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• rury, blachy, pręty
• elektrody, druty
• śruby, gwoździe

-

Koniec z aparatami ·na korbkę!?
Piłka

noina
Arka • Polonia Bytom 1:O
Lechia • Miedi Legnica 0:2
Raków Częstochowa• Bałtyk 3:0
Rugby

Lechia - Ogniwo 17:1 O

Indywidualne
M1str1ostwa Swia a
na iui lu
I

,

korespondencja Andrzeja Mielczarka
dla "DB" z Pocking

AT &T NA DC HO DZ I
1rKontrakt na telefonizacię rozstrzygnięty
~ 141 tys. nowych numerów za kilka lat

Pnyłąn:e■le 141 tys, nowych abonentów oraz wymianę
central starel generacll obsługujących dotąd 85 tys. abonentów zapowiada modemlzacla Gdańskiego Węda Telekomu•
nlkacylnego pn:ez zwycl91cę pnetargu • amerykański kon•
cern AT & T. Kontrakt pomiędzy Telekomunlkaclą Polską
S.A. I AT & Topiewa na 150 mln dolarów I finansowany l•st
pn:ez EBOiR przy współudziale komercylnych banków am••

rykańsklch.

Modernizacja obejmie całe
województwo z wyłączeniem
rejonu Kartuz, części Wejherowa i Pucka oraz dzielnic
Gdańska: Zabianki, Przymorza, Zaspy. Po zakończeniu
modernizacji na 100 mieszkańców Trójmiasta będzie
przypadać 30 abonentów
(obecnie 13,5). W Polsce śre-

dnia ta nie przykracza 11 telefonów.
Amerykańska oferta była
w punkcie technicznym najlepsza. Toczy się natomiast
dyskusja, że być może inne
firmy (Ericson, Siemens,
francuski Alcatel) oferowały
lepsze warunki finansowania.
- Dotychczas AT&T nie
spełniało naszych wymagań -

powiedział

nam mininster
Krzysztof Kilian.
Z kolei TP S.A. nie była
w stanie sprostać ciężarowi
około biliona złotych, który
Amerykanie pragnęli na nas
łączności,

pn:erzucić.

Dopiero w ub. czwartek
podpisano porozumienie na
temat finansowania przedsię
wzięcia. Techniczne warunki
i ostateczny kształt przedsi~
wzięcia będzie przedmiotem
umów podpisanych do końca
listopada. W ub. roku roczny
dochód z jednego telefonu
wynosił w Polsce, przecięt
nie, 117 dolarów. Według
ministra łączności wielomiesięczna zwłoka w finalizowa-

Amerykanin Sam Ennolenko zdobył w niemieckim Pocking
tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu. Tomasz Gollob
zajmując 7 miejsce zapewnił sobie udział w przyszłorocznej

serii sześciu turniejów Grand Prix. Rozgrywany po raz ostatni
w dotychczasowe j formule 48 finał IMS obfitował w
dramatyczne i emocjonujące wydarzenia.
Debrntancki wystyp Tomasza Golloba przyniósł niewielkie
uczucie niedosytu.
O tym. że debiutanci nie są skazani na pożarcie, przekonał
wszystkich Anglik Chris Louis. Z pozycji kompletnego
outsidera wraca do domu z brązowym medalem po
prregranym barażu o „srebro" z samy Hansem Nielsenem.
Nielsen po turnieju nie kryl swoich pretensji do arbitra,
twierdząc wręcz, że „ukradł mu złoto". Przepytywany na tę
okoliczność Ermolenko ze stoickim spokojem stwierdził, że do
tej pory to on miał pecha podczas finałów IMŚ do
s,dziowskich decyzji, tym razem sprawiedliwość
iatńumfowała.

Szczegóły str
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lutro na terenie gdańskiego Dworca Głównego 1ostanie
otwarta restawracla McDenalcl's. lest to plerw1ą etap moclernlncll tlworca. W plauch l•st fllla banku, sklepy, apteka oru
ok, 30 Innych punktów usługowych. Majq one był oddane do
uiytku we wrześniu.
Pierwszy etap modernizacji za31 mld zł. Miesięczne opóinienie wynika ze
zwiększonego zakresu prac. Stan
dworca okazał się gorszy niż zakła
dały to ekspertyzy - wymianie lub
naprawie uległo dotąd ok. 90 proc.
stropów, a do budowy nowych studni zmusiły natomiast nie konserwowane od lat odwodnienia.
W drugim etapie projekt zakłada
restrukturyzację hallu głównego
budynku stacyjnego im.in. budowę
dużego parkingu. W sąsiednim budynku kas międzynarodowych, zamkniętym na okres budowy, pomkną! się kwotą

„ Z daleka śnieżna czapa wydawała się obłokiem. Jeszcze
jednym spośród tych rozwleczonych nad horyzontem. Tylko
że świecącym, jakby własnym światłem. W miarę zbliżania
się. zawieszony na niebie lśniący szczyt przybierał kształty potężnego masywu. Przebijał w rozgrzanym, migoczącym powietrzu niczym naszkicowany chińskim tuszem. Staliśmy jak
urzeczeni czując, że tej radości patrzenia nic nie jest w stanie

wstanie dwupoziomowe Centrum
Telekomunikacji z pocztą. Wykorzystane zostanie także wewnętrz
ne patio. Dworzec ma posiadać
cztery kondygnacje, co oznacza
powiększenie jego powierzchni
użytkowej z 900 do ok. 3000 tys.
m.kw. Obecne oferty użytkowni
ków na drugi etap odpowiadają ok.
70 proc. powierzchni . Dzierżawa
pomieszczeń objętych I etapem
prac wynosi przeciętnie 200 tys. zł
zam. kw.
Inwestycja modernizacyjna
dworca jest efektem urnowy zawartej w ub. roku pomiędzy PKP

zastąpić".

