteka 
dyżuruje cały si~rpień 

GDYNIA 

Str. 5 

Akademia Medyczna . ul. 
Dębinki 7 
GDYNIA. Szpital Miejski, ul. 
Wójta Radlkego 1, tel. 20-75-01 
Morski. Redłowo, ul. Powstania 
Styczniowego I, tel . 22-00-5 1 
LEKARSKIE 
WYJAZDOWA POMOC 
LEKARSKA, dzieci, dorośli, 
EKG: 56-27-40 
LEKARZ DOMOWY , 
ALKMEDYK, 31 -89-53, 20-68-
16 
POGOTOWIE 
WETERYNARYJNE 983 
(całodobowo) 

- W pierwszym etapie zostanie odpowiednio zagospodarowane 
16 ha ziemi - mówi Grażyna Wracławek, kierownik Referatu 
Ochrony Przyrody w gdańsiim magistracie. - Później, sukcesyw
nie w ciągu 5 lat, będą przebiegać prace na pozostałym, niemal 
100-hektarowym obszarze. 

W strefie zostanie posadzona odpowiednia gatunkowo roślin
ność, zarówno wysoka jak i niska, tworząca barierę izolacyjną 
przed destrukcyjnymi wpływami industrializacji. 

Nie mogą wypoczywać 
w parku 

Park położony między ul. Za
kopiańską a Powstańców War
szawskich w Siedlcach zamienił 
się w siedlisko podejrzanego ele
mentu z całej okolicy. Mieszkań

cy okolicznych domów nie mogą 
tam wypoczywać. Ta sytuacja 
bardzo ich denerwuje. Niedaleko 
mieści się posterunek policji. 
Nie widać jednak z jej strony 
żadnego działania. 

apteka nr 19054, ul. Armi i 
, Krajowej 42, tel. 21-00-32 

POGOTOWIE DLA 
ZWIERZĄT (bezpańskich, 

rannych i podejrzanych o 
wściekliznę), 22-21 -48 (czynne 
całą dobę) 

Na pierwszy etap prac , w tym na projekt, środki - ok. 500 mln 

zł - pochodzić ~dą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Kto go wykona. rozstrzygnie komisja przetargowa, w skład której 
wejdą przedstawiciele: Wydziału Ochrony Środowiska UM, Za
rządu Dróg i Zieleni, Saur. Otwarcie składanych już w urzędzie 
ofert nastąpi w drugiej połowie sierpnia. 

(elp) 

Śmieci od św. Domin ika 
W tym roku nie będzie za

lewu śmie~·i podczas Jarmarku 
Dominikańskiego - zapewnił 
Piotr Polniak, prezes Przedsię
biorstwa Robót Sanitarno- Po
rządkowych S .A - w zeszłym 
roku d\~ie oddzielne jedno;tki 
zajmo"' aly się sprzątaniem i 
wywozem śmieci. ale nie zdało 
to egzaminu, więc tym razem 
postanowili;my roz\.\ iązać pro
blem kompleksowo. Podpisano 
umo\.\ę na sprzątanie terenu ze 
spółką „Grosz"'. 

B 

Nie powinno zabraknąć ko
szy na odpady . Oprócz stu 
dwudziestu dużych, I IO-litro

wych, okrągłych pojemników, 
dziesięciu tzw. domków ( du
że , zamykane pojemniki na 

worki foliowe ) i sześciu du
żych kontenerów, na terenie 
jarmarku zostało umieszczo
nych 15 zestawów pojemników 

na surowce wtórne. 

(JLH) 

ody 
Do 12 sierpnia ciepłą wodę Lucjan Stachowski, dyrektor 

będą mieli tylko posiadacze ds. eksploatacji GPEC, grzanej 
piecyków gazowych. Gdańskie wody nie ma od Zabianki do 
Przedsiębiorstwo Energetyki śródmieścia - na osiedlach za-
Cieplnej rozpoczęło letnią silanych z sieci miejskiej z wy-
przerwę remontową. jątkiem Matami, Osowej i Zlo-

Niektóre rejony rnia:-ta wy- t.:j Karczmy . Postój w elektro-

Zdewastowana 
,,Cyganeria" 

Przy ul. gen. Hallera w 
Brzeżnie mieściła się restaura
cja „Cyganeria". Od dłuższego 
czasu lokal świeci pustkami . 
Nikt go nic pilnuje. Skutek jest 
taki, że chuliganeria powybija
ła szyby i kompletnie zdewa
stowała wnętrze . I co na to 
właściciel? 

Dziura w jezdni 
Przy ul. Słowackiego we 

Wrzeszczu, na wysokości pie
karni Szydłowskiego, studzien
ka w jezdni jest pozbawiona 
klapy. Aby nie wpaść w dziurę 
samochody dokonują rozmai
tych ewolucji. Czym to może 
skończyć się na tak uczęszcza
nej ulicy, nietrudno zgadnąć . 

(es) 
Przypominamy, że telefon 

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

Dzisiaj dyżur pełni Elżbieta 
Sałacińska. 

Dzi I 
W ubiegły czwartek w 

Szkole Podstawowe! nr 29 
przy ul, Miałki Szlak 74, 
odbyło sit spotkanie 111le· 
Slkańców dzielnicy Rudniki z 
wiceprezydente111 Gdańska, 
Michałem Bidase111 I radnym 
dzielnicy. Jedni wylewali ia· 
le, drudzy roskładalqc rt· 
ce ... obiecywali. 

Gdańska dzielnica Rudniki 
to 683 stare budynki bez pod
stawowych wygód. W tej en
klawie, zapomnianej przez Bo
ga, wciąż żyją uparci mie 
szkańcy Uparci - bo. według 
najświeższych planów zago
spodarowania terenu, w tym 
miejscu się ich po prostu nie 
przewiduje. 

Na czwartkowym spotkaniu 
z wiceprezydentem Gdańska i 
radnym Bogusławem Fryzow
skiin mieszkańcy przedstawili 
swoje problemy. Chodzi głów
nie o brak prądu i kanalizacji. a 
tak że o najpilniejsze potrzeby 
związane m.in. z remontem 
szkoły . Odpowiedź ze strony 
gości niestety nie była konkret-

łączono wcześniej . Już w ostat- ciepłowni potrwa do 12 sierp- Disiaj o godz. 14 w sali wykładowej Centralnego Muzeum 

nich dniach lipca cieplej wody nia, a jest on związany z drob- Morskiego na Ołowiance wygłosi prelekcję Cecs P.Huurman 

zostali pozbawieni mieszkańcy nyrni remontami . kustosz Muzeum Morskiego ,.Prins Hendrik"w Rotterdamie. Te-

Suchanina i Niedźwiednika. (eza) mat - historia. kierunki, działalność i zbiory holenderskiej pia-

Od wczoraj, jak poinfonnował cówki. 

Fot. Robert Kwiatek 

• •• 1ca agon11 
na. Zarówno wiceprezydent jak 
i radny, mimo wyraźnej różni
cy poglądów, oprócz ciepłych 
słów o szybkiej pomocy i pręd
kim rozwiązaniu problemów, 
nie byli w stanie przedstawić 
konkretów . Pokazali natomiast 
nowy, nie zatwierdzony je
szcze przez Radę Miasta, plan 
zagospodarowania terenu, na 
którym - zdaniem jednego z 
twórców. inż. Kazimierza Ryb
kowskiego - nie ma miejsca dla 
„tubylców". Odwoływano się 
do pustej kasy miasta, do kłód 
rzucanych pod nogi nowej ra
dzie, a także odgórnej decyzji 
o przyznanie tych terenów rafi
nerii. 

- Od 71 roku słyszymy tę sa
mą śpiewkę, pokazują nam ja
kiś plan, dużo obiecują, a nic 
nie robią. Domy stoją podparte 
drągami, a w zimie, co się tu 
dzieje, wola o pomstę do nieba 
- opowiada jeden z zebranych. 
- Panie, ja mieszkam w ruinie, 
bo nie pozwalają nam na żadne 
remonty - dorzuca drugi. I rze
czywiście - rozsypujące się bu
dynki są własnością miasta, 

które nie zezwala na jakiekol
wiek naprawy. - Ja w swoją 
chałupę władowałem już trzy
sta milionów, bo chcę żyć -
rzuca inny z zebranych . 

Zdaniem mieszkańców, ab
surdalne jest również to , że 
dzielnica zostaje przekazana 
pod tzw. działalność gospodar
czą. Ich zdaniem zagospodaro
wanie podmokłego, depresyj
nego terenu wymaga o wiele 
większych nakładów finanso- , 
wych, niż w innym rejonie. · 

Jak nas poinformował wice
prezydent Michał Bidas , po
czynił już najniezbędniejsze 
kroki w sprawie dz ielnicy i 
nadal będzie trzymać rękę na 
pulsie. Obiecał także szybkie , 
rozpatrzenie sprawy przekwa
terowania części mieszkańców. 

Niestety, legendarna dziura w 
kasie miasta nie pozwala na ja
kiekolwiek radykalne kroki, a 
tymczasem wśród rozpadają
cych się domów harcują szczu
ry, zaś lokatorzy są już zmę
czeni tkwieniem w skazanym 
na powolną śmierć miejscu. 

(M.P.) 

Samorząd turystyki spotyka się 
z Zarządem Miasta Gdańska 

RenowaciO politechnic-znych przybytków J~~~~,,~ąc~,~~!.e ~p~,~g~~~S,i~~ 
Politechnika Gdańska ogłosił.a przetarg pek inżynieryjnych, które mogą utrudnić ro- nie zakoń~zyć etap siermiężnej twórczości ska to także promocja tury- za~roszenie prezesa GIT (od-

na '.cmont loa(et v_v Gmac.hu Glownym. W botę . barakowej - dodał. styczna całego regionu. Jak po- d~iału Polsk1eJ Izby .Turysty-

dwoc~ - . męskim. 1 damskim - prz~bytkach - Nie wybierzemy najtańszego wyko- . Do dwóch wyrem.ontowanych t~alet ma- winny być przygotowane _ 0 k1), Edwarda Gwoździa. Gl?w-

powstanre toaleta dla mepelnosprawnych, nawcy lecz naJ'lepszego _ zapewni! zastęp- Ją być w przyszlosci kierowani przede . . h bi h nym punktem programu Jest 
t t od d b 1 • . . . • . tym 1 o mnyc pro emac roz- akż ( , , . . 

z_os aną.zamon owł akne ':" oob sdzczę ne a e- ca dyrektora administracyjnego PG, Krzy- wszystkim goście uczelm. Dwie zmodern1- woiu miasta będą rozmawiać w t te orrdocz obmohwd1e.ma Pi:z,y-

ne, a pisuary sp u iwanc ę ą za pomocą f L · p d t k. zowane jednostki sanitarno-kanalizacyjne , go owan ° o c O ow mi e-

fotokomórek. Za wzór dla przedsięwzięcia szto eJa. - 0 s awowym warun iem · b , . . . t . 1 . środę przedstawiciele Gdań- nium) zaprezentowanie dzialal-

uważanc są toalety w Ratuszu Glównomiej- przyjęcia oferty będzie doświadczenie maJą yc.pierwszyrru zwias unami przysz eł skieJ· Izby TurystyczneJ· (GIT) i ności GIT nowym władzom sa-

. . . . . . d · b. t t d · h renowacJI wszystkich podobnych urządzen (k ) 
sk1m. J',;a razie mwcstycJą zarntercsowalo pr.zc się 10rs wa w ego ro zaJu pracac . . . , Zarządu Miasta. morządowym. en 
się sześć firm. Piękny secesyjny budynek Nie chcemy w tym przypadku eksperymen- w pohtechnu;e. 

(ok) 
politechniki może kryć w sobie wiele pula- tować. Chcielibyśmu natomiast definityw-

Fot. Robert Kwiatek 

Po olana w s ambie 
Pod koniec ubiegłego tygodnia lekatorzy poHtfl pny ... 

Mariana Bucika 1 2 na starym Cheł•le oclkryll z pneNID• 
nie111, ie w Ich piwnicy J:110*'1 .wybltyr łclekl, Nie plennzy 
raz. 

Od wielu lat, co jakiś czas, na 
skutek zatkania kanalizacji, ich 
piwnice zapełniają się nieczy
stościami. Tak stało się i tym ra
zem. Lokatorzy rozpoczęli ak
cję ratunkową. Na „pierwszy 
ogień" poszło Pogotowie Wod
no kanalizacyjne , w którym, 
niestety. przez cały dzień telefon 
był głuchy . Mieszkańcy zgłosili 

awarię do Pogotowia Lokator
skiego. Niestety , niekompetent
ny urzędnik nie potrafi! podjąć 
jakiejkolwie k decyzji . W tym 
czasie poziom ścieków w zala
nej piwnicy powoli, ale uparcie 
podnosił się, a upalna aura 
wzmagała smród fekaliów. Do
piero w niedzielę dotarła do bu
dynku ekipa z Pogotowia Loka
torskieg o . Ś ci ek obejrzała, 
podumała chwilę i rozłożyła 
bezradnie ręce . 

Zrozpac zeni mieszkańcy 

podreptali do ROM nr 6, ale i tu 
nie doczekali się pomocy. Mu-

siała upłynąć kolejna doba za
nim ROM wysiał ekipę na ul. 
Mariana Buczka . - Wina leży 
zapewne po stronie lokatorów, 
wrzucających do kanalizacji co 
popadnie - stwierdziła pani Ma
ńa Sobczyk z ROM nr 6. 

Innego zdania byli specjaliści 
z PGM . Uważając, iż awaria 
umiejscowiona jest poza obrę
bem posesji, sprawę przekazali 
gdańskiemu SAUR, który na 
szczęście tego samego dnia ją 
zlikwidował. 

W czasie naszej kolejnej roz
mowy ROM zmienił zdanie; to 
nie lokatorzy są be, tylko piwni
ce budynku, usytuowane niżej 
niż okoliczne studzienki kanali
zacyjne. Mieszkańcy budynku 
nie są usatysfakcjonowani dia
gnozą pracowników ROM . 
Chcieliby być pewni, że ich ży
cie „na szambie" wreszcie się 
skończy. 

Michał Piotrowski 

Ośmiu na iednego 
Około godz. 1.30 w niedzie

lę przed dyskoteką „Kwadrato
wa" ośmiu rosłych mężczyzn 
napadło Sławomira M. Ofiara 
została pobita i powalona na 
ziemię. Bandyci zabrali jej ze
garek, łańcuszek i gotówkę 
wartości 500 tys. zł. 

Rozbój na Okopowei 
Także w nocy z soboty na 

niedzielę doszło do rozboju na 
ul. Okopowej, kilkaset metrów 
od Komendy Wojewódzkiej 
Policji. Dwóch mężczyzn na
padło idącego do domu Wacła
wa J. Został dotkliwie pobity, 
przewrócony na ziemię , skopa
ny, a na koniec okradz iony. 
Złodzieje zrabowali gotówkę i 
zegarek za 700 tys. zł. 

Z piskiem opon 
... odjechało z parkingu w 

śródmieściu Gdai1ska BMW 
520 na niemieckich numerach. 
Właściciel wycenił stratę na 
700 mln zł. 

JEŻELI 

Pobił rowenystę 
Na ul. Pomorskiej 17-letni 

mieszkaniec Przymorza zaata
kował jadącego na rowerze 14-
latka. Rowerzysta został ze
pchnięty na trawnik i pobity. 
Napastnik odjechał rowerem 
górskim wartości 6 mln zł. 

Działkowcy czuwają 
Na komisariat policji Sucha

nino doprowadzono mężczy
znę, który próbował włamać się 
do „malucha" zaparkowanego 
przy ul. Łabędziej. Został za
trzymany przez działkowców 
odpoczywających na tere nie 
pobliskich ogródków. 

Odzyskane samochody 
W trakcie rutynowej kontroli 

drogowej policjanci odzyskali 
dwa skradzione samochody. W 
sobotę w południe zatrzymano 
audi 80, skradzione kilka mie
sięcy temu w Warszawie, a kil
ka godzin później fiata l 26p 
poszukiwanego przez wrocław

ską policję. Oba samochody 
miały nieudolnie podrobione 
dowody rejestracyjne. (aks) 

Biura Ogłoszeń: 
Gdańsk Centralne Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

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

Gdynia - Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

NIE MOŻESZ WYBRAĆ 

ul. Władysława IV 24. tel. 20-08-32 

Sopot - Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

ul. Kościuszk i 61. tel. 51 -54-55 
Pruszcz Gdański - Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

ul. Tysiąclecia 8. te l. 82-24-28 w. 25 

'{~ } G Bis 

MOPIK Okna 
Prte~1ęł,1orstwo P10dukcy1no 

-Handlowe, spółka z .o Drzwi 

Sopot, Łokietka 49 
ścianki 

···-·,.·.·· ·· · ·· ·····,.:: 

włoska technologia 
profile ocynkowane 
dowolne rozmiary 

~ 

kolory wg życzenia . 
fachowy montaż 

- - -

konkurencyjne ceny ' i 
krótkie terminy 

:..;;... · ........ ~,.,._ .... nzu~ . . ·~~~·-· 
POSREDNICTWO, 82·37-40 

63983 

KTÓRA Z AUDYCJI W RADIU PLUS JEST TWOJĄ AUDYCJĄ 

TERAZ JUŻ NIE MUSISZ WYBIERAĆ! 
LISTA PRZEBOJÓW RADIA PLUS 

SO BOT A, GODZ. 20.00 
TO TWOJA AUDYCJA! 

ROZGl:.OSNIA KA TOL/CKA 

tel. 513372 Witryny 10 lat gwarancji!!! 
R· 101121 

i 

. . . ·. , 

POGOTOWIA 

GDAŃSK, ul. Ahamitna 1 -
lekarz ogólny, gabinet 
zabiegowy dla dorosłych w• 
wolne sob., niedz. i święta - całą 

dobę , w pozostałe dni w godz. 
19-7 
- poradnia dla dzieci chorych i 
gabinet zabiegowy w wolne sob., 
n iedz. i święta - cał ą dobę w 
pozostałe dni w godz. 19-7 
WRZESZCZ, al. Zwyc ięstwa 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 wg. 19.30-7.30, w 
soboty robocze 17 .30-7 .30, w 

wolne soboly, niedziele i święta -
całą dobę, 

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

ZASPA , ul. Pilotów 21, td. 
centr. 56-69-95, 47-82-51 - nagle 
za,horowania, wypadki , czynne 
całą dobę 
Przychodnia Międzyrejonowa , 

ul. Sta.ttowa I - w dni robocLe w 
g. 19-7.30 
- lekarz pediatra, lekarz ogólny w 
wolne sob., niedz. i święta w g. 
8-8 oraz stomatolog w godz. 10-
16, 
- gabinel zabiegowy dziecięcy w 
dni robocze wg. 19-7.30, w dni 
wolne od pracy wg. 8-8, 
- gabinet zabiegowy ogólny, w 
wolne sob., niedz. i święta w g. 
8-18. 
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 -
wejście od ul. l\·1ieszka I. 
Telefony: 51-11-56, 51 -24-55 i 
tel. alarm . 999 . Ambulatorium 
chirurgiczne czynne całą dobę. 
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury 
14, czynne całą dobę , tel. 20-00-
01, 20-00-02 - ambulatorium 
stomatologiczne czynne w g. 20-
7 
OBŁUŻE - Podstacja Działu 
Pomoc y Doraźnej, ul. 
Białowieska I (tel. 25-19-99), 
d la mieszkańców dzielnic : 
Obłuże, Pogórze. Oksywie, gm. 
Kosakowo - pediatra, lekarz 
ogólny, gabinet chirurgiczny, 
czynnewg.15.30-7 

OSTRE 
' DY~URY 

GDAŃSK. 
Chirurgia, Intcrnai Okulistyka 

-997 
GDAŃSK, dyżu ry oficerów 
Komendy Wojewódzkiej Policji, 
tel. 39-53-33; oficer dyżurny 
ruchu drogowego, tel. 31-92-12; 
oficer dyżurny Komendy 
Rejonowej Policji, tel. 38-62-22 
( Straż Miejska 3 I -30-11) 
SOPOT, dyżu ry oficerów 
Komendy Rejonowej Policji, tel. 
51-30-51, 997 
GDYNIA, Komenda Rejonowa, 
Gdynia, ul. Portowa 15, oficer 
dy żurny - 20-63-43: Straż 

Miejska, Gdynia , ul. Zakn,:t do 
OJ..sywia IO. tel. 20-82-86 
STRAŻ POŻARNA : 998 (dla 
Sopotu i Gdańska) 

TELEFONY 
- INPORMACY JNE -
HOLSERVICE pomoc 
drogowa, tel. .52-29-87 i 56-64-
98 
SKLEPY NOCNE 
WRZESZCZ. ul. Grunwaldzka 
100 - Supersam, pon .-pt . 6-20, 
sob. 7- 1.5,niedz. 10- 1.'i 
SOPOT, ul. Boh. l\fonte Cassino, 
,.Delikatesy'' codziennie w g. 9-
24. w sob ., nicdz. i świi;:ta w g. 
18-24: ul. Grunwaldzka 46 - całą 

dobę 

GDYNIA, Śródmieście , hall 
Dworca Głównego PKP -
Delikatesy „Banach" 

POGOTOWIA 

991 - energetyczne 
992- gazowe 
993 - ciepłownicze 
994 · wodociągów i kanaJmcji 
995 - techniczne 
GDAŃSK - cieplownici.e: 31-20-
88. energetyczne: 41-23-23, -
gazowe: 31 -1 8-68, 52-14-62, 
techniczne PKM: wodociągów i 
kana lizacj i: 31-20-67, 
opieku1kze państwowe: 41-10-
42 
SOPOT - gazowe: 51- l 0-68 
(czynne w g. 6-22); 
wodociągów 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 
GDAŃSK 
HALLO TAXI GDAŃSK - 31-
91-91, 316-316, 91-91 
MILANO TAXI, tel. 37-30-30; 
370-800 
TAXI NEPTUN 96-26, 41 -93-
93, 47-68-68 
GDYNIA 

' ,i\. ~ 8 I· 334 GDYNIA, ul. Polska 30 GDYW., uł. Jona z Kolna 28 

8 & oC'bis lei.21·53-97, la:< 2182·44, il.d4070 

BEZPOŚREDNIO Z FABRYK 

JIKA 
LA UF E N 

czeskich, niemieckich, austriackich 

• SANITARIATY 
• TERAKOTA 
• ELIWACJE 
• GRESO-GRANff 

FAKTURY VAT • DETAL• HURT 
ZAPRASZAMY: PON.-PIĄT. 8-17, SOB. 9· 13. 2 44 14 

WYKŁADZINY 

TAPETY 

DEKORATOR, GDYNIA 
SKW. KO$CIUSZKI 13 

TEL 297-044 31206 
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AKCYDENSY 

FAKTURY 
RACHUNKI 
REJESTRY 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno 

-Handlowe 

Rada Izby Notarialnej w Gdańsku 
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 28 

poszukuje lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Rady 
o powierzchni użytkowej co najmniej 500 ot na terenie Trójmiasta. 

Rozwijająca się zagraniczna 
firma budowlana 

'VA.T 

oferuje: 

- blachę miedzianą 

Oferty prosimy składać pisemnie pod adres Izby Notarialnej, telefoniczne 
pod nr 72-48-46, 72-48-48, fax 72-21-84. 7587'1 

poszukuie pracowników na stanowiskach: 

- blachę cynkową 

-cynę 

- rynny i rury 

spustowe 

tel. 43-74-94. 

Likwidator P.P. ZRHiBE "Straszyn" 
w Straszynie w likwidacji, ul. Spacerowa 22, 83-010 Straszyn 

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych. 

- szef produkcji 
Wymagane wykształcenie wyższe budowlane, 
uprawnienia budowlane, znajomość j. angielskiego, 
prawo jazdy, preferowany wiek do 38 lat 

33393 

Wykaz środków zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń przedsiębiorstwa dnia 2.08.1994 r. 
Jednocześnie prowadzona jest wyprzedaż zapasów magazynowych we wtorki i czwartki od 
godz. 9.00 do 13.00 oraz wyposażenia biurowego. Oferty na kupno należy składać wraz z ce
ną w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia w prasie. 
Rozpatrzenie ofert nastąpi 18 sierpnia 1994 r. o godz. 13.00. 

- kierownik budowy 

~ 

"@ b "k d ~ O n11 a cen. o 
~ 

Wadium na złożone oferty w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie przed
siębiorstwa. 

Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli oferowana cena nabycia nie będzie równa co 
najmniej cenie wywoławczej. 
Wadium wpłacone w gotówce ulega zaliczeniu na poczet nabycia. 

Wymagane wykształcenie wyższe budowlane, 
uprawnienia budowlane, 
preferowany wiek do 35 lat 

i 

Wielka wyprzedał 
odzieży skórzanei 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast w kasie Zakładu. 
Maszyny i urządzenia można oglądać przy składaniu ofert w godz. od 10.00 do 13.00. 
Informacji udziela się pod numerem telefonu 82·22-66/69 w godz. 9.00-13.00. 

- panie do pracy w sekretariacie i marketingu 
Zakład nie bierze odpowiedzialności za wady oraz zastrzega sobie prawo wycofania poszcze
gólnych pozycji lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
Cena wywoławcza jest bez podatku VAT. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 71-29-37, 71-10-25 

i innej odzieży renomowanych firm 
krajowych i zagranicznych 

w dniach 2, 3, 4 sierpnia 1994 r. 
w godz. od 10.00 • 20.00 
w Domu Technika NOT 
Gdańsk, ul. Rajska 6 

33341 

Dyrektor Szpitala Miejskiego 
im. J. Brudzińskiego w Gdyni 

ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora 

oddzlału chirurgii ogólnel. 

Wymagane posiadanie li stopnia specjalizacji z zakresu chirurgii 
ogólnej oraz stopnia naukowego doktora nauk medycznych. 

Dokumenty określone w rozp. MZiOS z dnia 5.03.1992 r. 
/Dz. U. Nr 22 poz. 96/ należy składać w terminie 30 dni 

od daty ukazania się ogłoszenia. 73362 

Zakład Udug 
Inwestycyjnych 

w Gdańsku 
ul. Lendziona 17 /6 

tel. 417627 /10.00-18.00/ 

Wyjqtkowa okazja -nowy styi nowa technologia, amerykańska jakość. 

Z dala od miejskiego zgiełku a zaledwie 10 km na południe 
od Gdańska w Cieplewie Iz/Pruszcza Gdańskiego. 

przystąpi/ do budov;y 
osiedla domów 

jednorodzinnych 
w dzielnicy 

Oferujemy do sprzedaży 4 domy 
Św. Wojciech w Gdańsku. 

(od 127 m1 do 147 m2 powierzchni mieszkalnej) z naturalnych i zdro\\ych materiałów 
· zbudowane wg amerykańskiej technologii specjalnie dla Państwa. 

W granicach osiedla 
są jeszcze działki 

budowlane , 
do sprzedaży, 

cena 5 USD!rri. 
Oferty prosimy składać z dopiskiem nr R-1474 w Biurze Ogłoszeń Gdańsk, ul. Targ Drzewny 3rJ 

w tenninie 20 dni od ukazania się ogłoszenia. R 1m 
72334 

Tczew, Al. Solidarności 14 
Filie: Gdańsk, Pszczółki, Pelplin 

Przedstawlciele Kopalń - Superceny: 
węgla, miałów, koksu 

Transport bezpłatny do l OO km. 

Telefony: Gdańsk 43-10-95 do 97 wew. 61 

Tczew (069) 31-51-17 

R-1475 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 29 .07 .1994 r, po długiej i ciężkiej 

chorobie zasnęła w Panu 
ś. t p. 

REGINA PREJNA 
z d. LASEK 

Pogrzeb odbędzie się dnia 2 sierpnia 1994 r. 
o godz. 14.00 na cm. Łostowice. 

Pogrążony w żalu 
Mąż 

Serdeczne podziękowania 
za troskliwą opiekę Lekarzom, 

Pielęgniarkom Szpitala Wojewódzkiego 
Oddziału Ginekologicznego 

71715 

i Septycznego oraz Onkologicznego 
Akademii Medycznej. 

Dziękuje Rodzina i 

73432 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 lipca 1994 r. 
zmarł nagle ukochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek 

ś. t p. 

STEFAN BRODZIŃSKI 
lat 73 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia 
2 sierpnia 94 r. o godz. 11.45 

w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Rumi Zagórzu. 
Pogrzeb tego samego dnia po mszy 

na cmentarzu Komunalnym w Rumi Janowie. 
O czym powiadamia 

Rodzina 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 lipca 1994 r. 
zasnęła w Panu nasza najukochańsza Mama, Babcia 

ś. t p. 

WALERIA KUJAWA 
z domu Braza 

Msza św_ żałobna odprawiona zostanie dnia 2 sierpnia 1994 r. 
o godz. 11.00 w kościele o.o. Franciszkanów. 

77125 

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.30 
na cmentarzu Witomińskim. 

Pogrążona w żalu 
Rodzina 

Koleżance KRYSTYNIE PIOSIK 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu zgonu Matki 

WALERII KUJAWA 
składają Koleżanki i Koledzy 

ze Spółki TERRAMAR Gdynia. 

Msza św. żałobna w dniu 2 sierpnia 1994 r. 
o godz. 11.00 w kościele o.o. Franciszkanów w Gdyni. 

Uroczystości pogrzebowe tego samego dnia 
o godz. 12.30 na cmentarzu Witomińskim. 

32074 

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 21 lipca 
zmarł nasz ukochany Mąż, Ojciec i Dziadek 

ś. t p. 

JERZY LEŚ IEWSKI 
Starszy Mechanik PŻB 

Msza św. odprawiona zostanie w kościele 
NMP Królowej Różańca św. na Przymorzu 
w dniu 3 sierpnia 1994 r. o godz. 10.00. 

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00 
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie 

o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku 
1s36o Żona, Córka, Syn, Zł~ I Wnuczki. 

34906 

WIĘCEJ ŚWIATŁA 

n® 
nowoczesne oświetlenie 

OFE RU.JE 
ZRODŁA ŚWIATŁA FIRMY SYL VANIA 

systemy świetlówkowe LAMP 
systemy halogenowe CONCORD 

oświetlenie zewnętrzne i ogrodowe BEGA 
nowoczesne oświetlenie mieszkaniowe firm· 

GLASHUTTE LlMBURG, GROSSMANN, HUSTADT, BILUMEN 
sufity napinane BARRISOL 

osprzęt elektroinstalacyjny MERTEN 
oprawy do stropów podwieszan')lch 

systemy oświetlenia awaryjnego PRAzlSA 
80-518 Gdańsk-Brzeźno, ul. Gdańska 32 

tel. (0048·58} 434·142 w. 50, tel./fax 434·130 w.30 
34797 

E. WEDEL SA 
pilnie poszukuje 

kandydata na stanowisko 

PRACOWMKA 
MAGAZYNOWEGO 

Od kand_ydata W)mag.am_y: 
- wyhztalcenia min_ wwodo~·ego 
-znajomości gospodarki magazynowej 
• uprawnienia na wózki widiowe 
(e/ektry·czne i spalinowe) 

Oferty prosimy przesyłać do: 
E. Wedel SA. 80-557 Gdańsk. ul. l.alogowa 17 
1el.43-05-9l.43-04-36w.42 R·l47'.! 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 29 lipca 1994 r. 

zmarł kochany Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek 

ś. ł p. 

STANISŁAW DZIANKOWSKI 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 

2 sierpnia 1994 r. o godz. 12.00 
w kościele Parafialnym św. Ignacego w Gdańsku - Oruni. 

62281 

Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu św. Ignacego. 

Pogrążeni w smutku córki z Rodzinami 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 31 lipca 1994 r. 

zmarła najukochańsza Żona, Mama i Siostra 
ś. ł p. 

KRYSTYNA WICHERSKA 
Pogrzeb odbędzie się w środę 3 sierpnia 1994 r. 

o godz. 13.30 na cmentarzu Łostowice w Gdańsku. 

Pogrążona w smutku 
72659 Rodzina 

W dniu 29 lipca 1994 roku Bóg przerwa! straszne cierpienia 
powołując do Siebie Moją Najdroższą Mamę 

ś. t p. 

ZOFI~ WENCEL 
która odeszła n_ .. tak cicho - jak duch, gdy odlata ... n, 

zostawiając mnie w bólu samotności z niezagojoną raną serca. 
Córka 

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Katolickim w Sopocie w dniu 
4 sierpnia o godz. 10.00. Msza święta za Duszę Zmarłej odprawiona 

zostanie w Kościele NMP Gwiazda Morza w Sopocie 

74130 
w dniu 4 sierpnia o godz. 8.30. 

Dnia 30.07 .1994 r. odszedł na zawsze 
ś. t p. 

PIOTR KONDERAK 
ukochany Ojciec i Najlepszy Przyjaciel, 

przeżył lat 88. 

Pogrzeb 3 sierpnia 1994 r. w Sopocie 
na cmentarzu Katolickim o godz. 10.30. 

74136 Syn i Córka 

I 

••••• • 
INTERSPEED Sp. z o.o . 
Gdynia 
ul. Polska 32 
teL/fax 21-55-21 

STAL ZBROJENIOWA 
wysokiej jakości 

Ceny promocyine. 
3365 

Tran port Między arodowy 
i Spedycia 

POLTRANS - OMEGA 
B 1-162 Gdyrnd ul Ku:;n,erc k-ł 49 

•el ?5·20·71 fax 25-21-14. tlx ~4-116 

Transport drogowy chłodniczy - 23 t 
Transport drogowy skrzyniowy - 24 t r,, 

Władzom Politechniki Gdańskiej · 
i Polskiego Związku Łowieckiego, 
Przyjaciołom i Kolegom z Wydziału 
Budownictwa Lądowego i Katedry 

Konstrukcji Metalowych Politechniki, 

72384 

Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
Koła Łowieckiego "Ogar", 

Bałtyckiego Centrum, 
Rodzinie, Znajomym i Sąsiadom, 
którzy pożegnali mojego Męża 

A DRZEJA 
IEDZIELSKIEGO 

oraz Wszystkim, którzy okazali mi 
współczucie, serdecznie dziękuję. 

Helena Niedzielska 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 28 lipca 1994 r. zmarł były długoletni Pracownik 

Polskich Linii Oceanicznych 

TADEUSZ ŁOBOCKI 
Steward PMH 

Wyrar; serdeanego wspólaucia Rodzinie Zmarłego 
składają Dyrekcja, Emeryci i Renciści oraz Pracownicy PLO. 

Pogrzeb odbędzie się dnia 2 sierpnia 94 r. 
33696 o godz. 13.00 na cmentarzu w Pierwoszynie. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 30 lipca 1994 r. zmarł w wieku 67 lat 

mój Mąż, Ojciec, Dziade.k i Teść 

KAZIMIERZ JAMNICKI 
Msza św. żałobna odbędzie się 3 sierpnia 1994 r. 
o godz. 8.00 w kościele św. Ignacego na Oruni. 

71716 

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 15.00 
na cmentarzu Katolickim w Oliwie. 

Pogrążona w smutku Rodzina 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że 28 lipca 1994 r. 

zmarł mój Kochany Mąż, Ojciec i Dziadek 
ś. ł p. 

TOMASZ POKORSKI 
lat SO 

Pogrzeb odbędzie się 3 sierpnia 94 r. o godz. 15.00 
w kościele św. Andrzeja Boboli w Gdyni - Obłużu . 

73442 Pogrążona w smutku Rodzina 

MM REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEfJ - BIURA OGŁOSZEfJ: Gdsr1sk, 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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Jankowo Dolne • mała, wielkopolska wioska. Odbywa się tu Zlot Młodzieiy Prawicowel. Pole bi· 
wakowe z dwudziestoma namiotami zdobi napis: ,,Psom i dziennikarzom «Gazety Wyborczei» wstęp 

wzbroniony". Podobny wywiesili podczas straiku górnicy w Bełchatowie. . 

Młodoprawicowy tygiel I 

• Terał jest nas około czlcnlzi.:
stu, bo warsLawiacy z Ligi Republi
kańskiej mają przyjechać dopiero ju. 
tro - mówi Piotr Lisiewicz. 

Najwięcej przyjechało Wielkopo
lan - pomaniaków i wrocławian. Ak 
są i z innych miejscowości - z Pucka, 
Pruszcza Gdań~kiego, Zakopanego, 
Krakowa, Lublina. Reprezentują bar
dzo różne poglądy. 

Siedemnastoletnia Kasia z Wro
cławia popiera „Solidarność"; szes
nastoletni Marcin ze Środy Wiełl..o
polskiej jest chodqcym programem 
UPR, a dwudziestoparoletni Piotr -
członkiem PC. Przyjechało też kilka 
dziewczyn, które określają się jako 
,,chadeczki" i paru liberałów: 

- Ale nie takich z Unii Wolności -
zastrzegają. 

- A skąd? 
- Z przekonania! 
Największe kontrowersje wzbu

dził przyjazd czterech skinów z Wro
cławia, a między nimi, piętnastolet
niego Jacka. 

- Dlaczego nie jesteś łysy'! 
- Jestem indywidualistą. I ideow-

cem. 
- Skini, to przecież masa ... 
- Jestem zależny tylko od siebie. 

Mówię, że jestem skinem, bo podoba 
mi się radykalne podejście do sprawy. 

- My też - wtrąca Marcin z Pru
szcza Gdańskiego, określający się ja
ko narodowiec - to znaczy. że nic pól 
na pól. 

Mówią, że brzydzą się „bicia i 
krwi". 

Kasia kłóci się z Marcinem 
(UPR) o to, kto w Polsce jest prawi
cą: 

- Przecież program „Solidarności" 
to czysty socjalizm • zaperza się 
Marcin. - Chociaż w ideologii są w 
porządku. 

- Oskarżono mnie o szkalowanie 
prezydenta. Nie je~t.:m wywrotow
cem. Po prostu chcę wiedzieć , kto 
jest kim. 

CzytaH „Gazetę Pobl..ą", ,,Tygo
dni I.. Solidarność", .,Najwyższy 

Czas", .. Ład", ,,Młodzież Wszechpol
ską''. Sięgają po książki : 

- !\łoją drugą Bibli1.1 jest „Bitwa o 
Polskę" Jana Marii Jackowskiego. A 
proJek t konstytucji „Sol idarnośt:i" 
przestudiowałam bardzo dogłębnie. I 
nie znalazłam tam socjalizmów! - to 
już wyrażna zaczepka Kasi w stroni; 
Marcina. Ten ni.: pozostaje jej dłużny: 

- A miałaś w ręku cokolwiek do
tyczącego ekonomii? Chociażby 
Fri.:dmana albo von Misesa 'I 

Poglądy wynieśli z domu. Pra
dziadek jednego z nich zginą! w Ka
tyniu, dziadek innego siedział w wię
zieniu. Ojciec jeszcze innego został 
tak spałowany, że jest kaleką. 

- Komu wody. komu napoju? -
chwile; zadumy przerywa Jacek. Robi 
się coraz goręcej. 

Chcieliby. żeby w Polsce była sil
na gospodarka. żeby ludzie nie byli 
biedni. żeby było dobrze i żeby pra
wica wygrała wybory. 

- Trzeba się zjednoczyć ... 
- Korwin-Mikke i Krzaklewski 

przy jednym stole razem'! Pobiliby 
się na widelce. 

- Już to przemyślałam - mówi An
na z Kick - można by zmienić ordy
nację na większościową. Wygrywa 
najkpszy, a potem odpowiada swoim 
nazwiskiem. 

Widać szansę na consensus w 1<.:j 
materii. 

Jacka boli to, że. jak twierdzi, 
.Żydzi szkalują Polskę". 

- Co~ trzeba z tvm zrobić - mówi. 
-Co? • 
- Deportować. 
- Ale jak? Konkretnie? 

O to, czy skini to faszyści i czy 
Io w ogóle jest prawica. Nie, nie po
biliśmy się, ale plakat został zdjęty 
pada odpowiedź. 

Skini przywidli rysunek: przy
garbiony mężczyzna dźwiga na ple
cach tacę. na której stoi trzech Ży
dów. Na piersi jednego z nich gwia
zda Dawida, a pod spodem podpis, 
żeby pozbyć się gnębicieli Polski. 

Ten plakat był przyczyną całej bu
r,y. 

- No i dziennikarze. Przyjechali tu 
w ponicdziakk, byli z „Gazety Wy
borczej". Porozmawiali tylko z Jac
kiem, autorem tego .. . i ze mną, bo ja 
jestem organizatorem - opowiada Li
siewicz. - We wtorek w regionalnym 
dodatku .. Gazety" ukazała się notatka 
pt.: ,.Mówią, że są nonnalni", traktu
jąca tylko o tym! Nic dość tego, napi
sano, że tematem rozmowy będzie: 
„jak wyzwolić się od żydowskich 
gnębicieli i kim oni są". Nic takiego 
nic powiedziałem, bo to przecież nie
prawda. 

- Jak można na pod~tawie rozmo
wy z jednym gówniarzem stawiać 
pełnym głosem tezy o kilkudziesięciu 
pozostałych osobach. To nie fair -
mówi Kinga. studentka historii z Po
znania. 

- :--.o i stąd te napisy przy wejściu 
- wyjaśnia zagadkę ktoś z tylu. 

Dyskutują, zawzięcie wymienia
jąc argumenty. Padają oklepane slo
gany i przemyślane stwierdzenia. 

Adam zagłębia się w tajniki wie
dzy o ochronie środowiska. 

- Ochrona, ekonomia i polityka, to 
sprawy ze sobą bardw powiązane. 

Czy w przyszłości chciałby być li
derem partii prawicowej') 

• Polityka IO moje hobby ... ale od 
odpowiedzialności bym się nie u~hy
lal. 

Politykiem Lmierza zostać rów
nież Kasia: 

- Na początku radną, bo najlepsza 
droga to najpierw samorząd , potem 
rtąd. Chcę być zawodowcem. intere
sują mnie kwestie etyczne, będę o 
nich pisać, nagłaśniać. że. człowiek 

zawsze jest podmiotem. Zadna go
spodarka. żadna idea nie może tego 
przesłonić. 

Kasia zmierza studiować nauki 
polityczne. 

- Ja też - to Czesiek z Poznania. -
Chcę być dobrym dLicnnikarzem i pi
sać prawdę. 

Piotr pracuje w prywatnym zakła
dzie samochodowym: 

- Na razie jestem szeregowym 
członkiem PC, ale od czegoś zacząć 
trzeba. Bc;dę się kształcił - ekonomia 
i prawo. Żeby ,.rozumieć politykę , 
trzeba się na tym zna,: . 

Zaprosili gości : Elżbietę Isakie
wicz. dziennikarkę „Gazety Pol
skiej", Jana Parysa. Edmunda Kra
sowskiego: 

- To ~dobra, myśląca młodzież . 
Wiedzą . czego chcą . PrLepytali mnie 
bardzo dokładnie. życzę takiego testu 
innym politykom prawicy - mówi 
Krasowski. - Chyba najbardziej bu
dujące jest to, że przyjechało tal.. wie
lu studentów. Dziewczyny, które 
świadomie wybrały swój zawód -
chcą uczyć historii. patriotyzmu. To 
naprawdę wspaniałe. 

' Kartki I wakacii 

lnudzen·i,a 
Polskie dzieci cieszą sit I wycieczek w Tatry. Chcą 1obac:1yc śnieg na 

s1czytach gór, maną o wsplnac1ce, o tym, by dotknąć chmur. Młodziei I 

Holandii 1nucl1ona iest wyprawami w Alpy, pobytem w eleganckich ośrocl· 
kach, pływanie• łaglówkaml I kajakami. Jedni I clruclzy małą sobie wiele 
do 1aoferowanla. 

D om Dziecka na Oruni podlega 
Ministerstwu Edukacji Narodo
wej . Jest placówką opiekuńczo

wychowawczą dla 84 dzieci i młodzie
ży, w wieku od 3 do 18 lat. Większość 
z nich utrzymuje kontakty z rodzinami. 