Trzy doby w blasku
,,lskrzqcei Góry''
- to wspomnienie ze wspinaczki na Kilimandżaro, jakie
unieśli z sobą członkowie ,.Adventure Club" z Uniwersytetu
Gdańskiego. Zespól poprowadził na szczyt znany himalaista,
nauczyciel akademicki i trener judo, Kuba Jakubczyk.
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Huragany i taiłuny
Dwie wichury tropikalne nalały w sobotę: huragan E111ily
na Atlantyka, kNry zblliał się cło Florydy I talfun Yernon,

który pustoszył lapońską WJ•Pt Hokkalclo, .

Procesu „o lancię" nie będzie
Sąd

Wojewódzki w Gda1bku

oddalił 28 bm. pozew skierowany
przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność" przeciwko przewodniczącemu KLD Donaldowi Tusko-

wi, który 16 bm. na konferencji
pmsowej zarzuci! centralom związ
kowym naruszanie prawa oraz posiadanie specjalnych przywilejów,
podając jako przykład korzystanie
przez przewodniczącego „S" Mariana Krzaklewskiego z rządowej

lancii. KK „S" zażądała od Tuska
publicznego przeproszenia Krzaklewskiego i wpłacenia przez lidera
KLD 20 mln zł na cele społeczne.
Gdański sąd oddalił wniosek ze
względów formalnoprawnych uznając, że ciało kolegialne, jakim jest
KK, nie może żądać przeproszenia
osoby fizycznej. Pełnomocnik KK
zapowiedział wniesienie odwołania
od wyroku do Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku.
/PAP)

święto

lotnictwa

Kunszt dla prezyd enta

Vemon pędził z prędkością do I 30 km/g~d_z. 1 towarzys~yły m_u
ulewne deszcze. Tajfun sparaliżował całkow1c1e komumkacJę lotmczą, kolejową i drogową. W Tokio około miliona pasażerów spęd~i
lo noc na dworcach oczekując na 1900 umeruchom10nych pociągów. Zginęły co najmniej 2 osoby.
.
. .
.
Natomiast przybiera na sile huraga':1 Emily •. os1ągaiąc pręd_kosć
ok. 130 km/godz. W sobotę rano znajdował_ się_ w odległosc1 ok.
1500 km od Florydy. Oczekuje się, że do pomedz1ałku huragan może osiągnąć prędkość od 180 do 210 km/godz. Na Florydzie trWają
przygotowania do złagodzenia skutków wichury.

Fot. PAP/CAF

Możliwości różnych

Zachmurzenie
opady deszczu. Tern

peratura od 7°C rano do I6°C w ciągu
dnia. Wiatr dość sil-

ny, por.-wisty.

( .K.)
O fast food w Polsce na
str. 3

scs.

J.T. A.K.

Taka oto gigantyczna kaseta pojawi/a
się podczas sopockiego festiwalu.
I nie by/oby w tym nic dziwnego. gdy-

by w jej prawym górnym rogu nie był
naklejony hologram, Taki sam, nie do
podrobienia, znaczek znajdować sir
będzie teraz na wszystkich legalnie
wyprodukowanych płytach i kaJetach.
W taki oto sposób organizatorzy XXX

formacji polskiego lotnictwa wojskowego zaprezentowano prezydentowi RP, Lechowi Wałęsie. i licznie zgromadzonej publiczności, podczas powietrznych pokazów zorganizowanych wczoraj w Dęblinie z okazji święta lotnictwa i 75-lecia sil powietrznych RP. Demonstrowane były m.in. elementy walk samolotów myśliwskich MIG-23 i MIG-29, i manewry bojowe ciężkich śmigłowców szturmowych Ml-24.
.
.
.
Po pokazach, podczas wspólnego obiadu z lotmkam1 w hangarze,
na lotnisku dęblińskiej „Szkoły Orląt", Lech Wałęsa powiedział :
„Kunszt, który tu zobaczyłem dowodzi, że choć jest ciężko, to są
w Polsce fachowcy i jest sprzęt. Polska jest wszystkich nas i jest naprawdę wolna. Niedawne rozmowy z prezydentem Jelcynem ostatecznie to potwierdziły".

(PAP)

Międzynarodowego

Sopot Festiwalu
'93 włączyli się do trwającej kampanii
skierowanej przeciw fonograficznym
piratom.

KK. Fot. Maciej Kostun

Z „DB" w Malborku

k
Po festynowych emocjach
Pasłęku i Kwidzynie, w minioną sobotę, do wspólnej zaba-

w

wy, u wrót zamku, zaprosiliśmy
: mieszkańców Malborka. Mistrzem ceremonii był, witany
owacyjnie, maestro Andrzej Rosiewicz. N a jeden dzień zamkiem zawładnął redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego"
Jan Jakubowski, czyli Jan z Ja.
kubowa, któremu klucze do wiekowych komnat wręczył Mariusz Mierzwiński, dyrektor
Muzeum Zamkowego.
Walcem przywitały festyno-

swojego miasta. Dla większości
inspiracją był zamek. Kiedy
przyszło wyłonić laureatów,
przewodniczący jury, mistrz ry-

sie podczas festynu kwidzyń
skiego. Tym razem - nie kryl swoją nagrodę spienięży. Nie
zdradził, czy stanie w konkurso-

wą publiczność dziewczęta

(PAP)

duże. okresami

„First Class". Umowa
na 30 lat i na tyle również obowiązują umowy dzierżaw
cze (podzielone na 10 letnie okresy). PKP otrzymuje na własność
stopniowo
zmodernizowany
obiekt, który - wraz z inwestycjami na peronach - zmienia wizerunek kolei. lnwetorzy zapewnieniają, że usługi kolejowe będą oferowane na poziomie dobrego biura
podróży. Modernizowany teren
dworca _będzie przez 24 godziny na
dobę monitorowany i chroniony
przez umundurowane i nie umundurowane służby.
Gotowe są już kolejne projekty
modernizacji kolejnych kolejowych obiektów w kierunku Gdrni.
a spółką
obowiązuje

Dzisiaj w nocy pokazem
sztucznych ogni na molu zakończy! się XXX Sopot Festiwal.
Przedtem odbył się koncert
,,30 lat The Rollingstones",
w którym wystąpili m.in. Edyta Bartosiewicz, Skawalker,
Golden Life, Kayah, Graffitti
z Wielkiej Brytanii, T. Love,
IRA. Każdy z wykonawców,
nie pomijając swoich najlepszych przebojów, zaprezentował własne wersje najbardziej
popularnych utworów The RolJingstones. Usłyszeliśmy m.in.
takie hity, jak ,,Angie", ,,Ruby
Tuesday", ,,Paint Black'',
„Jumpin Jack Flash", ,,Start
Me
Up",
,,lt's
Only
Rockn'N'Roll".
W wielkim finale koncertu
wszystkie zgromadzone gwiazdy odśpiewały wspólnie monumentalny utwór „You
Can't Always Get What You
W ant", a następnie połączyły
się w spontanicznym jamie
opartym
na
temacie
,,I Can't Get No Satisfaction".
W sobotnim koncercie „SCS
music błock", który potrwa! do
pierwszej w nocy wystąpiły
Closterkeller, Geisha Gon er
A Ya Gore, Houk i Oddział
Zamknięty. Po koncercie na tarasach BWA odbył się bankiet
zorganizowany przez firmę

z miejscowego zespołu „Temperament''. Mieszkańcy Malborka
oklaskiwali również laureatów
dziecięcych konkursów piosenki,
tańca i poezji śpiewanej, organizowanych przez tutejsze domy
kultury.
Starszych i bardzo młodych
fanów porwał ekspresyjnym
koncertem Wojciech Korda.
Towarzyszący nam od pierwszego festynu zespól „Zayazd" hurmem zdobył malborską publiczność. Podobały się też światowe

przeboje gościa XXX Festiwalu
w Sopocie zespołu „Non Stop
Band''. Na estradzie królował
jednak przede wszystkim A. Rosiewicz, który na życzenie widzów wyśpiewał swoje najbardziej znane przeboje.
Jak zwykłe, posypały się nagrody w konkursach. Prawie 50
najmłodszych malborskich rysowników przedstawiło wizje

Elbrewery i tygodniową wydo Londynu, ufundowaną przez gdańską „Natę'' zdobyła 23-letnia Kamila Siejka.
Tuż przed zakoń
czeniem festynu, na
ręce wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Malborka, Tadeusza
Woźnego przekazane
zostały dary dla pacjentów oddziału
dziecięcego miejscowego
szpitala
27 250 650 zł w gotówce: 15 mln zł ofiarowała „Prasa Gdań
ska", wydawca „DB",
8 mln zł przekazało
C.A.Z. Centrum Automatyzacji i Zarzą
dzania CAZ · Hakiel
and S z Gdyni. zajmujące się komple-

cieczkę

ksową informatyzacją
przedsiębiorstw. Po-

sunku Zbigniew Jujka znalazł
się w nie lada rozterce. I nagrodę
wymalowała 14 - letnia Agnieszka Grzegorzewska , która
ogromnie ucieszyła się z organów, ufundowanych przez malborską firmę ABF.
W konkursie wiedzy o Malborku zwyciężył mieszkaniec ...
Kwidzyna, Bogumił Wiśniew
ski, który telewizor ,.Unimoru"
wygrał też w podobnym konkur-

we szranki również ze znawcami
historii Elbląga.
W finale konkursu na najpiękniejszą mieszkankę Malborka, dziewczęta pojawiły się wystrojone przez malborską firmę
Scampi. Okazało się, że jury,
któremu przewodniczył prezes
,.Prasy Gdańskiej" Tomasz Hoł
dys i publiczność gust mają jednak.owy. Koronę najpiękniejszej,
radiomagnetofon „Philips" od

nad 4 mln zł znalazło
się w skarbonce Biura Podróży „Maltur"
(które wśród ofiarodawców
rozlosowało.

ufundowaną

przez siebie wycieczkę do Paryża) i reklamówce, do której
wrzucały datki osoby, kup ują
ce festynowe wydanie naszej
gazety. Dodatkowo, do szpitala pojechały makarony od
,,Malmy", cukier z malborskiej Cukrowni i słodycze
z gdańskiego „Bałtvku".

(p) (gog) fot. P. Kajmer
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WARSZAWA
• 48 tytułów champ10na przyznali jurorzy zwie
rzętom hodowlanym , pre
zentowanym na t.::gorocz
nej krajowej wystawie,
którą po raz 9 Ministerstwo Rolnictwa zorgani
zowało na warszawskim
Służewcu. 17 tytułów
otrzymało bydło. trzoda
konie, owce i świnie należące do prywatnych hodowców. Pozostałe rozdzielono między zwierzę
ta z ośrodków hodowlanych, gospodarstw spół
dzielczych i zakładów do-

W piątkowym konkursie
o Grand Prix na czoło wysunę
ły się dwie wykonawczyn ie.
Zdecydowanie najlepsza była
Arina z Litwy, która, obdarzona mocnym, chropawym, niskim głosem z dużym emocjonalnym zaangażowaniem zinterpretowała ładnie brzmiącą
piosenkę „Rain is coming
down" . Młodziutka piosenkar-

ka, ubrana bardzo skromnie,
bez obuwia, swobodna, natu-

ny sponsor imprezy PZU)
i bursztynową statuetkę . Arina,
ze Izami w oczach, odebrała
także nagrodę „dla młodego,
najbardziej obiecującego talentu międzynarodowego konkursu o Grand Prix" w wysokości
3 tysięcy dolarów przyz na n ą
przez Coca Cola Poland Services LTD.
Drugą profesjonalistką, która objawiła się na scenie Opery
Leśnej w dniu konkursowym

PSL jako swego najbliższego potencjalne go sojusznika
i zapowiedziała w projekcie apelu wyborczego, że
będzie przeciwstawiać się

prawicowym koncepcjom
silnej władzy prezydenckiej oraz tendencjom do

klerykalizacj i państwa.
• 7 pracowników PKP
strażak uległo

chemicznvc h
z wagonu, którego nadawcą była Rafineria Płock
• Premier Hanna Suchocka, kandydatka nr 1
Unii Demokratyc znej do
Sejmu, zainaugurowała
swą kampanię wyborczą

na sobotniej konwencji
UD w Teatrze Polskim
w Warszawie. ,.Obowiąz
ki premiera stawiam na
pierwszym miejscu. Dlatego włączam się do kampanii tak późno" powiedziała.