Z kolei De Drecf Wapenveld w Ho
landii to jeden z czterech, podległych 
Ministerstwu Sprawiedliwości , ośrod

ków bardzo intensywnych oddziały
wań. Mieszka w nim 50 chłopców w 
wiek u od 12 do 18 lat, wobec których 
sąd dla nieletnich zastosował sankcję 
określaną jako: ,,zaprowadzenie po
rządku w osobowości nieletniego". 

mają trudności z wyzwalaniem u chłop

ców pierwiastka pozytywnej motywa
cji, warunkującej aktywność i zaanga
żowanie we wszelkich działaniach. 
Obozy organizowane przez De Drecf, 
rejsy własnym jachtem po Morzu Pół
nocnym, spływy kajakowe górskimi 
rzekami Austri i, a lpejskie wędrówki 
dookoła masywu Mont Blanc, obozy 
surfingowe, żeglarskie , narciarskie w 
Austrii i Francji są wielką atrakcją, dla 
polskich dzieci. W Holandii są standar
dem. Tamtejsza młodLież nie potrafi 
się nimi cieszyć. Swą uwagę skupiają 
raczej na kolorze i cenie własnych nart 
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obronności. Dlac,.ego więc nic dążyć 
do współpracy w d,.icdzinie profilakty
ki społecznej? 

W maju br. grupa młodych Polaków 
i Holendrów wybrała się na wspóln,1 
wyprawę w góry . IO dni w Tatrach, no
ce w schroniskach i u góral i na długo 

zostaną w pamięci zarówno jednym jak 
i drugim. Holendrzy uczyli się nowego 
sposobu myślt:nia. Ze zdziwieniem pa
trzyli na swych ko legów. któny napy
tanie. jak chcieliby spędzić dzicri, od
powiadali , że chn1 się zmęczyć, zdobyć 
szczyt, dotkn,1ć śniegu i chmur. 

W czerw..:u dzieci z Omni odwiedzi
ły De Dreef. Zobaczyły ośrodd . w któ
rym każdy z wychowanków ma ~wój 
pokój. W pobliżtt s,1 warsztaty wypo
sażone w kosiarki, spawarki, piły. 
gwoździ.:, młotki. Ich wyposażenie to 
niepotrzebny sprzęt z zakładów pracy -

po modern izacji jes1cze 
sprawny i przydatny. Chłop

cy pracuj,J od god t . 8 do 
I 7 . .30. Sami wykonują fotele , 
lampy i meble do ~woich po
koi, taczki potrzebne do prac 
w ogrodzie . Zarabiają pienią
dze , spr ,.:dając część swych 
wyrobów. Panu Ludwikowi 
Bcdnarrnwi . konserwatorowi 
z Domu Dzie.:ka na Oruni 
bardzo się tam podobało. Po 
południu chłopcy chodzą na 
zajęcia do klubu tenisowego. 
ucz<! sic; tańczyć, jeżdżą na 
rowerach. Holenderscy peda
godLy dbaj1.1 . by ich podo
pieczni byli dobrze przygoto
wani do życia. wychodz,ic z 
założenia. 'ie mężczyzna mu
si umieć majsterkować . musi 
być zaradny i wysportowany. 
Nie można tego osi<1gnąć za
kazami i nakazam i. Nic nie' 
pomog4 grube mury i kraty. 
W proces ie dydaktycznym 
ważna jest droga dochodz,.> 
ni a do celu. Organizując 
młodzieży c iekawe zajęcia. Ewa. studentka KUL, jest współ

założycielką Stronnictwa Ludowo
Narodowego: 

- Chłopi - to prawica. Trzeba w re
szcie oderwać ich od PSL. 

- No, jak ktoś działa na szkodę 
Polski to won. 

- To wtedy będzie, że Polska jest 
antysemicka. Nic chciałabym żyć w 
takim kraju - Marię, studentkę eko
nomii złos,.czą takie głupoty. 

- Praca organiczna jest dziś bardzo 
potrzebna - mówi Anka - sama chcę 
być pedagogiem. Będc; wychowywać 
w tradycjach narodowych. Obecnie 
mówi się, że młodzież jest apolitycz
na albo nawet antypolityczna. A ja 
myślę, że oni mają mętlik w głowie, 
nie wiedzą, czego się trzymać. Tra
dycje narodowe, godność. duma. 
przeszłość, to ważne sprawy. Byłam 
zbulwersowana, kiedy usłyszałam 
wypowiedź jednego maturzysty: .. Po
wstanie Kościuszkowskie?, jeszcze 
nie powtórzyłem, nie wiem'' - Anka 
chce uczyć historii. 

- Gdyby tak udało się zrobić takie 
spotkanie za rok, za pięć lat, zadzie
sięć ... zawsze w tym samym miejscu 
i o tej samej porze - roLmarzył się 

Fot.Archill'um DomuD:iecka pracując z nią na co dzień. 
można wiek osiągm1ć 

Stronnictwo „jednoczy w sobie 
trzy najważniejsze nurty polskiego 
życia zbiorowego: nurt ludowy, naro
dowy i katolicki''. jak głosi podaro
wana mi przez Ewę deklaracja ugru
powania. 

- Wierzysz, że to coś da? 
-Tak. Chcemy, żeby partie chłop-

skie, takie jak SLCh i inne. potrafiły 
się dogadać. Na pewno się uda. 

Adam, student Politechniki Wro
cławskiej, współpracuje z Panią 
Wo\noki Moraw1eck'iego. Swego 
czasu by\ głównym bohaterem proce
su w Brzegu. 

Meble kuchenne 

Po dłuższej rozmowie, przeplata
nej argumentami: 

- A mówicie, że jesteście za Ko
ściołem! Co z cich1e za chrześcijanin! 

Jacek rezygnuje z .. deportacji": 
- Ale wizy dla Ruskich trzeba 

wprowadzić , bo brudzą. 
Zażartv dv~l..urs wybucha na nowo. 
- D1isiaj i tak jest ·~pokojnie w po

rownaniu z !_Ym, co W ~ię działo w 
ponied1iat.:k . Strasrnfo się pókłócili 
śmy - mówi Piotr. 

-Oco? 

Marcin ma zamiar studiować pra
wo: 

- Będę odsiania! głupotę ustaw, 
bezsens wysokich podatków. To bę
dzie coś w rodzaju dziennikarstwa. 
żeby przekonać ludzi do tego, co gło
szę - jego życiową maksymą jest sen
tencja Stefana Kisielewskiego: ,.Tyl
ko w socjalizmie ludzie walczą z pro
blemami, których w innych ustrojach 
nie ma''. 

Jackowi trudno Jest teraz mowić o 
przyszłości. Może będzie studiował 

ekonomię. może prawo·. 

• 

Krystian Wolff. współorganizator w październiku 1992 r. obie pla-
imprezy - byłoby naprawdę św ietnie. cówki za pośrednictwem Krystyny 

Oni DYSKUTUJĄ, przekonują się Kruszko, prezesa zarządu wojewódz-
nawzajem. A potem może się zda- kiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
rzyć, że spotkają się jako koalicjanci. I nawiązały korespondencję. Holendrom 
Będzie im łatwiej rozmawiać. To coś zależało na kontaktach z Polakami . Za-

w ~odzaju zaczynu nowego stylu w łożyli, iż swoją młodzież nauczą sza-

pohtyce. . . . .. . I cunku dla warunków, w jakich żyją po-
w tym wszys~k}m Je~t cos o~tym_i- przez .. . konfrontację z warunkami ży-

styc~n.ego. Choc,azb~ to, ze_ki_b,c~na- • cia innych, uboższych społeczeństw. 
CJon~hsta z Wrodawia. doga~al __ s ,ę_ z I Celem wychowawców było zaszczepie
kib11:em-ce~trowcen! z Poznam~; ze . nic radości życia „zblazowanym'' mlo
.,me_ będą się Juz w1ęce1 tłukli na dym ludziom, ukazanie im, że szczę
stadwme_. .r:-'0 , bo Jak tu ,.nastukac~r ścic nie jest bezpośrednio związane ze 

kumplowi? · statusem majątkowym, nie jest zależne . 
Alina Geniusz I od bogactwa. Pedagodzy w Holandi i 

Kolejna emisja samopn.ylep
nych winietek ,,DB" w piątek, 5 
sierpnia. 

dla Mieczysława Wóitowic1a akl i I g Przypominamy, że w konkur
s te - trwać będzie do 5 września 
br. - brać mogą udział osoby. któ
re w widocznym miejscu, na 

Ro1Włą1ał się worek z nagrodami w konkursie nD&iennika Bałtycklegon (wykonystuiemy w nim samopnylepne winietki do· 

dawane co dwa tygodnie do piątkowych ... Relsówn), Wc1oral pneclstawiliśmy 1dobywc, nagrody miesiąca (fiat cinquecento). 

D1lsial miło nam poinformować, li losowanie nagrody tygodnia · mebli kuchennych (ufundowanych pnez firmę INTERSTOL I El· 
bląga) · okazało się s1e1,śllwe dla p, Mieczysława Wójtowiua I Gdańska Chełma, Jeszcze rai 1apraS1amy Czytelników „DB" 

do nasui 1abawy. Warto! 
Apelujemy o pnysyłanie cło nas 1dięć robionych wyłąc1nie w 111ieiuach publlc1nych (np. nie we własnym domu lub ogrcSdku). 

· Wszystkich clotychc1asowych S1C1tśliwców • łącznie I tymi, których pneclmioty publikujemy ponliei · prosimy o 1głoS1enle 

się po nagrody lub kontakt telefonlc1ny I biurem konkursu (nie później nlł w środę do god1. 17). 
D1l1lal nagrodą dnia są bony Komm und Kauf (wartości I mln d), ufundowane pnez nElku Centrala Hancllowan sp. 1 o. o. 1 

Gdańska. 
W rekordowym tempie 

otrzymała nagrodę p. Zofia 
Bir z Kartuz. Już następnego 
dnia po oddaniu zdjęcia ujrza
ła je w ,.DB"! 

- Czym się pan zajmuje za
wodowo? 

- Jestem nauczycielem nau
czania początkowego w szkole 
podstawowej. Ale korzystając z 
wakacji. sprzedaję sezonowo bi-

ka z Sopotu. Obecnie do „star
tu" namówiła ją rodzina i p. Ba
sia natychmiast wygrała danno
wy bilet na przejazd do Niemiec 
(fundator - Biuro Turystyczne 
,,Olivia" z Gdańska). 

• przedmiotach powstających ich 
I własnością (np. na torbie, samo-
• cbodzie. domu itp.) naklejił wi
niet\lę ,,DB". Wśród nieb rozlosu. 
jemy nagrod'/ - dnia (wartości. ok. 
1 mln zł), tygodnia (ok. 10 mln 
zł) i miesiąca (fiat cinqu«:ento). 
Zdjęcia · robione przez fotorepor· 
terów „DB" lub uczestników 
konkursu (mogą przysłać jedno w 
miesiącu) - muszą być wykonane 
w taki sposób. by ustalenie tożsa
mości właściciela było możliwe., 

Identyczny konkurs trwa w 
„ Wieczoue Wybrzeża". Biorąc 
udział w obu konkursach zwięk-· 
sia się szausę na zdobycie cen
nych nagród. I 

czy ubioru . Wychowawcy: Henk v. d. 
Hof, Luis Altelaar, Anton Leurink szu
kali dla swoich chłopców kolegów nie 
skażonych konsumpcyjnym stylem ży
cia. 

- Muszę przyznać, że liczyliśmy na 
wsparcie materialne świadczone uboż

szym przez bardziej zamożnych - mówi 
Grzegon Barczewski, pedagog z Oru
ni. - Poza tym doświadczenia zdobyte 
podczas dwumiesięcznego stypendium 
w Holandii, pomogły m i spojrzeć na tę 

współpracę nieco szerzej . Obserwuje
my, jak intcgrnją się firmy, spółk i,' ob
serwujemy wyrównywanie standardów 
w systemach bankowych, łącznośc i , 

- Waszymi nalepkami okle
iłam należący do mnie sklep 
„Puszek", w którym sprzedaję 
odzież dla osób „puszystych". 
tzn. noszących rzeczy powyżej 
rozmiaru 46. Krótko mówiąc, 
chodzi o ludzi ważących ok. 
IOO kg lub więcej. 

- Skąd, to dla mnie inaugu
racja. 1 jaki pomyślny począ
tek! Ten konkurs wydal mi się 
bardzo sympatyczny, od razu 
mnie zaciekawi!. A tak na mar
ginesie - nie mam nic przeciw
ko temu, aby w moim sklepie, 
jak w wielu innych. był sprze
dawany „Dziennik Bałtycki" . 

To bardzo poczytna gazeta! 
P. Tomasz Bień z Gdyni 

miał spory kłopot z wyborem 
nagrody, którą stanowiły kom
plety odzieży damskiej, ufun
dowane przez firmę Bianca z 
Elbląga. 

Nagrodą dnia -są bony 
Kom.ro und Kauf (wartości l 
mln zł), ufundowane przez 
.,Ełku Centrala Handlowa" 
sp. z o. o. z Gdańska. 

- Wasza winietka jest na
prawdę ładna i to też miało dla 
mnie znaczenie . Wysyłając 
zdjęcie do biura konkursu czu
łam, iż nic robię tego na dar
mo ... W sierpniu też oczywiście 
zamierzam coś wygrać. Trzeba 
korzystać z uroków wakacji, bo 
po nich czasu będzie mniej -
wracam do szkoły. 

Biuro konkursu (Gdańsk, Targ 
Drzewny 3/7, pok. 20 l; tel. 31- 1 
35-66) czynne jest w godz. 13-17. 

© Copyright by • .Prosa Gdań-
ska", c7.erwiec 1994. ·· :rk~~.,, 
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- Czy z takiego nieco spe
cyficznego handlu można wy
żyć? 

- Jak najbardziej[ Podobnej 
placówki bardzo brakowało w 
naszym mieście; działały tam 
bardzo długo wyłącznie skle
py w wyrobami dla lud.li „nor
malnych". Ja „wystartowa
łam" ponad rok temu i na brak 
klientów nie narzekam. 

- Często bierze pani udział 
w naszych konkursach? 

- Nie sądziłem, że zastanę tu 
aż taki wybór. Wielka szkoda, 
iż nic mogła przyjść ze mną 
żona. Cóż, obowiązki. 

- Na co się pan ostatecznie 
zdecydował? 

- Na kolorowy komplet -
białą bluzkę i spodnie w ciap
ki. Z pewnością żona będzie 
zadowolona. 

żuterię w Gdańsku . Właśnie 
przy stoisku wypatrzył mnie 
wasz fotoreporter. W sierpniu 
nie będę czeka!, sam zrobię 
zdjęcie i prześlę je do biura kon
kursu. Szczęściu trzeba poma
gać! A to, że wygrałem jest chy
ba sprawiedliwe - niemal każdy 
„Dziennik" czytam „od deski do 
deski". 

W żadnych gazetowych kon
kursach nie brała dotychczas 
udziału p. Barbara Hryniewiec-

ag oda godni a 

Nagroda tygodnia: meble kuchenne, ufundowane przez firmę IN~ER~TOL z Elbląga. 
Zwycięzca: Mieczysław Wójtowicz, Gdańsk Chełm, ul. Cieszynsk1ego 32/3. 

- Czyli jest pani naszą kolej
ną laureatką - nauczycielem? 

- Tak. To bardzo piękny, 
choć niełatwy, zawód. Uczę hi
storii w VI LO w Gdyni. Mło
dzież chętnie uczy się tego 
przedmiotu. Zwłaszcza, iż ostat
nio zmieniła się interpretacja 
pewnych faktów; lepsze niż kie
dyś są podręczniki i atmosfera. 

Gdańsk. Fot. Oskar Szymczyk Gdańsk. 

Owocem pobytu w Holandii jest wy
posażenie placu zabaw przed Domem 
Dziecka na Oruni. W tamtejszych war
sztatach chłopcy wykonali Ljeżdżalnk, 
huśtaw ki . drabinki. Przy wicili to w 

częściach i wspólnie montow::ili już w 
Gdańsku. Holendrty wywieźli z Polski 
wiele wrażeń. Polacy bez przymusu 
szlifuj<! j(,:zyk angie lski. Kolejne spo
tkanie odbędz ie się w kL)ńcu sierpnia. 
15-osobowa grupa wyrusLy z Holandii 
do Gdańska na rowerach. Pokonując 
J.50 km. dzienqic, 29 sierpnia mają być 
na miejscu. '' 

Ewa Zwierzycka 

Fot. Wojciech Getka 



Sir.I 

• 

OBL_ĘZONE HAITI 
Rezolucla Rady Bezpieczeństwa Menem zapowiedział, że zwróci się 

nie proązule daty wkroczenia na do parlamentu o zatwierdzenie planu 
Haiti sił mltdzynarodowych, któ· wysiania 600 oficerów i żołnierzy. 

re mafą składać sit głównie z Ame• Prezydent Emile Jonassaint. stojący 
na czele tymczasowego rządu Haiti, po

rykanów, przy prawdopodobnie sym· pieranego przez wojskowych, ogłosił 
bolicznym uclzlale Innych kralów. ,,stan oblężenia" - podała w poniedzia
Korpus lnterwencyiny ma być rów· lek rano w pilnej depeszy z Port-au-Prin
niei clowoclzony I finansowany przez ce amerykańska agencja prasowa Asso-
USA. ciated Press. 
Według ambasadora Stanów Zjcdno- Nastąpiło to w kilka godzin po zgo-

czonych przy ONZ pani Madeleine Al- dzie Rady Bezpieczeństwa ONZ na 
ewentualną amerykar\ską interwencję 

bright, rezolucja „stwarza niezbędne ra- zbrojną na Haiti w celu przywrócenia 
my", dając prezydentowi C lintonowi tam demokracji. 
możliwość skorzystania ze wszystkich Licząca ok. 7 ,5 tysiiica żołnierzy ar
opcji. ,,Oczywiście, mamy nadzieję, że mia haitańska mogłaby stawiać jedynie 
(haitańscy wojskowi) odejdą wkrótce i slaby opór w przypadku amerykai\skiej 
dobrowolnie" - powiedziała amb. Albri- interwencji zbrojnej, jak przyznaje sam 
ght. szef sit zbrojnych, generał Raoul Ccdras. 

Rezolucję przyjęto 12 glosami przy byłaby jednak w stanie utrudnić sytuację 
dwóch glosach wstrzymujących się wojskom okupacyjnym organizując par
(Chiny i Brazylia). ... tyzantkę miejską i zamachy, wg eksper-

W rezolucji nie postawiono juncie tów wojskowych. na których powołuje 
wojskowej żadnego ultimatum czasowe- się w niedzielnej depeszy AFP. 
go. Dokument nie określa też konkretne- Siły regularne liczą 5300 żołnierzy i 
go terminu inwazji. Rzecznicy ki lku 1600 policjantów, a korpus oficerski Ha-
państw ]atynoamerykaóskich skrytyko- iti_ skład~ się _z kilkuset ~~jskowych. 
wali tego rodzaju „carte blanche" jako ~11,:kszosć z nich _wywodzi s1i,: z warstw 
,,wyjątkowo niebezpieczną tendencji,:'' w sredmch spoleczenstwa. . 
Radzie Bezpieczeństwa . Zastępcą gen. Cedrasa Jest _gen. Je_':n-

Ambasador Brazylii przy ONZ Rona!- Claude. Duperval, a szefem sztabu J.:St 
d M S d b · , -1 · · gen . Ph1hppc Biamby. o ota ar en erg wyJas111 , ze Jego s·i I t · t k 300 · k k · t 1 · d ł · . 1 y o mcze warzy o . woJs o-

raJ ws rzym~ _się~ g osu, i:omewa~ w wych, mających do dyspozycji trzy sa-
Amery~c ~acmsk1eJ występują P~:,vazne moloty turboodrzutowe produkcji wlo
zastrzezema wobec _tekstu_rczoluCJ,I. skiej Siai-Marchetti, kilka samolotów ty-

Argentyna planuje w ciągu dwoch ty- pu Cessna i kilka helikopterów typu Si
godni wysiać oddziały do Ameryki korski. 
Srodkowcj i na Karaiby w celu przygo- Haitańska marynarka liczy również 
towania się do nadzorowanej przez ONZ ok. 300 osób i jest wyposażona m.in. w 
operacji na Haiti - poinformował w po- kilka kutrów produkcji amerykańskiej. 
nicdzialek argentyński prezydent Carlos kilka dział 20-milimetrowych i karabiny 
Menem. maszynowe 12,7 mm. 

Kobieta 
za kierownicą I 

Gaz 
zamiast 
hamulca 

ontr e 
e 

Czystość tabliczek i pierścionków 

W skład uzbrojenia lekkiego aAnii 
Haiti wchodzą głównie izrae lskie karabi
ny Ghalil i karabiny maszynowe Uzi, 
oraz brazylijskie pistolety Taurus i bel
gijskie karabiny Fal. 

Ok. 3,2 tysi,wa żołnierzy stacjonuje w 
Port-au-Prince, bezpośredniego dostępu 
do stolicy broni na jej przedmieściu fort 
obsadzony przez 300 żołnierzy i 26 ofi
cerów. Reszta znajduje się w regional 
nych garnizonach, liczących 250-500 
wojskowych. 

Oprócz armii regularnej istnieją je
szcze wojskowe służby pomocnicze oraz 
policja, a także ugrupowania paramili
tarne, oceniane przez dyplomatów na ok. 
30 tys. członków. 

Amerykańska agencja A P wymienia 
niektóre amerykańskie interwencje mili
tarne w rejonie Morza Karaibskiego, w 
Ameryce Srodkowej i w Meksyku: 

- K uba: okupacja w latach 1896-
1902, nieudana inwazja uchodźców ku
ba11skich wspieranych przez Stany Zjed
noczone w 1961 r. 

- Republika Dominikany: okupacja 
1916-1924. inwazja 1965- 1966 r. 

- Grenada: inwazja w 1983 r. 
- Gwatemala: popierany przez USA 

zamach stanu w I 954 r. 
- Haiti: okupacja 1915-1934 r . 
- Honduras: sześć interwencji zbroj-

nych 1911-19 15 r. 
- Nikar agua: wysianie wojsk w 19 12 

r., okupacja 1926-1933, inspirowane 
przez USA powstanie 1981- I 990 r. 

- Panama: utworzenie tego państwa 
w celu budowy Kanału Panamskiego 
1903-1914,inwazjaw 1989r. 

- !\leksyk: wysłanie wojsk w 1914 i 
1916 r. 

(PAP) 
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Pół miliona młodych ludzi zrzesza jui w Stanach 
Zjednoczonych nowy ruch pod nazwą n True Love Wa· 
itsn (Prawdziwa Miłość Czeka), propagujący 
pned!ftałieńską czystość seksualną. 

W południowej Austrii ko· 
bleta za kierownicą, która 
pomyliła pedał hamulca w 
swym •erceclesie I pedałem 
ta", spowodowała obraie· 
IHtl 22 osób, gcly jej pojazd 
•l•chał do kawiarnianego 
ogródka. Samochód tarano• 
wał wszystko po drodze, 
ranni wyli z bólu, a przera· 
tona właścicielka nie potra• 
fila go zatrzymać. 

W piątek ponad 20 OOO na
stolatków zgromadziło się w 
Waszyngtonie, aby manife
stować wolę zachowania 
dziewictwa przed malżer\
stwem. Uczestnicy ruchu 
umieścili na rozległym traw
niku (tzw. Mallu) przed Kapi
to I cm 21 I 163 tabliczki z 
uroczystymi ślubami seksual- . 
nej abstynencji, każda z wła
snoręcznym podpisem skła
dającego zobowiązanie. 

A I 

czono pod gołym nieh~m ~ 

wśn\d ame,ykańsk;,j mlo-1 
dzieży. Z sondaży wynika, że 
mimo śmiertelnego zagroże
nia AIDS mniej wii,:cej trzy 
czwarte nastolatków rozpo
czyna iycie płciowe jeszcze I 
przed ukoriczeniem szkoły 

Gdy samochód już się nie
mal zatrzymał, spanikowana 
kobieta ponownie n'acisnęła pe
dał gazu, kierując się w sam 
środek tłumu. Kres koszmaro
wi położył jeden z gości, które
mu udało się, przez otwarte 
okno, wyrwać kluczyki ze sta-

cyjki. I 
Rannych, w tym kilku po-

ważnie, odwieziono niezwłocz
nie do najbliższych szpital i . 
Jak wykazały badania, kobieta 
nie była pod wpływem alkoho
lu. 

(PAP) 
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Dziewczęta (których było 
więcej) nosiły specjalne 
„pierścionki czystości", które 
mają wręczyć w przyszłości 
swoim mężom na znak dzie
wictwa. Delegacja młodzieży 
spotkała się z prezydentem 
Clintonem, który chwalił ich 
wybór, podkreślając znacze
nie moralności w kierowaniu 
ludzkim zachowaniem. Wie
czorem, mimo deszczu, tari-

rytm muzyki granej przez ze
społy religijnego rock-and
rolla. 

Ruch „Prawdziwa Miłość 
Czeka" narodził się w 1.e
szlym roku w znanych z reli
gijnego konserwatyzmu połu
dniowych stanach USA. Zai
nicjowała go przysięga czy
stości złożona przez 59 nasto
latków w jednym z kościołów 
w Nashville (Tennessee). Po
czątkowo koncentrujący się 
wokół Kościoła baptystycz
nego, obecnie ruch obejmuje 
środowiska związane również 
z innymi wyznaniami chrze
ścijańskimi, w tym katolicy
zmem. 

Ruch seksualneJ ascezy -
jak zwracaj<) uwagę komenta
torzy - jest swego rodzaju re
woltą przeciwko swobodzie 
seksualnych obyczajów 

średniej I 
Mimo spotkania członków 

ruchu z Clintonem - który 
sam jest baptystą - nawołują
ce do wstrzemięźliwośc i 
ugrupowania religijne mają 

I wielką pretensję do jego ad
ministracji za liberalną poli
t) kę w sprawach obyczajo
wych. np. poparcie dla obroń
ców prawa do aborcji. 

Szczególnym obiektem 
ataków konserwatystów jest 
czarnoskóra dr Jocelyn Elders 
- naczelny lekarz Stanów 
Zjednoczonych - która propa
guje wolną sprzedaż prezer
watyw w szkołach (dla zapo
bieżenia AIDS) i publicznie 
mówi, że celem seksu jest 
równ ież czysta przyjemność. 

(PAP) 

Nowe zwierzę 
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' USA - polityka prezydenta Clintona 

kim Pod repu 1·ka 
obs rz e 

I 

Czy afera Mena przesłoni aferę Whitewater? 
Podczas gcly sonclaie opinii publicznel w USA w cląlszym 

ciągu oclnotowuią spadek populamości prezydenta Clintona, 
barclzo Mocno został on zaatakowany przez czterech wylalt· 
nych polityków republikańskich. W dyskusji naci polityką za• 
graniczną obecnel administracji głos zabrali: Hurr Kluł•· 
ger • sekretarz stanu w czasach prezydentury Nixona, ,._ 
Baker · sekretarz stanu prezydenta Busha, Dick a....y • se• 
kretarz obrony w tym samym okresie oraz lea•• Kirk,-• 
Inek, będąca ambasadorem USA w ONI w czasach, gcly rzą• 
d1lł prezydent Reagan, 

Cheney, który w najbliż
szych wyborach najprawdopo
dobniej sam będzie się ubiegał 
o fotel prezydenta, obecne po
CZ)' nania USA na arenie mię
dzynarodowej uznał za naj-

szczęście USA i świata, dzięki 
nieporadności amerykańskiej 
dyplomacji, możliwość inwazji 
tej karaibskiej wyspy została 
wykorzystana przez Moskwę 
do usprawiedliwienia swej mi-

Zdaniem Henr y Kissinge
ra, Clinton nic potrafi odróżnić 
koncepcji czysto teoretycznych 
od praktycznych poczynań w 
pol i tyce zagranicznej i nie 
umie przeciwstawić się mądrej 
taktyce Rosjan, którzy dążą do 
niekontrolowanego powiększa
ni a wszystkich organizacji 
międzynarodowych i militar
nych, przez co te tracą własną 
specyfikę i skuteczność. Cho
dzi tu przede wszystkim o NA
TO i Unię Europejską, w ra
mach których m ieliby się 
sprzymierzyć i zjednoczyć 
wszyscy ze wszystkimi. 
„Oznaczałoby to - powiedział 

Krytyka ta następuje w bar
dzo niewygodnym dla Clintona 
momencie. Coraz szersze kręgi 
zatacza bowiem nowa afera łą
czona z jego nazwiskiem, która 
już wkrótce ma szanse przesło
nić aferę Whitewater. Chodzi o 
sprawę lotnika wojskowego w 
Mena w Arkansas, z którego w 
czasach gdy Clinton był guber
natorem tego stanu, startowały 
samoloty z pomocą dla nikara
guańskich rebeliantów. W dro
dze powrotnej samoloty te 
miały ponoć przywoz ić do 
USA spore ilośc i kokainy. Jak 
wynika z niedawno opubliko
wanej książki na ten temat, 

Spotkanie na s:c:ycie" Biafrm Domu pre:ydema Clintona, króla ](lfdanii Husseina i i:raelskiego premiera Icchaka Rabina. U::nane :a jedM: najwięks:vch tt,·dar:en poli
tyc:.nvch ostatnich miesięcJ. Podc:as tego spotk,mia :akońc:vno trwający od d:iesięcio/eci stan wojny międ:y Jordanią a l:raelem. C::y polityka Clintona jest a: tak ::Ja, jak 
twierd:q jego pr:eci"·nfry? fot. PAP/CAF -EPA 
mniej kompetentne w całym 
stuleciu. Powiedział on, że Sta
ny Zjednoczone mają nieodpo
wiednią strategię realizowaną 
jeszcze bardziej nieodpowie
dnimi środkami. Natomiast 
J ames Baker, który także ma 
niemalc apetyty na przyszłe 
objęcie pierwszego urzędu w 
państwie, stwierdził, że brak 
jest jakiegokolwiek uzasadnie
nia dla podjęcia amerykańskiej 
interwencji na Haiti, a na nie-

Ukradł, ale oddal 
Złodziej przypadkiem udaremni! 

terrorystyczny zamach bombowy w 
Anglii, kradnąc walizkę z ładun
kiem wybuchowym - podała poli
cja. Rozbroiła ona ładunek po za
bezpieczeniu dużego obszaru w 
mieJscowości Reading na zachód 
od Londynu . Jeden z mieszkańców 
Reading opowiedział. Jak przerażo
ny złodziej rzucił walizkę kolo 
sklepu i uciekł co sil w nogach, 
krzycząc ,.Tam jest bomba!". tPAP\ 

litamej obecnoki na Zakauka
ziu ... USA jeszcze nigdy nie 
konsultowały, z Kremlem' 
swyc:Ll poczynań na zachodniej 
półkuli. Dzieje się to po raz 
pierwszy i to akurat w momen
cie, gdy nie ma absolutnie żad
nych powodów, by tak czynić" 
- powiedział Baker. ,,Stany 
Zjednoczone nigdy, ale to nig
dy nie powinny grozić użyciem 
siły. jeśli nic są w stanie speł
nić swej groźby". 

6 paidsiernlka 1911 r. 
na i•dny• z 
przed111leić Kain, eglp· 

ski prezydeat Anwar Sadat 
przyimował cleflladt wol· 
skową. Klecly wszyscy ob•· 
cni przygląclall sit macllału· 
lącym sa•oloto•, 1 przel•i· 
diaiącego ni• opodal czołg• 
zeskoczyli czterel iołnlerze, 
Poclblegll cle hoHrow•I try• 
buny I zautll strzelał. 
Wśród wlelu ś•lertel•ych 
ofiar zainachowców Halazł 
sit teł prezydut Sadat. 
Władzt odziedziczył uczt· 
śliwie ocalały Hosni Muba· 
rak. 

Czwarty rais (prezydent) 
Egiptu pochodzi z prowincji 
Minufija w Delcie Nilu . We
dług oficjalnego życiorysu 
przyszedł na świat 66 lat temu 
w chłopskiej rodzinie, w rze
czywistości jest synem urzę
dnika prowincjonalnego sądu . 
Studia wojskowe przyniosły 
mu stopic1\ oficerski i kwalifi
kacje pilota bombowców. Wie
le czasu sp<;dzil na ćw i cze
niach i szkoleniach w Zwi ą1.ku 
Radzieckim (ukończy! Akade
mii,: Sztahu General nego w 
Moskwie). W 1%6 roku został 
komendantem Akademii Lot
nictwa w Kairze. Wyjątkowo 
dobrze przygotowany zawodo
wo, otrzyma! zadanie odbudo
wania sil powietrznych Egiptu 
po wojnic z Izraelem (1967). 
W przcci:1gu następnych pięciu 
lat został generałem i naczel
nym dowódcą całego egipskie
go lotnictwa . Na tym stanowi
sku cieszy! się opinią wyśmie
nitego fachowca, doskonałego 
pilota i dowódcy. niewiele na-

Kissinger - ze ostatecz~re nikt 
z nikim nie jcst,sprzymier:z;on.v 
i sytuacja de facto powr&:ila
by do stanu sprzed zawiązania 
tych organizacji". Stanowisko 
to w pełni podziel i ła J eanne 
Kirkpatrick, która uznała, że 
Clinton zbyt wielką ufność po
kłada w działaniu organ izacj i 
międzynarodowych. a zbyt ma
łą wagę przykłada do stosun
ków bilateralnych. 

• 

j proceder ten odbywał się za ci! 
ch_vm pr7y7,woleniem w/.ad.zr, 

' amerykańskich, w tym władz. 
stanowych, które od przemyt
ników miały pobierać haracz w 
wysokości dziesięciu procent 
wartości przemycanych narko
tyków . Gdy by informacje te 
miały zostać potwierdzone, 
prezydent Clinton znalazłby s ię 
w nie lada tarapatach. 

Roman Warszewski 

•P 
tomiast było wiadomo o jego 
poglądach politycznych. 

Podczas kolejnej wojny 
izraelsko-arabsl..icj (1973) do
wodzone przez Mubaraka lot
nictwo odniosło znaczące suk
cesy. Prezydent Sadat awanso
wał popularnego generała do 
stopnia marszałka i powołał na 
urząd wiceprezydenta. 

Hosni Mubarak rozpoczął 
kańerę polityczną w wicku 47 
lat. Stopniowo stał się najważ
niejszym współpracownikiem 
Sadata, ale konsekwentn ie - i 
mądrze! - pozostawał w cieniu 
prei.ydenta. Wyjątek stanowiły 
skuteczne mediacje w sporach 
międzyarabskich, które nieo
czekiwanie objawiły dyploma
tyczne zdolności hylcgo woj
skowego. 

Podczas rządów prezydenta 
Sadata nastąpiła zmiana orien
tacji polityki zagranicznej 
Egiptu ze Wschodu na Zachód. 
Mubarak utrzyma! przyjazne 
stosunki ze Stanami Zjedno
czonymi - kraj nad Nilem do 
dziś korzysta z mncryka1\skiej 
pomocy - ale nawiązał też na 
nowo zerwane kontakty ze 
Związkiem Radzieck im. Roz
ważna polityka nowego prc1.y
denta wyprowaJ;rila kraj z izo
lacji w świecie arahskim (po
wstałej po zawarnu pokoju z 
Izraelem). Oznaką wysokiej 
międzynarodowej pozycj i Kai
ru był wybór Egipcjanina Bu
trosa Ghalego na sekretarza ge
neralnego ONZ. 

Za rządów prezydenta Mu
baraka egipski ustrój politycz
ny przyjął formę „praworząd
nej demokracji sterowanej". 
Wzrosła wolność słowa i rola 
parlamentarnej opozycji. Nie
stety nic nastąpiła podobna po
prawa w sferze ekonomicznej. 

[ 

Fot. :e :bi o rów autora 
Prywatyzacyjne reformy go
spodarcze nic nekompensowa
ly spadku dochodów z turysty
ki, wywołanego przez terrory
styczne akcje islamskich fun 
darnenta listów. Zadłużenie 
Egiptu systematycznie rośnie, 
a problemy społeczne kraju za
ostrza gwałtowny wzrost lud
ności. 

Hosni Muharak uznawany 
jest za stanowncgo realistę. 
Podobno larwo nawiązuje l,,.on
takty z luJźmi i ma naturalny 
~posóh bycia. Żona Susan po
chodzi z małżeństwa cgipsko
angiclskicgo, dwaj dorośli sy
nowie pra,ują w prywatnych 
fim1ach. 

Zgodn ie z dotychczasową 
praktyką godność raisa Egiptu 
jest dożywotni a. Dlatego też 
egipski model polityczny tak 
bardzo podoba się polskiemu 
prezydentowi Wałęsie. Ale to 
już inny kraj, inny prezydent i 
zupełnie inna historia. 

Aleksander Ba.l iński 

Dwaj głodni aktorzy 
przebrani w mundury 
chińsk iej armii, wywo

' lali w czwartek panikę 
w centrum Hongkongu . a 

•ta kuns u. 
torskiego 

z bronią gotową do 
strzału wkroczyli na 
miejsce incydentu, 
po chwi li ostatecznie 
wyjaśniając sytua
cję . Para młodych 
aktorów powróci ł a 

na plan filmowy . 

Tal: wyg/4(ia odkryte nitdawno w Wietnamie zwierzę nazwane przez tamtejs-:ych rraukowców Vu QIIQ/lg Ox. 
Do tej pory gatuntk ten znany by/ tylko na podstawie znale:.ionych ko.ki i mgow. Wreszcie złapał je 
inujscowy •yśliwy i przeUWll do ogrodu zoologicznego w Hanoi. Obecnie trwają prace rrad dokładnym 

określtnimi J)Ołrtwieństwa zwim.rcia ze Z/ltlllymi gahUWJmi. Ufytt zostaną do tego najnowsze zdobycze 
genetyki. W tym et/11 odkrycie wstanie lldost(pniont mirdzynarodowym naukowcom. 

Fot. PAP/CAF-AP 

Późnym wieczorem 
dwójka zgłodniałych 
aktorów opuściła plan fi lmo
wy, udając się do miasta, by 
kupić coś do zjedzenia . Wi
dok „uzbrojonych żołnierzy 
chi11skich'' wywołał panikę w 

miejscowym supermarkec ie , 
dokąd wkrótce wezwano spe
cjalną jednostkę antyterrory
styczną. 

Żołnierze sil specjalnych w 
kamizelkach l..uloodpnrnych i 

Hongkong ma w 1997 r. po 
99 latach kolonialnych rzą
dów brytyjskich powrócić do 
Chin. (PAP) 
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Jest diagnoza 

O problemach służby zdro~a rozmawia!1'y z lekarzem woiewódzkim, dyrektorem Wydziału 
ZdroWla UW w Gdansku dr. Tadeuszem Podczarskim 

- Jalco dyrektor szpitala na 
Zaspie miał pan sporo pomy
słów dotyczących usprawnie
nia funkcjonowania placówek 
służby zdrowia. Jak widzi pan 
to teraz, z perspektywy lekarza 
wojewódzkiego? 

; Przede wszystkim staram 
się poznać stan techniczny. 
wyposażenie, potrzeby placó
wek leczniczych woj . gdań
skiego. Dlatego częściej niż za 
biurkiem bywam w terenie. 
Uważam bowiem, że trzeba 
powrócić do sytuacji, kiedy 
Wydział Zdrowia kształtował 
politykę na podstawie znajo
mości placówek. Już po dwóch 
miesiącach przyglądania się 
naszym placówkom widzę na 
przykład, że sprzęt, który po
siadamy, mógłby być lepiej 
wykorzystany. Ambicją szpita
li jest kupować coraz nowocze
śniejsze urządzenia . I nie ma w 
tym nic nagannego. Jednak 
czasem warto zastanowić się 
wspólnie, czy akurat ten aparat 
jest niezbędny i czy otrzymane 
od sponsora pieniądze nie mo
głyby zostać wydane na inny . 
bardziej potrzebny cel. 

- Zapewne postawił pan so
bie, doktorze, jalco szef Wy
działu Zdrowia i lekarz woje
wódzki, jakieś zadania do wy
konania? 

- Od początku zająłem się 
restrukturyzacją wydziału. 
Wróciliśmy do sprawdzonego 
modelu. kiedy dyrektor Wy
działu Zdrowia był jednocze
śnie lekarzem wojewódzkim . 
Ten proces trwa. Od 25 lipca 
mam zastępcę do spraw ekono
mic zno-eksploatacyjnych, pa
nią Annę Szczepańską. Jest też 
nowa pielęgniarka wojewódz
ka - pani Janina Idzińska. Do I 
września struktura wydziału 
będzie uporządkowana . Planu
ję także uruchomienie od 
stycznia Woj. Ośrodka ds . 
Analiz i Prewencji Zdrowia, 
który będzie przygotowywał 
dla naszego wydziału materiały 
inforni.tit:yjne; ~dotyćtące k'actr: · 
sprzęt.u, stanu bazy lenniczej. 

- Te czynności urzc;dnicze 
mniej interesują pacjentów i le
karzy. Czego oni mogą oczeki
wać od nowego lekarza woje
wódzkiego? 

- Jak pani wie , najważniej

sze są finanse, których, zwła
szcza w woj. gdańskim, na 
służbę zdrowia stale brakuje . 
Podjąłem wyzwanie oddłuże
nia placówek służby zdrowia i 
przyczynienia się do satysfak
cjonującej nas konstrukcji bu
dżetu na rok przyszły. W spra
wie oddłużenia podjęliśmy już 
bardzo poważne rozmowy . 
Mamy w woj. gdańskim ponad 
700 miliardów długów i szpita
le same sobie z nimi nie pora
dzą. Konieczna więc była ini
cjatywa ze strony Urzędu Wo
jewódzkiego. Nie wnikając w 
szczegóły - dla dobra sprawy -
powiem tylko, że zamierzamy 
na tych długach ... zarobić . Ale 
nic za darmo. Nie dopuszczę 

do sytuacji, w której oddłużone 
placówki będą szafować pie
niędzmi i robić kolejne dług i . 

Dlatego poprosiłem o inny sy
stem sprawozdań z wydawa
nych pieniędzy . Z dotychcza
sowego bowiem nie wynikało 
na przykład, dlaczego jeden 
oddział leczy drożej niż inny. 
Powołałem Woj. Zespól ds . 
Gospodarowania Lekami, któ
ry wypracował pewne zalece
nia. W zamian za oddłużenie 
będę wymagał pewnej dyscy
pliny finansowej. Powiem wię
cej: ustalanie limitów udoku
mentuję analizami i pokażę, że 
można leczyć tak samo dobrze, 
ale taniej. 

Gdy brakuje pieniędzy, na
turalnym odruchem powinno 
być racjonalne nimi gospoda
rowanie. Z moich obserwacji 
wynika, że olbrzymie pienią
dze są marnotrawione na ener
gię cieplną. Na podstawie ana
lizy przeprowadzonej tylko w 
dwóch szpitalach mogę powie
dzieć, że roczne straty sięgają 
dwóch miliardów . Istnieje 
możliwość etapowego uspraw
niania kotłowni i zamierzam 
tym się zająć . To samo dotyczy 
wody . W każdym szpitalu musi 
być zapasowe ujęcie wody. 
Często jest to woda o wiele 
lepsza, niż ta z sieci miejskiej. 
Należy odwrócić sytuację i po
bierać na co dzień wodę ze źró
dła zapasowego, płacąc tylko 
za kanalizację. 

- Wróćmy do budżetu cen
tralnego i jego niesprawiedli
wego - w przypadku woj. 
gdańskiego - podziału. 

- Trochę optymizmu powin
na wnieść wiadomość, że na
wiązaliśmy dobrą współpracę z 
Ministerstwem Finansów. Do
starczyliśmy projekt kryteriów. 
jakimi powinni kierować się 
urzędnicy przy podziale środ
ków na służbę zdrowia. Będzie 
to miało wpływ, jak obiecano, 
na konstruowanie budżetu na 
rok przyszły. Wkrótce otrzy
\ńam'też analizę finansowania 

' gdańskiej służby zdrowia za 
ostatnie dziesięć lat, którą 
przedstawię ministerstwu. 

- Posiał pan zatem ziarno, 
którego owoce, mam nadzieję, 
zaczniemy zbierać w roku 
przyszłym. Niezależnie jednak 
od tego jest pan zobowiązany 
do realizowania polityki zdro
wotnej ministerstwa. ,.Strate
gia dla zdrowia" narobiła wiele 
szumu i jest mocno krytykowa
na. Czy lekarze wojewódzcy 
mieli okazję się z nią zaznajo
mić? 