BIAŁYSTOK
• Piętnastu wycl.towanków uciekło z Zakła
du Poprawczeg o w Białymstoku - poinformował
oficer dyżurny KWP
w tym mieście. Policja
zorganizowała obławę,
zwracając się do społe
czeństwa o sygnały telefoniczne, jeśli ktoś zauważy

poszukiwanych.

Laureatka

KANTORY

Fot. M. Kostun
Turczynka Deniz Safak
Yarpak. Zaśpiewała mocnym,
dobrze wyszkolonym głosem
przyjemną dla ucha, dobrze na-

ralna na scenie, od razu zaskar-

była

biła sobie sympatię publiczności, co pokryło się ze zdaniem
jury, które następnego dnia
przyznało jej nagrodę główną

pisaną wzruszającą piosenkę.

sopockiego festiwalu - Grand
Prix w wysokości 15 tysięcy
dolarów (fundatorem był głów-

Artystka ponadto, jako jedyna
z biorących udział w konkursie, była dobrze ubrana. Nie-

lnspekcf a
Srodowlska

P a ń stwowi}

Ochrony
w Gd a ńsku zanotowała
w okresie od 23 cło 27
bm. następufące stęłenle
śreclnlodobowe niektórych
roclzaiów zanleuyszc:seń
atmosfery nad Trólmlaste•
(w mikrogramach na metr
11eśclenny powletna):
Miasto: dwu tlenek azotu - 18,
dwutlenek siarki - 3, pyl zawieszony - 58.
-

Gdańsk, Główne

-

P

-

arlament bośniackich
Chorwatów jako pierwszy
zaakceptował w sobotę
wieczorem plan pokojowy dla
Bośni i Hercegowiny, jednak pod
warunkiem, że przyjmą go także

Nares zcie
nadzi ei a?
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REKLAMY I OGŁOSZENIA
Dział Marketingu - 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7;
'.;: ~
'§ ~ dyrektor ds. marketingu - tel. 31 04 42; szef biura marketingu
t3 B „DB" - tel. 31 20 94: kierownik biura ogłoszeń - tel. 31 50 41
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KUWEJT
W charakterze gwiazdy wystąpiła w piątek grupa Republika, a dopingowała jej , podry-

grupa fanów ze sztandarem w rękach, jakie widzi się
na meczach piłki nożnej.
Gwiazdą drugiej części tego
wieczoru by! Mare Almand,
który zaprezentował nastrojowe piosenki z akompaniamentem fortepianu trudne jednak
w odbiorze przy tak wielkim

gująca

twy.

nagłośnieniu .

Koncert Galowy w strugach
deszczu i - co trzeba koniecznie odnotować - przy mniejszej
ilości decybeli - co pozwoliło
wsłuchać się w poszczególne
utwory - odbył się w sobotę.
Sprawnie i z taktem poprowadziła go Magdalena Mikołaj
czyk , a sekundow ał jej Krzysztof Ibisz. Zaprodukowali się
luaureac i. W ch arakterze
gwiazd wy stąpili: Michał Bajor, który między innymi z towarzyszeniem czarnoskórej
wokalistki zaprodukował piosenkę z nowej pł y ty przeznaczonej na amerykański, a później i polski rynek, zaśpiewała

2. So pot, rej on mola:
dwutlenek azotu - 14, dwutlenek siarki - 3, pyl zawieszony
-44.
3 . Gdynia, okolice Urzę
du Miejs kiego: dwutlenek
azotu - 23, dwutlenek siarki 4, pyl zawieszony - 52.
Dopuszczaln e normy zawartości podanych wyżej zanieczyszczeń są następujące:

dwutlenku azotu - 150, dwutlenku siarki - 200, pyłu zawieszonego - 120.

(ken)

bardzo
pu.ez

lubianaLaToyazda/eka
Mara

publiczność

Getz, a

następnie

show
w wykonaniu najbardziej tego dnia
oczekiwan ej
przez młodą publiczność La Toyi
Jackson.
Jubileuszowy
XXX Międzyna
rodowy Sopot Festiwal '93 mamy
więc już za sobą.
Za rok o tej samej
porze spotkamy
s i ę zn ó w w so- La Toya • bliska
'
pockiej Operze
Le ś nej. Jaki b ędz ie to festiwal ? M iejmy
nadzieję. że to, co w tym roku
było dobre, zostanie, a mankamentów będzie znacznie mniej.
Wydaje się, iż konieczne jest,
aby przed występem na sopockim fe st i walu piosenkarze
i grupy przeszły jednak przez
kwalifikacyj ne sito. Trzeba by
także zadbać o to, aby rock po-