- Nie znamy tego dokumen
tu, a podczas niedawnego spo
tkania lekarzy wojewódzkich 
w Milakówku minister przed
stawi! jedynie ogólne założe
nia. Resort promuje podstawo
wą opiekę zdrowotną, w tym 
instytucję lekarza domowego. 
Tak się składa, że działania 
podjęte już wcześniej w woj . 
gdańskim są zbieżne z propo
zycjami resortu. W ubiegłym 

roku powstała w Gdańsku Ka
tedra Medycyny Rodziny. W 
oparciu o nią dokonano naboru 
pierwszych dwunastu osób, 
które rozpoczęły specjalizację 
lekarza rodzinnego. W tym ro
ku planuje się przyjęcie kolej
nych dwunastu osób. Ponieważ 
system szkolenia jest trzyletni, 
pierwsi specjaliści będą dopie
ro w 1996 roku . Istnieje je
szcze możliwość tzw . krótkiej 
ścieżki i zamierzamy z niej 
skorzystać. Są chętni lekarze z 
terenu do robienia takiej spe
cjalizacji. Wydział Zdrowia 
wspólnie z Katedrą Medycyny 
Rodziny AM będzie współpra
cował na tym polu. Tym bar
dziej że zwłaszcza w terenie 
szybko potrzebni są lekarze ta
kiej specjalności. 
~ - Jednak poza promowaniem 

instytucji lekarza rodzinnego, 
środowisko medyczne jest dość 
krytycznie nastawione do pro
gramu nowego ministra zdro
wia. Co jest tak. kontrowersyj
nego w tym dokumencie, że le
karze nie mogą go zaakcepto
wać? 

- Przede wszystkim projekt 
nie był konsultowany ze środo
wiskiem i tu tkwi problem w 
dogadaniu się obu stron . Trze
ba dobrej woli . Wydaje się, że 
minister jest otwarty na dysku
sję. Każda ze stron może mieć 
własną opcję, ale ja bym wszy
stkiego nie potępiał. Brakuje 
jednak decyzji, źe z konkret
nym dniem rozpoczynamy 
przygotowania do wprowadze
nia w życie projektu. 

- Kto w myśl tego projektu, 
miałby finansować służbę 
zdrowia? 

- Jest to system mieszany , 
zakładający, że w części środki 
pochodziłyby ze sk.ladek ubez-

pieczeniowych, a w części - z 
budżetu . Nie jest to system . 
czysto ubezpieczeniowy . Po- ,. 
nadto , poza koszykiem świad
czeń gwarantowanych, musie
libyśmy. z.a pozostałe usługi 
płacić. Zadnego państwa nie 
stać na pełne pokrycie kosztów 
leczenia. Jednak trzeba wpro
wadzić jasny. czytelny system 
ubezpieczeń zdrowotn ych. 
Dramat służby zdrowia w Pol
sce polega na tym. że od kilku 
lat się dyskutuje i niczego nie 
wprowadza. Powinniśmy pod
jąć konkretną decyzję i być 
świadomi, że żaden nowy sy
stem nie może być wprowa
dzony z dnia na dzień. Wolą 
tego kierownictwa resortu 
zdrowia jest. jak zdążyłem się 
zorientować, by wprowadzić 
system ubezpieczeń zdrowot
nych. Jednak projekt powinien 
uzyskać akceptację izb lekar
skich. 

- Czy na koniec mógłby pan, 
doktorze, powiedzieć Czytelni
kom, czy dzieje się w gdań
skiej służbie zdrowia coś opty
mistycznego? 

- Myślę , że ostatnio mamy 
kilka takich przykładów. 
Otwarcie oddziału patologii 
noworodków w szpitalu na Za
spie, nowy oddział dializ w 
Redłowie, a w przyszłym roku 
także w Starogardzie. Ponadto 
- w tym roku rozpocznie dzia
łalność oddział onkologii w 
Redłowie oraz przybędzie nam 
piętnaście nowych karetek wy
padkowych, w tym trzy reani
macyjne. Naturalnie wszyscy 
czekają na więcej, ale nie moż
na mówić, że nie dzieje się zu
pełnie nic dobrego. 

- Dziękuję panu doktorowi 
za rozmowę. 

Rozmawiała: Anna Jaszowska 

cl • ow1a ••• • Ili 1111 is tra 
Model lekarza rodzinnego, 

który zamierza wprow_adzić w 
Polsce minister Jacek Zochow
ski, różni się nieco od utartych 
schematów. Ma to być bowiem 
nie jedna osoba. a trzy pełniące 
tę jedną funkcję: lekarz ogólny, 
pediatra i pielęgniarka. Skoro 
mamy wielu dobrych pediatrów, 
do których pacjenci mają zaufa
nie, nie ma potrzeby, zdaniem 
ministra, uczyć na silę pediatrii 
lekarzy ogólnych. Hasło: lekarz 
rodzinny będzie więc oznaczało 
zespól trzech osób, które otoczą 

opieką całą rodzinę, nie tylko w 
czasie choroby, ale także zapo
biegawczo, ucząc ją, jak ma 
zdrowo żyć i odżywiać się. W 
jakimś sensie zespól ten speł
niać powinien opiekę terapeu
tyczną. bowiem dobry kontakt z 
pacjentem, możliwość wysłu
chania jego problemów i dora
dzenia, jak się z nimi uporać, 
może zapobiec niektórym cho
robom, na przykład o podłożu 
nerwicowym. 

Minister chce, by wzrosła 
ranga lekarzy rodzinnych i by 
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UWAGA: 
REALIZUJEMY REEKSPORT BEZ OPŁAT 
CELNO-PODATKOWYCH Z WŁASNEGO 

SKŁADU CELNEGO 

ich rola nie ograniczała się do 
wypisywania skierowań do 
specjalistów. Aby stało się to 
możliwe, gabinety lekarzy ro
dzinnych muszą zostać wypo
sażone w nowoczesne urządze
nia do diagnozowania. W tym 
celu ma zostać uruchomiony 
kredyt w wysokości 200 milio
nów dolarów. Zostały już usta
lone podstawowe standardy i 
wiadomo, co powinno się zna
leźć w gabinecie lekarza ro
dzinnego . Pierwsze zakupy są 
już czynione . Aby jednak za-

spokoić potrzeby w całym kra
ju, trzeba wyposażyć kilkana
ście tysięcy takich gabinetów. 
Ma to zająć od 4 do 6 lat. 

Niezbędna będzie także 
zmiana systemu szkolenia le
karzy. Skoro ma on pełnić rolę 
„omnibusa", trzeba uczyć go 
przede wszystkim tego. z czym 
będzie stykał się na co dzień. 
Dlatego bardziej wskazany 
byłby po studiach staż w zwy
kłym miejskim szpitalu, niż w 
wąskospecjalistycznej klinice. 

Ga) 

ODCZYNNIKI CHEMICZNE 
TESTY DIAGNOSTYCZNE. 

PRZEMYSŁOWE ŚRODKI MYJĄCE 
RUDIAK, RUMIL, RUDMET, NATROGENT, 
SODĘ KAUSTYCZNĄ i AMONIAKALNĄ. 

CHLORAMINĘ B, PERHYDROL. 
KWAS AZOTOWY, FOSFOROWY, SIARKOWY. SOLNY 

ESENCJĘ OCTOWĄ 80% 
oraz inne CHEMIKALIA TECHNICZNE 

oferuje 
ze składu i na zamówienie 

Gdynia-Karwiny, ul. Nowodworcowa 11 
tel/faz 24-44-93 9352 
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Port Gdynia 

o en 11 
Z Jerzym Ciartowskim, prezesem Zą~qclu Portu Gdynia S.A. rozmawia Jan Kreft 

- Od czasu do czasu powraca w dysku
sjach o polskich portach problem bez
względnej konkurencji ze strony portów za
chodnich. Mamy już kilka lat doświadcz.eń . 
Jak pan ocenia pozycję portu w Gdyni? 

- Przez wiele lat pokutowało przeświad
czenie, że do polskich portów w sposób na
turalny ciążą niektóre ładunki i że możemy 
być spokojni , bo one i tak do nas przyjdą, a 
my przeładowując je , będziemy zarabiać. 
Nic z tych rzeczy. Wielokrotnie próbowali
śmy analizować mapę Europy i wskazywać, 
co też powinno znaleźć się w gdyńskim po
rcie . I okazywało się, że znaleźć się nie 
chce, a przynajmniej nie w pożądanej przez 
nas wielkości. Przede wszystkim chodzi o 
drobnicę , która także najbardziej interesuje 
porty Niemiec. Powodów , dla których tak 
się dzieje , jest wiele. Od kosztów i jakości 
naszych usług, po tak niezależne od portu 
sprawy ,jak praca służb celnych. 

Bez. aktywnego udziału państwa trudno o 
spójny system transportowy. Usilnie zabie
gamy, aby ciągi transportowe przechodziły 
przez Gdynię, ale bez aktywniejszej roli 
państwa się nie obędzie . 

Trudno nam jednak stworzyć konkuren
cyjne ciągi dla portów niemieckich. Przed: 
stawiciele tamtych portów mają większe 
możliwości kreowania takich połączeń . Na 
tym właśnie polega konkurencja. To nie po
rty konkurują, tylko c iągi transportowe. 
Niestety, nie po polskiej stronie leży kapitał, 
doświadczenie i umiejętności. Jeśli do tego 
wszystkiego nasi konkurenci cieszą się in
terwencjonizmem ze strony niemieckiego 
rządu. to jest im po prostu łatwiej . Trudno w 
tej sytuacji przekonywać importerów i eks
porterów o tym, by przew ieźl i ładunek 
przez Gdynię , skoro może go na przykład 
przez dwa tygodnie nie odprawić urząd cel
ny. Z tej perspektywy należy twierdzić , że 
to nie porty konkurują ze sobą. To konkuru
ją gospodarki krajów. 

- Port osiąga ostatnio dobre wyniki eko
nomiczne. Wydaje się jednak, że Gdynię 
czeka dość radykalna zmiana sposobu funk
cjonowania. Fachowcy twierdzą, że czas za
cząć zarabiać w polskich portach pieniądze 
na innych usługach niż tylko przeładunki. 
Co pan o tym sądzi? 

- Faktycznie . W porcie gdyńskim już na
stąpiły zmiany jakościowe. których nie zau
ważaliśmy pozostając w skostniałych struk
turach. Na przykład w technologii prac po
rtowych. Zupełnie z.mieniły się też przeła
dowywane towary. Węgiel i rudę zastąpiły 
w dużej mierze drobnica i kontenery . Ta 
zmiana stwarza nowe możliwości . Kilka lat 
temu 20 proc. ładunków przychodziło do 
portu koleją. 80 proc. - transportem samo
chodowym. Dziś jest dok.ładnie odwrotnie. 
Zmienił się transport morski na Bałtyku. 
Dominować zaczyna żegluga promowa. W 
tej sytuacji brak połączenia drogowego po-
1tu z zapleczem słynną już nie dokończoną 
trasą Kwiatkowskiego. to sprawa być albo 
nie być dla portu. Wszyscy promowi arma
torzy, chcący tu zainstalować połączenia, 
rozpoczynają rozmowę od pytania, kiedy 
będzie gotowa. Jednocześnie jedną trzecią 
zysku brutto portu przynosi terminal konte
nerowy. Ta droga musi być gotowa za rok
dwa. 

turyzacja, prywatyzacja ... Po co? Czy może 
pan w klarowny sposób przedstawić powo
dy? 

- Na pewno restrukturyzacja portu nie 
powinna być sztuką dla sztuki. Nie powinna 
polegać tylko na zmianie systemu zanądza
nia dla samej zmiany. Są przynajmniej dwa 
poważne powody, dla których musi do niej 
dojść. U źródeł pierwszego leży niedofinan
sowanie portów. Przez wiele lat nikt nie ło
ży! tu na modernizację. Starano się utrzy
mać przedsiębiorstwo na powienchni , a ono 
jakoś tam sobie działało . Powód drugi: 
zmienia się technologia działania portów i 
trzeba się do niej pnystosowywać, bo pew
nego dnia może się okazać, że nie ma co ro
bić. Związek jest tu prosty: ab)Q zwiększyć 
efektywność portu , trzeba zmienić jego 
organizację pracy. 

- Port jest dzielony, bo małe jest piękne? 
- Bo zdecentralizowany system zarządza-

nia umożliwia egzekwowanie od wielu lu
dzi lepszej pracy. W dużym organizmie te 
sprawy nikną z oczu. Na czym te zmiany 
polegają , pisano już wiele razy. 

- No właśnie, w przeciwieństwie do 
Gdańska, w Gdyni nie ma wielu spółek pra
cowniczych. Stawia pan na duże finny, ze 
150 - 200 mld zł kapitału akcyjnego. Dla
cz.ego właśnie tak? 

- W port trzeba wiele inwestować . żeby 
inwestować , trzeba zdobyć inwestorów, z 
własnych zysków nie podołamy. Mogą to 
być firmy polskie, mogą zagraniczne - natu
ralnie życzylibyśmy sobie przede wszyst
kim tych pierwszych, ale wszyscy wiemy, 
jakie są ich pneciętne możliwości kapitało
we. Mają to być j ednak takie firmy, które 
nie będą inwestowały w poszczególne ka
wałki portu tylko dlatego, żeby szybko na 
tym zarobić . Zależy nam na takich, którzy 
będą na pnykład traktowały nasz port jako 
element drogi transportowej towarów, które 
obsługują. Wtedy będą Gdynię traktować 
poważnie. Tylko tacy gwarantują rozwój 
portu. I to jest cala tajemnica przekształceń. 

- Jaka jest w tych zmianach rola zarzą
dzającego? 

- Przygotowujemy części portu do tego, 
aby były dobrymi partnerami. Chcemy je 
tak wyposażyć na drogę, by ich późniejszy 

rozwój był czymś naturalnym. Ale jedno
cześnie musimy dbać . by był to rozwój rów
nomierny . 

- No dobrze, ale doskonale wiemy, że o 
ile terminal kontenerowy powinien rozwijać 
się bez kłopotów, to niektóre sektory przeła
dowujące drobnicę, czeka wiele problemów. 
Tam zaś pracuje najwię,eej ludzi. 

- O terminal kontenerowy i zbożowy je
stem spokojny. Ale obrót drobnicą konwen
cjonalną rzeczywiście spada. Większość 
przeładowywanej przez nas drobnicy stano
wi stal. Jest tylko jeden sposób, by nie zwal
niać ludzi - a zapowiedziałem , że nie będę 
tego robić - trzeba wykonywać w porcie 
więcej usług niż do tej pory. Nie myśleć tyl
ko o porcie w kategorii przeładunku z jed
nego środka transportu na drugi . Musimy 
towary uszlachetn iać, konfekcjonować, 
tworzyć centra dystrybucj i, organizować 
składy celne, hurtownie, strefę wolnocłową. 
Wszystko po to, by zarabiać . Przykłady już 
są: rozmawiamy z zagranicznymi kontra
hentami o paleniu kawy w porcie, o dystry
bucji na środkową Europę produktów ba
wełni anych wielkich chińskich firm ... 

- Wypowiada się pan o potrzebie wspól
nego strategicznego zarządzania portami 
Gdańska i Gdyni . Jaka jest w nim rola dla 
Gdyni'? 

- Rozwój portów zmierza do tego, by na 
ich terenie działały firmy zajmujące się róż
ną działal nością. Tak będzie w Gdańsku i w 
Gdyni. Podejrzewam, że będą ich setki. Bę
dą powstawać, będą padać . Mówiąc o inte
gracji , miałem na myśli wspólną administra
cję i wspólne pl anowan ie strategiczne. 
Uważam, że tak się stanie prędzej, czy pó
źniej. bo to się opłaca. Dziś porty konkurują 
w tej sferze, w której mają podobne zdolno
ści. Jałowa jest dyskusja. czy rozwijać bazę 
kontenerową w Gdańsku i prLcladunek ropy 
w Gdyni. Jałowa między innymi dlatego, że 
nas na takie inwestycje nie stać . 

Podstawowym elementem, który różni 
oba porty, są granice rozwoju terytorialne
go. Gdynia ma bardzo ograniczony obszar 
ekspansji. Musi więc stawiać na inny cha
rakter rozwoju. niż Gdańsk. Na wysokoren
towne usługi. 

- Dziękuję za rozmowę. 

- Mówi pan o skostniałych 'Strukturach i 
potrzebie zmian, o restrukturyzacji. Słowo 
to często funkcjonuje jak wytrych. Restruk-

W najblii.szych tygodnich zostanie powołane do ~ycia nowa wielkllfinna · Bałtycki Terminal Kontenerowy. 
Fot. Bogusław Nie;JUJ/ski 

WTC w gclyńsklel Izbie Przemyslowo·Handlowei 

Najważniejsze są rynki wschOdnie 
World Trade Center 1ostał koncepcja powołania konsor- chomiony i kilka gdyń sk ich Prof. Piotr Dominiak przed-

ułukle• l1by Pr1e•y1ło• cjum polskiego, jako partnera firm zdążyło już z niego sko- stawił oferty , przygotowane 
wo-Nandlowel I sled1lbfl w do współpracy z WTC. Rzecz rzy stać . Na przedsta w ione przez kierowany przez niego 
Gdyni jest realna, ponieważ Bank oferty nadeszły odpowiedzi z. wydział. Doradztwo w zakresie 

• Swiatowy wystąJ)ił z ini~jaty- Indonezji i USA. . zarządzania fumą, marketingu, 
- Przystąpiliśmy do Izby, w~ skre~ytowama badan stu- 11 czerwca między Izbą informatyki, inwestycji i roz-

aby poprzez nią służyć rozwo- d~Jnych I rynkowych - sz_cze- Prze~ysłowo-Handlową w woju, itp. We wrześniu br. roz
jowi miejscowego handlu - po- gołowy ~okument wp~ynąc ma Gdym a Izbą H3D:dl~wo-~- ocznie si w Gdańsku Fran-
wiedzial prezes WTC Maciej do 10 sierpnia br. Miasto za- mysłową w Kahmngradzie p k 1 \· i"d· 
Brzeski. I wyjaśni!, że z po- mierza utrzymać w tych spra- podpisana została umowa o ~-us o-po~ ble rkoczne. s .• ~ ium 
czątkiem 1993 r. były duże wach wiodącą rolę. współpracy. Konkre tny pro- ma~sow I an ow?sc1 , zor
szanse budowy gdyńskiego Dyrektor Biura WTC Piotr gram wymiany handlowej jest ga mz?wane wespol z Ecole 
centrum handlowego przez ka- Gajlitis mówił O korzyściach, aktualnie dopracowywany, a S upeneure de Comme~ce de 
pita! amerykański. Podpisany jakie daje system Network_ stabilne firmy rosyjskie złożyły Rouen. cz.~łową.sz~ołą biznes~ 
został list intencyjny i określo- najwi;ksza na świecie sieć propozycje zawarcia kontrak- ~e FrancJ1. ~aJę~ia o~bywac 
ny termin podpisania kontrak- przetwarzaniadanych,obejmu- tów na dowóz żywności , środ- s ię będ~ głownie w ł ęzyku 
tu. Jednakże po wyborach par- jąca 180 ośrodków centrum ków czystości itp. Oczywiśc ie fra~cusk1m, absolwenci otrzy
lamentamych Amerykanie za- handlowych w (i() krajach, za- do pełnego bezpieczeństwa maJą dyplom równorzędny z 
częli się wycofywać ijużjesie- wieraj,r.-:a informacje o pr7.epi- handlu ze Wschodem koniecz- wydawanym we Francji . Wy
nią nadzieja na kontrakt się sach celnych, wymogach sani- ne je st rozszerzenie ubezpie- dział Zarządzania i Ekonomii 
rozwiała . Od listopada ub .r. tarnych i temu podobnych. czeń kredytów eksportowych prowadzi też różnego rodzaju 
spółka WTC włożyła wszyst- Oferent ~s~jący z tej sieci także_ .na ten teren. Jednakże studia podyplomowe, przedsię
kie siły w budowę centrum tar- ma ~arancJę,,ze za cenę_ ~glo- , ~ozwoJ handlu w tym k~erun~u biorcy mogą zawierać z nimi 
gowo-wystawienniczego oraz szerua w ~rasie lokalnej Je~o Jest. spr~wą tak_ oc~y~istą, ze kontakty, proponując praktykę 
przygotowania do Europarte- propozycJę ogl,dać bę~~ie m?z~a się co naJwy~eJ zastana- w swojej firm ie, zapewniając 
nariatu. Nastąpiło wtedy zbli- przez dy,"a tygodnie dwa milio- w1ac .nac_l metodami Jeg~ ur~- sobie zatrudnienie specjalisty. 
żenie z wielu firmami i banka- ny odbiorców programu. Ne- chom1ema, o rezygnowanm me . . 
mi i w ten sposób urodziła się twork został niedawno uru- może być mowy. W1esławaKw1atkowska 

Firma Handlowa SKAT 
Roman Sawicki 
80-398 Gdańsk, 
ul. Obrońców Wybrzeża 3 
tel.llax (0-58) 53·16-61 tlx 51·22-40 

P1Uit'··Wi'j··I 
ce 1.11r.lk0r.-:·,iv 

..... .. • ~ 

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

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

~- • mrozoodporne, odporne na kwasy, znoszące najcięższe 
... warunki klimatyczne i techniczne • klinkierowe płytk i podłogowe 
1ouu11„11 i przeciwpoślizgowe, parapety, stopnie schodowe 

[I K111merwe~ • cegły klinkierowe, elewacyjne, drogowe i inne 
H119emelrter 

~ · płytki podłogowe (granitogresy) 

GLOBU · ceramika, płyty klinkierowe 

c~ . baterie i akcesoria sanitarne 

ft · dachówka (50 lat gwarancji) 
Al('~\'l:S 

· glazura, terakota 
oraz innych firm 

włoskich, niemi8ckid1, 
holenderskich i polskich 

energooszcądne 

ciapie, lunkc)onme 
w llOWOCZ8ll18j 

technologH szJtłlllbl 
drewnianego.dogodnie 
z!olcallzowane blsko mllsta, 

do zamlelZlcanll '8szcz9 
Wł'J(TI roku 

~IUI,~ 

(
• i JAWI Al .... Beszczyf111io - KielbnlkJw9ki 
Gdańsk - Osowa; ul. Kielnieńeka 138 
tel. 52 75 97, tel/fax. 52 75 98 

Polecamy także w naszym składzie tanio: 
• cement, wapno, zaprawy klejowe 

• wełnę mineralną ROCKWOOL 
• wetnę szklaną GULLFIBER 

• okna polaciowe VELUX 
• dachówki ceramiczne 

• cegły, papy. lepiki 
• styropian; etc ... 

28835 
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Działki budowlane na terenie Trójmiasta 
nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem. 
Oczywiście tak jak w przypadku domów zale
ży to od wielu czynników; najważniejsze jest 
położenie i uzbrojenie terenu. 

Tradycyjnie najdroższe są działki budowla
ne na Kamiennej Górze w śródmieściu Gdyni 
- 2 500 tys. zł za m kw., a także w części 
nadmorskiej Orłowa - 1 300 tys. zł zam kw. 
chociaż mam też ofertę działki budowlanej w 
nadmorskiej części Orłowa o powierzchni 600 
mkw. za cenę 400 mln zł tj. 667 tys. zł zam 
kw. Drogie są też działki w Redłowie i na 
Wzgórzu Św. Maksymiliana. 

Poszukiwane są również działki budowla
ne w pobliżu śródmieścia Gdańska. Klienci 
bardzo często interesują się okolicami More
ny. W pozostałych dzielnicach można kupić 
dziatki budowlane od 224 do 440 tys. zł za m 
kw., a zdarzają się i taniej. Klienci wykazują 
większe zainteresowanie niż w latach ubie
głych działkami budowlanymi w Rumi i Pru
szczu Gdańskim, gdzie można kupić działkę za 
135 tys. zł zam kw., , 

Zauważyłam, że poszukiwane są działki na 
terenach najdroższych i tych najtańszych. 

y grunt 
Większymi działkami , o powierzchni od 

4000 mkw., interesują się spółdzielnie mie
szkaniowe i prywatne firmy budowlane. Du
że znaczenie w tym przypadku ma dobra lo
kalizacja i uzbrojenie terenu. 

W innych regionach kraju, np. w Poznaniu, 
działki cieszą się dużym popytem. Rekordo
wa wśród poznańskich ofert cenaidziałki wy
nosi 2 600 tys. zł zam kw. w śródmieściu 
Poznania. Oferty sprzedaży działek budow
lanych poza centrum są znacznie niższe; ce
ny ich kształtują się w granicach 500 tys. zł 
zam kw. i niżej . 

W południowo-wschodniej Polsce ceny 
działek jak na ten region są wysokie, szcze
gólnie w Lublinie. Działka o powierzchni 
350 mkw. kosztuje 190 mln zł, tj. 540 tys. zł 
za m kw. Poza miastem ceny są niskie, zda
rzają się działki za 50 tys. zł zam kw. 

W zagrożonych ekologicznie Katowicach 
ceny działek w śródmieściu kształtują się ok. 
300 tys1zł zam kw. Poza miastem działka 
budowlana o powierzchni 1250 mkw. ko
sztuje 100 mln zł, tj. 80 tys. zł zam kw. 

Jolanta Odrzywolska-Ludwig 

Buduiemy mało. Moie więc lepiei? 

,,Wyrób E nergooszczędny" 
Dąiąc do calkowltel In• 

tegracll ze strvkturaml eu· 
ropelsklrnl musimy dbai o 
s1cze9óly. Waine lest 
wprowadze•le nowych 
technologll, przestnega· 
•le surowych nonn I Pl'IJ· 
stosowamle sit do n,lato• 
wych lłandarclów, Istotne 
stało sit wite podno11e· 
•le pHlo•u kralowych 
produkt.Sw. Temu celowl 
•a lłuiył wprowadzenie 
naku towarowego „ Wy· 
r.sb lnergeouc1tdny", 

Rozwojowy Instalacji i Urzą
dzeń Elektrycznych w Bu
downictwie „Elektromon
taż", Centralny Ośrodek 
Informacji Budownictwa i 
Fundację Poszanowania 
Energii. Merytorycznej oce
ny zgłoszonego produktu do
konuje specjalnie powołana 
komisja kwalifikacyjna, ona 
też ten tytuł przyznaje. 

systemy instalacji grzew
czych i wiele innych. 

Z wnioskiem o przyznanie 
tytułu występuje sam zainte
resowany producent lub dys
trybutor. Szansę mają tylko 
produkty określane jako „po
siadające cechy techniczno
użytkowe, w zakresie energo
oszczędności, o klasę lepsze 
niż wymagane w obowiązu
jących normach lub spełniają
ce wymagania normowe i 
charakteryzujące się dodatko
wymi walorami, których nie 
posiadają inne wyroby". Przy
znanie znaku „Wyrób Ener
gooszczędny" potwierdza 
świadectwo stwierdzające, że 
wyrób spełnia wymagania 
energooszczędności. 

Znak „Wyrób Energoo
szczędny" został wprowa
dzony i jest przyznawany 
przez Izbę Przemysłowo
Handlową Budownictwa, In
stytut Technik.i Budowlanej, 
Centralny Ośrodek Badaw
czo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej ,,lnstal", Cen
tralny Ośrodek Badawczo-

Znak może otrzymać pra
wie wszystko, co związane 
jest z budownictwem. Nie 
tylko wyroby i urządzenia, 
które mają zastosowanie 
przy budowie, ale także roz
wiązania .wpływające na ra
cjonalne użytkowanie i 
oszczędność energii. Produk
ty, które mogą być uhonoro
wane tytułem „Wyrób Ener
gooszczędny", to m.in.: 
materiały ścienne, izolacyj
ne, stolarka budowlana, bu
dynki, urządzenia elektrycz
ne, aparatura oświetleniowa, 

W czasach, gdy w Polsce 
coraz mniej się buduje,ta ini
cjatywa może pozwoli cho
ciaż budować lepiej. 

(RAK) 

Dowody w postępowaniu administracyinym 

Pan Jerzy K. poruszył w swoim liście bar
dzo ważną kwestię, związaną z postępowa
niem dowodowym . .,Ubiegałem się w unę
dzi.e o wydanie decyzji o przydziale lokalu po 
zmarłym ojcu. Przez wiele lat :zamieszkiwa
łem wspólnie z ojcem,jednak,jak to w ży
ciu bywa, nie dopełniłem obowiązku mel
dunkowego. W urzędzie usłyszałem, że 
jedynym dowodem stwierdzającym fakt mo
jego wspólnego :zamieszkiwania z ojcem jest 
zameldowanie w lokalu. Czy takie postępo
wanie jest prawidłoweT' 

Dochodzące sygnały od naszych Czytel
ników wskazują, że temat ten wywołuje wie
le kontrowersji. Tak więc postaram się przy
bliżyć to zagadnienie ... 

Zgodnie z art. 75 k.p.a. dopuszczalnym 
dowodem w sprawie jest wszystko, co mo
i.e przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a 
nie jest sprzeczne z prawem. Dowodami w 
szczególności mogą być dokumenty, zezna
nia świadków, opinie biegłych, oględziny. 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 27. 04. 92 r. (III SA 
1838/91) ustalenie bez wyrażnej podstawy 
ustawowej, że pewne fakty mogą być udo
wodnione tylko za pomocą ściśle określo
nych dowodów jest sprzeczne z art. 75 kpa. 
Tak więc oświadczenia składane przez stro
nę w postępowaniu administracyjnym oraz 

I I? 
przedstawiane przez nią dokumenty korzy
stają z domniemania prawdziwości, jeżeli 
nie są sprzeczne z innymi dowodami lub 
okolicznościami znanymi organom admi
nistracyjnym. 

Zgodnie z kodeksem post~powania admi
nistracyjnego na organie rozpoznającym spra
wę spoczywa obowiązek oceny na podstawie 
całokształtu materiału dowodowego, czy da
na okoliczność została udowodniona. Co 
więcej, w sprawach, w których na stronie 
spoczywa ciężar wskazania konkretnych fak
tów i zdarzeń, z których wywodzi ona dla 
siebie określone skutki prawne, a twierdze
nia strony w tym zakresie są ogólnikowe i la
koniczne, obowiązkiem organu prowadzą
cego postępowanie jest wezwanie strony do 
uzupełnienia i sprecyzowania tych twier
dzeń. Dopiero gdy strona nie wskaże tak.ich 
konkretnych okoliczności, można z tego wy
wieść negatywne dla niej skutki (wyrok II 
SA. 1947/87 z dnia 19 września 1988). Pro
blem postępowania dowodowego w postępo
waniu administracyjnym to zagadnienie bar
dzo złożone i szerokie. Będziemy do niego 
wracali w najbliższym czasie wielokrotnie 
przy okazji spraw poruszanych przez na
szych Czytelników. 

Arkadiusz Skłucki 

Jeden temat architekta wnętrz 

D 

Dzisiejszy temat jest kontynuacją wodnego 
wątku z poprzedniego tygodnia. Dziś prezen
tuję staw ogrodowy o rozbudowanym progra
mie. Rozpoczynamy pracę od wytyczenia w 
terenie dokładnego kształtu budowanego sta
wu czy basenu, po czym wykonujemy wykop, 
który powinien być szerszy i głębszy o ok. 50 
cm od obrysu sta
wu. Wraz z wyko
pem należy przy
gotować 
odprowadzenie 
wody. W tym celu 
należy w pobliżu 
basenu wykopać 
dół, który wypeł- .,.~,.,... 
niamy tłuczniem i ~~,<;.~....,. 
zasypujemy zie
mią tak, że nie jest 
on widoczny na 
powierzchni. Do 
dołu doprowadza· 
my rurę (np. 50 
mm z PCV), która 
jest połączona ze 
spustem - takim 
jak w wannie, 
umiejscowionym 
w dnie basenu . 
Podłogę basenu 
wykonujemy z 20 cm warstwy tłucznia zalane
go betonem. Ściany wykonujemy na mokro w 
przygotowane uprzednio deskowania. Ściany 
od wewnątrz powinny być nachylone w kierun
ku uwnętnnym, tak aby zamarzająca w zi
mie woda nie rozsadziła murów. 

8GJ0@W 
Grubość ścian zależna jest od wielkości sta

wu (basenu). Proponuję dla basenu o wielko
ści 3(5) na 8( 12) m ściany o grubości 20 do 25 
cm zbrojone stalą 8-10 mm krzyżowaną co ca 
30 cm. Zbrojenie powinno się znajdować bli
żej ścianek zewnętrznych basenu. Po wyko
naniu zbrojenia i szalunków (deskowań) wy-

lewamy ściany na mokro. Do tego celu 
mieszamy beton o następującym składzie: I 
część cementu i 3 części kruszywa o frakcji 
do 10 mm. Po stężeniu betonu i rozebraniu 
szalunków możemy przystąpić do wykańcza
nia ścian wewnętrznych i otoczenia basenu. 

'~I .. .. . . tni.1 Za p~Ct 
'~u~te są prz::kaĆ. na ~ew 

·· ID1es1ęcY będą · szkania. •• . . 

IESZKANIE ' dogrzane IDldeneJ· z gdańskich SM) 
(prez.es Je . · cła Trzecia wakacyino ··architektoniczna podrói DOMU • i oczywiście nad wodę, .. 

li 

Druga polowa lat 70, hąd portugalskl 
organl1Ule wielki otwarlf konkurs mitdzy· 
narodowy na 1C19ospoclarowanle pnestnen· 
ne wyspy na Atlantyku. Jest to wyspa Po• 
rto Santo, kolo 
Madeiry ... 

Cały ów
czesny świat 
architekto

niczny rzuca 
się natychmiast 

do pracy. Z.Cspoły 
zgłodniałych przy

gody, sfrustrowa-
nych codziennością 

życia twórców od Londynu do Tokio, snują fan
tastyczne wizje. Większość usiłuje zamienić 
skromną, niemalże bezludną, wysepkę (tylko jed
na osada rolnicza licząca kilkuset mieszkańców) 
na gigantyczne Megalopolis. Betonowe bulwa
ry nadbrzeżne, oparkowane ścial\ą samochodów. 
Plaże, na których ziarnko piasku jest perlą w 
śmietnisku aluminiowych puszek i opakowań 
papierosów. W tle intensywny habitat wieżow
ców hotelowych, poprzerywany sporadycznie 
samotną symboliczną palmą. Tak powstało Wa
ikiki na hawajskiej wyspie Oahu, tak wygląda 
Riviera od St. Tropez do Rimini, jak również 
wiele wysepek na Morzu Karaibskim. Miejmy 
nadzieję, i.e nie jest to przyszłość Półwyspu Hel
skiego, chociaż niestety już dzisiaj wielkie pola 
namiotowe są doszczętnie wytapetowane samo
chodami, tonącymi w piachu i pyle, gdzie nikt 
nigdy nie podlał trawy, więc znikła, gdzie chęć 
maksymalnego zysku z każ.dego m kw. zaprze
cza ambitnym nazwom jak np. Eco Laguna ... 

Wracając do Porto Santo, jest to naturalna, 
samowystarczalna jednostka ekologiczna o cha
rakterze rolniczo-parkowym. gdzie balans po
między środowiskiem naturalnym, a ręką ludz
ką wymaga niesłychanej delikatności. 

Program rozwoju turystycznego, wymagają
cy akomodacji ok. IO OOO przybyszów jednora
zowo na wysepce tej wielkości, wydaje się na 

I 
pierwszy rzut oka niemożliwy do zrealizowania, 
bez totalnego zrujnowania istniejącej równowa
gi ekologicznej. 

Brak bazy materiałowo-budowlanej, lokalnej 
siły roboczej, infrastruktury podziemnej, zaopa
rrzenia w wodę i potencjału do oczyszczania ście
ków, wymagałby masowego importu wszystkie-

Celowo używam przemiennie określenia 
staw i basen, bo jeżeli posadzimy rośliny wod
ne i otoczymy zielenią, będziemy mieli staw, 
a jak wyposażymy w drabinkę i urządzenie do 
czyszczenia wody.będziemy mieli basen. War
to tu wspomnieć o konieczności wyposaże
nie basenu w urządzenie do czyszczenia wody, 
bo w wypadku jego braku w ciągu 48 godzin 
pojawią się zielone glony. 

Są obecnie firmy, które zbudują całkowicie 
basen, ale można również kupić jedynie braku
jące wyposażenie, jak wspomniane urząd7..e
nie czyszczące,drabinki itd. Wyko,\czyć basen 
możemy wykorzystując terakotę, glazurę, ka-

mień, gładź cementową poma
lowaną farbą chlorokauczuko
wą, zależy to od naszych 
upodobań i zasobów portfela. 

W wypadku basenu należy 
zadbać o otoczenie, aby było 
„czyste", czyli nawierzchnie 
utwardzone, kamienne, cera
miczne lub drewniane - typu 
greting. Dodatkowym elemen
tem powinien być ogrodowy 
prysznic, aby przed wejściem 
do wody można było spłukać 
kurz i pyl . 

Teraz pozostaje jedynie 
oświetlenie ogrodu z basenem, 
oferta handlowa jest bogata, 
proponuję stosowanie zasady, 
że proste i niepretensjonalne 
lampy dają lepszy efekt, gdyż 
bogaty ma być ogród, a urzą
dzenia dyskretne. 

Znowu zachęcam do wła-
snej aktywności, co jest trud

ne przy tej fali upałów, ale może właśnie ze 
względu na tę temperaturę warto mieć własny 
basen, choćby malutki. W następnym wyda
niu DOMU kuchnia w plenerze. 

Architekt wnętrz Bogusław Żukowski 

go co potrzebne do budowy i eksploatacji akomo
dacji hotelowych. Teren wymagany na te inwe
stycje mógł być uzyskany tylko drogą eliminacji 
istniejących plantacji owoców i warzyw, gospo
darstw hodowlanych i naturalnej zieleni parko-

wej. Wyspa 

r 
zostałaby za
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importu wszystkiego, od warzyw i owoców po 
czystą wodę. 

Podjąłem ten temat wraz z zespołem, który 
zorganizowałem w Toronto i spróbowałem 
podejść do zagadnienia z dystansu. Co chciał
bym zobaczyć zbliżając się do wyspy, gdybym 
był średniowiecznym odkrywcą? Na pewno nie 
ścianę wieżowców Waikiki, ale raczej grupę 
szczęśliwych tubylców, tańczących na czyściut
kiej plaży z gałązkami pachnących kwiatów na 
powitanie. 

Rezultatem tego myślenia 
stała się koncepcja odrzucająca 
jakąkolwiek działalność budow
laną na wyspie, a tym samym 
import ogromnej, obcej siły ro
boczej i ciężkiej maszynerii. 

wokół wybranej lokalizacji tworząc swoisty 1;1kład 
laguny poprzez system elastycznych zawiaso
wych pomostów, zostałyby kolejno zakot~iczo
ne na stałe. Mieszkańcy struktur korzystahby w 
dzień z plaży dostępnej pieszym pomostem o 
szerokości sopockiego mola, wracając do pły
wających hoteli w celach konsumpcji i wi_eczo~ 
rowej rekreacji. Laguna otoczona piram1dam1 
hotelowymi byłaby ośrodkiem aktywnego życia 
resortu jak jachting i wszelkiego rodzaju zme
chanizowane sporty wodne. Plaża pozostałaby 
w stanie naturalnej równowagi człowieka obcu
jącego z przyrodą. Rozwój wyspy ograniczony 
zostałby do programu parkowo-rolniczo-ogro
dowego z zachowaniem istniejącej populacji dla 
obsługi programu, zachowując obecny balans 
ekologiczno-demograficzny. 

Konkurs ten nie został nigdy rozstrzygnięty 
w formie realizacyjnej. N astąpila zmiana rządu 
w Portugalii i Porto Santo nigdy się nie rozwi
nęło do programowanych rozmiarów. Jeden ze
ro dla ekologii. 

Jednak idea pływających struktur hotelowych 
opartych na zasadzie bardzo podobnej do naszej 
koncepcji Porto Santo została podjęta 12 lat pó
źniej . W roku 1988 w stoczni Singapuru została 
wodowana struktura hotelowa o 200 pokojach 
na 7 kondygnacjach. Samowystarczalna pływa
jąca konstrukcja przepłynęła 2200 mil z Singa-

MieHkania 
M-2 Gdynia centrum, pow. 37 m 

kw.,IVp. w Vp.,cena 290 mln 
M-2 Gdańsk Wrreszcz, pow. 40 m 

kw., Ip. w IVp., telefon, cena 210 mln 
M-3 Gdynia Witomino,pow. 35 m 

kw.,I p. w IVp.,telefon, cena270 mln 
M-3 Gdańsk Suchanino, pow. 52 m 

kw., Ip. w illp., cena 350 mln 
M -3 Gdynia Wzgórze św. Maksy

miliana, pow. 52 m kw.,Ip. w IVp, te
lefon, cena 467 mln 

M-3 Wejherowo, pow. 47 mkw., 
Ilp. w IVp, cena 250 mln 

M-3 Gdynia Karwiny, pow. 48 m 
kw., Ilp. w IVp., cena 345 mln 

M-4 Gdańsk Przymorze, pow. 50 m 
kw., Ip. w Xp., telefon, cena 420 mln 

M-4 Gdynia Chylonia, pow. 54 m 
kw .. IVp. w X p., telefon, cena 390 mln 

M-4 Gdańsk Wrzeszcz, pow.100 m 
kw., Ip. w lp., cena 850 mln 

M-4 Gdynia Grabówek, pow. 90m 
kw., IIp. w Vp., telefon, cena 585 mln 

M-5 Gdynia Wzgórze św. Maksy; 
miliana,pow. 80 mkw.,IIIp. w IIIp.,ce-; 
na560 mln 

M-5 Gdynia śródmieście, pow. 78 m 
kw.,IVp. w IVp.,telefon,cena650mln 

Działki 
Gdynia Wielki Kack, działka bu

dowlana, pow. 1236 mkw., uzbrojo
na, cena 202 tys) mkw. 

Gdynia Orłowo, działka budowla
na, pow. 583 mkw., uzbrojona, cena 
660 tysJm kw. 

Kosakowo, działka budowlana, 
pow. 586 mkw., uzbrojenie w sąsiedz
twie, cena 80 tys) mkw. 

Gdańsk Wueszcz, działka budow
lana, pow. 583 mkw., uzbrojona, ce
na 557 tys) m kw. 

Domy 
Gdynia Chwarzno, wolno stojący, 

pow.c.280 m kw.,działka482 mkw., 

I cena l 400 mln ' 
. Gdańsk Oliwa: wolno stOJlll'.Y, pow. 
c. 100 mkw., działka 525 mkw., ce
na 1 338 mln 

\ 
Rumia. wolno stojący, pow. c. 130 

mkw., działka 614 mkw., cena 600 

Mimo to nie zrezygnowałem 
z programu wprowadzenia ok. 
10 OOO turystów dziennie w re
jon Port Santo. Koncepcja pole
gała na skonstruowaniu 6 gigan
tycznych struktur hotelowych, 
z których każ.da z.ostałaby wybu
dowana w warunkach wysokiej 
technologii stoczniowej w Euro
pie np. w Lizbonie. Każda struk
tura całkowicie niezależna i sa
mowystarczalna ekologicznie i 
technologicznie pomieściłaby 
ok. 1800 turystów w warunkach 
komfortu pobytu, rekreacji zao
patrzenia i klimatu. Struktury te 
w formie 22-kondygnacyjnych 
piramid z pokojami wyglądają

\ I ml~łodno, dom letniskowy, pow. c. 
, 82 mkw., działka 900 mkw., cena 

280 mln 
puru do rejonu wielkiej bariery koralowej przy 
północno-wschodnich wybrzeżach Queenslan
du w Australii. Tak więc idea nasza nie została 
zmarnowana i do dziś używana przez hotel Fo
ur Seasons służy turystom jako jedyny tego typu 
obiekt na świecie. Pobyt w tym hotelu łączy urok 
przebywania na rejsie transoceanicznym w pobli

(opr.J.0.) 

DOM OSIEDLE 
MIESZKANIE 

cymi na zewnątrz, osadzone byłyby na bazie pły
wającej. Atrium wewnątrz struktury oraz 2 niż
sze kondygnacje, to wspólna przestrzeń na usługi, 
restauracje i rekreację. W części podwodnej pię
tra techniczne, odsalanie i oczyszczanie wody, 
magazyny itp. Struktury te zbudowane przez wy
kwalifikowaną silę fachową wielkiego europej
skiego portu, byłyby następnie wodowane na 
samodzielne jednostki pływające i holowane po
przez ocean w pobliże wyspy Porto Santo. Tam 

żu jedynego w swoim rodz.aju na świcdc: 1n.fa:od-·.J..l,...--.;.~W..Uiii~i1A,W&.-... 
nego parku flory i fauny lwralower ' \ I Sla . Bibulskieoo 

Krzysztof Kuras . _ wonura o 

Stare na piękne 

o a 
I wielu obserwacji wynika, 

że cena jest, obok potwier
dzonej wieścią gminną ja

kości wyrobu, podstawową pre-

właściwy sposób pracy dachu, który ma moż
liwość samoosuszania się. Na tak przygoto
wane podłoże należy ułożyć powłokę 
wierzchnią. Dla uzyskania wytrzymałego 
pokrycia dobrze jest, jeżeli będzie to mate
riał bitumiczny na osnowie z włókna polie
strowego z modyfikowaną elastomerami war
stwą dolną. Uzyskane pokrycie odporne jest 
na działanie szczególnie niszczących sił, wy
nikających z niskich lub wysokich tempera
tur otoczenia. 

niej gwarancji, różnorakie inne korzyści : nie
wielki ciężar konstrukcji, bardzo dobre para
metry cieplne, niezbyt wygórowane koszty 
oraz krótki czas wykonania. 

ferencją polskiego odbiorcy. Jest 
przy tym oczywiste, że produkt 
n;Jjlcpszy nic może być najtań 
szy, tak jak najtańszy nie może 
być dobry. Ta oczywista praw
da jest szczególnie ważna przy 
budowie lub remoncie domu i 
przy doborze przeznaczonych 
do tego celu materiałów. 

Dwie, w telegraficznym skrócie opisane 
technologie , opierają się na materiałach, któ
rych cena znacznie przekracza cenę zwykłej 
papy dachowej na lepiku. Otrzymujemy je.d
nak W)11ik równie mocno odbiegający swo
ją jakością od tradycyjnie stosowanych roz-

Dotyczy to zarówno decy-
dujących o cenie materiałów 
masowych,jak również ma
teriałów izolacyjnych lub 
pokryciowych. 

Remont starych, skruszo
nych pokryć dachowych , 
których demontaż prowa
dzi często do naruszenia 
konstrukcji dachu i pod
niesienia kosztów remon-

tu, staje się dużo prostszy.jeże
li zastosujemy izolacyjne papy perforowane. 

Zastosowanie papy perforowanej pozwa
la na oddzielenie starych i zniszczonych 
warstw papy od wysokiej jakości pokrycia 
nawierzchniowego, które ma zapewnić cał
kowitą szczelność remontowanego dachu. 

W przypadkach, gdy na przegrodach po
ziomych budynku, na dachu występuje skra
planie pary wodnej, zastosować należy papę 
elastomerowo-bitumiczną z wkładką nośną 
z folii aluminiowej powlekanej tworzywem 
sztucznym i włókien szklanych. Papy te, 
podobnie jak papy podkładowe, charaktery
zują się zwykle równie dobrymi właściwo
ściami mechanicznymi i termicznymi. 

Jednym z ciekawszych rozwiązań, elimi
nującym problemy związane z izolacją cie
plną dachów, jest technologia A W A oparta 
na specjalnie przygotowanym materiale, skła
dającym się ze styropianu samogasnącego o 
dowolnej praktycznie grubości (20- 140 mm) 
rozwijanego podobnie jak papa bitumiczna, 
z pięciometrowej rolki, powlekanego fa
brycznie warstwą papy np . na osnowie z 
włókna szklanego. 

Na takim materiale, przyklejonym przy 
pomocy specjalnego kleju nie powodujące
go zniszczenia styropianu, układa się w tech
nologii zgrzewania jedną warstwę papy wy
konanej na osnowie z włókna poliestrowego. 

Poprzez perforację papy papa nawierzch
niowa znakomicie łączy się z podłożem, 
utrzymując obie papy wc właściwym poło
żeniu względem siebie. Dzięki temu, że pod 
papą perforowaną powstaje poduszka po
wietrzna, szkodliwe działanie gazów zawar
tych w lepikach oraz wilgoć z wcześniej
szych przecieków przestaje być groźna dla 
zewnętrznego pokrycia dachu. Powstające 
pod działaniem wysokiej temperatury (np . 
w lecie) ciśnienie pary ma możliwość bez
piecznego rozprę7..enia się na całej powierzch
ni dachu, nie powodując odstawania papy i 
tworzenia się pęcherzy. W ten sposób za
pewnia się nie tylko szczelność, ale również 

Wysoka gęstość - twardość (min . od 15 do 
20 kg/rn sześc .) styropianu eliminuje ko
nieczność wykonywania pod i nad izolacją 
cieplną warstw usztywniająco-wyrównaw
czych (szlichta betonowa, płyty drewnopo
chodne itp). Jest to idealne rozwiązanie do
cieplenia dachów wykonanych w technologii 
szkieletu stalowego pokrywanych np. blachą 
trapezową . 

wiązar'i. Zgodnie z pierwszym zdaniem, 
produkt najlepszy nie może być równocze
śnie najtańszy, dlatego ostateczne odpowie
d1.i zweryfikują dopiero odpowiednio niskie 

Taka technologia docieplania dachów, 
łącznie z modyfikacjami, daje obok wielolet-

koszty eksploatacji. 
Juliusz Koropecki 
Fot.: repr .• Hebel" 

. - - . 

Oddaj za darmo, j eś i możesz 
Od wielu miesięcy staramy się 

ułatwiać życie tym, którzy mają 
coś na zbyciu i tym, którzy czegoś 
potrzebują . Podjęliśmy się roli po
średnika . Co tydzień drukowali 
śmy oferty tych Czytelników, któ
rzy zgła~zali nam, że mają coś do 
ofiarowania. Początkowo ograni
czaliśmy się tylko do sprzętów słu
żących do wyposażenia domu. Z 
biegiem czasu jednak okazało się, 
że niektóre osoby chętnie pozby
wały się za na~zym pośrednictwem 
także niepotrzebnej, ale w dobrym 
stanie odzieży i - co najważniej
sze - byli chętni do odbierania jej. 
Jak należało się spodziewać, z każ
dym dniem rosły dysproporcje 

między ilością listów z darami i 
prośbami. Czytelnicy wprost za
rzucili nas prośbami o używane 
sprzęty, nawet takie, których nig
dy nie oferowaliśmy. Świadczy to 
niezbicie o dotkliwym zubożeniu 
społeczeństwa. 

W ostatnim cza.~ie stało się tak, 
że przychodziły już wyłącznie li
sty z prośbami. Nie mieliśmy pn.ed 
tygodniem ani jednej oferty odda
nia czegokolwiek. Najwyrai.niej 
ci, którzy mieli coś do oddania, już 
to zrobili, a ci, którzy chomikują 
coś na strychach i w piwnicach je
szcze się o naszym pośrednictwie 
nie dowiedzieli . Postanowiliśmy 
więc tydzień temu opublikować 

kilka próśb. Mieliśmy nadzieję, i.e. 
,,zmiękczą" one serca „chomików" 
i sprowokują do obdarowania tych, 
których nie stać na zakupy. Nie 
zawiedliśmy się na naszych Czy
telnikach. Okazało się, że w do
mowych skrytkach jest jeszcze 
wiele sprzętów, które z powodze
niem można przekazać innym lu
dziom. Nie tylko obdzieliliśmy 
tych, którzy wystosowali do nas 
prośby, ale zostało jeszcze dla in
nych. Z ogromną radością publiku
jemy wykaz rzeczy, które są do 
odebrania. W tym celu należy 
przysłać zgłoszenie pod adresem 
,,Dziennika Bałtyckiego". 

A oto, co jest do odebrania: 

• Łóżeczko dziecinne z ma
teracem - w Gdańsku. 

• Wóz.ck głęboki z budą, lek:
ki, funkcjonalny, z szarego sztru
ksu. 

• Ubrania damskie (dla 
szczupłej osoby) i męskie (dla 
wysokiego pana). 

• Kuchenka gazowa, cztero
palnikowa - we Wrzeszczu. . 

• Wóz.ck dziecinny głęboki, 
ze sztruksu - na Przymorzu. 

• Łóżeczko dziecinne z ma
teracem - w Gdyni. 

• Łóżeczko dziecinne i głę
boki wózek - w Gdańsku. 

• Łóżeczko dziecinne i seg
ment pokojowy - we Wrzeszczu. 

• Telewizor c:zamo-biały - w 
Sopocie. 

• Tapczan i łóżeczko dzie
cinne - w Gdyni. 

Ga) 
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Drzwi wykonane są z dwóch antykoro
zyjnych, galwanizowanych płyt stalo
wych o grubości 1,5 mm, spawanych 
punktowo z konstrukcją wzmacniającą 
z ksztahownik6w o profilu „U", 
1. Zamek - niezawodny mechanizm z sied

mioma blokadami ruchomymi. 
2. STALOWE BOLCE blokujące o wytrzy- , 

małości 700 kg każdy. 
3. PRZECIWWYWA2ENIOWE bolce stale. 
4. WIZJER panoramiczny 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. 

--0 

Zniżki: 

WARTA - 20°/o 

PZU - 15°/o 

HESTIA - 150/o 

Gwarancja: 
24 miesiące 

ODDZIAŁ GDYNIA 
ul. Śląska 35/37 81-310 Gdynia 

tel. 211-916, tel./fax 211-729 

9. POKRYCIE DRZWI imitujące drewno lub 
w kolorze białym 

r DYSTRYBUT.ORZY: --i h~;,JWITEX 
SUPER-LOCK Gdańsk, 57-07-80 ( No,~~-(l I 

Gdańsk, 56-27-42 (Multex) 
ElbJąg, _ 32-40-66 (Hurtel) I 

ST 
zwykły utwardzony i frezowany , 

płyty, kształtki, Izolacje rur, . ·· 

29666 

kolki rozporowe do mocowania płyt styropianowych ~ 
z własnego punktu sprzedaży . '1 F>-

Chwaszczyno, ul. Gdyńska 68 -?%:a.\f'*
tel: 52-83-17 

)...-._ Solidne i nowoczesne domy. 
Promocyjnie - 250$/m2• 

Zapraszamy 

78 TYPÓW• MOC: 346 -7687 W• WYSOKOŚĆ: 20 - 80 cm • DŁUGOŚĆ: 40 -190 cm 

WBUDOWANY ODPOWIETRZNIK I NAWILŻACZ POWIETRZA• WERSJE Z BOCZNYM 

I DOLNYM ZASILANIEM• MALOWANE PROSZKOWO• SRED. POJ. WODNA 0,281 /lkW mocy 

DYSTRYBUCJA REGIONALNA: . tor 111·529 GDYNIA 

CONVECTOR. FILIA w GDYNI 11,··vec UL.IN.ŻYNIERSKA 111 
CODZIENNIE: 8 • 17 co TELJFAX (058) 248 144 

W SOBOTY: 9 • 14 FAX 578 552 

1 ~NiRUM 

~ 
u,aza 

GDYNIA 81·061 
ul. Hutnicza 42 

tel. 71-29,37 
71·10-25 

fax 71·23·13 

Gda ń s k ,ul.Marynarki PolskieJ 59 , te l (0-58) 432 034 w.19. Fax 431 569 

Zaprasza w godzinach. Pon.- Pt. 9.00 - 17.00 oraz Sobota 9.00- 15.00 

Ogólnopolskie 

Targi 

Budownictwa 

Najwyższej jakości 

Drzwi i okna 
z PCV 
Rolety 

zewnętrzne 

Szyby 
zespolone g 

elewacje winylowe 
typu SIDING 

Gdańsk-Oliwa 
ul. Bażyńskiego 32 

tel. 52-49-21 

.'1V EGA. 

HURTOWNIA BHP 
80-309 GDAŃSK, 

ul. Gnmw&ldzka 417, 
telA'ax 52-38-51 

SPRZfT 
DO PRACY NA WYSOKOSCT 

- PASY MONTERSKIE 
- SIEDZISKO DO PRACY 

NA WYSOKOŚCI 
· DWUPUNKTOWE ZAWIESIE 

LINOWE 

QlRONIĄCY 

PRZED UPADKIEM Z WYSOKoSCl 
• SZELKI BEZPIECZEŃS'IWA 
· LINKI BEZPIECZEŃS'IWA 
• LINKI POMOCNICZE 
• LINKI OPASUJĄCE 

J · o isto~aa 

HISZPANSKIE 
MEBLE 

ŁAZIENKOWE 

BUDOWLANY 
• g lazura i t e rakota 

b!] • annarura sanitarna 
• chemia budowlana 
• 1naceriały izolacyjne 
e 1nater ia ły o g <'.5lnobudovvlane 
• płyty g ips owo - kartonowe 
• pokrycia dachowe i e l e wac yjne 

•• TRANGO 
MATERIAŁY 

• BUDOWLANE S.A. 
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7.30 - 18.00 SOBOTA 8.00 - 14.00 

ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE : 431 529 . FM 431 570 

tef d-!. Vaillant OGRZEWANIE 

WIELKA EUROPEJSKA MARKAc1EP1:A WW A 
D'ISTl!l'BUTIJR REGIONALNY : REGULACJA 

Roman S imoneit 80-451 GdallSk, ul. KO$ciuszkl I TelJFax (~8) 41D 133 

lustra kryształowe z oświetleniem 
szafki ze stali nierdzewnej Tel. 432 870 w. 14 

ak c esoria I a zie n ko we Tel./Fax 290 713 

oraz Sklep ·KREATOR· Gdynia, ul.Władysława IV 

@CJro PAWILDNAg8 
TEL. 432 034 w. 12 

OKNA i DRZWI • ROLETY 
OGRODY ZIMOWE 

ODLEWNIA ŻELIWA SOBOWIDZ 
TFI A28 226 TH/FAX 477 794 

STYLOWE LATARNIE lJLICZNE I OGRODOWE MEBLE oc.ROOOWE I BAROWE 
Klt;l(IETY I lPMPY ffiD'MESZANE SKRZYNKI ffiClTOWE I WPJ.Y OGRODOWE 

OZDOBNE OOROOZENIA I KRATY BARIERKI ŁAŃCUCHOWE 
ZADBAJ O WYSTRÓJ ZEWNĘTRZNY SWOJEJ FIRMY I DOMU! 

EKSPOZYCJA NA TERENIE ZEW ZNYM CENTRUM BUDOWLANEGO 

STOLARKA 
ALUMINIOWA 
z profili aluminiowyc h firm y 
Reynaers International N.V. 

GENERALNE 
WYKONAWSTW 

doradztwo, projekty, montaż 

Płyty gipsowo 
·kartonowe, 

sufity podwieszane 
kształtowniki 
do płyt G·K 
i akcesoria 

Hurtownia Materiatów Budowlanych I', ~::4 ... Gdynia q~E~I ~~i-~~~~~ka 93 

"ROMBUD" 
DACHóWKI--.BRAAS• 

30 LETNIA GWARANCJA 

DACHÓWKI --,,IBF" 
OKNA DACHOWE-"FAKRO• 
ORYNNOWANIE 
FOLIA ZBROJONA I 
USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE 

..'JNWM 'Lł'\1-\JUI K 

)Ar.';K Ol l.'vA 
J~ lb-..li - c 'I AX 5;: 05 23 

/ ·ce•ent··~ 
, P..15 • 1.110.000 l 

CS.Jl • 1.048,000 1 

siatki powlekane , 
ZS.700 1112 t 

C ENY Bl!;E VAT-u 

•luro Handlowe 
Gdynia, ul. Wler11bow• I l 

tel. Z4·BIJ·43 

SPRZEDAZ, SERWIS, 
WYPOZYCZALNIA 
· ubijaki 
· płyty wibracyjne 
· piły do cięcia asfaltu I betonu 
· mioty udarowe 

BRUKs.c. 
Sopot ul. Łokietka 53 

tel. 51-04-78 2932, 

STAL BLACHA 
STYROPIAN, LATEX, WEl:NA, 

PAPA, LEPIK, RYNNY Pla$lmo ~ 
IZOBUD, DACHOLEUM, ABIZOL ~ 

TR'iil-FIC Gdansk. 11.~11 
I cOR1•01łAT10N teł. 56- 12·71,56-12-al w. 89 

CEGŁA 
klinkierowa 
Cen)'.produCJWJal 

• klasy 150, 200, 250, 350 

KWINT EX 
Gdańsk, ul. Jedności Robotniczej 3/11 

tel. 39-03-33 
iELIWKO 

Gdynia, ul. Jabłl<owa 11 
tel.nax 23·31--03 29960 

t:.......... ,i 
:-:-.·1,,.. . • ' ·· ;:y+. . . -

RABATY DLA RZEMIEŚLNIKÓW 
PPU KOMERCIAL 

. Dom Handlowy "Farbotsk" 
24365 20-90-31, 2()-64-29 

-

Konserwatory 
do lodów 

fiłńlł· Ollwl, ul. CzvżewSkillgo-42 
let (058) 52·32·82, 52-31-73. 52-~3-54 

Sufity podwieszane 
mineralne 

I O oświetlenia sufitowe 
I O ścianki działowe w syslemie " Knaufa" I 
I O tynki szlachetne I 
I O ślusarka aluminiowa I 
I O posadzki, marmur, terakota I 
( 80-307 Gdańsk, ut. Abrahama 3 l 
L - _ t,!'-~~1~~ - .!!..~ 

KRfGI BETONOWE 
Pł. YTY DROGOWE, 

YOMBY 
RURY BETONOWE 

RURYVIPRO 
BLOCZKI BETONOWE 

~fil~lla 

I PREfABEX J ~,~f~!~ska 11 

tel. 31 ·09,27 .-

Pustak Max • 8.500 :d 
Cegła dziurawka · 2.200 zł 

Ceny bez VAT·u 
Materiały izolacyjne 
Stolarka PCV 
Stolarka okienna • ZSB UWolomin" 

oferujemy transport 

MATELBUD ~i~~s 
tel. 23·67 ·88 ~ 

( r:~~ 
TKANINY - HURT 

POLIESTRY, ŻORŻETY, 
WISKOZY, TAFTY, SZYFONY 

DODATKIKRAWlECKIE 
MASZYNY KRA WIECKIE 

YUKI 
GDYNIA, ŚLĄSKA 64 

tel. 21~13-26, 9-1731203 

PPIJ MORAD- PRODUCENT 15793 

• OKIEN, DRZWI, WITRYN, ELEWACJI 
OSZKLONYCH TERMOIZOLOW ANYCH KONSTRUKCJI 

z PVC 
z aluminium 

• ATESTY ITB i PZH 
HOOG-AL SYSTEM Belgia 

•SZKŁO 
zespolone, bezpieczne, antywłamaniowe, kuloodporne 

ATESTY ITB, IMP 

NA.JWIĘKSZV W POLSCE DYSTRYBUTOR 
OPAKOWAŃ I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWYCH 

S.D. PACK PlAST INTER~ATIONAL 

ZATRUDNI: pack piast 

PRZEDSTAWICIELI . 
Producent wysokiej jakości 
betonowej kostki bru~owej 

HANDLOWYCH 
na teren Trójmiasta i okolic 

W okresie próbnym stała podstawa wynagrodzenia 
+prowizja. 

r6in,ch oleractl 

.wytenywane, 
tecllnolo1ii 

zadNNtnich WYMAGANIA: pełna dyspozycyjność, doświadczenie 
w akwizycji, samochód, telefon. 

Oferty: Gdańsk, Grunwaldzka 481 
tel. 52 12 81, 52 12 82 

.fimtiE~ 
Specjalistyczny hurt 

od 1956 r. 

przedstawi del 
handlowy 

producent6w 

oferuje: 
- płyty azbestowa 

-kauczukowe 
- szczeliwa, gumy, korki 

- tkaniny techniczne 

i ubraniowe 
- włókniny, filce, 
wykładziny 

- liny, sznury, worki 

Gdynia-Chylonia, 

ul. Krzywoustego 8 
telefon 23-10-46, 

fax 23-05-42 
telex 054399 

Nawi1żemy . 
WJPdlpraq, 
handlowi 

ze slclepa'!'I· 
20455 

299!9łtm 

Logika 
THERMOPLASTU' 

• otwieranie + wietrzenie tł 
zamykanie + deplo tł 
ti,ho + zdrowo tł 
łatwe mytie + pitkno tł 

Zadzwoń przyjdziemy ! 

Kalkulacja i pełn a oferta BEZPŁATNI E! , 
SPRZEDAZ WARSZAWA 40 52 0 5, 
----._ .... , 40 52 07 fax 40 52 90 

CZĘSTOCHOyYA 65 17 40 t e l./ fax 65 10 81 
GDANSK 47 20 39, 47 29 57 

tel./ fax 47 19 30 
ŁÓDŹ 36 08 48 te l./ fax 37 25 25 

KRAKÓW te l. /fax 22 16 23 
KATOW ICE tel./ fax 51 20 48 

POZNAŃ 78 34 16, 78 35 01 fax 78 35 37 
WROCŁAW 61 30 53 fax 61 82 71 

Profil e b 
e z za wa r t oś ci 

kadm u i b 
e z o ło w i u 

. 

KOSTKI 2T 

VOSTKI 2S 

KOSTKI 
PALETKI 

OBRZEtA, 

..c: 
u 
ro 
+-' 

ro 
+-' 
N 
V"l 

.:.,: 

.c: 
V 

.:.,: 

Q.J 
N 
V"l 

~ 
Q.J 

~ 

.c: 
u 
ro 
~ 

o 

ro 
c 

.:.,: 
o 

mm REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ· BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.hax.31-80-62, tel. 31·5D-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elblfg, tel. 32-50-80, 32·.,,,..,, 
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Str. ll 

::>"' "~ HURTOWNIA SZKtA 

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Jaśkowa Dolina 31 - il.· 

ZDZJSł:A W t.ĄDEl:EK 
GDAŃSK-ORUNIA, ul. JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 253 

39-0J-71 Baza. Transbudu' 
1. Pokrycia dachowe 

tel. 41-90-34 w. 20, tel./fax 41-96-52 
dystrybutor HUTY SZCZAKOWA I HUTY JAROSZOWIEC 

• blachodach6wka 
Aran.tacJa wn9'łrz i 

• sunty podwieszone mineralne, gipsowe I aluminiowe I 
... • łdalld kartonowOiJlpsowe I 
'. • roboty budowlane 

ottrvlt llkto; 
-okienne 
· zbrojone białe I kolorowe 
-hartowane 
• ornamentowe białe I kolorowe 

• dachówka bitumiczna 
2. Elewacje wini/owe - siding 
3. Systemy rynnowe 

Sopot Gdańsk Elbląg 

i I POSTAW NA CENĘ, ZACHODNIĄ JAKO$C I DO$WIADCZENIE I 
~'-~ Posiadamy referencje reno1'11()wanych firm niemieckich. )! - szk/am/owe oraz narzędzia szklarskie 

otwarle1·16 
sobotaB-14 

ul. Tatrzańska 19 
tel. 51-80-27 

ul. Siennicka 30/40 
tel. 31-14-19 

31-98-54 wew. 307 

ul. Hetmańska 26, pok. 20 
tel./fax 32-4CM7 

-- · ----·-··--·-Z91LA~ .................................................................... ························-·········,.. ..... 22738 poaladamy traneport własny 'Zi.783(2 

ODZIEŻ 
ROBOCZA 

KOLOROWE KOMBINEZONY- 1 

I UBRANIA ZE ZNAKIEM 
TWOJEJ FIRMY!!! 

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

(SUMW 
Gdańsk, ul. Narwicka 10 , tel. 43-12-27 

OFERUJEMY 
• Zawory kulowe NA VAL 

- Naczynia przeponowe "Ref/ex" 

- Włoskie zawory kulowe 

GDYNIA ul. SŁUPECKA 12 ( boczna od Warszawskiej) 
tel. 20-80-82 ~" Przy wlpuych llołclach tr1111sport bezpłatny. f': 

- Armaturę do instalacji sanitarnych 

- Otuliny termoizolacyjne 28469 

„t<kf "· . I 

1_8JfAT1~ 
•Aluminium System• 

' 

83b5CIBO 

GDAŃSK (baza WPRWiK), 
ul. Narwicka 17, tel. 430-081, -82 

p. Sozańska· 43-10-95, -96 p. Jagielski· w.49 
83-200 Elbląg, ul. Warszawska 128 

tel. 32-53-49 (baza GS) p. Henryk Grewenda 

TOWARZVSTWO GOSPODARCZE , najlepsze wyroby polskich hut. 
O BLACHY ·ocynkowane* 0,5 mm 

Okna 
jednoskrzydłowe 
Okna 
d\\uskrzydlowe 
Drzwi 
przesuwne 

-+ domki najtańsze w Trójmieście 
· w cenie 12.900 zł/kg+ 7% VAT 

·czarne* 1·2,5 mm 
- w cenie od 7.900 zł/kg+ 7% VAT 

-+ płatne w systemie ratalnym O STAL ZBROJENIOWA 08·018mm-wcenie 
od 6.700 zł/kg+ 7% VAT, walcówka 0 6 • 7.000 zł/kg+ 7% VAT 

O KĄTOWNIK gorącowalcowanyod25·45mm 
lub na kredyt Szkło 

antywłan1aniowc 

Szkło pancerne 
Szkło zespolone 
Szkło float 

Drzwi wahadłowe 
Ściany osłonowe 
Werandy 

-+ w Gdyni Wielkim Kacku, 
ul. Starodworcowa-Orna 

w cenie od 7.500 zł/kg+ 7% VAT 
O RURY STALOWE czarne I ocynkowane 

ze szwem, atestowane w cenach zVmb +%VAT 

Szkło bezpieczne 

-+ typ zabudowy - nowoczesna 
„wioska" całkowicie strzeżona 0 3/8" 

0 1/2" 
0 3/4" 
0 1" 

czarne ocynkowane 
od 7.100,· 

10.900,· 
13.500,-
20.900,· 
23.000,· 
27.200,· 
42.500,· 
48.900,· 
64.500,-
79.800,· 

18.500,· 
23.250,-
32.500,· 
40.500,-
46.600,· 
61.200,· 
55.200.· 
92.200,· 

% VAT 
7 
7 
7 

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

0 1 1/4" 
0 1 112" 
0 2· 

7 
7 
7 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 0 2 1/2" 
0 3" 

7 
7 

Dział Przeszkleń Alumininwyrh 
Gdnń•k, ul. Su<'ha 31 

o-

7 

" 4" 7 
" 5" Tel./fax 0-58 43-22-41 wew. 65, tl'I. 4:3-22-44 f ._ ________ .., __ ..,. ____ ~--~;....~;,,a 

13228 
0 6" 

105.600,· 
110.000.· 

7 ~ 
7 d: 

GDA,~SK GDYNIA 
WIELKI MŁYN SKWER 

BOX54 • łu·~O~~~!D~T~~I~L KOSCIUSZKJ 138 
31-84-42 w. 382 20-59-58 

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

GDAŃSK + DRZWI SUWANE DO SZAF PRUSZCZ GDAŃSKI 
'GilDIA' 
BOX 102 +ZABUDOWA WNĘK 

ul. CHOPINA 36 
82-20-71 w. 893 

GDAŃSK + DOWOLNE WYMIARY .PRZn07B 
EXTIWJOM TClEW 

ul BAżYŃSKJEGO 1 + NAJNIŻSZE CENY - RATY 11J.WĄSKA2 

52-04-19 ODPISZESZ TO OD PODATKU 
31-37-84 

ENERGOOSZCZĘDNYCH DOMÓW w technologii kanadyjskiej 
- mieszkalnych, rekreacyjnych i budynków indywidualnych 
- pawilonów handlowych, kiosków itp. 
PRZEBUDOWY DOMÓW I DACHÓW DREWNIANYCH 
LEKKICH SCIANEK DZIAŁOWYCH i suchych tynków 

WYSOKA JAKOSC - SZYBKIE TERMINY 

22637 

TYPOWĄ STOLARKĘ 

OKIENNĄ I DRZWIOWĄ 
produkcji "STOLBUDÓW" 
w Warszawie, Sokółce, 
Gorzowie i innych. 
Duży wybór, ciągła sprzedaż 
· również w soboty 
tel. 56-40-55 

tel. 53-12-50 13789,4/MM 

Magazyn fabryczny 
producentów z Niemiec Zach. 

~K.G. jest w sprzedaży 
O /J!J@Wt'A IK@fl.tg/K(r:.J)t!J. 'i/t'AIJ>W @@ !Mt'All.@Wt'AIJ!J!Jt'A ({fJv'AIJ!JOO!f~ 
O IK!l.W!E @© 'i/t'AIPW O fl@(JJJ[g fM[g!IJfl.@W[g 

Odbiorców detalicznych i hurtowników serdecznie zapraszamy 
MAGAZYN FABRYCZNY, GDAŃSK, ARKOŃSKA 2 

tel. 52-12-58 w. 56, telJfax 52-<>9-24 
Sklepy: ARKOŃSKA 2, GDAŃSK-PRZYMORZE 

WITA STWOSZA 16Ą GDAŃSK-OLIWA 

FIRMA OK OS.A. 
POLECA 

OKNA, DRZWI i ROLETY Z PCV 
z profili firmy THYSSEN 

z okuciami firmy WINKHAUS 
(posiadamy atesty ITB i PZH) 

• POMIAR MONTA! SERWIS • 

14162 

GDAŃSK, UL. GRUNWALDZKA 76/78 
TEL. 41-12-31 wew. 344 

(nad dawną Modą Polską) ATRAKCYJNE CENY 96411 

PHU ''HAND-BUD" Gdańsk, ul. Obr. Westerplatte 25, tel. 52-00-82 

GLAZURA-TERAKOTA 
JASIENICA - ceny fabryczne - w naszych składach: 
· Gdańsk, ul. Jedności Robotniczej 3, tel. 39-03-33 
- Gdynia, ul. Pucka 28, tel. 23-35-21 wewn. 51 

Ponadto polecamy: cement, wapno, gips budowlany, wełnę mineralną, styropian, 
cegłę, pustaki, papę, lepik, drzwi, listwy ozdobne do glazury, klej do glazury i 

terakoty, płytki elewacyjne, folia budowlana, siatka rabitza, ościeznice. 
Czynne od 7.30 do 17.00, w soboty do 13.00. 

Dla sklepów upusty. 242'>4 

.:;0~' ., • .=1n. · ·· • ., • aerw1a , , 
~ponad 300 ~łzow~ych łnwes~~ bla. u~ze~I EIM~N N 
•~~.·kan. I _c.o. z polietylenu oraz ogrzewanie podrogowe' REHAU 
• zbiorniki paliwa, armatura ciepłownicza, kominy - ; 

«1tiii!lil1$iM-lililM:i·;tifflitlł 
~ 0 

MEIR®N 
80-389 GDAŃSK '-.._/ 

p Rz V Mo Rz E J;li'' A li l(OJ tah""f t~il UL ŚLĄSKA 66 ~ ~ r 
TEL. 53-47-15 (J (;ł,i/(fJ 
PN-PT 8.00-15-00 ~ 'd 

#owoić ~?s~R~,1~~~~~w~~!t, 
4973 

~ PHUP 

I"" SZYNGOPOL 
MISZEWO kl Żukowa tel./fax 81-74-73 

UWAGA ~ NOWOŚĆ 
-O 

OFERUJE w sprzedaży 
i montdu: tpapyzgnewalneimport. ' . (,,-;):. 

• dachówl..ę bitum. Canada Już od t 4ó tys. zl/m1 bezpośrednio u Klienta 
• rynny, rury spustowe z aluminium, na maszynach USA ~ 

• obróbki blacharsk.ie z aluminium, rynny i rury spustowe , _ 
• okladzlnę elewacyjną • SIDING aluminiowe w 3 kolorach 

• blachodacbówkę I blachy trapezowe O dowolnei dlugości 
szwedzkie f-m BORGA ' 2936/RW 

2 sierpnia 1994 
I 

DECEMA sp. z o.o. 
OFERUJE PO CENACH PRODUCENTA 

erzoi]iflyj 

• Papy asfaltowe • Lepik • Dysperbit 

PONADTO: • Farby akrylowe • Cement, • Wapno 
• Materiały uszczelniające, izolacyjne 
• Siatki ogrodzeniowe ocynkowane, powlekane PCV 

Okna, drzwi, witryny 
PCV 

panorama 
Produkcja, sprzedaż, montaż 

niskie ceny 
11ENERPOL11 

Sopot Gdańsk Elbląg 
ul. Tatrzańska 19 ul. Siennicka 30/40 ul. Hetmańska 26, pok. 20 

tel. 51-80-27 tel. 31-14-19 tel./fax 32-40-67 
31-98-54 wew. 307 Z1'7&ll l 

©frr~& O 0ITł8WO 
Zakład Stolarki Budowlanej Wołomin 

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

ODWODNIENIA LINIOWE 43-0(}.58 

J MEBLE BIUROWE 
A 
G 
A 

PPH"JAGA" 

~ Krzesła biurowe 
~ Fotele obrotowe 

ul. Grunwald.z.ka 139 tel. 41-43-54 

CENY 
PROMOCYJNI' 

Gdańsk-Wrzeszcz 41-00-01 w. 282 

PPHiU "MIRMAG" 
ul. GRUNWALDZKA 62 
83-000 PRUSZa GD. 
tel. 82-33-76 

AUTORVZOWANY DEALER 
FIRMY 

.unłANSMAG·BELET" 

OFERUJE: 
WÓZKI MAGAZYNOWE: 
PALETOWE PODNOŚNIKOWE 

PLATFORMOWE 
SPEOALISTYQNE: 
DO BUTLI SKRZYNEK BEaEK 
WORKÓW SCHODOŁAZY 

TAaKI 

REGAŁY I POJEMNIKI 
ZESTAWY KOŁOWE I KOłA 
PASY SPINAJĄCE 
DO MOCOWANIA 
ŁADUNKÓW 
TAŚMY I NAPINAaE 

DO PAKOWANIA 
ZAWIESIA I STROPY 

UDZIELAMY GWARANO! 
ORAZ PROWADZIMY 

SERWIS 
NAPRAWa.Y 

WÓZKÓW 
PALETOWYCH 

ES-BUD 
Gdynia-Orłowo 

ul. Limbowa 31 a 

tel./fax 22-35-14 

ERU 

-podłoga o fakturze naturalnego 
drc„rna w szerokiej 
gamie kolorów 

• Szwedzkie i Fiflskie 
pokrycia dachowe 
- blachodachówka 
''ELIT' i ''WVALDI" 

-blacha trapezowa 
- Ofj11nowanie PCV 

• Olma, drzwi i rolety PCV 
firmy KrllfPln& 

• Elewacje winylowe 
typu SIDING 

mm REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ· BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.Hax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08•32; Elbląg, tel. 32_50-SO, 32•70-94 
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opakowania 
hurt-detal • 

Worki HDPE 
22 X 26 - 44 000 
22 X 35 - 56 000 
26 X 35 - 65 000 
Reklamówki 

Folie Nac.1 nia 
r1efzcz artyzantow o, 

! teł. 41 ·52~82 

INWACO 

ZA WORY KULOWE 
firmy NA V AL I ORAS 

Gdynia, ul. Cylkowskiego 40 tel 22-40-73 

Punkty spnedaiy : 
Gdańsk 
ul. (hmieloo 74/76 

1111.31-14-97 
1111.31-23-94 
tel4 I-l 9-34 

OOCNA 
DRZWI · 
IWITRVNY 
ZPCY 

OKF MIKOł:.OW • 
IIURO HANDLOWE 
GD~ UL lmilA 4ł8 
TEL/FAX 31·38-BD 

rr======================="===================================-~' B 
_,._r.-!~~ ~ GEORGFISCHER+G-

~CF"" ' · '--.c. ,. ,,- '' American Bu,Iding ProduC"ts 4A' (SZWA.JC,AR1Af 
i.: O ,-, . ;;. . Autoryzowany dealer 

'7 -1-ł-d U łu OFERWEMY PEŁEN 
. ' '- L..i1Ali1 s gowerHandlo~ AR~~ ASORTYMENT RUR I ARMATURY 

uL Nowoliprn 28 A, 80-131 Gdaruk, tel. (05~) 32-37-54, te!Jfi (058J 32-99-23 DO BUDOWY I REMONTÓW . 
Poleca w sorzedażv i montażu: t-lUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH 

- - - - z polietylenu (PE) 
- stalowe pokryc•a dach0w0 z polichlorku winylu (PCV} 
- rynny c1i,g'"· rury c-~ t tr,we a um1niowe 
- dachówki b1turr 'l. V WAGA" MOLTI/JOINT 
- okładz1ny elt-wacyJnę VN'rLOWE - SIDING Rewelacyjny system remontowy 
-~~e ~ 

r- ---------------------------------------, 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO· HANDLOWO · USŁCGO\\ E 

,AL OM" Gdańsk-Orunia ul Równa !9/21.tel :'i-I.to fll \\~w „,10 

ŚWIADCZYJlSŁUOLW _ZAKRESIE 
,I t lsJ..i a/urrumowej z protili krajowych anodov,anych I lakicrov. pvch 
./drz11,1, ul..na ' 
./IUl!)D.~ '. 1.awO \Ct'l!\ 

/. ·i:inA1 dzialcH . \ due ~~~onatne 
• ./ Jl{( /Jp_, a\iz.~c1t. \ so \ 
I Stft>\..ll te . Jestem podatnikiem VAT 

·---------------------------------------~ 

ODUCENT: Firma 
18-400 lornża. ul. Spokojna 210, 

TERRAZYT 
tel./fa)( 16-41-41, 
1 6 G5 65. 16-03-00 

poleca: 

OKNA, DRZWI . 
11 WITRYNY 
Z PCV I ALUMINIUM 

Prod1kcj1 O/WU IM MjllOWS.Zej U$tri.łc
,i,j ttcł110log1i. 
'to/arii tn,ot,a i u ulflÓWieflił, r, rDŻ
yd ks.rułbcł i koloracłt. 
~,miaif ujwyż~ jakość i sp«jablt 
e11 u bit4c, uzoa budottfu,. 
1prasz11111 do wspólpflc, i,westoró11, 
,111d/or,có11, bi,ra projdt1111 ,r11 
4llitrfflr illdywidulnyd 

Z _A_~ ó W I E N I A I S P R Z E D A Ż .. 
Przedstawicielstwo Handlowe • Terrazyt" 

Gdańsk. ul. Grunwaldzka 139 
p. li, pokój 55, tel. 41--00-01 wew 258 

od 8.00 • 16.00 "" , B2 

PROMOCJA 
Polecamy po konkurency;riych cenachl 

- Na<7robk , -, rrwP plyy 9ranirowP 
C,c I nk1 wkł ( y L>1 •ty, korr 1m• ,, 

Mdrm<,-y c "k ł\ ~ 

Mdrrnt • 
Tc razyt ( :10 mtrys,u) 

- G,ys dekor v J O k,:i wnreczd) _ 
Rewe1~,cvir"11 ą zł.i,: k.:rrnową do nawo llE L 

Dzięki ~ladc:,węJ ilmo metal, ciężkich mączka może być uznana 
za ekologoeznie czystą [atest). • • 

.:2'.AI ~;.::..Ą~.::2:A/ ,?/')!!' 

Gdynia, Hutnicza I O (Teren GPBP - Dział Prefabrykacji Betonu I tel. 23-35-41 

9625 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANO·INSTALACY JNE 

SOPOT, GRUNWALDZKA 12, TEL./FAX 51-11-07 

PCV 
wg niemieckiego systemu VEKA 

ALUMINIUM 
wg belgijskiego systemu ~1' f._ł~!'.I)!.':!;~~ 

I GDYNIA. ul. PRZEMYSŁOWA 9J1;udynek tog/a) 
, 29-73-69 . 

"B' 23-00-54 wew. 34 

c 
o 
M 
p 
L 
E 
X 

GM32668B 

32121 

~~---~- ~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ....... ~ 

® BOSCH 
71uzki:ta.. .. 

CEL A 
@HITACHI 

O elektronarzędzia i akcesoria 
* beste, . ~pawarki, migomaty 

rei · znak~mite tsrcz.e do cięci~ i szlifowania . 
1 ~ EO.~NYi inne~ do obróbki stą[i aieąlzęrfJfch. 
~-szwedzkie narzędzia ręczne, wiertta, pity. 

~ - wiertta I pity. 

~ • wiertta, wiertta SDS. 

~tmCID: . opalarki, klejarki 

łliiilil• · wiertta koronowe 

NAJNIŻSZE_CENY • HU.BI • CENY PRODUCENIA 
- Dla stałych odbiorców atrakcyjne warunki I prolesjonalnestojaki 

ekspozycyjne 
RATY, LEASING, SERVICE 

V I B EX Gdańsk-Oliwa, Bażyńskiego 32 
tel./lax 52-43-51, 8.00 - 16.00 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM 

o"Feru.Je: 
AP{ ASFALTOW'1 WIERZCHNIEGO KRYCIA - 8 800 zl;m2 

APĘ ASFAL.TOW'1 IZOLACYJN'1·5400 zł/nr 
f PIK ASFAL.TOWY - 3 200 - 3 500 zl/lql 
rYROPIAN - 543 OOO zl/m• . . . 
Tl'SPERBIT • 8 500 zf/k/l - rewelacyjny, stosowany na z·mno. wydaJny, n1eszkodl1wy 

(posiadający atest PIH) srodek do. 
,.. pokrywania i konserwacji tradycyjnych pokryć O d 1. dachowych i obróbek blacharskich o cen o ,czarny 
..- gruntowania podłoża . 7% podatku VAT 
..- przyklejania pf'ytek parkietowych 

PUNKTY FABRYCZNE 
CEMA Gd~ ,sk, ut. Sandomierska 46, tel. 31-31-15 

Gd}11ia, ut Śląska 130, tel. 21-68-46 w. 239 

GŃSKA CENTRAL4 MA1ERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
Gdańsk, ul. Mostek 218, tel, 31-92·64 
Gdynia, ul. Po/nocna 10, tel. 23-68-10, 23-68-42 
Elbląg, ut. Mazurska 15, tel. (0-50) 34-24-61 

ZlIT Sierakowice, ut. Okrężna 10, tel. 816-498 

POI.AXJOP Lębofl<, ut. P;onierow 14, tel. 621-703, 621-737 

LEVINO TRADE Lębork, ut. Kossaka 23, tel. (0-59) 623-108 

ATOS Gd.-Kokoszki, ul, Kartuska 482, tel. 475-672 

MfTAUBYT Białystok, ul. Płazowa 37. tel. (0-85) 411-217, 413-207 

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBiORS7WO ROBÓT DROGOWYCH 
Pruszcz Gdański, ut Sikorskiego 2. tel. 82·22-61 w. 17, 30, 5.J 

20966 

EE ODLEWNIA ŻELIWA CIĄGLIWEGO 
I WYIWÓRNIA tĄCZNIKÓW • ZAWIERCIE 

1886 ZAWIERCIE ul. Leśna 10, tel. {0376) 21291, fax (0376) 22431, tlx 0312298 

Największy w Polsce prod~c:nt i e_!<sporter 11 11 u 600 asortymentów łączmkow O~ .1 Cl, od 1/4. do 4 
a odlewów masz)'Tlowych na zamowterne 
Zaprasza do zakupó~ w CENACH FABRYCZNYCH 
u przedstawiciela regionalnego: 

PHU TOMBUD 
BIURO HANDLOWE: GDYNIA UL AFRODYTY 15 tel./fax 21-44-24 

tlx 54508 
HURTOWNIE: 
1) GDAŃSK UL. MARYNARKI POLSKIEJ 71 tel 43-09-.29 

2; GDYNIA UL HUTNICZA 18 tel. 23-31 21 
3) PRUSZCZ GDAŃSKI UL GRUNWALDZKA 62 tel. 82-22-16 

WPROWADZAMY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W/G ISO 9002 

I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI ® 

f!JDW1NOROOM 

ARIYKUŁYlNSTALACYJ.NO 
-SANITARNE . 