odbył się

s atk u

Rosyjski marynan: oskariony o zamordowanie pięciu In•
nych marynarzy na niemieckim frachtowcu nBaerbel", który
w ub, tygodniu 1ostał odnaleziony, gdy dryfował po Morzu
P6łnocnym, pn:Jlllał się do zabicia dwóch spośród członków
załogi • poinformowała w sobotę duńska policfa.
Rzecznik policji podał, że
rosyjski marynarz przyznał się
do zabicia siekierą dwóch
swych kolegów w trakcie bójki
po tym, gdy zamordowali kapitana i dwóch innych członków
załogi frachtowca.
28-letni Rosjanin, oskarżony
20 sierpnia przez duńską policję o zamordowanie niemieckiego kapitana i czterech rosyjskich marynarzy na frachtowcu
,,Baerbel", poprzednio utrzy-

mywal, że jest niewinny 1 że
nic nie wie o losie swych
•
współtowarzy szy .
Duńscy rybacy 18 sierpnia
znaleźli Rosjanina na nadmuchiwanej lodzi ratunkowej
w pobliżu opuszczonego statku, 160 km na zachód od wybrzeży Danii. Rozbitek powiedział wówcza s rybakom, że
jest jedynym, który uratował
się z pijackiej burdy i pożaru
na pokładzie frachtowca.

• Oficer wywiadu tr,K
kiego uciekł do Kuwejtu i poprosił o azyl polityczny - poinformowała w sobotę jedna
z tutejszych gazet. Kilka dru
temu dwaj ambasadorow ie
Iraku (w Tunaji i Kanadzie}

sopocką

cala załogę· i udawał rozbitka

Nie wid ocz ne Ho rro r
ecz obe cne

Notowania z soboty, godz.
12 (kupno/sprzedaż) :
,.MAX" (Gdańsk, ul. JagielBośnia
lońska 10): USD - 19 400/19
500; DM - 11 550/ 11 650; korona szw. - 2320/2370; frank
fr. - 3280/3330; gulden hol. lO 150/1 O 250; funt bryt. - 28
800/29 100; lir w!. 11,80/ 12.30:
parlamenty bośniackich Serbów
.,XAMAX" ( Gdańsk, ul. i muzułmanów.
Długa 81 / 83, Piwna 67/68
Parlament bośniackich Serbów
i Waty Jagicl101\skie 8): USD - zaakceptował w sobotę wieczo19 500/19 600; DM · 11 rem zdecydowaną większością
600/11 700 ; korona szw. - głosów genewski plan pokojowy
.
2350/2400; frank fr . - dla Bośni i Hercegowiny
Przywódcy trzech walczących
O
I
•
hol.
gulden
3350/3400;
stron w Bośni zostali zaproszeni
300/10 350; funt bryt. - 29 do wzięcia udziału we wznawia200/29 300 ; lir wł. - nych w najbliższy poniedziałek
12,20/12,50.
genewskich rokowaniach pokojo(mt) wych w sprawie Bośni.

i

Federacji Organizacji Festiwali
(FIDOF) otrzymała piosenkarka Tina z Portugalii.
Nie warto mówić oddzielnie
o pozostałych, prezentujących
się w konkursowym dniu, wykonawcach . Na poczciwej,
wspanialej scenie Opery Leśnej z widokiem na prześwie
tlone światłem reflektorów korony drzew królowa! hard i hevy rock. I tego dnia • w amfiteatrze o tak wspanialej akustyce
- znacznie przekraczała granice
ludzkiej wytrzymałości ilość
decybeli, co sprawiało słucha
czom fizyczny ból, powodowało drżenie klatki piersiowej .
Pretendujący do nagrody
Grand Prix niedbale odziani reprezentanci różnych wytwórni
płytowych, agencji fonograficznych, stacji radiowych i telewizyjnych w oparach dymu
i błysku jaskrawych reflektorów krzyczeli i gięli się przed
publicznością jakby w narkotycznym transie. Trudno było
dosłuchać się melodii, dostrzec
talent, nie mówiąc o indywidualności. Znalazła się w tej grupie uhonorowana przez jury
nagrodą prezydenta Sopotu
w wysokości 3 tysięcy dolarów
rockowa grupa „Odis" z Ło

Wymordował

1.

bp

LIBAN
• Syna Liban , Jorda1ua
, i delegacja palestyńska ogto
sił y w sobo t ę forma lmc
w Bejrucie, iż wezmą udzi ał
we wznaw ia nyc h rok owa
; niach dwustronnych z Izraelem w ramach konfere ncji
bliskowschod niej

Nagrodę Międzynarodowej

rządów, określiła

środków

skandy na wsk ich linii lotni
czych SAS Doprowadził on
do całkowi tego wstrzymani?.
lotów krajowych i od wołan i,
około jednej czwartej lotów
zagranicznych
W strajl.'U bierze udz, ał Oł.
1200 osób ż ąd aj ąc m.in
,utrzymania 38-godz innego .
tygodnia pracy . Kierownic
'two zamierza podoie~ć liczbę
; godzin pracy do 42 bez kon•
' pensacji placowej . Przepis)'
t duńskiego prawa pracy unk
możliwiają SAS zastąpien ie;
strajkującego personelu miej
1scowego przez pracownikov.
z Norwegii lub Szwecj

stety nie dostała ona żadnej nagrody ani wyróżnienia , co
uważam za niedopatrzen ie ,
a nawet wielki nietakt.
Kayah - laureatka nagrody
dla najlepszego polskiego wykonawcy międzynarodowego
konkursu o Grand Prix (ufundowana przez British Airways
- dwa bilety powrotne do jednego z 20 miast Ameryki Pół
nocnej), dysponuje niskim, wyrazistym głosem, jest dynamiczna i, jeżeli znajdzie dla
siebie odpowiedni repertuar,
być może uda jej się zrobić
piosenkarską karierę. Piosenka
.,Liść" przez nią skomponowana, do jej słów i we własnej
aranżacji, której słuchaliśmy
w Sopocie, nie była najlepsza.