- wanny, zlewozmywaki, umywalki, 
miski ustępowe 

• rury i kształtki PCV, 
PE WAVIN METALPLAST · Buk 

- grzejniki żeliwne i ekrany zagrzejnikowe 

Sp. z o.o. w GDAŃSKU 
80-309 Gdańsk-Oliwa, ul. Grunwaldzka 491 

Dział Opału tel. 52-05-59 
Dział Mat. Bud. tel. 52-31·11 

OFERUJE 
MATERIAŁY BUDOWLANE 
RENOMOWANYCH FIRM 

- cement, wapno, gips 
• ścienne, pokryciowe, izolacyjne 
- stolarkę budowlaną otworową 
STOLBUD SOKÓŁKA 

- płyty gipsowo-kartonowe, 
sufity podwieszane NIDA GIPS 

w.YBO.BY HUTNICTWA ŻELAZA 
ARTYKUŁY OPAŁOWE -w GIEL ' KOKS, MIAŁ 

DR~ OETKER = ŚRODK~ ODŻVVVCZE 
G ci arńs~<-Oijwa 

. poszukuje kandydata na stanowisko kierownika magazynu. 

Wymagania: 

-.5 lat praktyki na w/w stanowisku, 
- obsługa PC, 
- wiek do 3 5 lat, 
- dyspozycyj n ość, 
- umiejętność kierowania zespołem. 

List motywacyjny C. V. ze zdjęciem prosimy przesłać pod 
adres: Dr. Oetker-środki Odżywcze 80-339 Gdańsk-Oliwal 
ul. Dickmana 14/15. 

33353 
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I 
sprzęt malarski, farby • 
· ···· lakiery„ impregnaty ~ 

emulsje: 1 

gładkie , fakturowe: ~ 
zewnętrzne, wewnętrzne • 

firm: 1 

XYLADECOR, BONDEX, ~ 
NOBILES, POLFARB ~ 

armatura łazienkowa • 
,. i kuchenna firmy ~ 

KLUDl1 
kabiny natryskowe ~ 

' wanny„ zlewy,, • 
karnisze kolorowe, szyny: ~ 

1, 2 , 3 biegowe, 1 

tapety:~ 
ekskluzywne angielskie:• 

• JOHN WILMAN, COLOROOL ~ 
kleje do tapet i glazury , 

• . MET,YL~N, cę:RES!T, ~I.'-7~.;:; ~ . . . ' -
HURT GDAŃSK,OLIWA, ul. Słowiańska 23 ~ 

tel,/fax 52·16·52 1 

kom 0·90502675 • 

SKLEPY FIRMOWE ~ 
• GDAŃSK ul. Jedności Robotniczej 369 ~ 

Gd- Oliwa ul. Słowiańska róg Bora Komorowskiego ~ 
• , . ł' Y. ł' Y, ' ~ 

a , POMIESZCZEŃ BIUROWO MAGAZYNOWYCH .·· :; 