wała liberalną politykę
gospodarczą , ostatnich

w piątek wieczorem zatruci u, wskutek wycieku

niedzielę rozpoczął się w Danii strajk personelu latającego

Pr ix

•

• W Warszawie obraduje Konwencja Wyborcza Unii Polityki Realnej.
,,Tych wyborów przypuszczalnie jeszcze nie wygramy, ale następne na
pewno będą już nasze" powiedział do ok. 3 tys.
uczestników Konwencji
prezes Rady Głównej
UPR Janusz Korwin-Mikke.
• Na zakonczony m
w niedzielę w Warszawie
Na1dwyczajn ym Kongresie, Unia Pracy zaatako-

~•;

DANIA
,., W no cy z sobo ty ,Id

1

świadczalnych.

oraz I

ŚW IAT

XXX Międzynarodowy Sopot Festiwal '93 zakończony

KRAJ

oświadczyli , że przechodzą

na stronę opozycji irackiej

PORWGAUA

I
Fot.M. Kostun \
został

aktorska we Wrocław iu , i żeby
w Sopocie zaczęła na pra w dę
królować pi ękna, profesjonalna, estradowa piosenka. Inaczej Sopot Festiwal - impreza
z tak wspaniałymi tradycjami
zamiast przydawać rangi miastu, pretendującemu znów do
rangi perły Bałtyku , będzie ją

/ lzra-e l uzna
OWP ?

Statek został doholowany do
Esbierg. Frachtowiec wypłynął
14 sierpnia z Londynu i w dwa
dni póżniej miał przypłynąć do
niemieckiego portu Brunsbuettel, u wejścia do Kanału Kiloń
skiego.
Przy zatrzymanym Rosjaninie z Królewca znaleziono
kwotę 60 tys . marek niemieckich. Sejf kapitna na statku był
pusty. Na podłodze było wiele
śladów krwi. strzępków wło
sów oraz widoczne oznaki
prób podpalenia jednostki przy
u życi u ropy do silników Diesla.

Gdańskiego

odbyło

si ę

wczoral spotkanie Porosu■lenla Centrum • l1ednoc1e•
■la Polskiego I wyltorca■l,
Lider Poro1u■le■I• Ce■trum,
Jaresław Kac1yli1kł odpo•
władał ■- pyta■la 11cul■I•
wypełniał ącel salę
ności.

publle1•

i darzy zaufaniem . Kaczyński
wypowiada! się też w sprawie
dokumentów dotyczących stan u wojennego, przekazanych
w ub . tygodniu przez prezydenta Borysa Jelcyna. Powiedział, że ujawnienie nawet po
tak długim czasie, iż wbrew temu co propagował przez lata
generał Wojciech Jaruzelski,
nic groziła nam w 1981 roku
inwazja wojsk radzieckich, jest
lepsze niż pozostawanie dalej
w nieświ adomości. Zdaniem lidera PC, Jaruzelski z a sługuje
na najwyższ y wy miar kary .
słuchacze
(p) Podczas spotkania
zadali politykom z ZP jeszcze
kilkadziesiąt pytań . Szersza renocześnie, że nie zaleca by na
lacja - w środowym numerze
wyjedynie
a
,
glosować
niego
.,DB" .
mienia osobę, którą dobrze zna

Wczoraj, na bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu odbywa! się festyn zorganizowany przez Porozumienie Centrum . Jego gościem był prezes PC Jarosław Kaczyński, który spotkał
się z mieszkańcami miasta na dziedzińcu Galerii El.
Na pytanie jednego z elblążan gdzie jest ta obiecywana druga
Japonia odpowiedział, iż on takich obietnic nie składał . Stwierdził natomiast. że Polska długo jeszcze pozostanie krajem biednym. Winna się jednak rozwijać , ale cudów w gospodarce nie
ma. Tylko oszuści albo komuniśc i mogą rozbud zać mrzonki
o ,Jakichś trylionach złotych' ' .
Prezes PC nie traktuje nazbyt serio wyników przedwyborczych sondaży. Argumentem są dla niego sondaże z poprzednich wyborów, które przewidywały dla PC 2,5 - 3 proc. gło
sów, kiedy partia zdobyła ich blisko 9 proc. - Nie ma rzeczy
niemożliwych - powiedział o wyborczych szansach PC J. Kaczyński. Wyraził przekonanie, że z woj. elbl ąskiego PC będzie

Oprócz Jarosława Kaczyń
skiego, przy prezydialnym stole zasiedli: Edmund Krasowski, kandydat numer jeden z listy PC - ZP, Czesław Nowak
zajmujący drugą pozycję i Wamiało posła.
cław Baliński kandydat nr 3.
Spotkanie prowadził Jacek
Kurski, który także kandyduje godnym kandydatem na senado Sejmu na „nieważnym'', jak tora wymieni! nazwisko Grzesam stwierdzi!, szóstym miej- gorza Grzelaka. Zaznaczy! jedscu.
Po krótkim wstępie, w którym przewodniczący PC przedstawił główne założenia jego
partii, przyszła kolej na szczegółowe p,ytania z sali. Jednym
z pierwszych było pytanie
o powody dla których Zjednoczenie Polskie nie wysunęło
kandydata na senatora z województwa gdańskiego. Edmund
Krasowski odpowiadając na
nie, powiedział m .in ., że
nadrzędnym celem jego partii
do końca było pójście do wyborów razem z Janem Olszewskim i kiedy ostatecznie stało
się jasne, że Olszewski nie
przyłączy się do koalicji, nie
byto już czasu na zbieranie
podpisów i przedstawienie innej kandydatury przed 26 lipca.
Głos w tej sprawie zabrał też J.
Kaczyński. Zapytany z sali
o to, kto w takim razie jest

Wg izraelskiej rozgłośni radioSINGAPUR
wej rząd Izraela za~tanawia się nad
formaln ym uznaniem Organizacji
• Były wicepremier I sze
Wyzwolenia Palestyny jako reprer.!ądząccj Partii Akcji Ludo
zentantki narodu pales tyń sk iego. I 1weJ , Ong Teng Cheong, zo
Rozgłośnia poinformowała, że jedfstał w wbotę wybrany w wy
nocześnie OWP jest gotowa uznać
l borach powszechnych na preformalnie państwo żydowskie.
W przypadku wzajemnego uzna- ; zydenta Singapuru - poinfor
nia OWP zrewidowałaby swą ,,Kar- i mowały źródła oficjalne
tę" , w której nadal figuruje wezwaOng Teng Cheong otrzy
nie do unicestwienia Izraela. Rząd
mal 59 procent glosó\\izraelski może podjąć de cy zj ę
op
o uznaniu na specjalnym posiedze(PAP!
niu w poniedziałek .

Tekst i fot. Tomasz Zając

ł

~

Z głębokim żalem zawiadamiam y, że w dniu 28 sierpnia
19?3 roku odeszła od nas nagle prze żyws zy 71 lat nasza
naJukochańsza Mama, Babcia i Teściowa

ś.tp.

(PAP)

raze111 ale bez sen a o a

W aull U ■ lweuytetu

INDIE
• Dziki słoń zabił co naJ
mniej 44 mieszkańców wio
·sek w inclyjsk,m stanie ;,\sal11
• Wfadżc We'Lwaty 1pc1/1t')\:'t le
śników do zastrzelenia sio
nia, lecz na razie nie ud ak
się go odnalcżc

obniżać.

Zie cln ocz eni e Pol s

-

w Jaroc inie, piosenka

• W porcie lizbo nskin
znaleziono w kontenerach
wielu martwych R umunów
którzy pragnę li d o trzet
w ukryciu do Kanady. Ludzie
ci przybyli do Portuga lii
w bieżącym roku, a w kontenernch ukryli się korzys rając
z pomocy portugalsldcll grup
; przestt;pczych, które zajmup
się szmuglowani em uciek.i
nierów. Podczas akcji pol1 •
cyjncj 16 bm. znaleziono
; w kontenerach 16 Rumunów
; przebranych za dokerów.
l Znajdowali się oni w k0nte
; nerach, które miały być wla
śnie ładowane na statek.

Francinka Świdlińska
i domu Dereszkiewicz
_Uro_czystoś':i żałobne odbędą się w kościele parafialnym w
W1elk1ch Wahchno wach we wtorek, 31 sierpnia 1993 r. o
godz. 12.00

oczympowiadamiapogrążona wżalu rodzina.

Z głębokim żalem zawiadamiam y, że w dniu 27 .08.1993 r.
zmarła

nagle nasza kochana żona , mama i babcia

ś.tp.

ALICJA JAWORSKA
1

cl. Nowotk•

, I. 61
M ~za św . ża łobn a zo stan ie odprawio na w kościele
parafialnym pw . Matki Bosk iej Nieu st aj ącej Po mocy we
Wrzeszc~u- w dniu 3 1 s ie rpn ia 1993 r. o godz. 9.00 .
Uroczystosc1 pogrzebowe tego samego dnia o godz. 11.30 na
. ,
cmentarzu Łostow ice

Mąz, corka, syn zrodzinami

·

SUPEREKSPRES

MAZDA 323 • 1991 sprzedam. 41 -38·21 pil
16.00
'36TT

JAJ K A świeże · Ferma Gołębiewo
Wielkie. tel. 82-83-89
26167

OKAZYJNIE sprzedam Mercedesa 300
SU140/91, pełne wyposażenie ' 242-132 6122

ODSTĄPIĘ sklep dochodowy. 24-19-07

PILNIE zatrudnimy murarzy, dełlarzy, mala<'89
rzy, cieśli, tel. 52-49-28

8952

AMIGA 1Mb +osprzęt sprzedam, tel. 82-32-20

43670

AUTOKONSERWACJA • Orunia, 39-40-28

PRACOWNIKA na wtryskarkę zatnxlnię, 32·
,,a;
23-82

43663

BLACHARZA samochodowego zatrudnię
'
tel. 56-70-36
2049,1

PRZEDPŁATY • Autopośrednictwo. 20-5;;~

FIAT 125 combi uszkodzony wraz ze szkodą
PZU -sprzedam. 41-80-43
9145

PRZEDPŁATY, 51-42-26

39639

PRZEDPŁATY, 22-41-84

3561

FIRMA zatrudni młode osoby (20-26 lat) tel
' .
470-214
8713

FIRMA Device sprzeda pilnie dźwig budowlany 2B-100 po remoncie, tel. 41•00-74 ul
' ·
Smoluchowskiego 17
8737
FIRMA :ooraco· zatrudni: 1. Kierowników
oraz maist~ówbudów robót budowlano-montaz?wych I wykończeniowych , 2. murarzy,
C1_esh, zbro1arzy, tynkarzypłytkarzy. Zglosze.
ma osobiste w s1edz1eb1e przesiębiorstwa
wGd.·Oliwie, Opadła 12 wdniu 3.09.93

sm

HOLANDIA - najtańsze samochody. wyjazdy
• na1rnzsze ceny, 56-10-19
48581

SAMOCHODOWE przelargi Belgia· supera·
~'
trakcyjne wyjazdy, 27-04-12
SPólKA 'Marcopol" Gdańsk, ul 01om1ńska
25 B - zatrudni pracownika zeznaiomosoą I·
niemieckiego do normowaniai rozliczania
produkcji krawieckiej. tel. 32-12-58 4583
SPRZEDAM Cinquecer.to 700, cz811'11ec 93.
9136
51-71-07 (8.00 -15.00)
SPRZEDAM M-3 . Chełm, tel. 32-63-879\70
UWAGA krawcy . tkanina karakuły, nolki
6'35
podszewki, 20-86·38

30 sierpnia 1993
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piątek w Tczewskim
Domu Kultury odbyło
się spotkanie przedwyborcze kandydatów do
Sejmu z listy Unii Demokratycznej, Olgi Krzyżanowskiej
i Jacka Taylora ~ Zbigniewem
Frostem i Danielem Matyją
z KPN.
Oto fragmenty tej dyskusji.