O t.ĄCZNEJ POWIERZCHNI OD 200 M' 1:, 
&-_._ ORAZ POWIERZCHNI SKLEPOWYCH :,:f" ~ 

-.. W ATRAKCYJNYCH PUNKTACH TRÓJMIASTA· 

~~~~~~C~PO_WYŻEJ ~~: 1-------·----~ 
• Kleje do glazury i terakoty 
e Spoiny białe i kolorowe 
• Masy samopoziomujące 
• Tynki mineralne strukturalne 
• Zaprawy wodoszczelne 
• Gipsy i szpachlówki 
• Farby mineralne 
• Spoiwa do kotwienia maszyn 
• Siatka do dociepleń 
• Klej do styropianu 
• Cementy szybkowiążące 
PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA· HURTOWNIA: 
GDAŃSK, UL. ŁOSTOWICKA LEŻNO 
(w,azd p,zez stację CPN) . UL. MAJKOWSKIEGO 4 
TEL KOU. 0-90503119 ,He~eJ: TEL./FAX 81-87·81 

Przed Sądem Rejonowym w Gdyni Wydziałem 
I Cywilnym w sprawie INs 792/94/W toczy się 
postępowanie z wniosku Gminy Gdyn ia 
o stwierdzenie nabycia spadku po Tekli Bu
cholz ur. dnia 22.09.1899 r. w Dobrzycy córki 
Jana i Magdaleny z d. Zmyślonej zmartej dnia 
1.08.1981 r. w Poznaniu oraz po Wojciechu 
Bucholz ur . 13.04.1897 r. w Kłecku pow. Po
znań syna Kornela i Teodozji zmarłego dnia 
4.03.1965 r. w Poznaniu ostatnio stale zamie
szkałego w Poznaniu . 
W skład spadku po obu spadkobiercach 
wchodzi nieruchomość położona w G dyni 
przy ul. Bema 5 - działka nr 111. Wzywa się 
wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby 
w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się ni
niejszego ogłoszenia zgłosil i się do Sądu Re
jonowego w Gdyni Wydz i ału I Cywilnego 
i udowodni li swoje prawa do spadku, gdyż 
w przec iwnym raz ie mogą być pominięc i 

w postanowieniu o stw ie rdzeniu nabycia 
spadku . 

R-1445 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

83-200 STAROGARD GDMJSKI, 
ul. Droga Owidzka 3 

Tel. (069) 22&-33 

---Tel./Fax 225-8 

Oferuje tanie usługi 
w zakresie: 

- przewóz ładunków w ruchu 
międzynarodowych 
pojazdy o ładowności 18-24t, (karnety TIR, 
ubezpieczenie ładunków), 

- usługi spedycyjne w ruchu 
międzynarodowym, 

- poszukujemy solidnych 
eksporterów i importerów 
ładunków do i z Europy Zachodniej. 

szczególnie preferowane prz~z 
nas kierunki usług to: 

Niemcy; Szwajcaria; Włochy; 
Benelux; Francja; 
Wielka Brytania. 

Żapraaaamg do 6>apółprac:s-
27510 

mr 
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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"NAUCZVClELKĘ-(A) do intensywnej, indywidual
nej nauki angielskiego, zatrurn~ natychmiast Zgto
szenia osobiste 2.08.94, 16.00 · 18.00, Sopot. aleja 
Nief.ooległości 739 A po 16.00 

34756 
!ł'' 

47-11-56 w. 314. Prawo jazdy i doświadczenie, Wf· 
kształcenie średnie, zatrudnię 

24875 

51-12:35 MŁODZlEZ petnolt;tnią do pracy przyJ~t. 
51-65-70 JUZ nie musisz wyjeżdżać za grani· 
cę · w Trójmieście też zarobisz 

2787812 

41-65·33 -300 OOO,- dziennre 
71663 

DŹWIGOWY z własnym 
dźwigiem 23-12-62 

33553 

KAFELKARZY. 52-51-33 
34779 

LITERY · miesięcznik kulturalno-polityczny za
trudni agentów reklamy, 31-16-65 

72049 

PRACA zatrudnimy Panią do pracy w hurtowni 
Riccoli Przymorze, al. Rzeczpospolitej 4 a, godz. 
16.00-18.00 

21598 

PRACA stała oo zaraz, Elb~g 343-303 
30470 

SUPER ptaca dla akwizytorów 
i akwizytorek z praktyką. Tel. 41-03-06, 
41-49-19,wew.22, 20-30-98, 9.00-17.00 

34766 

AGENCJA reklamowa zatrudni reprezentanta odpo· 
wiedzialnego za kontakty z kientami w zakresie re
klamy i peigrafii. Ptaca pcdslawowa + prowizja. Tel. 
32-63-12 (10.00-14.00). 

34793 

AGENCJA zalrudni pracowników do windykatji na
leżności przedsiębiorstwa oraz kierownika lombardu 
'Wibatur', Miszewskiego 12. 41-37-13 

75M2 

AGENTÓW ubezpieczeniowych, 47-99-79 
75310 

AKWIZYTORÓW artykułów spożywczych. Spo1kania 
• kawiarnia Grand Hotelu, Sopot, rodziennie, godz. 
20 OO do 2 sierpnia. Hasło: Mini· Coffee R 

1429 

ATRAKCYJNA praca· zadzwoń, 51-07-24 
31519 

A TRAKCYJNA praca 500 OOO,- dziennie, 43-28-60 
, 71301 

ATRAKCYJNA praca, 43-77-02 
34619 

ATRAKCYJNA współpraca, duży zysk, 43-72-52; 43-
n-02 

3461911 

CIEKAWA praca, wysokie zarobki, również dla sru
dentów, 51· 10-38 do 18.00 

30373 

DO szlrrowania bursztynu przyjmę, 53-03-22 
72484 

DO sprzedaży perlum osoby o dobrej prezencji. 
Zgłoszenia -51 · 70-93 

76447 

DOŚWIADCZONEGO blacharza samocho· 
dowego ze znajomością ram prostowniczych, 23-42-
46 po 17.00 

33105 

DYREKCJA Ili Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, 
ul. Legionów 27 zatrudni od 1 września 1994 r. nau
czycieli: języka angielskiego, języka niemieckiego, 
~zyka francusitjego. 

R-1325 

EKSPEDIENTKI do sk1€pu spcżywczego zatrudnię, 
tel. 20-17-57, 22-35-70 

33659 

FIRMA dekarska zatrudni od zaraz na siale pracow
nika na stanowisku majstra, oraz dwóch dekarzy do 
111-0ntażu blachodachówitj. Tel. 51-07-94, w godz. 
10.00 -18.00. Ważne do 3 lipca 

33652 

FIRMA poszuk~e doświadczonej sekretarki oraz ka· 
sjei1li ze znajomością podstaw księgowości. Tel. 32-
63-21 

33376 

FIRMA Almir zatrudni młode, energiczne osoby 
w dziale reklamy. Kontakt tel. 41-32-78179 w. ~;

85 

JANPOL zatrudni ~erowcę kat C. mechanika samo
chodoweg:i z umiejętnością spawania elei<:trycznego 
i gazowego, pracownika fizycznego. Zgłoszenia 
w godz. 15.00 · 17.00, pod adresem· Jankowo 16, 
lub tel. 82-B~t w. 26 

71968 

KUCHARZA zatrudnię, Sopol, N1epodleglości ~~~n 

KURS agenta ochrony osób i mienia · konwojenta 
z bronią. Agenqa "Comandos", 41-03-06, 41-49-19, 
w. 22, 9.00 -17.00 lub 20-30-98 

347B5 

KWALIFIKOWANYCH kasjerów bile!ów lotniczych 
z numerem identyfikacyjnym IAT .A. Wyso~e wyna
grodzenie. Kandydatów na kasjerów z posiadaną 
znajomością obsługi komputerowej do przeszkole
nia. Dla zamiejscowych zakwaterowanie. Biuro 
Podróży .Glob' Gdynia. Władysława IVl33, tel. 20-
84-13 

19638 

LUBISZ dobrą muzykę, szybkie sa111-0chody - za
dzwoń, 29-01 ·34 

65967 

MAGAZVNIERA do hurtowni z kat. B, C, 1el. 39-41-
64 

34878 

MAGISTRÓW farmacji zatrudnię. Ap1eka 'Przy Ratu
szu', Koszalin, Rynek Staromiejs~ 5, tel. 0-94/425-
078 

R-1449 

NIEPEŁNOSPRAWNI, grafika komputerowa, 41-53· 
47 

33337 

ODPOWIEDNIE predyspozycJe i pracowilość są 
u nas gwarancją wysokich zarobków, 22-48·50 do 
1800 

33624 

POSZUKUJEMY prawnika do pracy w bilJrze obrolu 
nieruchomościami. Zgłoszenia cl:J 31 sierpnia ul. Dłu
ga 76 pok. 301 w godz. 9.00-1700. 

POSZUKUJĘ opiekunki do matego dziecka, 374-
664. 

19297 

POSZUKUJĘ o~ekun~ do dziecka, tel. B2·37·)Jl
422 

POSZUKUJĘ lek1ora do jęz. amerykańskiego, tel. 
41-09-71 

71171 

PRACA stała · 4 mln, Piastowska 92!1l, 1eren przed
szkola 

33355 

PRACA· warunek wiek do 30 lat. 224-850 do 18 OO 
33623 

PRACA, 51-10-38 do 18.00 
3037314 

PRACOWNIKA i oborowego zatrudni Piotr Wendk, 
Borcz. Płaca 2,5 • 3 mln plus nocleg i wyżywienie. 
Tel. 84-14-t 7. Do1azd Zukowo • Kościerzyna 

72481 

PROFESJONALNYCH dystrybutorów zalrudnię, 32-
94-27 do 15.00 

7204511 

PRZYJMĘ murarzy, tynkarzy, Rumia. ul. Kościuszki 
47 po 19.00 

n041 

SKLEP fir111-0wy Pierre Cardin. zatrudni 
sprzedawczynie - ma1ura, 41-40-36 w. 134, 11.00 . 
19.00 

75719 

SKLEP spożywczy zatrudni wykwalifikowane ekspe
lientki. 31-24-37 

32937 

SKŁAD Maleriatów Budowlanych zatrudni pracowni
ków magazynowych, tel. 43-15-70 

SPóŁDZIELNIA Pracy "Portowianka" w Gdańsku, ul. 
Narwicka 11, tel. 43-05-44 zatrudni: szwaczki oraz 
osobę z wykształceniem odzieżowym do przeszywa
nia wzorów 

~791 

SZPACHLA.AZY, 22-46-65 
n046 

ŚLUSARZV · spawaczy zalrudnię, tel. 23-87 -88 
73374 

TROSKLIWĄ o~ekunkę do dzieci od sierpnid, 374-
309 

76638 

TYNKARZV przyjmę, tynkowanie mechaniczne. 57-
34-43 po 17.00 

UWAŻASZ, że Twoje marzenia są nierealne, za
dzwoń, a pomożemy Ci je zrealizować. 41-70-08 

1456612 

W LO na~zyciel wykładających po niemiecku. 20· 
18-38 ' 

73377 

WAKACYJNA praca 400 000.- dziennie, 43·2fJo~
11 

WYDAWNICTWO zatrudni osoby z doświadczeniem 
w akwizycji na stanowiska menedżerskie. Tel. (0-12) 
22-21-76, godz.12.00 -17.00 

R 1434 

WYKWALIFIKOWANYCH pracowników w srebrze, 
56-79-70 

34768 

YORK zatrudni nowych pracowników. 290-134
65968 

ZAKŁAD mleczarski zatrudni kierowców z kat. C. 
Wymagania: umiejętność wypełniania dokumentów 
oraz sprzedaży towarów, tel. 21-74-31 do 15.00 

33631 

ZAKŁAD murarski przyjmie uczniów, Reda. ul. Jodło
wa 21, 78·33·75po 20.00 

73372 

ZAROBEK zależy od Ciebie, 8.00 -17.00 51·2J;~
2 

ZATRUDNIĘ na s1atku mechanika min. Ili klasy ze 
znajomością angielskiego. Wiadomość: Gdynia, Ro
manowskiego 36/C m 1 O 

n043 

ZA TRUDNIĘ ekspedientkę sklep nasienno - pa
smanteryjny, Gdańsk. ul. Lawendowa 2 

75718 

ZATRUDNIĘ sto~rza. montera schodów, Wrzeszcz, 
Batorego 12 

71673 

ZATRUDNIMY monterów kacluba. spawaczy. 43-
10-79 

33361 

ZATRUDNIMY kasjerkę z praktytą w banku. Tel. 41-
34-74 

71471 

ZLECĘ wykonanie komp!. instalacji hydraulicznej 
w domtu PUB 21-60-21 w. 300. 

33620 

<; Poszukuję pracy 
OPl~KA, gosP-odynie1. sprzą. 
tanie, tel. 31·48-:,2+56, 
wew. 136 

72040 

OPIEKA nad dziećmi· Age~cja -41-20-10 
68938 

EMERYT. 1elefon, samochód, innej niż akwizycja, 
1el. 53-86-60. 

71362 

KIEROWCA· mechanik kat A, B, C, D, Ez paSZ?Jf· 
Iem, św. kwalifikacyjnym, 16-letnia praktyka, poszu
kuje pracy, tel. 25-43-49 

73273 

KSIĘGOWY podejmie pracę na prł etatu, 48-27-27, 
48-34-66 

72359 

YOUNG, Female, Computers. Polish, German, 
School and Worked in Canada, 56-37-14 

711~ 

ZESPÓi: muzyczny, 82-32-93 
74803 

fEJNIERUCHO~IOSCI] 
,xc \y Sprzedaż M\ !\ 
·LEX mieszkania -domy -dziatki, tel. 22-45· 
50. 20-61-45. Codziennie do 18.00 

31928 

112 BLILNIAKA. Kamienna Góra, niedrogo -Cen. 
trum Nieruchomości. 21 -79-71 

65898 

20-71-96 -TABOR Gdynia. Starowiejska 14 -
mieszkaniah~mykklk~le użytl(owe - codzienne dy· 
żury arc 1te tow 

32161 

41-90-31_,,KORPORACJA Strzel· 
czykow" 

66600 

APEKS - 4702-22. Gdańsk-Wrzeszcz. ul. Ma-
tejki 6, 8.00 -18.00, sooota 9.00 -1300 

33072 

CIC oleruje mieszkania i domy szeregowe z gara
żami (40-130 mkw.). Atrakcyjne lokalizac~. 20-79-
51 , 22-35-82. Gdynia, ul. Chwaszczyńska 50 

28446 

HO ME Agencja Obrotu Nieruchomościami, 
obsługa prawna, wyceny, geodezja. projeklowa
nie. Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82, 41-29-64, 
Gdańsl\, ul. Elżbietańska 10111 

31073 

CHWASZCZVNO ?eczarkarnię sprzedam. 23~~1 

CIEKAWĄ dziatkę bucl:Jwlaną, 31-22-36 
1041211 

DĄBROWA segment ~lnie sprzedam, 23-06-1 J
3646 

DOM 10 km od Lęborka, maszyny lartaczne, ciągnik 
385 + 2 przyczepy wywrotki 0-50 - tanio, (0·59) 61 · 
12-10. 

19538 

DOM w Sopocie, 51-00-58 wieczorem 
72371 

DOM z telefonem ponad 400 m kw, sprzedam, wy
dzierżawię, tel. 53-70-14 

72363 

DOMEK letniskowy nad morzem sprzedam, 23-06-
11. 

33647 

DOMEK Chwaszczyno, tel. 20-72-91 
noo2 

DOMKI drewniane, ocieplane, 53-18-88, 57-71-03 
28968 

DZIAŁKA bud. 1750 m kw„ przylegająca do jeziora 
w Sttnie, tel. 46-02-72, od godz. 11.00 • 19 OO nm 

DZIAŁKĘ budo\\1aną Straszyn. 56-32-08 
59174 

DZIAŁKĘ BO arów przy Jedności Robolniczej, 
Gdańsk-Orunia · sprzedam, 0511/864-92 

7168!1 

DZIAŁKI budowlane tanio. Rumia, ul. Dębogórska 71 
71682 

GDYNIA- Karwiny, alrakcyjne dziatki sprzedam, 20-
98-93 

31196 

GOSPODARSTWO rolne 1 O ha lub tylko zabudowa
nia w malowniczo położonej m1eiscowości le1nisko
WeJ. Wiadomość: Gertruda Marcińska. Kamienica 
Młyn, poczta Kamienica Królewsla, WOJ. gdańs7~~1 
KOMFORTOWY skrajny segment, dwa garaże, Oso
wa, sprzedam, 52-76-86 

;oosz 

KOMFORTOWY dom nad jeziorem - Borkowo, 52· 
26-17 

76541 

OKAZJA - 15 ha rozpoczęta budowa z Gdańska 28 
km, 82-83· 79 

723419 

REDA, Rumia, Wejherowo· cl:Jmy, działki, 78-33-90 
nosa 

SPRZEDAM działkę og rodniczo-rekreacyj ną 
w Ogródku Działkowym 'Cegiełka' Bysewo. Działka 
wyposażona -domek 20 m kw., drzewka owocowe, 
krzewy, woda i elek1ryczność , lel. 56-27-09 

72421 

SPRZEDAM działką rekreacy1ną, uzDrojoną 660 

-
""'AUTO·SZYBY, Przymorze, Czarny 
Dwór 1 o. 53-49-98 

'"AUTO • SZYBY • Jaan. Nowe, 
niższe ceny. Sprzedaż - monlaż. Y,rzeszcz, 
41-49-92, Kościuszki B, Orunia. 39-02-20+29 
wew. 230, Joedności Robotniczej 223 (Elkor). 
Gdynia. 20-49-77, Kapitańska 4 

33081 

m w Kłodn ie nad Mauszem, tel. 23-53-41. Cena . •AUTO-HAK, tel. 31-40-50 • 
atrakcyjna 

n041 

SPRZEDAM pawilon w Pruszczu, 82-23-00 po 19 OO 
71180 

SPRZEDAM dom z warsztatem, stan surowy, tele
fon, kanalizacj<L wooa. prąd podłączony, lei. 20-16-
97 

73401 

SPRZEDAM dom w Chwaszczynie, stan surowy za
daszony, tel. 20-22-75 

73258 

SPRZEDAM lub wydzierżawię lokal w centrum Sta
rogardu Gdańskiego, tel. 39-05-28 

34755 

SPRZEDAM gospodarstwo rolne 8 ha, z zabudowa
niami. Jaroszewy, poczta Pogódki, Aszyk 

71469 

WIERZVCIELI łirmy CIC Gdynia proszę o koniaki 
w celu podjęcia wspólnych kroków prawnych. Tel. 
248-962 I 

32170 

WYDZIERZAWIĘ ~ac na ozlalalność Chwaszczyno, 
tel. 52-83-21 

65982 

ZPH 'Reda' sprzedadzą działkę rzemieślniczą. 
uzbrojoną o powierzchni 1653 m kw., w cenie 200 
mln zt, Reda, Gniewowska 12. tel. 78-33-35 

32-69-58. KUPIĘ reprezentacyjny dom 
33605 

KUPIĘ dom -stan surowy lub działkę budowlaną 
Trój miasto. 53-47 -93 

76630 

POMIESZCZENIĄ produkcyjne ok. 500 m kw, za
plecze socjalne, kupię lub wydzierżaw~ na produk· 
cję drzewną, 52-71-18 

33367 

[EJMOTOR\1ZACXfNE 
ł t, ··1 Sprzedaż · ' 
•FORD sprzedaż części. Gdynia, ul. Chylońska 
155, tel. 23-74-27 

126 p, 1986 r. Tel. 56-68-SS 

300 O, 81-37-15 

72419 

CHŁODNIE samochodowe. 
windy samozaładowcze, (0-58) 51-52-85 

14234 

. HURTOWNIA opon: ciężarowe, rolni
cze. osobowe, tel. 43-18-75, 43-92-24 

32,n 

NIEMCY, Holandia pe samochody, 22-47-38, 
090 502 783 

65691 

SAMOCHODY powypadkowe (Niemcy), 
41-48-54 

71655 

SPRZEDAM naczepę konlenerową 
40, tel. 24-25-26 od 18.00 

73330 

BMW 730. rocznik 90, pe 16.00 52'74-75 
72

,m
1 

CHRYSLER Neon 1985, czerwony. 4-drzwiov,y, ta
nio sprzedam, Malbork 22-40 po 16.00 

70515 

DACIĘ 1991, 57-80-67 
72195 

GOLF na białych numerach· 2800 DM, 53-02-~ 

IVECO. blaszak, mesel, 1,5 t, 1981 r. 63 mln, 0-69 
33-71-28 

7"305 

MERCEDES 300 D, 1991 istopad, 51-74-91 . 
71358 

MERCEDES 608, rok 1978, pomoc drogowa. stan 
bardzo dobry, Ebląg 34-30-46, po 20.00 

70524 

MERCEDES 123, benzyna, 2500 DM, Gd. Schuber
ta 11 

72197 

MOTO -CENTER li. k~sz. sprzedasz samocood · 
masz wczasy gratis. 53-12-71 wew. 41 

29281 

MOTO-CENTER I 125p, 126p, Polo· 
nez, inne. Sk~, sprzedaż, raty. 53-19-61 

29100 

NISSAN Pńmera 2,0 SLX 1993, 18 OOO km, Chojni
ce (0-531) 767-47 

76617 

RENAULT Trafie 2.1 D lub zamienię na Siara do 5 
lat, 82-20-71 ffll. 716 

34622 

RITMO B5S, 1984, 39-14-82 
72199 

SIERRA kombi diesel 87, 56-99-37 
72368 

SPRZEDAM Fiata 126 (650), tel. 41-09-75 
7236611 

SPRZEDAM Renault 11 XL, 67 OOO 000.- rok 84, tel. 
32-15-44 

n042 

SPRZEDAM Vo~o 244, rocznik 1979, tel. 24-80-05 
32m 

SPRZEDAM DT.1 00 spychacz, 1el. S!arogard 248-
37 71472 

SPRZEDAM Opel Calibra 1992, Mercedes 300 D, 
1987, lel. (0·69) 28-929, 7.00 -15.00 

7W6 

TOYOTA Carina 1993, diesel, dachowana, 
sprzedam, 29-06-04 

65999 

ZASTAWA 81, na części 5 mln, 23-68-70 
no29 

126 p remonl. 39-02-37 
72360 

KUPIĘ Ładę, FSO, Poloneza. 126p, zachodnie -
chętnie remont, 51-38-25 

7027511 

MALUCHA. Okę, 56-47-88 

POLONEZA do 40 OOO 000.- 48-75-40 

SAMOCHODY uszkodzone, rozbile, 32-99-66 

72194 

71967 

• 72205 

SAMOCHÓD, rower, motorower, 53-02-11 w.446 
75156 

SILNIK benzyna do Mercedesa 190, tel. 51-697\I20 

)Serwis motoryzaeyjny; 
'"""AUTO·SZYBY, całodobowo. Mirec
kiego 16, Gdynia, 27-01-24 

32136 

"""AUTO-SZYBY. Sprzedaż - montaż, 
Gdynia. Sl<J.ska 117 Dojazd Podolską do końca 
21·74·26 

24!M3 

'""'TŁUMIKI 'Walker krajowe i dorabiane 
wig wzoru. 41-68-96 Gdańsk, Matemblewska 14, 
Krajewski 

24!,40 

·AUTO·SZYB_'(, dachy uchyl· 
ne, Gdynia, "3·68-88 

4-0297 

56-51-71 PRZYCIEMNIANIE ~
7 

AUTO·GLAS "M & M". Szyby sa
mocl1odowe. Spąedaż -montaż. Gdańsk -Sródmie
ście , Siennicka 30140,46-28·85, 31-14-19 
wew. 329, 31-98-54 

28105 

AUTO·GLAS GDAŃSK szyby 
samochodowe -osobowe, ciężarowe, 
aulobusy dostawcze. Szybki profes)Onalny roontaż, 
facoowa obsługa, Oliwa. Grunwaldzka 487, tel. 52-
22-31, 52-28-14 

R-316 

AUTOGAZ, haki, holowanie, 51-76-49 
67072 

CZĘŚCI • Renault, Peugeot, 
Citroen -,lwadex' Gdańsk-Oliwa, Polanki 4, 
52-32-41 

26878 

CZĘŚCI-Renault, Peugeot, 
Citroen -'lwadex', Gdańsk- Oliwa, Po~nki 4, 
52-32-41. 

34790 

DACHY uchylne -montaż, 41-28-36 
64197 

DIESEL -autoryzowany serwis, pompy W1ry
skowe. silniki 37-05-51, Stogi, Kępna 30 B R-

126111 

HAKI holownicze -Rumia, Grun
waldzka 136, 1el. 710-864 

47171 

NAJT AŃSZEhaki holownicze · Jedności 
Robotniczej 37 Gdańsk 39-40-28 

72469 

TŁUMIKI Osowa · osobowe, ciężarowe. 52· 
71-41 

71687 

UKŁADY wydechowe Fial 125 p, 
910 oo+ VAT, Zastawa 650 OOO+ VAT, Mercedes 1 
100 OOO+ VAT. Czynny od godz. 8.00 -17.00, scb. 
od godz. 800 - 14.00, ul. Wiekopolska 250, Gdynlł
Ortowo 

31193 

WYPOŻYCZALNIA Żuków, 
57-61-94 

72311 

WYPOŻYCZALNIA "Piast" oso
bowe, dostawcze, 52-26-33 

67507 

WYPOŻYCZALNIA Nava samo
chodów dostawczych, 39-02-20 w. 224, po 17.00 57-
65-34 

29180 

WYPOŻYCZALNIA· tanio -
Opel Corsa, Daihatsu Charade, tel. 31-64-27 

29265 

WYPOŻYCZALNIA "Tex" -do
stawcze. mikrobusy, Wł -Mercedes, 41-24-30

29183 

WYPOŻYCZALNIA Żuków J,JJ
tomar', 52-45· 79 

71019 

WYPOŻYCZALNIA samochodów 
dostawczych. 41-39-24 

30008 

WYPOŻYCZALNIA -osobowe, do
stawcze, 31-66-31 w. 50 

71930 

WYPOŻYCZALNIA samochodów oso
bowych, 41-04-0t, 41-16-93 

32939 

WYPOŻYCZLNIA "Bis" saroocho
dów dostawczych, tel. 47-99-24 

72024 

AUTOALA.RMY, blokacty, znakowanie, radlł, 52-47-
49 

21368 

AUTOHOLOWANIE. 71-45-55 
7318,1 

IMPORT części samochodo· 
wych Procar -Gctynia, Redłowska 14, 22-18-42 

70161 

PLANDEKI samochodowe· tanio, 22-40-14 

PRAWO jazdy, 21-14-03. Sląska 35 

31967 

SAMOCHODOWE instalatje gazowe, ul. Po
wst. Warszawskich 23, Gdańsk, 32-35-76 

WYP02YCZALNIA 'AS'· Polonezy, 56-37-30 
72038 

WYP02YCZALNIA · Polonezy, lu~. 24-18-22 
65928 

[E)lOKAtE . 
· ,., ,;<Sprzedaż \'.f '"' 

'M-3 Niedźwiednik, Zaspa, Brzeżno. sprzeda An· 
tidotum. 41-06-92 

3301)6 

'M-4 Zaspa, Suchanino. Przymorze. sprzeda An· 
tidotum. 41-06-92 

33086/1 

'M-5 Morena. Brzeźno, Zaspa sprzeda AntidO• 
tum, 41-06-92 

33086r.1 

2-POKOJOWE (43). Wrtomono. 230 OOO OOO,- 3-po
ko~we (54), Chylonia 345 OOO OOO,- sprzeda 'Astra": 
24-83-83 (11.00 -17.00 

31176 

3-POKOJOWE (70), Ptyta Redłowska, teleton, 
sprzeda 'Astra', 24-83-83 (11 .OO -17.00) 

32174 

4-POKOJOWE (61). Gdańsk-Przeróbka, telefon, 435 
OOO 000,- sprzeda 'As1ra", 24-83-83 (11.00 -17 OO\ 

3211!; 

75 m w Brzeźnie· Conti, 41-32-92 
28973 

BRODWINO· trzypokojowe, 51-15-85 
67171 

CENTRUM Rumi, sk~p sprzedam, 20-31-88 
33104 

CHYLONIA trzypokojowe sprzedam, 21-94-82 
33103 

CHYLONIA dwupokojowe, garaż, telefon. sprzeda 
Merpol, 211-501 

33110 

CHYLONIA trzypokojowe sprzedam, 23-06-11
33639 

CHYLONIA, dwupokojowe, garaż , telelon sprzeda 
Merpol, 211-501 

CZTEROPOKOJOWE zamienię na dwupokojowe 
lub sprzedam· kupię, 23-25-33 

73223 

DWUPOKOJOWE sprzedam, 23-06-11 
33643 

DWUPOKOJOWE (Niedżwiednik), trzypokojowe 
(Oliwa, Przymorze. Niedźwiednik) , czteropokojowe 
(Morena), oleruje Lege Artis, 41-12-31 

28208 

GDYNIA centrum 3 polo~. telefon sprzedam. 22-14· 
59 

~17 

GDYNIA Działki Leśne. trzypokojowe, telefon. 
sprzeda Merpol, 211-501 

33111 

GDYNIA - Dziatki Leśne, trzypokojowe, telefon 
sprzeda Merpol, 211-501 

GDYNIA · Dąbrowa duże , atrakcyjne mieszkania 
sprzeda Merpol. 211-501 

3-4546/1 

GDYNIA -centrum, mieszkania dwu-. trzypoko~we. 
sprzedam, 20·98-93 

32197 

GDYNIA, Świętojańska. I p. 170 1127 m sprzedam. 
22-14-59 

33630 

GDYNIA. Skwer Kościuszki. kawalerka, telefon 
sprzeda Merpol, 211-501 

34528 

GRABÓWEK komfortowe, trzypokojowe sprzedam. 
23-06-11 

33641 

JANOWO, trzypokojowe, telefon, sprzeda Merpol, 
211-501 

KAWALERK~ sprzedam. 23-06-11 

MIESZKANIA sprzedam, 52-24-61. 

34529 

33644 

71314.1 

OBŁUZE Leśne. trzypokojowe, garaż , telefon, 
sprzeda Merpol, 211-501 

34527 

ODSTĄPIĘ tanio lokal gaslronomiczno-handlowy, 
tel. 23-00-20 wew. 17 

73266 

OLIWA -trzypokojowe, 51-15-85 
74913 

OSIEMDZIESIĘCIOMETROWE Wzg. Maksr.nili~na, 
dziewięćdziesięciometrowe Grabówek, p1ln1e, 
21-79-71 

noro 

PAWILON handlowy 30 m, al. Zwycięslwa, 23-25-33 
73214 

SOPOT czteropokojowe sprzedam ?lnie 2J-OtLJ
2 

SOPOT· dwupoKojowe, 51-15·85 
74924 

SPRZEDAM ~we mieszkanie 63 m za Politechniką. 
1el. 321-969 Elbląg. 

70526 

SPRZEDAM nowe mieszkanie 63 m za Polilechn iką. 
1el 321-969 Elbląg 

705:,j; 

WITOMINO 3-poko:owe sprzedam, 20-98-93 
32198 

WITOMINO trzypeko~we sprzedam, 23-06-11
33645 

WITOMINO. Widna. trzypokojowe. okazja 21· 
94-82 

33102 

ZASPA · dwupokoJOwe, 51-15-65 
67172 

ZABIANKA (33), tel., sprzeda Akme, 51-26-41 
27890 

,Kupno 
""52-16-22 KAWALERKĘ · dwu· 
pokojowe · zdecynowanie!!! 
·ku?ę 

44396 

"41-22-22 -MIESZKANIE! 
76051 

'20-83-01 POŚREDN ICTWO Domena Gdy
nia. $w~loiańska 9 

'24-37'30 KUPIĘ!!! mieszkanie 

20-33-05 · KANCELARIA 

31972 

3358< 

200-126 -GDYŃSKA Kancelaria 
Prawnicza -kupno, sprzedaz. wynajem 

33591 

21-09-95 · FORUM poszu~uje mieszkań do 
sprzedaży 

34540 

41-90-31 PILNIE chrupokojowe, trzypokQJowe 
66591 

KARTUZY -ctirupokoiowe 51·15-65 • 
58298 

MIESZKANIE jedno·, dwupo, 
kojowe w Trojmieście. 470-216, 
470-217 

18961 

SOPOT mieszkanie (słoneczne) -kupię , 53-00-
85 

68619 

DWUPOKOJOWE k~ię, 21-15-01 
34535 

DWUPOKOJOWE Chylonia, Rumlł. We1herowo, 23· 
25-33 

GDAŃSK -mieszkame ku~ę. 53-0J-85 

GDYNIA Grabówek. dwupokojowe, trzypokojowe, 
20-31-88 ' 

34~9 

KAWALERKA, tel. 32-87-89 
72182 

KUPIĘ ~ko1owe. okolice dworca w Chyloni. Ka
zimierz Andrzeiewski. 84-105 Karwia. ul. Kopernika 
22 

73338 

KUPIĘ mieszkanie, 21-69-64 
311~ 

KUPIĘ 2·pokojowe. Kontak1 Suwaj1<j 66-43-79 
72365 

KUPIĘ mieszkanie, 21 -69-64 
321~ 

KUPIĘ M-2 min. 30 m kw., rmże być stare budow
nictwo, 31 -08-59. 

:l0710 

KUPIĘ, wynajmę mieszkanie, 52-24-61. 

KUPIMY jedno-, dwu-. trzypokojowe. 47-67-64 
48395 

MIESZKANIE Obłuże, 250-312 
73279 

POSZUKUJEMY mieszkań, domów. 47-02-22 
33072/1 

TRZVPOKOJOWE Karwmy, 21-94-82 

, Wynajtm·zamiana-pośrednictl\'ł 
'"'"""53-38-93 • HANNA!!! • 56-41-40 • 
Najwięks~ • wybór!!! • cale 
Trojm1asto. • Naj~ańsza!!! \żad
nej prowizii) • Sprzedaz!!! · Wyna· 
jem!U • Kołobrzeska 42 E (falowiec· paner 
12.00 . 20001 • Wszystkie!!! • Zgło· 
szenia 53·07·61 • Całkowi· 
cie . bezpłatnie!!! 

"'"""52-16-22 - NATYCHMIAST!!! 
· Mieszkania poszukuję 

75753 

"""''32-55-27 w. 16. godz. a.oo -16.oo. 47-66-24. 
po godz. 16 OO Gaspra -wyna:em pokoi, mie
szkań, lokali 

72453 

"""'37-42-91 - ,,ARTUS" -Wynajem -
Sprzedaż - 37-43-56 - ,lielenlłk' - (10.30-19.00) -
Najwięce1 otertll! Zgłoszenia bezpłatne 1 !! 

75852 

"""41-90-31 ,KORPORACJA 
Strzelczv,ów • KuDno!!! 
Sprzedażf!! Wynajem?!! Ob· 
sługa prawno-notarialna!!! Mi
szewskiego 12113. 9.00 • 19.00, soboty 10.00 -
14 00 

66597 

'""56-27-32 -WYNAJEM (zgłoszenia bez
płatne) 

72452 

""41-73-68 -,~LOKUM"1 46·07,66 • 
SP.rzedaz • WxnaJęm • Hai· 
więcej ofert! .. · Najtaniej!1! 
Wrzeszcz, Klonowa 1 · 'Rzemieślnik' - ~O.OO -
19.001. Zgłaszający • Bezprow1zyj· 
nie!!! · 48-26-57 

71950 

""51 ·53·19 ARTDOM kupno. sprze
daż, wynajem. Poszuku~my lokali 

67091 

'"37-43-56 POSZUKUJĘ mieszkanlł ! i! 
75853 

"24-83-83 - WYNAJEM :!! -Sprze. 
daż!!! • "Astra" Ortowo, Klonowa 11 

32153 

"41-22-22 -PILNIE poszukuję mieszkania 
68n3 

·20-23-94 -POSZUKUJĘ!!! mieszkania 
32165 

'20-36-22 
kupno, sprzedaż, zamiany 

32189 

'20-98-93 KANCELARIA lnto • Pośre· 
dnictwo, Gctynia, Abrahama 10 

32158 

·21.95-12WYNAJEM 
40300 

'47-67-64 "POLSTAR" • !!! -Mieszkania 
- Nieruchomości!!! · Kupno · Sprze· 
daż · Wynajem. -Zamiana!II - Kraj -Za
granica!!!. Wrzeszr;z_, Na Wzgórzu 28, 11.00 • 18 OO 
• (boczna· Jaśkowej Do!inyl!!) 

48392 

·20.95.93 -KANCELARIA lnto • Po· 
średnictwo. Gdynia, Abrahama 10 

32158 

'51-15·85 • JODŁOWSKI Pośre
dnictwo (prawnik), Sopot, Nlepcdlegtości 753 

68623 

'51,26-41 AKME -Pośrednictwo. Sopot 
Grunwaklzka 67,2 ' 

17687 

'KANCELA.RIA Prawnicza Antidotum. Biuro 
Obrotu Nieruchomościami, Wrzeszcz, Chrobrego 
112. 41-0€-92 

33087" 

100-tki ofert swedaży. Ksigi_eczki mieszkaniowe. 
Q~~odnik ' Rynek Nieruchomo· 
SCI 

33006 

20-14-03 -SZMIDT". Jesteśmy najlepsi. Za
dzwoń. P:zyjdź . Sprawdź. lnłormacje: 32-69-58. 
Oferty: "Rynek Nieruchomości" 

20-31-sa COMAX 

20-M6 · TABOR 

21-00-52 ANT ARES 

33601 

34533 

32160 

33505 

21-09-95 FORUM sprzedaż, kupno zamiana, 
Gdynia, Bema 611 

244n 

21-85-63 BANK Nieruchomości 

21-96-12 POSZUKUJĘ mieszkania 

29Z·OOO (CENTRUM), 25-33-00. Błyska· 
w1czny!! wynajem potoi. mieszkań. demów, 
lokai. Zgłoszenia bezptanei 

31-48-52-;56wew 154 UNIDOM 

4-POKOJOWE Chełm (komfortowe), tamo sprzeda 
Best 41-40-01 w. 75 

41-12-11 w. 260 ABC 
75347 

41-40-01 w. 75 BEST kupno, sv.zedaż. zamia~y 
3486711 

41-90-~1- PILNIE ~ukuję mieszkania 
66598 

56-27 -32 -PILNIE ~uku~ mieszkania! 

20-43·3 7 ECKE oorót. wynajem 
67785 

20· 78· 78 • RENT -wynajem Poszuku
jemy mieszka/\, domów 73170 

200·611 • WYNAJEM mieszkań, 
~skJepó_1'.. Zgłoszenia bezplat™: ! 

67795 

41-46-93 • GEM -kupoo, sixzedaż. za
miana. wyn~em m1em.ań, nieruchomośo 

34906 

51·22·51 · POŚREDNICTWO 
'Woiński' (10.00 -17.00) sprzedaż. k!Jpno. zanva:ia. 
Sopot, Armii KrjoweJ 66 

67084 

52·42·34 · "DOM" sprzedaż - kupno. 
wynajem 

59888 

ATRAKCYJNE dwupoko1owe (54), Za
spa · sprzeda ~ŚledfllCIWO, 56-99-36 

33250 

CEF sprzedaż , kupno, wyna,,em mies.?i\ań, fffl· 
chomości. lokali uzytl:owych, Olrt1a, Czyżewskiego 
38, 52-24-61 

72:315 

DEKS nieruchomości · wyna1em. Zgtoszenia 
bezp'alne. 20-85-77 

65961 

FIDES. 23-62-17 w 220 
31220 

G EO B IS Agerl:ja Nieruchomości Gdańsk, Dłu
ga 76. 31-25-24, 31-48-51 w, 144 (9.00 -17 OOJ

4838 

MANAS kupno, SJY,!edaz wyna;em. Obsługa 
prawn<L transakcje. 211-107 

31936 

MERPOL kuono. sprzedaż. nieruchomości, 
mieszkań, 211-501 

34534 

MIESZKANIA. sklepy. nieruchomoici -
sprzedaz, na1em. zamiana. Z~oszema bezpłalne . 
Amis, tel. 41-64-56 

3487511 

POŚREDNICTWO Wynajmu 
Lokali "Anipol" Zgłoszenia bezpłatne. 
56-02-07 

3012( 

CENTRUM Gdyni -~uro. gabinet, salon do wynaję
cia. PoszukuJemy -mieszkań. sk~pów, 
ECKE Nieruchomości, 204-337 (cała doba) 

70000 

DAM pokój.młodemu matieństwu za o~ekę - star
sza osoba. Domek, osobne we1ście Gdańsk-Olszyn
ka. Stokrotki 34.'t 

76643 

DO wynajęcia lokal 120 lub 240 m centrum 
Gdańska, Stągiewna 1, 31-69-17 

DOMEK letniskowy, komfortowy na Kaszubach do 
wynajęcia od 15 sierpnia. 56-71-20 

67791 

HALA 450 mkw. z tel. w Gdańsku , 32-26-00, to.oo -
13.00 

59685 

KASZUBY -domek do wynajęcia. 20-78-78 
73272 

LOKAL użytkowy 60 m. odnajmę. 20'1l2-40 po 1 B OO 
73307 

LOKALU na biuro -poszukuję 60 m kw. Oliwa· So
pot, 52-16-20, godz. a.oo -t6 oo 

28443 

ŁADNY wolno stojący dom w Rumi (może być dwu
rodzinny), sprzeda Besł. 41-40-01 w. 75 

34867 

MERPOL · Agencja ,Karwin( • kupno, sprzedaż 
mieszkań i nieruchomości. 24-42-26 w. 34 

24489 

ODN,6.JMĘ kawalerkę samotnej pani, 52-58-82 
72427 

ODN,6.JMĘ domek letniskowy, 31-92-38 
71431 

PAWILON 26 m, telelon -do wynajęcia, 51-87-78 po 
19.00 

77057 

PAWILON Zaspa wydzierżawię . 32-51-62 
72167 

PIEKARNIĘ czynną wydzierżawię lub inne propozy
cje. Zblewo. tel. 84-448 

POKóJ. 2-pokojowe wynajmę. 31-22-36 
1041113 

POSIADAM pomieszczenia biurowe do wyna1ęcia. 
Informacja, tel. 22-23-61 

33655 

POSREDNICTWO Fides 20-74-48. Filia 23· 
62-17w 220 

14438 

SOLIDNA firma poszukuje pomieszczeń biurowych, 
31 -22-36 

10411 

WYDZIERZAWIĘ garaż Gdańsk-Śródmieście, tel. 
31-92-85 

71071 

WYNAJMĘ mieszkanie 3-, 4-pokojowe. umeblowane 
z telefonem. tel. 31-22-36 ; 462511 

WYNAJMĘ wyposażoną pracownię krawiecką lub in
ne propozycje. tel. 20-59-57 po 20.00 

n067 

WYNAJMĘ pokój Panu. Wrzeszcz., Dubois 79 
72271 

ZAMIENIĘ dom - willa w Redzie na dom lub mie
szkame w Gdańsku lub okolicy, 1el. 48-54-17 wieczo· 
rem 

72192 

ZAM iENIĘ mieszkanie własnościowe 47 m kw., 
I piętro w Ciechocinku + dziafka z domkiem na 
mieszka~ie w Trójmieście. Oferty pisemne Sopot. 
ul. 23 Marca 79/83 

R-101/16 

"OŚWIATA-LINGWISTA ogłasza 
nabór do Policealnego Zaocznego Studium Informa
tyki. Inform ac je 32-98-88, 32-49-71 

Rµ15136 

21-85-63 KOMPUTEROWE 

41 -53-47 CENTRUM komputerowe 
33338 

ANGIELSKI dorośli. Dona. 41-65-50 
74002 

CREDO · Prawo jazdy -wszystkie kategorie. 
32-32-18 

EUROSCHOOL Liceum 11-1111. podstawo
wa (0-8). przedszkole, 20-18-38 

69889 

KOMPUTEROWE kursy, 47-66-47 
578,17 

KOMPUTEROWE 21-80-21 (331) 
65882 

LinCare • angielski Studium 
Pomaturalne 94/95 FCE. 
CAE. Proficiency Specjalistyczny oficero· 
wie, marynarze 20-55-59 

65533 

PRAWO jazdy1 BHP, szta, 
plarki, koparki, spycharki, 
ładowarki, żurawie, suwni· 
ce, spawanie, tel. 53-10-30 

71671 

WEKTOR · ir.dywid~alne kursy kof7!)Ulercwe. 
31-67-27 

33197 

KURS kat. 'B" · 1 700 OOO.- rati Wrzeszcz. Chfo. 
breg:i 79 A. 41-36-76 

KURSY: '-S1ęgcwości ka~~erowej, oostugi kn.11pu
tera raaJhnkowości, kasierów walutowycn. sekreta
rek, mas..)Tiopisania, kampu1ercwe. ODDK. 41-12· 
36, 41-12-31. wew. 312· 313 

18124 

NAUKA ;azdy kat Ą, 8. C. E. Edo B, Polski Z~;ązell 
Motoruwy. tel. 567-340 

POMATURALNA Szkoła Sekretarek i Marl:etingu 
ogłasza :iabór kandydatów 20-18-38, 25-48-10 

;,:,os, 

llemont. - budowl 

ANTYWŁAMANIOWE drzwi, kraty. 
bra'TIY, 25-53-27 

73371 

ANTYWŁAMANIOWE dITTrl. zamki, 
tapicerka. drzM halloonijkowe. Poliiechnicz:ia 9, 41· 
45-92 

ANTYWŁAMANIOWE dr.wi, zamlu. 
1apece'1(a, 52-31-88 

ANTYWŁAMANIOWE - rolety. bra
my Bogumił & Górka G:lańsł\ Plel(ar
nicza 1. 32-62-51 wew. 208 

34901 

ATESTOWANE zamki, cnwi antyv,iama
niowe, kra1y, blachy. 56-22-43 

BALKONY • zabudowuję. kraty. drzwi, 
ogroozenia, 41-12-44 

CIĘCIE, wiercenie betonu . 
clWOry drzwiowe, przepusty wod.·kan., leł. 21-67-89 

2827• 

CYKLINOWANIE. układanie. 41 · 
25-40 

DOMOFONY montaż. naprawa, M4-40 
77026 

DRZWI zbropne. drewniane· zamki. 43-46-51 
7$326 

FOLIE antyv,iamaniowe, przeci,vsłonec.zne. 23-
57-136, 23-12--09 

FOLIE I szyby antyv,1amaniowe, prze
ciwsłoneczne 32-27-40 do 22.00 

71349 

FOL IE antywłainamowe, przeciwstonec.:ne 
PHU .Janel·, 51-60-22, 53-79-83 

GAZOWNICZE -junkersy. kuchenki, 32-
81-75 

88759'1 

GAZOWNICZE. naprawa. konserwacja 
kuchenek, junkersów, wykonuie mistrz gazownictwa, 
24-17-94 

65587 

HYDRAULICZNE · gazowe. 32-81 -75 
68759 

KAFELKOWANIE. 52-5133 
34n 8 

KOMINKI 43-59·78 
76571 

MALOWANIE -tapetowanie. 23-45-16 
6566J 

MO.NT AŻ · autoryzowany serwis za· 
mkow Gerda. Abloy, Ewa. Assa-Solid i innyctJ. 
Lares, Gdynia. ul. Swiętoiańska 98, 20-16-67 

I A 93 

OKNA dachowe -sprzedaż, montaż, 52-05-32 
:wl07 

PARKIET -układanie. cykunowanre. lakiero
wa.~ie, 52-06-12 

33347 

ROLETY antywłamaniowe, 
bramy zwijane, Sohns-Pol. 39-92-65 

32689 

ROLETY anty\\laman10we. Domzal. 53-15-43 
76479 

ROLLGATE · rolety orzeciwwtama
niowe. rwijane, kraty, bramy. 31-10-11 w. 
31 

33078 

ŻALLUX. 2aluzje piooowe, poziome. Rolety. 
Bezlerminowa gwaranqa. 31-27-84 

75892 

ŻALUZJE.pionowe, 10 lat 
gwaranCJI Deko-§ystem. producent, 
Gdańsk, Polanki t 10, 52·37·36 

22211 
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ŻALUZJE kolorowe Amarant już od 
138 OOO zł/m kw. + 7 %, Wrzeszcz. 
Klonowa 1, li p. p. 5, tel. 41 -40-01 ;-04 wew. ~ 

1337 

ŻALUZJE pionowe tanio, 
71-16-31 

18331 

ŻALUZJE kolorowe Amarant już od 
138 OOO zl/m kw, + 7 %. Wrzeszcz, 
Klonowa 1, li p., p. 5, tel. 41-40-01+04 wew. St1J:J7 

ŻALUZJE, rolety · produ· 
cent „A_ga". Gdańsk, Ka· 
prów 17A, tel. 52·41·48, 
Przyokopowa 1, tel. 31·49· 
86 

18465 

ŻALUZJE produtent Hanles r>:lZiome, 
pionowe, rolety, Gdynia, Wielkopolska 154. 22-48· 
97, 24-28-56 

73183 

ŻALUZJE pionowe. marki,y, rolety. drzwi 
harmoniJkowe. produkcja, montaż . Gdańsk RaJska 
1/5, 31 -31-23, Gdynia. ul. Święto;anska 128 

33080 

ŻALUZJE -~on!poziom, 23·3H4 
26424 

ŻALUZJE· producent · Urt.,11ak, Gdynia 
Słupecka 21 (od Warszawskiej). 20-62-40. Gda~s1 
32-29-04 

ŻALUZJE pion · poziom, rolety anty1.1a'1'.a· 
niowe, 31-66-66 

ŻALUZJE poziome i piOnowe. 56-13-57 
1'l2t. l 

ŻALUZJE -Producent · pionowe. ~ 
399-586, 51-66-70 

ŻALUZJE. 57-49-13 

Sł 
BOAZERIA. zabudowy. 53-49-28 

BUDOWY, re100nty, 718-728 

CYKLINOWANIE solidnie 57-26-19 
"· 

CYKLINOWANIE bezkurzowe, la ~ -
nie· wysoka jakość. 47-60-37 

CYKLINOWANIE · takierowame, 53-94-68 

CYKUNOWANIE, 32-62-1 0 
13 

CYKLINOWANIE. 53-18-40 

CYKLINOWANiE lakierowanie. 21-94-!Xi 

CYKLINOWAN;E lakierowanie. 20-14-:7 

CYKLINOWANIE. 51-64-36 

CYKLINOWANI. 47-90-58 
57 

CYKLINOWANiE. 53-14-09 
1, 

CYKLINOWANIE. 32-~10 

CYKLINOWANIE. 20-94-35 
,6 

CYKLINOWANIE, uldadar-.e. 32-40-44 

CYKLINOWANIE. 20-74-61 

CYKLINOWAN;E. 2S-&1·95 

CYKLINOWANIE VAT-41,ó0-94 

CYKliNOWN'IIE, 5:l-2'2-€2 

ClYSZCZENIE d'fwa.'IÓW lkirlly). 52'31-60 
< 8, 
I 

CZVSZGZENIE dywanów tapicerki :samoodo· 
wet), 21-07-33, 21-99-33 

9397 

ClYSZCZENIE dywancw. taoi::erkl. 21-67-2 -
ClYSZCZEN!E d'fwanćw . tapecerkl. 52-16-1 

,4979 

ClYSZCZEN!E Ofl,'arów. tap(e:el\. 23 57 
,5l1'2 

CZVSZCZENiE d'fwamw. tapi::e~ . 23--01 ·! 
' l'M7 

CZYSZCZEN!E c!vwanów tapicerki - 5151, 
71; 21·81·76 

'!091 

CZVSZCZEN:E dywanów. tapice/i\i. 56,f·19 
'6292 

CZVSZCZENiE dywanów. tapicerki, 32-14-
·= 

CZVSZCZENIE dywanów tapicerki, 56-5\~ 

DRZWI p<zesl!tVlle'składane, 56-46· 37 llll8 

FIRMA buduje. 52-51-33 

FIRMA budU)l!, maluje rtyJy gipsowe. tyról -55· 
23. 71-33-80 ·,099 
FIRMA "Parkietus". 51.2~-0t~łada 
parkiet (v.lasny. powierzor.y) - VAT 01.v 
Tanio 

GAZOWE, 53-71-22 

GAZO~E. hydraulic.me. 53-62~9 -I I 
709:37 

GAZOWNICZE. ogrzewcze (nowe 1ech11.>el ~y-
draur1C.Zne. 41-14-50 , 

1',/j;'2 

I 

HYDRAULICZNE wodomierze. łaniej, 32·t
6190 

HYDRAULICZNE w ITlledz1. VAT, 32-BS.S '656
9 

HYDRAULICZNE· gazowe. 23-49-36 

HYDRAULICZNE· 39-97-27, czyszczen'1iliza
q1 

HYDRAULICZNE, 51-96-38 

HYDRAULICZNE, 31-52-93 
,, 7 

HYDRAULICZNE. 23-70-61 

HYDRAULICZNE, 71-37-95 
701&) 

HYDRAULICZNO· gazowe. 32-98·56 
71191 

HYDRAULICZNO-gazowe.1.afelkowanie. 6-08 
5894•1 

KAFELKOWANiE · VAT, 569-884 
16494 

KAFELKOWANIE - hydrauliczne, tel 07-48. 
16.00 · 20 .OO 

noo7 

KAFELKOWANIE, 57-59-68 
71970 

KAFELKOWANIE, cykUnowanie -VAT 465 
394611 
l 

KAFELKOWANIE, hydrauliczne, 23-89 ~ 
T0058 

KAFELKOWANIE, 53-39-77 

KAFELKOWANIE, 81-46-87 

i1652 

01 

MM REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGl:.OSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-:·94 
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KOI.INKI 32 8516 
72026 

KOSI''JRYSOWANIE wykonawstwo, 52·17·12 
76460 

MALOWA."i c •apetowanie I 32· t 9 53 

MALOW\NIE raoelowame l7 '3 SI 
,;705 

IJAL0\11\N E tap.·o~ar·e szpachl~~ 11e, VAT 
t 23 4 4C 

J.lAl.OWAN E taperO"lr "IC 23 42 38 

f.l\LOWAN'E tapetowłflie, gładzie g,psowe . firma 
~ '!120-66·00 

LV.LOWAN E tape owarie 5, 02 11 

Lt,\L 
65509 

n111 VAT 4'·'3 65 

r "10nty. 718-728 
3 911 

ll>l. AN E t:+ietowanie cy'IJ•owanre ul<Jadarne, 
SH--15 

"'e. uszcze ar,e okien 

71672 

OOÓlN06i. CC 1-IE 7'--09· 15 
n190 

PAI' ~r:R,Afl fnowarie 25 38-35 
73076 

REU()'. ';V C<a:e .ldapł31:y1ne malo-
JX)(IOQI zaoodo#y 47. 

f;642' 

()()Y 'i2·59.J9 
11133 

S Ol.APS~.!E ~lłv! IIY" lla">' K C!lllle '\31· 
nc-ws: ~ lab doNV Wr,e;.. " P•ote-
s,')"a Me.": 47-67-64 • ,,Pol· 
star"!!! W'Z 'la Wzgórzu 28 

m • ~111ie. 53-92-52 

" ' 
Z, 'LE :-, 23 - 86 

43393 

'.!0117 

65762 

65994 

lektr. - elektroniczne 

.. AUTO-ALARMY Piranha blO· 
, m <ys1emy Piranha. Vecta l<.lucz lase'O 
" Gd-/ Fvoolska 17, X ll 1 200. 531 

• AUTOALARMY a'11ef")'karslie Co· 
de Alarm ZabeZl)IECZenie obte,tow catooo
:,cwy ~ kompctercwy. l.4ass · Gd, .a. odna 
z Kom 1113. 20-53-63 

'"l0DÓWKl1 zamrażarki. 51· 
84-61 ~ 81 ·'>8·68 gwarancia 

!0108 

·ALARMY • domofony "' "" " 

·ALARMY, radia samochodo· 
we. M· Tl!X'll ma~owa•ie Some- 1ei€tony 
ko~6·kc•e Sprzedai,montai, 
serwis "Autorad" Gda~sic, Kocu:'<! 1. 

• -46 

·AUTOALARMY Boxer, Cel 
Protector, Mul-T·Lock Ceritralne 
13! kJ. Klmalyzan z, lowa~ie Raóa Sopot. Nie
;xxlle,;loso 849. 51 • 76-49 

610 l 

l7 ~ ALARMY g'ha'aricia ~IEt~,a 
J.I 61 

51-70·91 LODÓWKI zam•a:aoo po 
1400-514-09 

6 ')8() 

ALARMY,47-11·44 

ANTENY, 51·68·27 
28146 

712'88 

ANTENY 23-12-30. Gwarancja ekspresowo 
73368 

ANTENY TV SAT, 20-51-04 

ANTENY, 39.94.32 

ANTENY, 32-91·31 

ANTENY, 31-36·64 

65945 

70071 

71289 

AUTOALARMY • Cerber, 
32-48-94, 52-43-11 

4<691 

ELEKTROINSTALACYJNE 47. 
92·33 , 

ELEKTROINSTALA· 
TORSTWO VAT, 51·69·05 

LODÓWKI usł".gi domowe. 24·88·70 

PRALKI 32-80-10 

710)5 

24260 

651"9 

71662 

PRALKI, zmywarki wszystkie typy. 
41-97-74. Kuczewski 

PRALKI, 32·28·48 

PRALKI naprawa, 22·29·38. 23-74-27 

PRALKI. 56·15·15 

PRALKI 23-44-48. 

PRALKI. 21-14.13 

PRALKI. 20-06·78 

PRALKI 5€-20-21 

PRALKI 56·22-47 

72022 

72037 

69898 

59172 

73370 

nc11 

n1so 

74733 

)6C56 

SONY • Otake • Royal inne. ser
wis. 32-37 30. 23-51-04, bez~atny dojazd 

30112 

TELE • Colormat • Neptun za
chodnie magnetowidy bezpta!ny do1a::d. 32-37·30, 
23·5H)4 

68786 

TELENAPRAWA 52-44-60, bezptatny 
do!azd 

68292 

TELENAPRAWA -Neptun. Jowisz. He
lios - oo:azd bezijatny 4Hi9·66. 41-7'-01, 53-79-
45 

TELENAPRAWA 32·81-69. 25-21·97 
Bezija!ny do1azd 

TELENAPRAWA przest'a;a0 ie. 23-52· 
42 

61926 

TELENEPTUN, 41·07·85, 57· 
04· 71 . dojazd bez~atny 

TELENEPTUN 20-32-78 
72311 

TELEWIZYJNE, 32-49°50 
~ 

TELEWIZYJNE 20-21.52 
77036 

TELEWIZYJNE radzieckie. zachod~ie, 
41 ·30-78 

VIDEONAPRAWA -"!a@.tu~ 1 
53·11·26 

28108 

WIDEOTELEWIZYJNE · roczr.a 
gwarancja. 32-69-41. 23·14-83, 32-69-41. 23·1~ 

AuTOALARMY szwedzkie Car Safe (od 2 
300 OOO.· z montażem), 12-ii2·59 w 10 

19529 

OOMOFONY 29-70-05 
69959 

ELEKTROiNSTALACYJNE. 714·394 
73352 

ELEKTAOINST ALA TORS TWO. 41-09-41 
20611 

ELEKTROINSTALATORSTWO. VAT. 32·55-42 
J.1751 

ELEKTRYCZNE. 4 7·90·58 
7ł556 

ft U,11'1.J.~ :\'II:Rl'CIIO:tlOŚCI PHZl:'tl'll'Sl.01\"'k'CH I: _ Audlnto, Sp. • o.o. 

ul. Marynarki l'olskiej 59 

&0·557 GOANSK 

posiada 
do wydzierżawienia 

obiekt wielofunkcyjny 
o powierzchni użytkowej 4000 m2 

po cenac~ _konku_r~ncrj!1ych 
- istnieJe mozllwosc 

podziału powierzchni. 

Obiekt położony jes_t w Gd_a~sku 
przy ulicy Marynarki Polsk1eJ 59. 

Szczegółowe infor~a?je na temat obiektu 
jak i warunkach dz1~rza~y .. 
uzyskać można w s1edz1b1e Agenq, 
lub pod numerem telefonu 43-01-77 wew. 24. 
34854 
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wypróbuj kartę rabatową 

ELEKTRYCZNE, 41-51-79 

LODóWKI, 20-18 62 

VIDEOFILMOWANIE profesjonalne. 51-14-45 

VIDEOFILMOWANIE, 56°85·19 

Transport 
1 t. Volkswagen. 41-13·59 

151. 29-70-05 

1.5 U3600.- 8 osób. 53·59-72 

1.6 T/3400. 71-10-15 

1,8 t. 57-70·96 

2·5-12 TON, 39·05· 11 

20·62·35 · ZWIR 

25·29·34 

51-72·37 

76298 

67052 

76291 

72169 

69960 

72012 

65763 

72029 

73360 

28262 

67053 

KOSZTORYSOWANIE, nadzory. projektowanie, tel. 
23-58-11 po godz. 16.00 

KOSZTORYSY, nadzory, 56-79-09 

MASZVNOPISANIE. 23-14·83 

• MASZVNOPISANIE. 52-04· 15 

73175 

65867 

76493 

NAGROBKI· tanki, soldnie, tel. 20-42-15 (po 1800) 
n038 

TRANSPORT· VAT, 41-49·92 

VIOEOFILMOWANIE. 56-83·95 

VIOEOFILMOWAN!E, 56-53·95 

WIDEOFILMOWANIE, 52-44-44 

ZESPóŁ rDuzyczny. 270-265 

71609 

71108 

73198 

IOMATRYMONLUNE 
53-75-11 'ANIA" 

JULIA. 4H7-49 

68625 

30121 

53-60·44 

LIMUZYNA 23-40-21 
66198 [O ROZNE 
61865 

NAVITRANS prze~ozy kraJ. zagranica, do 
1.5:ony, tel.lax 41 0·391 

PRZEPROWADZKI, 
transport 53-70·58 

74079 

PRZEPROWADZKI :11eblowo~em. 51. 
53-54. 11.00 · 19.00 

73065 

PRZEPROWADZKI. 56-40-68 
68764 

PRZEPROWADZKI 41-14-57. 41-40· 
55 do 59 wew. 272. 48·39-84. 56-95-25 

29169 

KRN zagra:oca.48-51-83 

MERCEDES dostawczy. 29· 73-63. 
73353 

MIĘDZVNARODCWY 1·12 t, 43 m sześc., Winda, 
24·34·37 

M.KROBUS. 21· 13-63 

PRZEPROWADZKI. 56-40-68 

TRANSPORT· tanio. 52-18-42. 

TRANSPORT, 1.513400. 290-147 

TRANSPORT, 21-16-92 

ZLECĘ powroty, 24-89-43 

ZWIR 56-00-34 

ZWIR 21 t. 82·83-79. 

ZWIR. oęzarol'fe. 43-47-61 

ZWIR. 48-54-76 

ZWIR. 22·22·66 

Różne 

BIUR O ':K.'lunkowe 41-43-87 

65801 

731BB 

68764:1 

71664 

73373 

70091 

10989 

71667 

7'2335 

72338 

73098 

J4759 

32922 

DEZYNSEKCJA· de~tyzacja. 51-ll,-59 
67085 

DEZYNSEKCJA Gwaranc;a1 51·91-53 
74112 

DEZYNSEKCJA Gl'/ararc;a 57·86· 
02 41·29-94 

75338 

MASZYNOPISANIE komputerowe. 
tel.4Hi4·56 

3487~"3 

SPRZĄTANIE opieka Amis, tel. 41· 
64-56 

34875 

STEMPLE · szybko, tanio' .Apek', Pruszcz. 
Kocha10W'3kiego 57 [ 1 O.OO · 17.00) 

30893 

TŁUMACZE 21 ·93·64 

TŁUMACZENIA angielski. n1em1ecki, 
inne. Gdy~ia. Starowie1ska 26. 20·50-72: Gdańsk. 
Grunwak1zka 102. 46·02·91 

n0&1 

DETEKTYWISTYCZNE. ochrony osób, obiek1ow, 
konwoje wartości pieniężnych i towarów świadczy 
Agenc;a Ochrony Scorpio. Gdynia. ul. $~ska 3Y37 
B, tel. 0-5&'21· 13-09. Ceoy kOllkureocyjne 73180 

DRUK. proiekty . kalendarze. ~ry. fooo 
samoprzylepne, wizytówki, T ·Shirt s. odzież, 
Tampondruk · 32·63-12 

2n47 

Sprzedaź 

·REKLAMÓWKA 25'6 x 45 · cena 101, 
Torbacz Przedstawiciel Si~lastu. 47·11 ·92 

24874 

·WORKI na śmieci. firmowe OJ)ako
wanie, 4 rozmiary. reklamów~i. nadruki. Ter· 
bacz Przedstawiciel Smplastu · 4 7 ·11 ·92 

24872 

31-67·27 · KOMPUTERY PC· Wek1or 
33197,1 

32·56-67 GARAŻE blaszane, rynny. blac1a 
ocynkowana 

32679 

52-15·81 kserokopiarki. laxy, używane. 
serwis, maleria~ ekspioatacy1ne. gwarancja. 

27678 

53. 57-17-67 
72175 

AMERYKAŃSKA dachóv.i<a bitumiczna. 
wentylaqe. oldadzina elewacyjna siding. 23-14~~ 

AUTORYZOWANY sklep radiowo-1e1e
wlZ)'Jny Sony-Pioneer maszyny do szycia 
Singer Ceny promocyjne. Raty .• Teleradio" Zaspa. 
ul. Pilot&N 3, 56-94-94 

BLOCZKI. gazobelon. pustaki. cegła. ce· 
meni. obrzeża. ~)'1ki, żwir, transport. VAT. 48· 
78-00 

J4902 

BOAZERIA 57.54.31 
687i8 

BOAZERIE. mozaiki, podłogi. 57 53.59 
75895 

BOAZERIE szlnowane. również podsumki. 
podłogówka 32 Dzierzązno 81 ·35·60. Oliwa, Krzy· 
woos1ego 4 7. Zapewniamy transp:lll 

64788 

JAMNIKI długowłose, miniaturowe. Sopot, 
Scbes'<iego 713 

74104 

KSEROKOPIARKI • Miła Sprze
daż · serwis. Bimit -Gdańsk. Wały Jagiellońskie 
24, tel. 31·35-16 

24871 

KSEROKOPIARKI laxy · nowe, uży· 
wane. gwaranqa. serwis. materiały e1<spoat3o/jne. 
53-44-73 

2456Z 

PARKIET bukowy. tanio, tel. 41-64·56 
3487$'2 

PLANDEKI 71-19-36 
32186 

SOLARIA Alisun, 31·84-30 
33241 

SUKNIĘ ślubną roz. 36, cena 3 500 ooo, Tel. 
grzecz. 20-12-47, po godz. 20.00 

A 600. lel. 24·15-21 

BOAZERIE. 48·73-31 

BOAZERIĘ 70 OOO. 48 73·31 

DOBERMANY. 81·37-15 

FOKSTERIERY szors1kll'Mose, 23-07-50 

73345 
I 

73350 

33365 

75660 

77035 

KOLOROWE tynki szlachetne. Sopot, Polna 58160, 
tel. 51-25-53 

24274 

KOMPUTER AT, tel. 23·70-28 
7332! 

KREDENS. stół styr!t(y, 56-10-36 
72188 

LADA do lodów 7, włoska, 41-40-38 w. 22 
2tl974 

LADY chłodnicze, krajalnica, waga eiek'roniczna, 
wyp. sklepu m~snego, 31 ·59-84 po 17.00 

J2152 

LODóWKĘ używąną, 52-31-60 
72186 

MATERIAŁY podłogowe Kościuszki 6 
(Tartak), 41-46·54 wew. 6 

29176 

MEBI.E stare· jadalnia czarny dąb. le! 46·02-72. od 
11.00 · 19.00 

72433 

MOTORÓWKĘ piasty(, 4 osob IS mln. tel. 31·05· 
24, od 16.00 · 19.00 

72198 

NAPOJE gazowar-e 1,5 lttra · Export, 51-63· 13, 74-
04-74 =· 
NOTE BOOK Computer, tel. 32·95-68 

72435 

NR telefonu· Wrzeszcz. 41-01-38 
71690 

RENTGEN pal10'amczny Un! S,emens · sprzedam. 
79·14·51 

~857 

SPRZEDAM kukurydzę pękającą. Wiadomość Wro
daw. tel.111-121 wieczorem 

A14<6 

SPRZEDAM pustaki 12 X 24 x 40, Bystra 9, Ryszard 
Landowski 

72418 

SPRZEDAM przyczepę handlową us)'1uowaną na 
rynku we Wrzeszczu, 41-37-13 

75803 

SPP.ZEDAM kiosk 1yjXJ 'Ruch'. Wiadomość: tel. 46· 
29-89, po godz. 20.00 

72304 

SPRZEDAM rów1iarkę drogową typ 0-557· 1, Jan 
Koralew~~- Klobuczyno 57.1el. Brygier (0·58) 81-55· 
17 

58666 

SPRZEDAZ telewizorów zachodnich, używa,ych 
z gwarancją. tel. 53.47.33 

75695 

SZNAUCERY olbrzymy. szczenięla sprzedam. Sla· 
rogard. (0·69) 235-27 

2751l/1 

SZNAUCERY średnie 24·06-42 

SZWEDZKIE deski podłogowe, 390-881 

$LIMAKI hodol'l1ane, Ce'ltice, 1el. (0-59) 61-14-81 
75588 

TELEWIZOR kolor Sanyo 16", magiel elektryczny, 
maszyna do szycia · niemiecka, piec żetiwny c.o .. 
1.5 rn kw. S 500 OOO. Sterczyński. Gdynia, ul. Gedy· 
mina 40 

73349 

WAGĘ e!ek1roniczną. 56·49-81 
72408 

WEŁNĘ, maszynę dzieNiarską Veritas. szalę, 1ap
czaniki. 32-49·94 

75669 

WIERTARKĘ wielowrzecionową w dobrym stanie. 
Zduny 14. 83-115 S'lraroiyn 

V/INOSURFING. 41-01 ·38 
71679 

ZAMRA2ARKĘ, szafę chlod~czą. całość 6.5 ml,. 
tel. 23· 11-48 

7J347 

ZBIORNIKI. cysterny do piwa sprzedam. 0·58 24·86· 
04 

7JJ,46 

Kupno 
RZEPAK. Stri!Slln, ul. Start"gardzka 44. tel. 
82-89-63 

34876 

KUCHENKĘ gazową. 4-panikową. używaną. 53-02· 
11 w.446 

75155 

KUPIĘ barakO'ltóz i betoniarkę, tel. 3_1-14-24 
72164 

KUPIĘ tarcicę dębową (sucr.ą). te (0-69) 28·929. 
7.00 · 15.00 ··-

PIES b. OS1ry potrzeblly, tel. 56-67-00 

SKÓRY nutrii, o-69 82-47·22 

lombard 

27512 

72168 

72178 

'"LOMBARD· Gdańsk. Waty Piastowskie 
(Zieleniak) li p,ę1ro. 374-234. Lombard · 
w byłym ,Ho1elu Monopol' naprzeciwko Dworca 
G'ównego. 31·56·31 wew. 0011 

27756 

"2310·54 LOMBARD -pożyczki . Pod 
samochody niskoprocentowe odsetij. Gdy· 
nh'!, Morska 171 

76288 

"LOMBARD· samochody. RTV. złoto. 
Gdańsk-Przymorze, Kołobrzeska 39 F, t~I. 53·~~ 

"LOMBARD . samocoody, RTV, złoto, So
pot. al. Niepodległości 743, tel. 51-15-50 

28476 

51 ·47· 12 · LOMBARD. Pośrednictwo nierud1omoścr , 

Sopot. Hattnera 24!1 
58213 

CENTRUM lombard. 20-47-n 
26200 

LOMBARD samochodowy. 20· 
39·24 

26201 

LOMBARD,Komis technicz· 
ny, Sopot. Pod1azd 7. St-71·18. 

30367 

LOMBARD · pożyczki, p,zyjmujemy samo· 
chody, 41-37-13 Wrzeszcz, Miszewskiego 121\~ 

LOMBARD. 28·59-44, R~mia, obok dworca 
PKP 

65717 

SUPERLOMBARD, 20-24-01 Gdynia 
Warszaw5ka 64 

65715 

Inne 

APARATY słuchowe · sprzedaż 
i serwis. -konsottacie ~opedyczne , audiologiczne, 
· indywidualne w~tad~ douszne. Gdańsk, ul. Kartu· 
ska 245 B (9.00 · 18.00). tel. 324-187 w. 38 

32941 

WRÓŻKA 23-66·25. 21-00-48 
14271 

ASTROLOG, wróżenie· Tarot, 51-40-51 
74108 

FIRMA niemiecta nawiąże kontakt w zakresie budo· 
wy domów murowanych i drewnianych oraz branży 
d.'Zewnej. TelJfax (0049) (525) 121206 

75698 

POSTANOWIENIEM Sądu Re1onowego z dnia 13 
11aia 1994 r, PUH 'Administ,ator', Sp. z o.o. uległa 
likwidatji. Wierzyciele l'linni zgłaszać się w terminie 
dwóch tygodni od daty ukazania się ~oszenia 

34872 

W Sądzie Rejonowym w Gdańsku została zareje· 
strowana pod nr RHB 9406 firma: Przedsiębiorstwo 
Produkcjyj10 Lslugowo 4andlowe 'N auta Turbo 
spót11a z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Waszyngtona 1 

73361 

WIERA P,,zybylska psyeholog chiromantka. wróżka 
przy;mu1e w Gdańsku-Wrzeszczu, ut. Grunwaldzka 
139, tel. 41-0-0-01 

76564 

WRóZKA. Prt'(Jnozy pary. 21-13· 13 
no59 

EJTL'Rl'STilA I PuDROZE 
'31·36·21 wew. 222 ISA BEL · Dom Harcarza. 
Su~'1a1io · Hamburg, Koln, Stuttgart · codziel'n:e, 
Berlin, Wiedeń, wcza';j tra;owe i zagranime, do· 
mki 

68629 

·ANGLIA· kursy Językowe. I; Tael, 
Turcja Wiochy. Hiszpania. Franc,a. kraj· 
wczasv. ubezpieczenia prze1azdy ofer11je Pe· 
grotour Gdańs~. Grunwaldzka ~i9. godz. 
11.00 · 17.00. 52-24-33 

31147 

·BANK p.'Zewozów autokarowych. bilety lotni· 
cze p'O'Tlcwe. wizy. au1oka:y. ~ciecz:U, wczasy, sa· 
natoria, Druskienniki. Primatour. 20·13-42 

5683 

·EURO· TOUR. 51-66-60 (10.00-17.00). 
Przewozy międzynarodowe. Wycieczki. Wynajem 
mikrobusów 

29283 

22-13.47. PP.ZEWOZY marynarzy· r~.J1 

31·27-00 GROMADA. 31-66-41. 20-42-16, 
51·14-39. Utwa. Druskienniki. sanato· 
nLm (eme,yc1 · znizKa). wczasv. Przewozy autokaro
we -Europa Berlin, Wilno 

29253 

41·07·69 . 'GABI" wczasy. przeJazdy. wyciecz~
70 

AUTOCENTRALA -na~ańsze przewozy 
'cudzym samochodem', autokarami: codziennie do 
ponad 100 rruasl Europy. Wyn..ern ')'ljX{ob~sów 374· 
406, 374·664. 

29295 

"' BAL T • TUR · przewozy mikrobusam, i au· 
tob~sami ·Europa.do Niemiec zmzka 100 tys. zł, · 
wczasy odchudza1ąoe w Jastrzębiej Górze. · turysty· 
ka zagraniczna i krajowa. · WIZ)' Kanada, USA. inne, 
· ~bez~eczenia. · wynajem mikrobusów. Sopot. ul. 
Kośctuszki 12, tel. 51·64-44. 51-75· 14 

R~71 

BAL TICANA PQieca a1rakcy1ne · wycieczki: 
Paryz \6 dni). Szwajcaria (8 i 10 dni). 'Mo· 
chy + Szwajcaria (9 dni I, · poby1y indywidualne: 'Mo· 
chy (Adnatyk, Rzym-Oslia), Morawy ikomfort). Sio· 

·waqa. -wczasy, sanatoria Po~ka, ŁotNa (Jurmała). 
. prze,azdy wodolotem do Kaliningradu Iz Ell~~t 

BAL TICANA · zaprasza, Sopot. ChoiJ!na 
36. 51·20-74 

3113211 

BUS · 25-29-34 

DOMINIKA. Na:tańsze przewozy· Europa. 
31·01·71 

68608 

DRUSKIENNIKI Litwa sanatorium 14 
dni, emeryci zniżki . Pnma Tour Gdynia. Pa· 
saż !Morca PKP 20-13-42. 511-896 

EIDPOL, 31-15-01 wczasy· Kaszuby, Mazury. 
Przejazdy · Ateny, Nicea. Europa 

28613 

EST · prze1azdy autol(3rowe · Niemcy. 31 ·55-
25. Brama Wyżynna (siedziba PTTK). Biuro Bro
ke•ów. 46-20-46 (s,edziba NOD. Falcon Centrum 
~andlowe Zaspa. 57·44-52 Panda • 
Tczew (0·69) 31·46·60 

29254 

,--·----::-==----r:--· <t --·--------··-·--·-···-.. ·-·····--·---.. - -·--·--··1 11 
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FALCON · bilety autobusowe Europa, Wffl"J
czynek kra;. zagranica, wynajem autokarów, Cen· 
trum Ha.1dlowe · Zaspa, box 3, 57·44·52 

72326 

HALLO 11ikrobus Kolonia, 41-78·18 
76196 

HIGH-SOCJETY Elżbietańska 10l11, 31· 
51-11. mikrobus Koln • codziennie. 

! i GDAŃSK-WRZESZCZ, GDYNIA, TCZEw. ELBLĄG, i' 

i ! c2:, uf. Zawiszy Czarnego rs uf. HUTNICZA r6 uf. ROKICKA 13 uf. ROBOTNICZA 16 

il I! G A, 1io® (wjazd od uf. Białej/ 1t 13-35-6 7 w. 144 (bud. ZEC TaEWJ 1t 31·73-1' '1 

Przwozy międzynarodowe 
31149 

HISZPANIA· od 465 DM· Podróżnik, 31· 
62-97 

,,-,y 1 1t fr-75-BZ, 41-40-SS w.114 "(D-69} 31~4-1S 
29255 
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HISZPANIA· objazdowa· wrzesień 
Podróznik, 31-62-97 

Komputery FIX to dobre 
i przetestowane komputery 
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HISZPANIA Wiochy. Lendy,. wycieczki. 
Muza. 31-76·10 

68632'2 

KOLONIE. góry, kon,e, angielski, windsur· 
fing, Jachting, 20· 18-38 

69885 

LONDYN naiwiększy wybór połączeń. 'Mu 
za" 31-76-10 

68632 

ŁAD Żabianka 57-74-08. Bi'ety. Euro· 
pa. Su~rwyciecui Drus<ienniki. vrynaiem dor~~ 

ŁEBA · wczasy Travel Plus, 374-380. Zieleniak 
Vlp. 

1mo 

MARSYLIA, Madryt Benelux. Niem· 
cy, Paryż· przewozy autokarowe, Muza. 31·76·10 

68632·1 

MAXITOUR · przewozy Angia, Wiochy. Hi· 
szpania, Fraoo.a, Belgia, Holandia, Niemcy. codzieo· 
nie, Hamburg. Koln, wczasy, kolonie, 41-80-74 

3115-0 

MEGA·AGENCY to ponad 100 olert tury
styczne-przewozowych, 51·27-84 

68627 

' 
NEPTUN konc~sonowane przewozy do Nie-
miec. Wyna;em autokarów. 32-34·22 

29280 

OŚRODEK całoroczny. wczasy, 
konlerencje. szkolenia. wesela Komfo~owe oomł\i, 
basen. Gdańsk-Sobieszewo. 38·07· 75 

65727 

PETER-LEO · Hamburg. tanio. sz1_bi10, 'ltY· 
godnie. video. kaNa. posttek, 31 ·38·37 

76585 

POLNORD· TOUR proponuje: wczasy 
Jurata, Skorzewo. Golubie. Francja, Hiszpania, vno
chy. Wycieczki zagraniczne. Zapraszamy 9.00 · 
17.00 Gda'ISi, Na Piaskach 10. 31-62-31 

29264 

PRZEJAZDY autokarowe. 
Centrum Informacji Biuro 
Brokerów Gdańsk, Rajska 
6, 46·20·46 

J4B56 

ROKI· TRANS · atrakcyjne Włochy· Paryż 
· Zamki · Hiszpa,ia - przewozy Niemcy. Wynajem 
au1okarów, 41-07-18. wieczorem 32-78-51 

29273 

WCZASY. Dnea tan~J. 20·18·38 
70065 

WEEKEND 21-73·71, 21-88-21 · wycieczki, 
wczasy. poby1y wypoczynkowe. Wy,a·em mikrobu· 
sów. Przewozy autokarowe 

19640 

WIEDEŃ p,zewozy. 32·76·49 
71266 

AUTOKAR wynajmę. 48·75-40 
2920J 

STU "Maciek" · codzienne przejazdy Ham· 
burg. Lubeck Kieł. Sprzedaż biletów 40 miast Euro
pa. Ubezpieczenia. Wl?-f wczasy, kolon~. wycieczki. 
Biurowiec 'Zieleniak', li p. p. 215 c, 37-44-48. f-0 
19.00 · 47·98·28 

76418 

GRECKIE Biuro Podrćzy „Barkost" 21-95· 
16 Cypr. Hiszpania, Wiochy. Grecja. wy'!X)czy
nek. wycieczka objazdowa. rejs 1achtem, bilety pro
mowe Włochy · G,eqa, przewozy au1(),(,lrowe Euro· 
pa 

68631 

HARCTUR · obozy .• olanie. wczasy · $więlego Du· 
cha 119. Gdańsk· 31-13-29 

J1148 

HARCTUR · Hiszpania. \\'ochy · obozy młodzieżo
we. 31·17-44 

3114&1 

HARCTUR · EJrodisneyland. Legola1d -31·13·29 
3114&'2 

KOLONIE 2·, 3-tygodniowe na Kaszubach ·spoi· 
Tur'. Sopot, 51-24· t 9 

30Jn 

MIKROBUS. 57.57.52 
68628 

MIKROBUSY· ~ra;, zagranica. 20-18-38 
70066 

PRZEW02Y autokarem kra1. Frombcrk. !el. 75-95, 
Sopot 51-59·56 

70527 

PRZEWOZV mi~robusem.1el. 25-1 i-85 
33558 

PRZEW02Y mikrobusem. 32-76-49 
71265 

' WCZASY krajowe Fundusz Wczasów Pracowni· 
czych Gdańsk. ul. Szafarnia 2/3, 31-31-50, 31 ·67·52 

33010 

fCTRANSPORT ,, 
1,5 T, 3 600 km. 41-07-69 

2tl972 

21·81-97, 1,51 
75051 

la PRAWO I EKONOMI\ i 
ONI/, 6.07 1994. decyzją Sądu Rejonowego 
w Gdańsku wpisano do Rejestr~ Handlowego RHB 
9743 Firmę 'lmpexa·. sp. z o.o. 

30376 

(CZD ROWIE 
-Y , ' I.ekarskie 

"31-89·53, 20·68·16 ALKME· 
DYK, stany poalkoholowe, 
esperal 

68779 

TELEWIZORY 
KOLOROWE 

W NAJNIŻSlYCH CENACH 
R~A>X'• ITTó>'Kllp:xl"'l'"' 

rrm\)lt('I" . f)'r>: ~.;, 'k/'.l ptt yitl•· ~' 
Przykładowe ceny detaliczne 

-/IXXION 2 od 6 69C IO 
·Al'.XlON 21· T"I 1 ~" IJIIO 
.9mn2 "JX:, 'RE oo ,i ~ nM 

-~m~, l):TST"<f d , 9l :J 
TElfST.AJ< 4 "d oq1 IO 
FlfSTAR JC" "'X'" 1 I I 890 IO 

·~wx r ro. , :·. JE"' ~ •rodu( 

fX' c'Cto TiiOMFSOll :JRI~ OR.l ... SOI, 

~TY BEZ Z'YR.l'J\ITÓW 

dla ,c, " l't "li st, oraz e"'"" w 
, enc •rr,.v Po -rw ' ,·. at Od O 
s(j.afa ud 3 do L4 m,es Q/ 

For ma nosc1 zarati;rarrr; r m JSCU 
W rozhcif:mu pr7Y.tmu1emy L,l'{w~ne 

:eltvJJZOIY kolora.ve 1rJze uszl.odzoneJ 
max IPtriiP rr1d1i1Y~.1~ v.,y1<11_.(zone 

OFERWEMY PONADTO 
TELEWIZORY UŻVWANE 

za gotówkę w c0 n1c od I .8 mln 
Z 6--m1PSJ r ,r,ą_ 

@t m; '\'"':-
u,. Piastowska 3 I 
Gdańsk-Oliwa. TEL 52-32-6 I 
(C D li N~' c C, · O. 
SOBOTY I O OO -I 5 O' 

Str.15 

"OŚRODEK Diagnostyki Me· 
dycznej Gdynia, ul. SJarowiejska 47 (we:śc,e 
od IMorcoweJ). tel. 20-13-59 Echokardiogra· 
fh'! (dorośli i dziecij. EKG ko:11puterowe, USG (doro
śli, dzieci), gas1roskc~a. rektosko~a. labora1orium. 
Konsultacje speqaistów 

74055 

'31-89·53, 20·68·16 LARYN· 
GOLOG, pediatra, psycho· 
log 

68F9f1 

'31·89·53, 20-68-16 LEKARZ 
domowy · Wlzy1y specjalistów, dzieci oorośi. 
EKG 

6877912 

'ALKMED, 41-42·44. domowe lecze
nie stanów poalkoholowych. 
Esperal. Gabinet przeciwalkohclowy · 
51-97-64 

30126 

·PEDIATRA. 51·97-64. wizy1y. Joanna Ste
fanowicz 

J0128 

·PSYCHIATRA· Piotr Stelanowicz. 5'-
97·64 

3('127 

CHIRURG MarekŁąc~. wizy1y. 31·25·26 
59689 

ENDOKRYNOLOG- ginekolog. gineko· 
log dziecięcy, Ewa Stefaro111cz · Kujawa, 39-03-04 

34645 

GINEKOLOG· M. Sitarz· gabinet pełno· 
profilowy: nadżerlli -laserem, tel. 23-37·83 

70916 

GINEKOLOG· BieguszeNsk1. 41-19-65 
mn 

GINEKOLOGICZNY gabinet. Testy 
c1ązowe. porady. 51-33-68 

63112 

MASAŻYSTA 71-1451 . 
MEDICUS, 56-38-28 Przymorze. 
Opolska 8, medycyna specjalistyczna. stomatolOQia 

Jl.tal 

NEUROLOG Jan Niżnikiellicz. Szczecińska 
32. Rowniez w:zyty domowe. 56· 12-49 

59884 

NORD·MEDICA • USG gastrosko
pia. porady. Sopot. 51·05·04_ Kościuszki 58 

67082 

PEDIATRA . wizyty 47-99-83 
7'574 

WETERYNARYJNE -wizY1Y oomowe. 
56·89·56 

664'8 

WY JAZDOWA Pomoc Lekarzy, 57.33.33 
Wiz)'1a 300 OOO, 

R-1456 

TELMED. 5n-051 ·internista.EKG, pedialra 
67641! 

WYJAZDOWA Pomoc Lekars!są · dz1ec1. dorośli. 
EKG, 56·27-40 t 

68m 

Stomatologiczne 

'"CENTRUM Stomatologicz· 
ne Vis • Dent· specjaliści ortodoncji, chi· 
rurgii stomalologicznej. protetyki. a,es1oz10Jogii · na· 
rkoza, 41-92·96. 41 ·85·04 

58211 

~cENTRUM Stomatologicz· 
ne Vis • Dent · spetJafiści ortodoncji. chi· 
rurgi1 stomatologicznei, pro1et)'ki, anestez]Ologil, na· 
:koza. 41-92·96. 41-85·04 

'PRZYCHODNIA Prywatna Polanóci 71; 52-35·58 · 
spec;aliści: stomatologia kosmetyma · lakowanie 
zębów, protety,la, orJodontja 

74406 

ASDENT · spec,aliści stomatologii ogólnej. 
p'Otetyki, chirurg» stoma1ok9iczne;. ortodoncji · pon 
· pt 9.00. 19 oo soboty 9.00 · 15.00. ,Dom 
TowaroWf Chylonia'· parter 23·62-17 wew. 
186 

68762 

' 
ASDENT · spec1aliści s1omatologii ogólnej. 
protetyki, chirurgii stomatolog1czne1. ortodonci, pon. 
· pt 900 . 15,00, soboty 9.00 · 15.00, "Dom 
Towarowy Chylonia". parter. 23·62·17 wew. 
186 

59887 

CURODENTAL stomato~ia zachowaw
cza, protetyka. chirurgia. 8.00 · 20 OO. również 
w niedziele, Gdańsk, Pańska 6. (naprzeciw 
Hali Targowej), 31-69·58 

34629 

DEFANT·BEGO protezownia. ~rcetana. 
prolezy miękkie · te!eskopowe, zasuwane, tel. 22· 
06·26 

DEFANT · Gabinet Implantologii Stomatolo
gcznej · przyjmują lekarze Frankowski, Chomik. Ba· 
gniewski, 1el. 22-00-26 (pon.· sooota 10.00 · 18.00). 
Gdynia, Syrokami 4.'5 

68620 

DENS · Prywatny Gabinet Dentystyczny. 
Gdańsk. ul. Długa 67168. Codziennie 8.00 · 20.00, 
soboty 8.00 · 14 OO. Re~stracja · 31-12·58 

71913 

GABINET stomatologiczny Gdynia, ul. 
Starowiejska 25f7. Stomatolodzy: Klimowicz. Prze
lęc/<L Codziennie 8.00 · 20.00, soooty 8.00 · 14.00 
(21-67-67) 

73091 

STOMATOLOG · Joli1nta Lewandowska. Gynia, $~
ska 51125, tel. 21-17-61 codzieonie 

69966 

STOMATOLOG · Sadov.ska-Socha. Wrzeszcz. Dom 
Rzemiosła (~rzeciw dworca). codzienrie 8· 15. 41· 
08-83 

HURTOWNIA PAPIERU 
Rok zalotcnla 1988 

Labo rus 

28956 

ul Tatnaiw:a lt, 81-łlS Sopot 
teL Sl,80,~ 

• informatyki 
• introligatorni 
• poligraf il 
• handlu 
• biur 
oraz Innych odbiorców 

łęcznle ponad 450 
pozycji 11ortym1ntowych 

ceny fabryczne · 
transport 

specjalistyczny j 

m 
O w/ADA ZA TRE$C ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ-BIURA OGl:.OSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80·62, tel. 31·50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08·32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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20 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.05 „Inspektor Sknelak" 
8.30 Kawa czy herbata ? /cd. I 
9 .OO Wiadomości 
9.10 Program dla dzieci „Tik - Tak" 

oraz „Zamek Eureki" - serial 
prod. USA 

IO .OO ,,Życie" /44/ 
10.45 „Portret europejski . Jan van 

Eyck - Kardynał Mikołaj Alber
gati" 

10.55 Muzyczna Jedynka 
11.00 Giełda pracy, giełda szans 
11.20 Starting Business English /26/ 
11.30 Lato z Magazynem Notowań -

,,Lato z wędką" /2/ 
12.00 Wiadomości 
12.10 Telewizja Edukacyjna 
12.15 Sonda 
12.45 Świat na dwóch kółkach oraz 

film z serii Bicycles - Rowery 
13.00 Gwiezdne podróże prof. Marka 

Demiańskiego - ,,Jak to wszyst
ko powstało" 

13.15 Lato z nauką 
13.30 Wakacje z komputerem 
13 .45 Perły architektury - ,,Piękno ko

puły" 
l 3 .55 Program dnia 

(~14.00 Kino letnie· ,,Żabojad z 

bajki" • film fab. prod. ang. 
15.25 Szansa· widowisko 

16.00 „Były sobie Ameryki'' 
16.50 Muzyczna Jedynka 
17 .OO Teleexpress 
17 .25 Partytura 
18.05 „Inspektor Skrzelak" 
18.25 Rewizja nadzwyczajna - Trzy 

czołgi 

19.00 Wieczorynka 
19 .30 Wiadomości 

<~20.10 „Doświadczenie mile wi-
dziane" - film fab. prod. ang. 

21.25 Prog.public . 
21.15 Puls dnia 
22.50 P Country Ameryka 
22.35 II Festiwal Polskiej Twórczości 

Telewizyjnej 
23 .00Wiadomości 
23.10 „St~ęp niemożliwej wiary" -

film''dok. Nataszy Ziółkowskiej 
- Kurczuk 

23.35 Studio Gama - Magister w Stu
dio Gama wyk. Andrzej Zaor
ski, Tadeusz Drozda, Krystyna 
Sienkiewicz, Jan Prochyra 

0.35 Siódemka w Jedynce 
1.40 Medium 
2.05 Zakończenie programu 

·SAT 

9.00 „Superboy" - serial 
9.30 ,,Księżniczka Pacyfiku" 

10.30 „Sąsiedzi" - serial 
11.00 „Cienie namięmości" - serial 
11..55 ,,Zaryzykuj!" 
12.30 ,,Pod słońcem Kalifornii" 
13.30 ,,Księżniczka Pacyfiku'' 
14.30 „Superboy'' - serial 
15.05 ,,Bonanza" - serial 
16.00 ,,Star Trek" 
17 .OO ,,Zaryzykuj!" - teleturniej 
17.30 Magazyn regionalny 
18.00 „Idź na całość!" - teleturniej 
19.00 Wiadomości 
19.19 Wiadomości sportowe 
1930 ,,Kolo fortuny" - teleturniej 
20.15 ,,Lekarz z gór" - serial 
21.15 „Mroczna sprawiedliwość" 
22.15 „Ulrich Meyer: Sprzeciw!" 
23.10 „Spiegel TV" 

O.OO ,,Funera! in Berlin" 
angielski film sensacyjny 

155 ,,Star Trek 
2.45 ,,Jux & Dallerei" 
335 „Ulrich Meyer: Sprzeciw!" 
435 „Wujek" 

RTL_ 
2 

5 .50 „Throb" - serial 
6.10 „P<'wrót anioła" - serial 
7.00 Blok filmów animowanych 
7.25 „Wyspa Skarbów" 
7.50 Vampy 
7 ..55 „Robin Hood" 
8.20 Varnpy 
8.25 „Beany i Cecil" 
8.45 Vampy 
955 ,.Rock'n Cop" 
9.20 „Kidd Video" 
9.45 „Dzwony z rodzinnych stron" 

11.30 „TI1rob'' - serial 
12.00 „Proszę o uśmiech" (powt.) 
1235 Blok filmów animowanych 
12..55 Vampy 
13.00 „Lady Oscar" 
13.25 Vampy 
1330 „Wyspa Skarbów" 
1355 Vampy 
14.00 „Robin Hood" 
14.25 „Cupidospace" 
14.40 Vampy 
14.45 „Beany i Cecil" 
15.05 Vampy 
15.10 „Rock'n Cop" 
1535 Vampy 
15.40 „Kidd Video" 
16.05 Vampy 
16.10 ,,Kapitalny skoczek" 
1635 Vampy 
16.40 „Popeye" 
16.45 ,,Dance" - film obyczajowy, 
18.25 „Proszę o uśmiech" 
18.55 Wiadomości 
19.05 „Powrót anioła" 
20.00 Wiadomości 
20.15 „Podmuch gwiazd" 
22.00 „Requiem dla laleczki" 
23.45 Wiadomości 
23..55 „Wilkołak" - serial 
0.25 Magazyn reklamowy 
0..55 „Podmuch gwiazd" 

2 sierpnia 1994 

7.30 Panorama 
7.35 Powitanie 
7.40 „Przygody Blacky'' ego" /18/ 

- serial prod. kanadyjsko -
francuskiej 

8.05 Program lokalny 
8.35 Studio sport 
9.00 „Miłość i dyplomacja" /106/ 

- serial prod. kanadyjsko -
argentyńskiej 

9 .30 W akacje w Dwójce 
IO.OO ,,Krew, pot i chwała" - film 

dok. prod. ang. 
! I.OO ,,zakazana miłość" I 13/ - se

rial prod. wenezuelska - hi
szpańskiej 

11.50 Niedokończony rozdział 
12.00 Muzyczne lato w Dwójce -

,,Clipol" oraz nowości zagra
niczne 

12.30 Muzyczne lato - Nirwana 
12.50 Magazyn przechodnia 
13.00 Panorama 
13.15 Sukcesja Niny Stano 
14.05 Kandydat 
14.40 Mój mały świat 
15.00 Program dnia 
15.05 „Broń XX wieku" /11/ -

„Uderzenie rakietowe" - film 
dok. prod. USA 

15.35 ,,Przygody Blacky" ego" /18/ 
- serial prod. kanadyjsko -
francuskiej 

16.00 "Nad Niemnem,,/2/ 
17 .OO PKF 30/94 
17. I O Wakacyjne dumania 
17.30 „Miłość i dyplomacja" /106/ 
I 8.00 Panorama 
18.03 Program lokalny 
18.30 Kolo fortuny - teleturniej 
19.05 ,,Jak to zrobiłeś , Billy?" /4/ 
19 .50 Goście Dwójki 

20.00 Rzeczpospolita Druga i Pól 
21.00 Panorama 
21.30 Studio sport 
21.40 Pogotowie ekologiczne 2 
~22.00 Wilder żartem i serio 

„Strona tytułowa" • mm 
fab. prod. USA /1974 r . .f 
reż. Billy Wilder wyk. Jack 
Lemmon, Walter Matthau, 
Susan Sarandon 

23.40 Reportat 
24.00 Panorama 
i~0.05 „Ognisty krzyż" [2] - se

rial obyczajowy prod. USA 
0.55 „Clipol" /powt./ 
1.25 Zakończenie programu 

DSF 

6.00 Wiadomości sportowe (powt.) 
7 .OO Trening z DSF (powt.) 
7.30 Wiadomości sportowe (powt.) 
8.00 Wiadomości sportowe (powt.) 
9.00 Trening z DSF (powt.) 
9.30 Ign:yska Dobrej Woli 

10.30 Piłka nożna: Fiat Cup w Aue 
11.30 Magazyn sportowy 
12.00 Piłka nożna: Fiat Cup w Aue 
13.00 Trening z DSF (powt.) 
1330 Magazyn sportowy (powt.) 
14.00 Igrzyska Dobrej Woli: 

żeglarstwo, gimnastyka 
artystyczna, koszykówka, 
łyżwiarstwo szybkie, skoki do 
wody (najważniejsze 

wydarzenia) 
17.00 Igrzyska Dobrej Woli: 

gimnastyka (na żywo) 
najważqiejsze wydarzenia 

22.00 „Offensiv" • talkshow 
22.45 Wiadomości sportowe 
23.00 „Ring wolny" - boks (walki 

zawodowców) 
O.OO „Offensiv" (powt.) 
0.45 ,,Ring wolny" (powt.) 

, RTL 

530 „Dzień dobry Niemcy" 
9.05 „Potrzebna pomoc" - serial 

IO.OO „Piękni i bogaci" - serial 
10.30 „Czas tęsknoty" • serial 
11.00 „ Właściwa cena" - show 
1130 „Pojedynek rodzinny" 

teleturniej familijny 
12.00 „Punkt 12" - magazyn 

infonnacyjny 
12.30 „Historia Springfieldów" -

serial 
13.15 „Santa Barbara"· serial 
14.10 „Morderstwa to jej hobby" -

serial 
15.00 „Ilona Christen": ,,Pozbyć się 

lokatorów" 
16.00 „Hans Meiser": ,.Autyzm" 
17 .OO „Kto tu jest szefem?" - serial 
17 JO „Strasznie mila rodzinka" -

serial 
18.00 „Piękni i bogaci" 
18.30 ,.Explosiv - flesz" - magazyn 
18.45 Wiadomości 
19.10 „Explosiv" - magazyn 
19.40 „Dobre czasy, zie czasy" • 

serial 
20.15 Studio sport: piłka nożna • 

Puchar Fuji 
22.10 „Hans Meiser Special": 

,,Śmierć po południu" 
23.05 ,,Nocny show RTL" 

O.OO Wiadomości 
030 „Strasznie miła rodzinka" • 

serial 
I.OO „Tracey Ullman Show" 
130 „Kto tu jest szefem?"· serial 
2.00 „Explosiv" (powt. z godz. 

19.10) 
2.30 Wiadomości 
3.00 „Hans Meiser" 
4.00 „liona Christen" 
5.00 „Dobre czasy, zie czasy" -

serial 

7.30 Panorama 
7.35 Program dnia 
7 .40 „S. O. S" /6/ - serial TVP 
8 .40 Prosto z Belwederu 
9 .OO Robinsonowie 
9.20 Ze zbiorów Jana 

Walencika: ,,Łoś" 
9.30 Wakacyjna przygoda: 

„Szaleństwo Majki 
Skowron" /9 - ost. I - serial 
TVP dla młodych widzów 

IO.OO - 12. OO Jest lato, a w nim: 
10.15 „Tajemnica Enigmy" /6/ 

„Wyłączeni z gry" - serial 
TVP 

10.52 Jest lato. 
11.15 Miliard w rozumie -

teleturniej 
11.45 Jest lato. 
12.00 Wiadomości 
12.10 „Ród Gąsieniców" /3/ • 

serial TVP 
13 .30 Historia - współczesność 
14.00 Z notatnika - cykl 

reporterski 
15.35 „Co nowego. " Andrzej 

Rybiński - program 
rozrywkowy 

15.55 Powitanie, program dnia 

16.00 Euroturystyka - Frombork 
16.15 Zwyczaje i obrzędy 
16.30 „Wakacje z duchami" fint 

17 .OO Teleexpress 
17.15 - 19. 15 Jest lato. , a w nim: 
17 .30 ,,Alternatywy 4" /6/ 
18.30 Gra - teleturniej 
19.15 Dobranocka 
19.30 Wiadomości 

20.00 Prosto z Belwederu 
20.10 Publicystyka kulturalna 
20.30 Il Festiwal Polskiej 

Twórczości Telewizyjnej 
1994,," Melodia duszy,. -
film dok, reż. Tamara 
Soloniewicz 

21.35 Gość TV Polonia 
21.40 „Białe tango" /3/ ,.Klucz" -

serial TVP 
23.00 Teatr w kadrze: ,,Hubner" 

real. Ireneusz Dobrowolski, 
Ewa Karrnańska 

24.00 Panorama 
0.05 Program na środę 
0.10 „Ucieczka z m1eJsc 

ukochanych" /6/ - serial 
TVP. 

I .06 Program na środę 

8.30 Gimnastyka 
9.00 Magazyn golfowy 

IO.OO Jeździectwo: MŚ w Hadze 
Il.OO Lekka atletyka: mityng w 

Moskwie (najważniejsze 

wydarzenia) 
13.00 „Eurogoals" - najciekawsze 

bramki tygodnia 
14.00 Wspinaczka sportowa: PŚ 
15.00 „Eurofun" magazyn 

dziwnych sportów 
15.30 Magazyn sportów 

motorowych 
1730 Wyścigi samochodowe: 

Formula 3000 w 
Hockenheim (najważniejsze 
wydarzenia) 

1830 „Eurogoals" • najciekawsze 
bramki tygodnia 

19.30 Wiadomości sportowe 
19.50 Lekka atletyka: mityng w 

Monte Carlo (na żywo) 
23.00 Magazyn piłkarski 
2330 Wyścigi ciężarówek: ME 

(najważniejsze wydarzenia) 
I.OO Wiadomości sportowe 

6.00 „Agentka mimo woli" • 
serial (powt. z poniedziałku) 

6.45 „Trick 7" filmy 
animowane: 

6.50 „Prosiaczek Dick" 
7.10 „Simpsonowie" 
7 .40 „Myszy u władzy" 
8.05 „Waltonowie" - serial 
9.05 „Domek na prerii" 

IO.OO „Retenez-moi... ou je Fais 
un Malheur!" 

11.40 „Bill Cosby Show" 
12.10 „Agentka mimo woli" 

serial 
13.00 „Hotel" - serial 
14.00 „Arabella Kicsbauer" -

talkshow 
15.05 „Dynastia" • serial 
16.00 „Domek na prerii" - serial 
17 .OO „Trick 7" 
17.05 „Dennis" 
17.30 „Prosiaczek Dick" 
18.00 „Między nami, 

jaskiniowcami" 
18.30 „Nasz głośny dom" - serial 
19.00 „Inny świat" - serial 
1930 ,,Bill Cosby Show" - serial 
20.00 Wiadomości 
20.15 „Desperacka miłość" 

22.00 „Reporterzy" 
22.55 „Rewir Palmowej Plaży" 
23.50 Wiadomości 

O.OO „Rozmowy o północy 
1.00 „Nasz głośny dom" 
130 „Inny świat" 
155 Wiadomości 
2.05 „T J. Hooker" 
3.00 „Arabella Kiesbauer" 
3..55 Wiadomości 
4.05 „Miłość i pociski" 
5.30 „Dynastia" - serial (powt. z 

poniedziałku) 

5 .35 „Mac Gyver" - serial sen-
sacyjny 

6.30 ,,Maria" - telenowela 
7 .20 Teledyski 
8.00 Puls miasta 
8.15 „Tygrysia maska" - film 

animowany 
8.45 „Syrenka Mako" - film 

animowany 
9.05 „Magiczne igraszki" • 

film animowany 
9.30 „Mac Gyver" - serial 

sensacyjny 
10.30 „Prawo do narodzin" -

serial 
11.30 „Na starym hiszpańskim 

szlaku" • western prod. 
USA 

12.50 „-Cierpieć z miłości" - se
rial 

13.30 Non Stop: ,.Golden Life" 
(1) 

14.00 „Radio Romans" - serial 
prod. polskiej 

14.20 Teledysk.i 
14.30 Portrety: ,,I vo i wspo

mnienie" 
15.15 Biznes to biznes 
15 .45 Magazyn o sztuce 

16.15 „Tygrysia maska" - film 
16.45 „Syrenka Mako" - film 
17.05 „Magiczne igraszki" -

film animowany 
17 .30 Puls miasta 
18.03 „Mac Gyver" - serial 

sensacyjny 
19.05 „Prawo do narodzin'' -

serial 

20 .05„Prześcignąć wiatr" 
21.45 Puls miasta 
22.05 Top 20 
22.50 Magazyn muzyczny 
23.40 III Konkurs Teatrów 

Ogródkowych 
0.40 ,,Mac Gyver" - serial 

ATV 

18.30 Początek programu 
18.35 ,,Pogoda dla bogaczy" 

19.25 Bla-Bla w MCM 
I 9.50Do trzech klipów sztuka 
20.00 Fort Boyard 
21.30 ,Jnna wyspa" 
22.40 Minikoncert MCM 

17 .OO Planetarna rodzina; Kana
dyjskie rybołowy 

17 .30 Drogi wodne: Kanały i 
rzeki Irlandii - serial dok. 

18.00 Prawdziwy Zachód: Hi
storia pionierów na Dzi
kim Zachodzie 

18.55 Ta wspaniała Kalifornia 
19.05 Poza rok 2000 
20.00 Floryda: Okno do innego 

świata - serial dok. 
21.00 Wiek Kosmosu: Badania 

Księżyca - serial dok. 
22.00 Samolot X: Historia awia

cji - serial dok. 
22.30 Helikoptery: Historia śmi

głowców - film dok. 
23.00 Zawsze we wtorek: Życie 

w podziemnym tunelu -
serial dok. 

O.OO Australia na dziko: Rezer
wat Healesville - serial 
dok. 

0.30 Z wizytą w Zimbabwe -
film dok. 

TNT 

6.00 ,,Poranna ekipa" 
9.00 „Richie Rich'' 
9.30 „Wrzosowe urwisko" 

serial animowany (A) 
10.00 „Kapitan Jaskiniowiec" -

serial animowany (A) 
1030 „Szybki Buggy" 
11.00 „Jasie i Pussycats" - serial 

animowany (A/S) 
11.30 „Niebezpieczne wojaże 

Penelopy Pitstop" 
12.00 „Cudowny świat bajek" 
13.00 ,,Powrót do kolebki" - serial 

animowany (A/H) 
13.30 „Człowiek z plastyku" -

serial animowany (AIS) 
14.00 „Show Misia Yogi" • 

seriale animowane (A/S/H) 
14.30 „Down wit Droopy D"' • 

serial animowany (A/F/S) 
15.00 ,.Galtar" 
15.30 „Super przygody" 
16.30 „Gromowładny" 
17 .OO „Centurioni" 
17.30 „Fantastyczna czwórka" -

serial animowany (AIF/H) 
18.00 „Jetsonowie" - serial 

animowany (A/S/H) 
18.30 „Flinstonowie" 
19.00 „Wieczór z Bagsem 

Daffy" 
20.00 „George Washington Slept 

Here" - komedia, USA 
21.40 „The Long, Long Trailer'' -

komedia, USA 1954 
23.25 „Village of Daughters" -

komedia, USA 1962 
1.0S „Sons O'Guns" - komedia, 

USA 1936 
235 .,Profesor w kabarecie" 

komedia, USA 
4.10 „Meet The Baron" • 

komedia, USA 1933, reż. 

Sl<Yn' ·.·.·. 

7.00„Bialy duch" - film 
fabularny 

8.45 Dzień dobry Trójmiasto 
9 .OO Zapowiedź programu 
9.05 Film animowany 
9.30 Subkultury, cz. 1 i 2 

(powt.) 
10.30 Film animowany 
10.50 Fokus 
I I .OO Film animowany 
11 .25 Zakupy w Mango 
11.55 W sarno południe -

serwis informacyjny 
12.05 Giełda pracy 

8.05 Dzień dobry, tu Gdańsk 
8.35 Trójmiejski serwis 

informacyjny 
8.45 Magazyn sportowy (powt.) 
9.15 Temat wiejski (powt.) 
9.30 Dozwolone od lat 40 -

przeboje starszych 
nastolatków (powt.) 

955 Polskie seriale: ,,Na 
kłopoty Bednarski" (6) 

1050 Program o zdrowiu: 
,,Soczewki kontaktowe" 
(powt.) 

11.05 „Gdański dywanik" (powt.) 
12.00 TV Polonia 12.10 Notatnik konsumenta 

12.15 „Szpital Frankensteina" - 16.00 Program dnia 

film fabularny 
13 .55 Magazyn sportowy 
IS.OO Nowiny i pogoda -

serwis informacyjny 
15.10 Giełda pracy 
15.20 M-3Magazyn Muzyczny 

Młodych 

16.05 Panorama 
16.10 Nowalijki 
16.15 „45 minut" - program dla 

młodzieży 
17 .OO Tel,eexpress 
17.15 StudioTrójki 
17 .25 Czarne i białe - magazyn • 

reporterów 
17 .40 Studio Trójki 
17 .50 Handel i handelek 
18.03 PANORAMA 
18.30 „Różowa dama" - serial 

obyczajowy prod. ~ 

wenezuelskiej 
19 20 Studio Trójki 
19 .30 Wiadomości 16.25 Lato w mieście 

16.40 Program dnia 20.00 Panorama 
16.50 Baw się razem z nami 
17 .05 Film animowany 
17 .15 Lato w mieście 
17.30 Nowiny i pogoda 
17 .40 Giełda pracy 
17.45 Notatnik konsumenta 
17 .50 Psiaki. kociaki i inne 
18.50 Fokus 
19.00 Film fabularny 

20.40 Kabaret Pirania 
21.IO Na dużym ekranie 
21.40 Zakupy w Mango 

· 22.05 Lato w mieście • Sopot 
2220 Giełda pracy 
22.25 „Czamy Tulipan" - film 

prod. francuskiej 
O .30 ,,Rzecz o miłości" - film 

fabularny 
2.35 Co słychać w 

Trójmieście?· sonda 
2.40 Zakupy w Mango 
3 .05 Magazyn sportowy 
4.05 Film fabularny prod 

USA 
5.40 M-3 - Magazyn 

Muzyczny Młcxlych 
6.40 Co słychać w 

Trójmieście? 

6.00 Hity na śniadanie 
9.00 Ingo przedstawia 

12.00 Soul i reggae w MTV 
13.00 Przeboje 
14.00 ,,MTV na lato" (Simone) 
16.30 Raport Coca-Coli 

(Kristiane Backer) 
16.45 Magazyn nowości 

filmowych 
17.00 Wiadomości 
17.15 ,,3 From I" 
17 .30 Zadzwoń do MTV 
18.00 Muzyczny non-stop 
19.30 Studio sport (Dan Cortese) 
20.00 Przeboje - prezentuje Paul 

King 
21.00 ,,Najbardziej pożądane" 
22.30 „Beavis i Butthead" - serial 
23.00 Raport Coca-Coli 
23.15 Magazyn nowosc1 

filmowych (Ingo) (cd.) 
23.30 Wiadomości 
23.45 „3From l"(cd.) 

O.OO Rock w MTV (Pip Dann) 
2.00 Marijne przedstawia 
3.00 Noc z teledyskami 

6.00 „Dom Deschenes" - serial 
6.30 Telewizja śniadaniowa 
8.00 Prognoza pogody 

wiadomości Flesz 
8.05 Wiadomości tv kanadyjskiej 
8.30 Prognoza pogody 

wiadomości Flesz 
835 „Światła Paryża" 
9.00 Wiadomości Flesz 
9.05 „Mecz życia" 

IO.OO „Siedem dni w Afryce 
10.10 ,.Geopolis" 
11.00 „C est tout Coffe" 
1135 „Pytan ia dla mistrza" 
12.00 Wiadomości Flesz 
12.05 „Szansa dla piosenek" - show 
12.40 Prognoza pogody 
12.45 Wiadomości tv francuskiej 
13.00 „Dom Deschenes" 
13.30 Program telewizji 

szwajcarskiej 
14.30 „Pegaz" - magazyn lotniczy 
1530 „Co za historia" 
16.00 Wiadomości 
\6.10 „Vision 5" 
16.25 „40 stopni w cieniu" 
18.30 Wiadomości 
1855 Przegląd prasy afrykańskiej 
19.00 „Światła Paryża" 
19.25 Prognoza pogody 
1930 Wiadomości tv szwajcarskiej 
20.00 .,Trzeba wierzyć" 
20.55 Prognoza pogody 
21.00 Wiadomości tv francuskiej 
2135 „Specjalny wysłannik" 
23.05 „Książęta" komedia 

obyczajowa, 1982 
035 Wiadomości tv francuskiej 
I.OO „Twarzą w twarz" · 
155 Powtórzenia programów: 
2.20 „40 stopni w cieniu 
4.25 „Odgłosy ulicy" 
5.00 „Pegaz" 

20.10 Studio 
20.20 Polityka i okolice 
2050 Prawo prawa - program 

publicystyczny 
21.00 TV Polonia 

POL 
SAT 

14.35„Córka generała 

Pankratowa" 
16.00 Talk Show, czyli 

gadane z PolSatem 
1620 „Supermcxlelka" (123) 
17 .OO „Umarli i żywi" 
17 .30 ,,Detektyw DA." (9) 
18.30 Magazyn sportowy 
19.00 Infonnacje 
1920 Temat dnia 
19.30 „He Man" (36) 
20.00Mecz I ligi na żużlu 
20.58 Informacje 
21.00 „Ktoś za drzwiami" - film 
22.45 Informacje biznes 

infonnacje 
23.05 „Detektyw D.A." (9) 
0.05 Pożegnanie 

NBC·SUPER 
CHANNEL 

6.30 Wiadomości NBC 
7.00 Wiadomości ITN 
7.15 Informacje giełdowe 
7.30 Magazyn gospodarczy 
8.00 Wiadomości lTN 
8.15 Informacje giełdowe 
8.30 Wiadomości NBC 
9.00 Super sklep 

10.00 ,,Rivera" - show 
11.00 ,,Kronika katastrof' 
11.30 „Właściwy czas" 
12.00 ,.Dzisiaj w biznesie" 
13.00 „Dzisiaj" 
13.30 ,,Dzień w biznesie" 
14.00 ,.Dzisiaj" 
14.30 „Kolo fortuny" 
17 30 „Wieczorem o biznesie" 
18.00 „Dzisiaj" 
19.00 Wiadomości lTN 
19.30 „Ushuaia" 
20.30 „Dateline" 
21.30 „Styl życia" 
22.00 Wiadomości ITN 
22.30 „Wieczór z Jay Leno" 
2330 ,,Rozmowy intymne" 

O.OO „Wieczorem o biznesie'' 
0.20 Informacje giełdowe 

RAI 
UNO 

9.00 Wiadomości 
9.30 Wiadomości Flesz 
935 ,,Nancy, Son ny & Co. 

10.00 „Tanamera" - serial 
11.00 Wiadomości z Neapolu 
11.30 „Zielony poranek" 

magazyn kulturalny 
12.25 Prognoza pogody 
12.30 Wiadomości Flesz 
1235 „Kobieta w historii 

kryminalnej'' - serial 
13.30 Wiadomości 
14.00 ,,Przychodzi mi na myśl" 

14.10 „The Unfinished Dance" 
15.55 -17.55 Wakacyjne 

popołudnie z Jedynką: 
16.40 „Chłopcy z Mundialu" 
17.05 „Między nami 

Jaskiniowcami" 
17.55 Dziś w Parlamencie 
18.00 Wiadomości 
18.20 ,,Kosmos 1999" - serial 
19.05 ,,Przychodzi mi na myśl" 
19.50 Prognoza pogody 
20.00 Wiadomości 
20.30 Wiadomości sportowe 
20.40 Świat Quark: ,,Życie w 

temperaturze poniżej O 
stopni Celsjusza" 

21.40 „Podróż w czasie" - serial 
22.30 Wiadomości Flesz 
22.40 „The Village of The 

Damned" 
0.05 Wiadomości Flesz 
O.IO Prognoza pogody 
0.15 Dziś w Parlamencie 
0.25 „Image" 
0.40 ,,Poznać i wiedzieć" 
1.05 „Ależ noc ... " 
1.25 „XIX wiek" 
2.40 Wiadomości Flesz 
2.45 ,.Bez prądu" 
4.00 Wiadomości Flesz 

wersje tzyk.owe: (A) - angielska, (F) • fińska, (Fr)· francuska, (N)· norweska, (S) ·szwedzka,(*)· program w wersji dla nieslysi.ących ,,,,.. O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TILEDIIENNIK 
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,~;Rok 1960. Scdcmnastolatka Jenny przy
bywa z konserwatvwnego Londynu do Paryża, by pod
jąć studia na Sorbonie. Jest oszołomiona atmosferą tego 
miasta - mekki jazzmanó w, egzystencjalistów, wolno
myślicieli. Spędza wicie czasu w knajpkach i kawiar
niach. W jednym z klubów jazzowych Dzie lni<.:y Łaciń
skiej poznaje studenta architektury Jcana-Phillippe' a. 
Ich znajomość, początkowo niezobowiązująca, staje się 
coraz bardziej poważna . Lecz zanim Jenny odważy się 
pomyśleć. że spotkała miłość swego życia, Jcan-Phillip
pe będzie musiał udowodnić, że jest tym. na którego 
dziewczyna czekała. 

, l~ ,,Inspektor Skn:elak" 
~ tł. iw Rybogrodzie pojawia się trzech bratan

ków głowonoga Kalamarnika. Akurat w tym czasie po
licja wydaje doroczny bal dobroczynny. Niestety, ktoś 
napada na jedną z policjantek i rabuje pieniądze prze
znaczone na zorganizowanie imprezy . Podejrzenie pada 
oczywiście na bratanków gangstera Kalamarnika. Do· 
słownie na trzy godziny przed planowanym rozpoczę
ciem balu niezawodny inspektor Skrzelak wykrywa 
sprawcę kradzieży. 

{Emisja również o godz. 8.05) 

,,Doświadczenie mile widziane" 

----'Jest lato 1962 roku. l\lloJa i nieco naiwna 
studentka Annie (Edmonds) podejmuje wakacyjną pra
cę jako kelnerka w nadmorskim pensjonacie w Walii . 
Przeżywa mlo<lzieńczc Ul'ZUcie, zawiera znajomości z 

wieloma ciekawymi ludźmi. To Jato jcsc dla niej ważne 
- wkracza w Jojrz;z/9śc'. Gdy prz:;JJ„ic• jej opuścić małe, 
walijskie mia,teczko, będzie już inną kobietą. l po raz 
pierwszy w życiu b<;dzic miała na sobie ... por1ądną su

kienkę. 

11Nad Niemnem'' (2) 
• J~OO Zygmunt Korczyński chciałby uczynić z 

Justyny swoją kochankę. Ona tymczasem zakochuje 
się, ze wzajemnością, w Janku Bohatyrowiczu. Jej 
pierwsza wizyta w za~cianku staje się wielkim wyda
rzeniem - jedni okazują jej życzliwość, drudzy wylewa
ją przez nią pretensje do dworu. Anzelm i Jan Bohaty 
rowiczowie prowadzą Justynę na grób legendarnych 
przodków rodu, Jana i Cecylii, a także mogiłę, w której 
leżą brat Benedykta Korczyńskiego i brat Anzelma Bo
hatyrowicza. Tymczasem Teofil Różyc prosi swoją ku
zynkę Kirlową. by wybadała, czy Justyna zechciałaby 
go poślubić. 

lf~l 
2 00, ,,Strona tytułowa" 

łf• . ' Kolejna ekranizacja słynnej sztuki Bem 
llechta i Charksa M,JC Arthura - .. Thl' Front Page''. Cy 
nh.:zny wydawca brukowcgP dzicnmka „The Chicag< 
Examincr", \Valtcr Burns, chce za ws!l·lką cenę zatrzy 
mać w redakcji swego naJkps1ego rq1ortcra, Hild: 
Johnsona. Hildy postanowił howkm wycofać się z ,.a 
wo<lu. ożenić z piękną P.::ggy i podj:Jć pracę w hranż: 
reklamowej w Filadelfii. Szef namawia go, i.ehy pora 
ostatni napisał serię artykułów o procesie i egzckucJ 
Earla Williamsa. oskarżonego o przekonania komuni 
styczne oraz zastrzelenie kolnrowego policjanta. Zabój 
ca ma być - ze wzgh;dów politycznych - pospieszni 
osądzony i stracony, gdyż szeryf i burmistrz chcą wy 
korzystać jego proces jako atut w grze podczas kampa 
nii przedwyborczej. Hildy „połyka przynęt.;''. Zdobyw 
sensacyjny materiał, ale sytuacja diametralnie się zmie 
nia. Wśród wykonawców Jack Lemmon. 

lłiiliiiill „Prześcignąć wiatr" 
,Mały samolot rozbija się na pustyni. Kata 

strof,; przeżywa pilot, Michael Gregory. Po wiciu go 
dzinach marszu w piasku i w słońcu jest już blisk 
śmierci. Udaje mu się jednak dotrzeć do ludzi. Dwa dr 
leży nieprzytomny u pewnej rodziny. GJy odzyskuj 
świadomość szybko orientuje się. że stosunki mię<lz 
małżonkami. w których domu się znala,t. hynajmni< 
nie są normalne. Jego obserwacje wkrótce się potwic1 
dzają. 

Opracowanie Halina Daniliszyn 

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyj~ 
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WYPRZEDAŻ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ~ PRZEMYSŁOWYCH 

PRZEDSIĘBIORS'IWO USŁUG HANDLOWYCH 1A·"l Sp. z o.o. 
GDAŃSK· NOWY PORT, ul. Śnieżna 1 

(Marynarki Polskiej) 

Artykufy elektryczne, części zamienne, wyroby metalowe, narzędzia, sprzęt specjalistyczny nowy i używany. 
...... Przyjmujemy w komis tel. 3. 73~62 

ffl . 

KONCESJONOWANY BANK Z KAPITAŁEM BANKU DUŃSKIEGO 

I Rachunki Bieżące 
SPRAWNE I SlYBKIE OTWlERANIE RACHUNKÓW 
BIE2ĄCYCH DLA JEDNOSTEK GOSPODARClYCH 

BEZ DODATKOWEJ OPiA TY!!!! 

Lokaty A wizowane 
LOKUJĄC W SOPOT BANKU SA NIE TRACISZ ODSETEK 

NAWET W PRlYPADKU ZERWANIA UMOWY!!!! 

STUDIO NATURALNEJ 
ODNOWY BIOWGICZNEJ 

Usuwanie następujących dolegliwości: 
· nerwic, lęków, depresji, migren. tików nenvolł}'ch, I 
Jąkania, moczenia nocnego, impotencji, bólów glo"'J' 

· otyłości, bezsenności 

• nałogu palenia tytoniu (3-4 seanse z kodowaniem) I 
- al.kohollzmu (5-6 seansów z kodowaniem) !l 
· .rnyrodnień kręgosłupa i stawów, dj•skopatii Ili 
· alergii, niewydolności układu pokarmowego 1 
· własną, opatentowaną metodą oczyszczania org2n1Z1T1u z toksp1 !,r 
IRYDOLOG f~ 
-na podstim1e tęczówki oka określi stan zdroWia 
całego organizmu i poszczególnych organó11, we1n1ętrznych 
oraz stopień odporności i zanieczyszczenia ciała, ustali skłonności 
do określonych chorób 

- skieruje do właściwego lekarza specjalisty 

UWAGAJ -iiydologjest w stanie ustalić sklormośd do dziedzicania chorób p17.eZ dzieci i 
RFJESffiACJA TELEFONICZNA OD 900 DO 1900, TEL. 236-819 

EMERYCI I RENCISCI 20 % ZNlŻKIIII 
GDYNIA-CHYLONIA, ul. Kcyńska 11 

./ wpłaty na konto bieżące bez prowizji Sopot Bank SA oferuje atrakcyjną formę lokaty 
4403 R 

lllłlllllllfll!l!!m'!ffll~@l,• fflj, .. ,W],., ,. Ljj•· ·=-ffi!i,·•·m~w,@l·•·•· ·~>:ffl[L~, -·::::·: :~=~~=~ 

../ możliwość korzystania z wrzutni nocnej 
i inkasa 

/' sprawne i szybkie rozliczenia krajowe 
i zagraniczne 

../ ułatwiony dostęp do kredytów 
(linia kredytom, kredyt w rachunku bieżącym) 

../ skup euroczeków 
I 

-./skupi sprzedaż walut obcych 

../ skrytki depozytowe 

Zapraszamy codzjennie od 8.00 do 19.00 
a w soboty od 9.00 do 15.00 

&tetyczne i eleganckie wykończenie pomieszczeń: 
- uniwersalne deski podłogowe i pane1e boazeryjne 
• sufity podwieszane. żaluzje pionowe. rolety, markizy 
- kompletna stolarka budowlana 
· meble łazienkowe oraz ceramika sanitarna 
- składane schody wewnętrzne 

I 

~ SPRZEDAŻ I PREZENTACJA 

--

• Bezpłatne doradztwo techniczne I frAJ I 
PA \VILO:-.: DANIA tel.51 74-21 
81-840 SOPOT. al. Nie lcdości 692/694 

Wojskowa Administracja Koszar Nr 2 
pr~ JW 1479 podeimie stałą współpracę 
z hurtowniami bran~: ogólnobudowlana, 

sanitarna, elektryczna, drzewna, chemiczna 
na zasadzie stałych dostawców. 

W ofercie P.odać warunki płatności, ceny, 
zasady wspołpracy, asortyment, image firmy. 
Oferty składać w WAK Nr 2 przy JW 1479 

do 10.08.1994 r. 
Gdynia-Witomino, ul. Strażacka 8. 

Bliższe informacje 26· 15-49. 

„ I N T E R C O N " Sp-ka z o.o. w Gdańsku 
informuje 
że posiada jeszcze wolne mieszkania 

w 4 i 5 - rodzinnych domach mieszkalnych 
do zasiedlenia w 1994 i 1995 r. 

.A mieszkania o wysokim standardzie 
z garażami 

3 19 11 

oprocentowanej 3 2 w skali roku 

z możliwością wypowiedzenia umowy przez 
klienta w każdej chwili, tj. na 24 godziny 
przed wykonaniem operacji wypłaty 
Oprocentowanie wkładu będzie wynosiło: 

po 1 miesiącu 17.0% 
po 2 miesiącach 20.0% 
po 3 miesiącach 23.0% 

po 4 miesiącach 24.0% 
po 5 mleslqcach 25.0% 
po 6 mlesiqcach 26.0% 

po 7 mleslqcach 27.0% 
po 8 miesiącach 28.0% 
po 9 mleslqcaeh 29.0% 

-- ·ł 
po 1 O miesiącach 30.0% 
po 11 mle1lqcach 31.0% 
po 12 miesiącach 32.0% 

Sopot, Pl. Konstytucji 3 Maja 1 tel. 51-32-32 do 35 

PRODUCENT „Gedania" 
SPRZEDAŻ Gdańsk, Długa Grobla 8110 tel. 31·25-10 

sitko-przecierak 

aut1-partner 
tel. 57-75-06 w. 11 
tel/fax 57-77-11 

OFERUJEMY 

"OD RĘKI" 
pełne zestawy części karoserii 
do SAMOCHODÓW ZAO!ODNICH 

oraz 
1'APRAWĘ I MONTAŻ 

REFLEKTORÓW 

Gd.-Żabia11ka '{"r,:~1,.. \1~ 
ul. Subislawa 50 \i:)s,:i 8047 

> do 'NSZ)'S1:kich aut ' . 
Hurt - detal ' 

M. G. BJLSEJMCE Gdańsk 
Piel<amicn 1 ., 

tel. 32-62-59 w. IO 
ł.ll.ł ' 'grat111 

5ąjeszcz.e inne 
metody tworzenia 
· siecL. 

INFORMACJE 
„INTERCON" Sp-ka z o.o. Gdańsk, Krzemowa 6/B 12 
tel. 390-379 

Polskie Linie 
Oceaniczne 

poszukula kontrahenta. na wynajem pomieszczeń 
w budynku w Gdyni. przy ul. 10 Lutego 24 

- na parterze budynku od strony ul. 10 Lutego 
- z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności gastronomicznej. 

Ogólna powierzchnia do wynajęcia wynosi 241,6 m2
• 

Szczegółowych informacji udziela Służba Admin istracyjna 
PLO - tel. 278-840 i 278-817, fax 278-843. 

Pisemne oferty zawierające proponowane stawki, 
informacje o firmie (wyciąg z rejestru) prosimy składać 
pod adresem: 81-376 Gdynia, ul. Korzeniowskiego 22 

w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 
Wyboru dokona komisja, a wybrani oferenci zostaną 

powiadomieni o dacie negocjacji. 
33610 

Mi . ki . .eJs e 
Hale Targowe S .. A. 

rozpoczyna sprzedaż gotowych pawilo· 
nó.wJiandlowych w nowocz.e.snym cen

tr.um __ paemystowym na terenie 
Gd_yJiskjej Hali Targowej. 

Informacji udziela Zarząd Spółki 
godz 1 2.00 do 17 .OO, 21 ·64-63. 

16109 

• SPRZJP' GOSPODARSIWA DOMOWEGO 
drobny. wolno stojący i do wbudowania 

• URZĄDZENIA DO GRZANIA WODY 
• WENIYLATORY I GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE 

.. 

PHU KASJA -Salon · Tcręn IKEĄ Gdańsk 
al. Grunwaldzka 47!. tP-1. .'i2-40'.23 \V. 6 

t /:\.~ tel. 32-52-66 (67) ~ 
~MIS'DT CZVNNE 8.00 • n.oo 
aDMiłlK. ut. NOWOI.IPIE 18, SOBOTA a.oo - Ul.OO 

DACHY· MATERIAŁY iw WYKONAWS1WO 
* DACHOWI</ CERAMICZNE I CEMENTOWE 
* OKNA DACHOWE, WYŁAZY. RYNNY PCV * FOLIE DACHOWE, WEŁNA MINERALNA 
*PŁYTKI ELEWACYJNE, PODOKIENNIKI 
* OKNA PCV SYSTEM "PANORAMA" 
* OKNA DREWNIANE "STOL/MPEX" 

20934 

PHUNEWFOX <B) 
AIJJcrtll.Olll/łl[l>lIR 

GOA'G:.am«l. il ŁCi1 !I A 
lel/U43-5l{I)_.,., HYUnDAI 

43-5UI ·=·"-

Jesteśmy 

test drive! DPELB 

KONTYNGENT 

ZAPRASZAMY DO: ~;! Gdańsk-Brzeźno, ul. Łozy 80 A 
tel. 43 52 66167, 31 54 22 • 

KONOCAR ' 
NAJWlfKSZV SAMOCHOD 
28600 W SWOJEJ KLASIEI 

SERVICE OPEL DEALER 
MAPBAWYPOWYPADKOWE 

33457 

lOŻYSKA TOCZNE 
tJ Farrodo ® 

Gdańsk, ul. Wielopole 6 
boczna od Marynarki Polskiej 

!el. 43·24·65, lel./fax43·24·64 
lei. kom. 090 508 307 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW A ELGAZ 
Gdynia, ul. Północna 9A, tel. (058) 23-70-21, fax 23-73-58 

OFERUJE OO NATYCHMIASTOWEJ SPRZEDAżY 
OKNA I DRZWI Z PCV, żALUZJE OKIH,NE, ETUI OO KASET VIDEO, 

KASE'IY NAGRANE Z FILMAMI, KOMPUTERY, ODBIORNIKI 
SATELITARNE VORTEC-ST AR, MEBLE, SPRZĘT BIUROWY, 

K011.Y GAZOWE DO C.O. GZSO; GZ35, POKOJOWE 
REGULATORYTEMPERATITRY, GRZEJNIKI FAVIERA, 

NESESERY.ZAMKI DO SKRYTEK BANKOWYCH, 
NARZEDZIA BOSCH. UCHWYTY TOKARSKIE, 
WÓZKI MAGAZYNOWE, l\OZE. TOKARSKIE, 
NARZĘDZIA MECHANICZNO-SLUSARSKJE. 

MYDELNICE 
CENY MOŻLIWE OO NEGOCJACJI PRZY ODBIORZE, PŁATNOŚĆ WYŁĄC'ZNIE 
GOTOWKĄ LUB CZEKIEM POTWIERDZONYM W KASIE PRZEDSIĘBIOlłSTW A 

Jl317 

A I DRZWI BALKON 
R07SUWANE 
Z FIB RGLASS 

e RGO S CZĘDN 
e Dt.wlĘKOSZCZELNE 
eNIEPALNE 
e PRAKTYCZNE I TRWAŁE 

ONI-BUDl 
- - I 

MA~tL R 

""""' 

I 
.I 

PIECE GAZOWE c.o. 
JB<f!N:.Ląwufunkcyj_ne 

• F AIS • włoskie 
-MORA 674 • czech. 
-G-21 -Swiebodzice 
• Poogrzewacze.~ 

MARMURY 
GRANITY 
GRYS Y 
KONGLOMERATY 
TYNKI SZLACHETNE 
• parapety e pt,,tki 

• grzejniki c.o. ODEON 
Gwara.ncja. SERWJS 

Po~ta_w.ą_g_rn.!l§ RA TY 

• blaty 
GOYNIA, Ul. HUTNICZA 8 B 

TEL. 23 20 82 
FAX 29 73 50 

* automatyka do węzłów cieplnych 
* zawory termostatyczne 
* programowane termostaty 

dla domków jednorodzinnych 
* ciepłomierze Sonocal 
* sterowniki do pomp 

Autoryzowany dystrybutor: 

,,ORION" s.c. 
AGENCJA HANDLOWO -USŁUGOWA 

81 ·983 Gdynia ul. Łużycka 6 
tel.Iłu (0·58) 223042 w.21 1,21 2 

, Off Mn 8 . tekkQm. o-9os~ -

HURTOWNIA KOSMETYKÓW . 

Dr Irena Eris 

ZAPRASZA 
DO WSPÓŁPRACY HURTOWNIE I SKLEPY 

GDYNIA, Ujejskiego 5 A 
32005 telJfax 220-500 

NAJSTARSZA, NAJBARDZIEJ DOSWIADCZONA AUTORYlOWANA STACJA 

DIIIIIYKON . ~ 
~~~~~~~~ 

ZAPRASZA NA SERWIS I SPRZEDAż SAMOCHODÓW 
AĄT 128p, CINQUECENTO 700 I 900an', TIPO, TEMPRĄ, UNO, dużyw,tórkcbllwi części 

miemych. Przy sprzedaży wszyslkx:ll sanioctm:. udzielamy borAat; ~ cen 
fabryl;zn)tl1 FIAT AUTO POWID. 

ZAPRASZAMY CODZIENNIE od 8.00 do 17.00, SOBOTA od 9.00 do 13.00 
Dlll/1YKOII Gd~ra. ul Poznaos~a 1 ·3, tei '1all 20·~5 · -

• 1w1azd od $fą$kie1•Wiloo11ns.kieJ' , 

FN:,ł-lOWA PORADA 
PEl:.EN ZAKRES USŁUG 
KOSZTORYSY 
MONTA2 
NADZÓR 
NOWE SYSTEMY MEBLOWE 
NOWE POMYSŁY 
KONKURENCYJNE CENY 

MM 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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·'" .\~. Na ··czele rankingowej 
t;U!tytenisowej kobiet.WTA.> 
FJe$t nadal Niemka Steffi 
t Graf ... ,3łiĘ ,OO pkt// przed · 
(,Hiszpanką Arantxą Sanchez ,, 
\Viqrio '+ 24$,68 oraz HP( 
js1.panką Conchitf Martine:;e .) 
!l 223,44. Czwarta. na I.iście ' 
:lM~a Navratilova (USA) r 
!;nia. na. koncie 172 ,83 pkt.., 
/Na:' męskiej I iście •. A TP. 
: pierwszą pozycję zajmllje 
)?Amerykanin Pete Sampras 
F 5495. pkt. przed Chorwatem 
L,Goranem Ivanisevicem ::
t'.3105, pkt., Hiszpanem Sergi , 
;;ottiguel'.ą.". 2s12 ·•pkt., ; 
f Szwedem .Stefanem Edber
'.'giem ~ .2794 pkt. i Niemcem 
;;Michaelem Stichem -· 2720 ' 
f pkt, Dopiero dziewiąty jest· 
;)Amerykanin Jim Courier ;;c: 
~ 21()8 p~t2 . . • 
. ,C • Tylko z jednym - srebr-„ nym medalem -· powrócą 
; Polacy z mistrzostw Europy 
'juniorów w zapasach w sty 
' lu klasycznym, które za-
kończyły się w Stambule. 
Tytuł wicemistrzowski w 
kat. do 90 kg wywałczył 
Marek Sitnik ze Sląska 
Wrocław. ' 

• Po wyścigu Grand Prix 
Niemiec na torze Hocke
nbeim (Formuła l) wygra
nym przez Austriaka Ge· 
rharda B~rgera, w klasyfi
kacji MS kierowców pro
wadzi Michael Schumacher 
(Niemcy) - 66 pkt .. przed 
Damonem Hillem (W. Bry
tania) c 39 pkt. i Gerhardem 
Bergerem (Austria) · 27 
pkt. ' 

{Wa) 

Na kortach SKT w Sopocie 
rozpoczęły się wczoraj pierw
sze gry eliminacji do Między
narodowych Mistrwstw Polski 
Tenisistek Polish Open by Pro
kom, w którym pula nagród 
wynosi 75 tys. dolarów. Osta
tecznie wystartowało w nich 5 
reprezentantek Polski, ale tyl
ko Magdalenie Grzybowskiej 
udało się wygrać. Udział w tur
nieju zasadniczym już wcze
śniej zapewniły sobie, dzięki 
dzikim kartom, Magdalena 
Mróz i Katarzyna Teodoro- 1 
wicz. Ponieważ wiadomo, że 
do Sopotu nie przyjedzie kilka 
awizowanych wcześniej do 
turnieju głównego tenisistek, 
być może Mrozówna zagra w 
nim z rankingu, a dziką kartę 
otrzyma po niej Sylwia Ryna
rzewska. 

Jako pienvsw na kort wys:/a Katarzyna 
Malec, ale nie urwlo się jej all'ansować 
do drugiej rundy. 

Fot. Bogusław Nie~nalski 

• IO O Bag 
• • I oma IO 

Nie każdy kibic, nawet piłkarski, wie, że 30-letni as piłkar
skiej reprezentacji Włoch, Roberto Baggio jest od ośmiu lat 
wyznawcą buddyzmu. Jak podają agencje, z tego powodu za
slużyl, zdaniem ojca Giuseppe de Rosa (jezuita) , !Ul ekskomu
nikę, gdyż „przyjęcie przez katolików buddyzmu oznacza wy
rzeczenie się chrześcijaństwa, czyli aposta::ję, a taki grzech 
karany jest kląnrą. " Przebywający w Argentynie Baggio zna
lazł już jednak wielu obrońców, w tym, jak podaje PAP - ar
cybiskupa Coldogno, Pietra Nonisa, który jest zdania, że 
„Baggio jest dzielnym chłopcem o głębokiej wierze, a jego 
osobiste wybory muszą być respektowane." 

Po meczach z Nigerią i Hiszpanią Baggio oświadczy/, iż 
buddyzm pomaga mu w lt)•doby1vaniu z siebie ws::.ystkiego, co 
najlepsze. 

As Brazylijczyków, słynny Romario, przedłużył sobie tym
czasem wakacje i nie stawił się w oz1U1czonym pierwotnie ter
minie w Barcelonie , by rozpocząć ::.e swoją nową dru::.yną 
przygotowania do sezonu. Czuje się jeszcze ciągle zmęczany i 
chce odpocząć jeszcze dwa tygodnie. 

(Wa) 

• I 
brydżowego Kongresu Bałtyckiego 
Czwarty turniej kongresowy 

par był turniejem o puchar pre
zydenta Gdańska. Puchar zdo
była para C. Balicki - A. Żmu
dziński (Wrocław), 2. B. 
Chmurski - J. Stepiliski (War
szawa), 3. T. Winciorek - D. 
Zembrucki (Warszawa, Go
rzów), 4. K. Pikus - Z. Rogow
ski (Olsztyn). 

Ostatnią konkurencją kon
gresu był turniej teamów. Tur
niej był grany systemem Patto
na i miał rangę mistrzostw Pol
ski. Po dwudniowych zmaga
niach zloty medal zdobyła dru
żyna z Krakowa w składzie: J. 
Kowalczyk - H. Witek, J. 
Pszczoła - K. Jassen; srebrny 
medal drużyna z Wrocławia w 
składzie: C. Balicki - A. Żmu
dziński, S. Gołębiowski - W. 
Olański, a brązowy medal dru
żyna w składzie: Jaros z -
Twardowski (Słupsk), Michal
czyk - Zomkowski (Olsztyn). 

Najlepszy team z Gdańska 
w składzie: K. Omernik - E. 
Pinkiewicz. A. Chrenowski -

W. Wejknis na czwartym miej
scu. 

W klasyfikacji generalnej 
całego kongresu pierwsze 
miejsce zajął A. Żmudziński 
przed C. Balickim (Wroclaw). 
N aj lepszy z Gdańska był S . 
Piekut, który zajął piąte miej
sce. Najlepszą wśród pań była 
E. Czekaj z Gdańska, która 
zdobyła nagrodę ufundowaną 
przez „Delikatesy Bałtyckie" 
we Wrzeszczu. 

Zawodnicy zagraniczni wy
raźnie ustępowali polskim bry
dżystom. Na 17 miejscu upla
sował się zawodnik z Niemiec, 
a na 23 z Norwegii. 

Ogólnie w kongresie starto
wało ponad 300 zawodników. 
Kongres Bałtycki jest jedną z 
największych imprez brydżo
wych w Polsce. Organizacja ta
kiej imprezy była możliwa 
dzięki pomocy władz Uniwer
sytetu Gdańskiego, As-Domus 
Olsztyn, Atra - Gdańsk i SA 
FREGATA- Gdańsk. 

Z.P. 

Andnei Czyiniewski 
ośmiu latach przerwy 

O na boisku piłkarskiej 
ekstraklasy znów zo

baczyliśmy Andrzeja Czyż
niewskiego. Niestety, już nie 
między słupkami bramki, lecz 
w roli arbitra. Pierwszoligowy 
debiut miał miejsce w inaugu
racyjnej kolejce ekstraklasy 
Warta Poznań - Widzew Łódź 
0:4. Popularnego w wybrzeżo
wym środowisku piłkarskim 
„Czyżyka" zapytaliśmy po tym 
meczu o wrażenia. 

- Czy pamięta pan swój 
ostatni mecz w I lidze? 

- Oczywiście. Było do pod
czas meczu Śląsk - Bałtyk wio
sennej rundy sezonu 1985/86 
we Wrocławiu. Zostałem zmie
niony po utracie pierwszej 
bramki przez Grzegorza Sten
cela, który wpuścił jeszcze trzy 
następne bramki i przegraliśmy 
0:4. 

- W sędziowskim debiucie 
też było 0:4, tyle że dla gości. 

- Widzew był zespołem zna
cznie lepszym. Po meczu nikt z 
Wany nie miał do mnie preten-

sji. Nie mogłem zapobiec utra
cie tych goli, choć gdybym stał 
na bramce, jednego z pewno
ścią bym obroni!. 

- Utarła się opinia, i.e Czyż
niewski to dobry sędzia dla ze
społów przyjezdnych. 

- Tak. Nawet mój serdeczny 
przyjaciel „Bobo" Kaczmarek 

nie chce mnie widzieć na me
czu w Olsztynie. Opinia ta nie 
ma jednak żadnego odzwier
ciedlenia w wynikach. Począt
kowo, gdy gwizdałem w II li
dze, rzeczywiście częściej wy
grywali goście. W miarę upły
wu czasu jednak statystyka ta 
coraz bardziej zbliżała się do 
średniej. 

- Czy to prawda, że na 
wszystkie mecze jeździ pan w 

Po dawno oczekiwanej na 
naszym terenie burzy, pierwsze 
gry eliminacji trzeba było opó
źnić o dwie godziny. Jako 
pierwsza z Polek na central
nym korcie pojawiła się Kata
rzyna Malec. Jej przeciwniczką 
była rutynowana Włoszka, Fe
deńca Bonsignori, która przed 
rokiem w tym turnieju rozsta
wiona była z numerem I. Obe
cnie też ma ,jedynkę", tyle że 
w eliminacjach. Malec zaczęła 
obiecująco. Wygrała własne 
podanie, ale potem było już fa
talnie. Oddała kolejno IO ge
mów. W drugim secie Polka 
zerwała się jeszcze do walki, 
doprowadzając ze stanu 0:4 do 
4:5, lecz jej finisz był już spó
żniony. 

Nie powiodło się także ze
szłorocznej mistrzyni Polski, 
Monice Staroście. Dość gładko 
uległa ona Brytyjce Karen 
Cross 4:6, 3:6. Ewa Grusiecka 
niemal do ostatniej chwili nie 
wiedziała, czy w eliminacjach 
wystąpi. Wystąpiła, ale równie 
szybko skończyła. Niemka 
Sandra Wachterhauser okazała 
się dla sopocianki zbyt wyma
gającą rywalką, pokonując ją 
6: 1, 6:4. Nie dała rady przejść 
pierwszej rundy także, dopin
gowana przez mamę, Aleksan
dra Olsza. Polka grała nerwo
wo i bardzo nierówno. Popeł
niała stanowczo zbyt dużo błę
dów, aby pokonać bardziej re
gularną z głębi kortu Czeszkę 
Zuzannę Nemeskovą, która 
zwyciężyła 6:4, 6:4. 

Jedyną Polką, której udało 
się odnieść zwycięstwa była 
16-letnia Magdalena Grzybow
ska. W pierwszym meczu, po 
bardzo dobrej grze, wygrała z 

• • e1 
reprezentantką WNP Nelly 
Barkan 6:3, 6:2. Tylko na 
chwilę, w drugim secie tego 
meczu, Grzybowska oddala 
inicjatywę rywalce. Przegry
wała 0:2, lecz w porę skoncen
trowała się i nie oddała prze
ciwniczce już więcej żadnego 
gema. Jeszcze tego samego 
dnia, w drugiej rundzie Grzy
bowska trafiła na Brytyjkę, 
Amandę Waingwright. W 
pierwszym secie inicjatywa na
leżała do wyższej i dynamicz
nie grającej Polki, która wygra
ła go 6:4. Szczególnie dużo 
braw zebrała jednak od pu
bliczności za grę w drugim se
cie. 6:0 w drugim secie nie po
zostawiało złudzeń. Jeśli dzi
siaj Grzybowska utrzyma do
tychczasową swoją formę i 
wygra z inną Brytyjką, Lucie 
Ahl, zagra w turnieju głów
nym. 

Pozostałe wyniki: Ludmiła 
Varmuzowa (San Marino) -

. Stefanie Meyer 6:2, 0:6, 6:4, 
Miriam Ramon (Hiszpania) -
Gabriela Navratilova (Czechy) 
6:2, 7:6, Olga Lugina (WNP) -
Lara Sitter (Holandia) 6:3, 4:6, 
6: I , Germ ana Dinatale (Wło
chy) - Helena Tatarkova 
(Ukraina) 1:6, 6:4, 6:4, Luice 
Ahl (Niemcy) - Nicole Melch 
(Austria) 5:7 6: I 6: I, Amanda 
Wright (Wlk. Brytania) - Nora 
Kovarcikova (Słowacja) 6:4, 
1:6 7:5, Michaela Seibeld 
(Niemcy) - Martine Bunscho
ten (Holandia) 6:4, 6:2, Stefa
nie Pifferi (Wiochy) - Monika 
Krotochvilova (Czechy) 7:5 
3:6, 6: I, Nathaly Tijssen (Ho
landia) - Susanna Attici (Wio
chy) 6:3, 6: I. Adam Suska 

Puchar Europy mlod1ieiowców w la. 

Zmienne szczęście 
biało-czerwonych 
Mc;ska reprezentacja Polski 

zajęła pierwsze miejsce (100,5 
pkt.) w lekkoatletycznym Pu
charze Europy (do 22 lat) w 
grupie B i za dwa lata starto
wać będzie - wraz z Ukrainą 
(91) - w gronie 8 najlepszych 
drużyn naszego kontynentu. 
Polki uplasowały się na trze
ciej pozycji (83); do grupy A 
awansowały ekipy: Ukrainy 
(105) i Francji (103). 

W norweskiej miejscowości 
Lillehammer biało-czerwoni 
odnieśli cztery zwycięstwa in
dywidualne: Anna Jakubczak -
2:03 .87 na 800 m, Wiesław Pa
radowski - I :5 l .06 na 800 m, 
Rafał Wójcik - 9:00.50 na 
3000 m z przeszk. oraz Dariusz 
Trafas - 76.82 w oszczepie. 

Wicemistrz świata juniorów 
w młocie, Szymon Ziółkowski, 
był trzeci (65.84), a tyczkarz 
gdańskiej Lechii, Krzysztof 
Kusiak czwarty (5.00). 

Drugie lokaty wywalczyli: 
Marcin Krzywański - 10.69 na 
100 m, Michał Majchrowicz -
2.18 wzwyż, Paweł Zdrajkow
ski - 15.89 w trójskoku, An-

Portugalczycy 
mistrzami Europy . . , 1un1orow 

Niemcy czy Portugalia zdo
będzie mistrzostwo Europy w 
piłce nożnej juniorów do lat 18 
- zastanawiali się eksperci 
przed finałowym meczem tych 
narodowych teamów w hi
szpańskiej miejscowości Meri
da. Mecz rozegrany został w 
nocy z niedzieli na poniedzia
łek i był niezwykle zacięty. W 
normalnym czasie wynik 
brzmiał 0:0, po dogrywce 1:1 i 
dopiero rzuty karne - 4:2 roz
strzygnęły tytuł na rzecz Po
rtugalii. Na 3. pozycji Hiszpa
nia, która pokonała Holandię 

drzej Krawczyk - 54.12 w dys
ku, sztafeta 4x400 m mężczyzn 
- 3: 10.1 I oraz Grażyna Penc -
4: 18.20 na 1500 m, Magdalena 
Ruśniok - 9:34.52 na 3000 m i 
Ewa Rybak - 55.56 w oszcze
pie. 

*** 
Kilka niezłych rezultatów, 

pomimo ogromnego upału, 
uzyskano podczas mityngu im. 
Jerzego Cieśli w Stargardzie 
Szczecińskim. W biegu na 100 
m ppł. wygrała Irina Melniko
wa - 13 .27, w skoku wzwyż 
Galina Jsaczenko (obie Biało
ruś) - 1.85, a w rzucie dyskiem 
Renata Katewicz (WLKS Sie
dlce) - 61.68. Wśród mężczyzn 
wyróżnili się: Robert Maćko
wiak (Śląsk Wrocław) - 21.12 
na 200 m, Ronald Mehlich 
(AZS AWF Katowice) - 13 .73 
na I IO m ppł., Paweł Woźniak 
(Skra Warszawa) - 51.68 na 
400 m ppł., Aleksander Gło
wacki - 7.72 w dal: Walery 
Gubkin (oboje Białoruś) -
73 .24 w młocie i Rajmund 
Kółko (Górnik Polkowice) -
74.52 w oszczepie. (s) 

Pobił ... 
Kozakiewicza 

5:2. 

Miniony weekend przyniósł 
wiele dobrych wyników na sta
dion ach lekkoatletycznych. O 
rekordach Siergieja Bubki w 
tyczce (6.14) i Mosesa Kipta
nui w biegu na 2 mile (8:09.01) 
informowaliśmy wczoraj. Do 
ciekawego wydarzenia doszło 
na mityngu w Rhede, gdzie 
eks-Białorusin, Andrej Tiwot
czik, ustanowił rekord Niemiec 
w skoku o tyczce - 5 .71. Po
przednim rekordzistą był.. . 
Władysław Kozakiewicz, który 
w 1986 r. osiągnął 5 .70 (przy
pomnijmy, że jego rekord Pol

(wa) ski z moskiewskiej olimpiady -
wówczas rekord świata - wy
nosił 5.78). 

dniu ich rozgrywania i gospo- Na tych samych zawodach 
dane denerwują się, i.e sędzia Osmond Ezinwa (Nigeria) 
jeszcze nie przyjechał? przebiegi I OO m w 10.14, Billy 

- Mamy teraz w kraju do- Konchellah (Kenia) 800 m w 
skonałe połączenia ekspreso- 1:44.24, a Mark McKoy (Au
we, więc zazwyczaj jeżdżę w stria) 110 m ppł. w 13.30. Na 
dniu meczu. W ten sposób sta- 1500 m Rudiger Stenzel 
ram się unikać tych wszystkich (Niemcy) czasem 3:37 .26 po
rzeczy, które mogą mnie zde- konał mistrza olimpijskiego na 
koncentrować . tym dystansie, Fermina Cacho 

- Jak. wypadł powrót do eks- (Hiszpania)- 3:37.75. 
traklasy w roli sędziego? W Halle rywalizowali 

_ Nie był to dla mnie zbyt skoczkowie wzwyż. Konkurs 
trudny mecz. Piłkarzy w tej pań wygrała Jewgienia Szda
klasie cechuje większa kultura nowa (Rosja) - 1.96 przed swo
gry. Największym problemem ją rodaczką, Tatianą Szewczik 
był upał. Rozpoczynaliśmy w i Hanne Haugland (Norwegia) 
samo południe, gdy temperatu- - obie po 1.94. Wśród męż
ra w słońcu grubo przekraczała czyzn najlepszy okazał się 
40 stopni. Troy Kemp (Bahama) - 2.33. 

Ozdobą mityngu w Norder
- A jak:a będzie ocena? ney był występ mistrzyni olim-
- Na razie tajna. Mogę tylko pijskiej w skoku wzwyż, Heike 

powiedzieć, że po tym meczu Henkel (kilka miesięcy temu 
gratulowali mi zarówno dzien- urodziła dziecko). Znakomita 
nikarze, jak i kwalifikator. zawodniczka szybko dochodzi 

- Nasępne spotkanie? do wysokiej formy - uzyskała 
- Już w trzeciej kolejce jadę 1.95, co zapewniło jej drugie 

do Pniew na mecz Sokoła z miejsce. Tyle sarno skoczyły: 
Ruchem Chorzów. zwyciężczyni, Sylvia Costa 

- Życv; zgryzienia gwiz.dka. (Kuba) i Heike Black (Niem-

Rozmawial: Adam Suska I cy). (s) 
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Sporo medali 
gdańskich 
wioślarzy 

I. Guzows a i . Szczerbińs i 
wrócili z łupem z a wielkiei wody 

Ponad 400 zawodniczek i 
zawodników z 28 klubów 
zgromadziły rozegrane na torze 
wodnym w Brdyujściu wioślar
skie mistrzostwa Polski senio
rów i miodzików, a także wete
ranów. 

Dobrze wypadły gdańskie 
osady, zdobywając wiele me
dali. Miejsce w ekipie na mi
strzostwa świata w Indianapo
lis (11-18 września) przypie
czętowała ro.in. kombinowana 
czwórka bez sternika AZS 
A WF Gdańsk/Zawisza Bdg./ 
PTW Płock, w składzie Maciej 
Łasicki, Tomasz Tomiak, Ja
cek Streich i Wojciech Jan
kowski. W czwórce ze sterni
kiem triumfowała osada gdań
skich akademików w składzie: 
Tomasz Lisewski, Artur 
Szachmytowski, Krzysztof 
Neuman, Piotr Olszewski, ster
nik Bartosz Sroga. W ósemce 
także zanotowaliśmy sukces 
osady AZS A WF Gdańsk w 
składzie: Lisewski, Neuman, 
Olszewski, Łasicki, Szachmy
towski, Tomiak, Mroczkowski, 
Piotr Basta, st. Sroga, podobnie 
jak w dwójce (Basta, Mrucz
kowski). 

Pięknie spisali się weterani 
Gedanii, zwyciężając w dwój
ce podwójnej (W. Czapiewski, 
I. Pacuk) i czwórce ze sterni
kiem (W. Czapiewski. 1. Jan
kowski, B. Paprocki, I. Pacuk, 
st. R. Jerszczuk). (Wa) 

Za wielką wodą - aż w Bra
zylii na igrzyskach panamery
kańskich w kick-boxingu (for
muła imprezy była otwarta) wy
stąpiła w Uberlandii ekipa Pola
ków, a w jej składzie dwoje 
gdańszczan - mistrzyni świata, 
Iwona Guzowska (Fighter) oraz 
Wojciech Szczerbiński (TKKF 
Stoczniowiec). Oboje nie zawie
dli. Utytułowana Iwona przy
wiozła dwa strzeliste puchary, 
ten nieco większy za wywalcze
nie pierwszeństwa w wadze 55 
kg w turnieju light-contact, a 
drugi za wicemistrzostwo w tur
nieju semi-contact. Z kolei W. 
Szczerbiński został mistrzem 
igrzysk w kat. powyżej 91 kg. 

Iwona przekazała nam kilka 
refleksji z pobytu w kraju kawy: 

- Brazylijczycy pasjonowali 
się piłkarskimi mistrzostwami 
świata, modlili się, by ich dru
żyna została championem, a gdy 
cel osiągnęła, wprost upajali się 
tym długo oczekiwanym sukce
sem. Trudno opisać wybuch ich 
olbrzymiej, spontanicznej rado
ści. Myśmy pomogli im trzymać 
kciuki za „canarinhos" i dlatego 
odwdzięczali się nam sympatią 
za sympatię podczas igr,:ysk pa
namerykańskich. Szczególną 
estymą darzyła naszych kick
bokserów ich płeć piękna, jako 
że w Brazylii przypada za dużo 
kobiet na jednego mężczyznę. 

- Planowany jest mecz Bra
zylia - Polska w kick-boxingu, a 
ponadto Brazylia ma szanse zor
ganizowania mistrzostw świata. 

Szczęśliwcy w piłkarskim konkursie „DB" 
Nasza redakcja ogłosiła w ubiegłym tygodniu błyskawiczny kon

kurs piłkarski. w którym, przypomnijmy, chodziło o odgadnięcie 
wyników spotkań inauguracyjnej kolejki II ligi z udziałem drużyn z 
naszego regionu. 
Możemy JUŻ podać wyniki naszej zabawy, gdyż po sobotnio-nie

dzielnych meczach wszystko stało się jasne. 
Spośród 56 osób, które zdecydowały się do nas zadzwonić, dwu

nastu kibiców podało prawidłowo wynik meczu Zawisza Byd
goszcz - Bałtyk Gdynia l: I, dziesięciu spotkania Polonia Warszawa 
- Pomezania Malbork 2:0 oraz po dziewięciu meczów Amica Wron
ki - Lechia Gdańsk l :O i Arka Gdynia - Miedź Legnica I :O. 

Szczęśliwcami, którzy otrzymują karnety, a których w losowanill 
wybrała nasza redakcyjna sierotka są: Andrzej Rawa i Marek Kar
wowski z Gdańska - karnety na mecze Lechii, Aleksander Sikorski 
(Rumia) i Wojciech Lewandowski (Gdynia) - na Bałtyk, Zbigniew 
Harasimowicz i Wojciech Bednarczyk z Gdyni - na Arkę oraz Jaro
sław Bartkowski (Gdynia) i Andrzej Mieczkowski (Gdańsk) - na 
Pomezanię. 

Odbiór karnetów od jutra w sekretariacie redakcji ,,DB" w Gdań-
sku, Targ Drzewny 3/7. (poł) 

W III lidze piłkarskiej „Po
morze" głównymi faworytami 
do pierwszego miejsca, a tym 
samym awansu do Il ligi są -
zdaniem większości ludzi śle
dzących zmagania trzeciego 
frontu i znających realia w tej 
klasie rozgrywkowej - Elana 
Toruń i Polonia Gdańsk. Obie 
drużyny wygrały swoje inau
guracyjne mecze na wyjeździe, 
ale trenerzy obu zespołów nie 
byli zadowoleni z występu 
swoich podopiecznych . Ich 
zdaniem, na grze faworytów 
czuć było piętno wyniku, pre
sję oczekiwania od nich sukce
su, która paraliżująco wpływa 
na niektórych. Przeczytajmy, 
co mi powiedzieli obaj szkole
niowcy. 

Andrzej Witkowski (Elana) 
po zwycięstwie toruńskiego ze
społu w Gdańsku z Gedanią 
3:2: ,,Remisy nas nie interesu
ją. Zarząd klubu postawił nam 
zadanie rychłego powrotu do li 
ligi. Tymczasem Elana zagrała 
w Gdańsku źle, pokazała zale
dwie 50 procent tego, co de
monstrowała podczas sparin
gowych meczów. Moi podo
pieczni nie potrafili uporządko
wać gry, ich poczynania były 
zbyt nerwowe. Nie tego ocze
kiwałem od nich w spotkaniu z 
beniaminkiem. Atak mamy 
niezły, problemem jest dla nas 
odpowiednio skuteczna gra li
nii obrony. Pozyskany z Zawi
szy bramkarz Robert Matu
szewski zbyt kurczowo trzyma 
się linii bramkowej. Mamy jed
nego sponsora - Elanę S.A. i 
wystarczające, choć nie rewe
lacyjne, środki na prosperowa
nie drużyny." 

Witold Kulik (Polonia 
Gdańsk) po zwycięstwie 3: I w 
Brodnicy ze Spartą: ,,W takim 
żarze, jaki lal się z nieba, je
szcze nie grałem i nie prowa
dziłem drużyny jako szkolenio
wiec. Ale trudy upału odczu
wali wszyscy, nie tylko my. 
Mogliśmy wygrać w Brodnicy 
różnicą pięciu, sześciu bramek, 
jednak Adam Szymura i Da
riusz Kusiak pudłowali z bar
dzo dogodnych pozycji. Grali
śmy źle przez pierwsze 30 mi
nut, potem było już lepiej, opa
nowaliśmy sytuację. Ogólnie 
oceniam, że Polonia grała na 
70 procent możliwości. Na
stępne mecze powinny być już 
lepsze, pokażemy ofensywną 
piłkę. W Brodnicy wystąpili
śmy w składzie: Michniewicz -
Cuch, Skowroński, Nakielski, 
Pawlak - Spyra (82 Zezuła), 
Jaskulski, D. Paszulewicz, 
Włodarczyk (70 Kusiak) - Szy
mura, Kugiel." 

* * * 
Pecha miał trener Gedanii, 

Zbigniew Kowalski. Nie mógł 
bowiem skorzystać z pozyska
nego z Lechii obrońcy Marcina 
Gąsiorowskiego. Miał on być 
podporą „tyłów" gedanistów, 
tymczasem dwa dni przed me
czem z Elaną doznał kontuzji 
stopy i nie mógł wystąpić. 
Szkoda, gdyż w niepewnej linii 
obronnej gdańszczan wyraźnie 
dał się zauważyć brak dyry
genta. Inna sprawa, że upilno
wanie tak doświadczonego 
snajpera, jakim jest Sławomir 
Szefler z Elany (strzeli! dwie 
bramki) należy do bardzo trud
nych zadań . 

W tenisowei ekstraklasie 

Lechia - TI Złotoryja 5: l 
W drugiej kolejce spotkań 

ekstraklasy tenisistów Lechia 
Gdańsk (GTT) pokonała na 
swoich kortach Towarzystwo 
Tenisowe Złotoryja 5: I. Wyni
ki pojedynków tego meczu (na 
I miejscu lechiści): Bauer -
Zieli1\ski 6: l, 6:0, Szymanik -
Gęsikowski 6:4, 6:4, Bieńkow
ski - Kurasz 6:1, 6:2, Jordan -
Kaczyński 4:6, 6:3, 4:6. W 
grach deblowych; Bauer/Szy
manik - Zieliński/Gęsikowski 
6:3, 6:4, Bieńkowski/Jordan -
Kurasz/Kaczyński 6:3, 6:2. 

Następny mecz rozegrają te
nisiści Lechii na swoich kor
tach w środę 3 bm. o godz. JO 
z Olimpią Poznań, która ma w 
swoim składzie m.in. Skrzyp
czaka i Lichonia. 
Wróćmy do wydarzeń li ko

lejki spotkań. W grupie ,,A", w 

której występuje Lechia, AZS 
Poznań uległ u siebie MKT 
Łódź 0:6, zaś Olimpia Poznań 
pokonała w Szamotułach KKT 
Wrocław 4:2. W ramach tego 
ostatniego spotkania Lichoń z 
Olimpii wygrał z Jamrozem 
6:3, 6:2. 

W grupie „B" mecz SKT 
Sopot - Górnik Wesoła został 
przełożony, gdyż na sopockich 
kortach odbywa się kobiecy 
turniej Polish Open by PRO
KOM. Do niespodzianki do
szło w Warszawie, gdzie Legia 
zwyciężyła obrońców tytułu 
mistrzowskiego, tenisistów 
Mery, wygrywając przy wyni
ku 3:3 lepszym bilansem setów 
7-6. TKS Szczawno Zdrój 
przegra! z Błękitnymi Kielce 
1:5. 

Nasza ekipa była więc niejako 
pierwszą polską forpocztą w 
tym kraju, zyskując sobie uzna
nie, bo i inni polscy kick-bokse
rzy z Warszawy także bili ~ię 
dzielnie. Chciałabym w swoim 
imieniu podziękować moim 
sponsorom - Zarządowi Portu 

Gdańsk, firmom Aus-Pol oraz 
EG0-2000, a w imieniu Wojtka 
Szczerbińskiego jego opieku
nom - Stoczni Gdańskiej i fir
mie Ryzby za wsparcie naszego 
wyjazdu na igrzyska panamery
kańskie. 

(Wa) 

Iwona Gu:owska z panamerykańskimi trofeami. Fot.Jarek Rybicki 

_ Żeglarskie wieści 
Zeglarskim mistrzem Polski w klasie Aloha został Jacek Fry

drychowicz (SKŻ Sopot), który na Zatoce Puckiej wygrał aż 7 
spośród 8 wyścigów. Kolejne pozycje medalowe zajęli koledzy 
klubowi Frydrychowicza: 2. Tomasz Pruszyński, 3. Maciej Wój
cik. Wśród dliewcząt mistrzynią kraju została Mirosława Rynko 
(Baza Mrągowo), a Magdalena Kienkowska z SKż Sopot uplaso
wała się na 3. miejscu. Wyniki innych regat - o Puchar Władysła
wowa podamy jutro. (Wa) 

UKF 71 .09 MHz stereo 
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9 .00; 10.00, I \.OO, 12.00, 
l3 .OO, 14 .OO, 15 .OO, 2 l.00, 
22.00, 23.00,0.00 i I.OO Serwi
sy informacyjne; 6.00-10 .00 
Przebudzenie na życzenie ; 6.05 
Informacje bieżące; 6.10 Ka
lendarium, piosenka dla soleni
zantów; 6.15 Serwis poranny; 
6.20 Prognoza pogody; 625 In
formacje z prasy; 635 Serwis 
lokalny; 6.40 Prasa lokalnay; 
6.50 Ciekawostki z prasy krajo
wej: 7.15 Trójmiasto na żywo; 
7 .20 Za wcześnie , za późno -
słodki konkurs; 7.45 Mag. mo
toryzacyjny; 8.10 Konkurs tea
tralny ; 8 .35 Serwis lokal ny ; 
8.40 Wiadomości ekonomicz
ne; 9.25 Kursy walut; 9.40 
Trzy razy Made in Poland -
muzyka polska; 10.05-14.00 
Drugie śniadanie -prowadzi 
Mariusz Pucylo; 10.20 Czas na 
folk ; 10.35 Serwis sportowy; 
10.40 Muzyczne kalendarium; 
10.50 Informacje kulturalne; 
I l.15 Konkurs „5 sekund" ; 
11.50 Horoskop; 12.15 Maga
zyn Politechniki Gdańskiej; 
12.35 Serwis lokalny ; 12.40 
Notowania giełdowe ; 12.45 
Trzy łyki klasyki, 13.15 Kon
kurs; 13.35 Serwis sportowy; 
13.40 Kto następny? - Kon 
kurs; 14.35 SOS dla bezrobot
nych - audycja Rejonowego 
Biura Pracy w Gdańsku pod 
red. Moniki Mielnik; 15 .05 -
20.00 Muzyka non stop; 20.05-
22.00 „Co w trawie piszczy?" -
mag. inform.; 20.00 Trójmisto 
na żywo; 20.10 ,,Zlamigłówka'' 
- gry i zabawy umysłowe; 
22.05-0.00 Słuchaj razem z na
mi; O .05-2.00 Nocny program 
Darka Małkowskiego ; 2.00 -
6.00 Muzyka non stop. 

_IL_AD LQ_ 
EL 

UKF73.l 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 re
klamowe - 7.22, 8.22, 9.22, 
11.50, 12.22, 13.22, 14.22, 
15 22, 17 .50; Ogłoszenia drob
ne - 7.50, 8.50, 9.50, 11.50, 
12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
17.50. 
5.00-10.00 Blok RADIO EL 
NA DZIEŃ DOBRY; 5.40, 
6.40 Informacje drogowe; 630 
Kronika wypadków; 7.30 
Przegląd prasy lokalnej; 8.30 
I n formacje kulturalne; 8 .40 
Giełda pracy; 9.10, 9.30 Ra
port ekonomiczny; 10.40„Pra
sowanie"- przegląd czasopism; 
10.05 „W dziesiątkę"-audycja 
publicystyczna; 11.00 - 12.00 
Letnie Studio; 11.11, 12.11, 
13.11 3 x 11 - Konkurs Radia 

El (cz . I , Il, III); 12.30 Infor
macje sportowe; 13.30 Infor
macje kulturalne; 1335 W sa
mo południe; 14.10, 15.10 In
formacje drogowe; 14.11 Roz
wiązanie konkursu 3 x l l ; 
14.40 Giełda pracy; 16.05-
17 .OO ,,Wydarzenia" - audycja 
reporterów; 17, 10 Informacje 
sportowe; 17.15 „Magazyn" -
audycja ukraińska ; 17 30 Kro
nika wypadków; 18.05 Muzy
ka poważna w Radiu EL; 20.05 
Camel Rhythm21.05 Top-Mix 
magazyn aktualności muzycz
nych; 22.05 Fonofobia; O.OO 
Nocne muzykowanie 

RAD I O GDAN_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
fom1acje miejskie, 6.10 Kroni· 
ka policyjna, 7.10 \\.'iadomośc1 
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 Ra
diowa giełda pracy; 18.05 Mu· 
zyczny ekspress; 19.05 Wie
czór klubowy; 21.05 Muzyka, 
którą lubię; 22.00 Radio BBC; 
23 .05 Jazz przed północą: 
23.45 Noc i poezja: O.o5 Radio 
nocą - Amcrykań~ka lista pne
bojów country; 4.05 Muzyka 
przed świtaniem 

UKF 67.07 MHz 101.7 MHz 
stereo 
5.50 Leklura na dzień dobry -
Mary Craig „Błogosławień· 
stwa"; od 6.00 do O.OO (co go
dzinę): Wiadomości:od 6.30 do 
18.30 (co godzinę): Skrót wia
domości; 6.10, 7 .10, 8.10, 
Il.IO, 14.10, 16.10, 17.10, 
20 .10: Wiadomości lokalne; 
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 ekonomicz
ny; 9.35 Gość PLUSA; 10.15 
Plusowy koktajl plażowy; 
I 3.10 Serwis giełdowy; 13.40 
Propozycje kulturalne; 14.40 
Serwis motoryzacyjny; J 8.40 
Wiadomoki z życia Kościoła; 
19 .40 „Pluszowy kącik" - do· 
branocka; 20 .50 Lektura na 
wieczór - Mary Craig „Błogo
sławieństwa" ; 23.05 Radio 
PLUS Noc: 4.00 Poranrk mu-
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