Między Kaczyńskim

. ,-

Cas s No rbl in

..

(~~~
~

Zagrożenie

Naprzeciwko siebie stanęło dwóch znanych I bardzo wpływowych polltyków: minister
pnekutałcefi własnościowych lanusi: Lewandowski i prezes Nalwyiszei Izby Kontroll. Lech
Kaczyński, Dwie te osobistości spotkały się na procesie politycznym, Czy na tego rodzaju

Jacek Taylor
Polsce zagraża realne niebezpieczeństwo. Jest nim reko-

spotkania nasz wymiar sprawiedllwoścl lest przygotowany? Czy pod presją
su politycznego sąd lest w stanie zachować nlezalełność I obiektywizm?

PoiedynkOWi
wyborczemu:

11

UD• KPN
sekundowali
mieszkańcy Taewa
i Barbara S1c1epuła

bobran·e

Gr
munizacja, a to oznacza oddalanie się od Europy, odsunięcie
od NATO i spowolnienie,
a może zahamowanie procesu
reform. Zwycięstwo wyborcze
lewicy postkomunistyc znej ,
może spowodować także pokusę sięgnięcia po metody niede-.
mokratyczne. KPN - jak słyszę
- idzie do wyborów z hasłem
,,ż,egnaj lewico, wraca Polska",
a przecież program gospodarczy KPN jest w gruncie rzeczy
programem lewicowym. To
właśnie konfederaci w poprzedniej kampanii wyborczej mamili emerytów nieprawdziwymi obietnicami, przyrzekają c
im po siedem milionów miesięcznie! Mam przed sobą dzisiejszą „Rzeczpospolitą", znalazłem w niej prognozę, z którą
się zgadzam: jeśli KPN przejmie władzę , to zostanie zahamowany proces reform .
Głos z sali: to nie reformy,
to paranoja.

Zbigniew Frost
Wielokrotnie wyjaśnialiśmy
już problem siedmiomilionowych emerytur. Przypomnę raz
jeszcze, skoro pan Taylor nie
słyszał. Otóż Leszek Moczulski powiedział, że gdyby skład
ki ubezpieczeniowe były rewaloryzowane, wówczas przecięt
na polska emerytura wynosiła
by około siedmiu milionów. To
po pierwsze . Je śli zaś chodzi
o zagrożenie lewicowe, to wcale nie KPN, ale Władysław
Frasyniuk, wiceprzewodni czący UD, kilkakrotnie twierdzi! publicznie, że SdRP jest
normalną partią polityczną. zatem powinna uczestniczyć we
władzy . I zac z ęliści e naw e t
państwo ten pomysł realizować. Przypomnę, że to SLD
uratował 28 glosami ustawę
o powszechnej prywatyzacji.
Dodam. że w tym samym czasie kandydat SLD, dzięki m.
in. waszym głosom wszedł do
Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji .•

Pnestępstwo
Daniel Matyja
Wróćmy do emerytur. Pomówmy o ustawie emerytalnej,
której rząd nie realizuje, bo nie
rewaloryzuje ani rent, ani emerytur. A to jest przestępstwo.

Olga Krzyżanowska
Nikt nie neguje dramatycznych warunków życia emerytów . Ale proszę powiedzieć:
skąd rząd ma brać pieniądze?
Dlatego właśnie Unia idzie do
wyborów z hasłem: ,,Przede
wszystkim gospodarka", jest to
bowiem zasadnicza sprawa dla
nas wszystkich, dla całego społeczeństwa . My nie składamy
pustych obietnic, ale mamy
konkretny program uporządko
wania spraw gospodarczych.
Zresztą większość partii zgadza się z tym , że należy iść
w kierunku społecznej gospodarki rynkowej, główny spór
dotyczy jednak problemu: jak
to robić? Na przykład, czy prywatyzować szybciej czy wolniej, jedną czy wieloma ścież
kami, et cetera.

program polityczny i gospodarczy dla suwerennej Polskj. Naszym zdaniem większość dzisiejszych problemów wynika
z tego, że ludzie rządzący Polską , nie są do tego przygotowani. My proponujemy inne
spojrzenie na gospodarkę i reformy . Jeśli chodzi o prywatyzację , istotne jest, czy się ona
opłaca, to znaczy: czy w jej
wyniku poprawia się jakość towarów i czy są one tańsze.

Jacek Taylor
KPN glosowała przeciw
ustawie prywatyzacyjnej. Byliście za otwartym budżetem,
dopuszczaliście deficyt budże
towy w każdej wysokości,
choć wiadomo, że spowodowałoby to nie tylko inflację, ale
hiperinflację, która uderzyłaby
przede wszystkim w najbiedniejszych.

.

Podwyiki

Zbigniew Frost
Ekipa
rządowa
mało
troszczy
si ę
o
najbiedniejszyc h.
Na
rewaloryzację
emerytur
pienięd z y ni e znalazła , a na
podwyżki wielomilionowy ch
pensji minis terialnych

a r;zie jest ich tuzin. Restauracje fast food McDonald' s, Pizza Hut, Taco Bell, Kentucky Fried Chicken,
Wendy' s. Jeszcze niedawno żywie
niowi potentaci stawiali pierwsze
krok.i ostrożnie, z umiarem, badając
rynek, szacując jego m ożliwości ,
nastawienie do nowości ... W najbliższych Jatach potentaci fast food
mają zamiar otworzyć w Polsce
około 300 restauracji.
Najpoważniejsze sieci restauracji zaczęły traktować Polskę jako
rynek, na którym warto inwestować. Pierwsza poważna zachęta napłynęła z Katowic, gdzie restauracja McDonald's odnotowała świa
towy rekord sprz eda ży w dniu
otwarcia - 33 tysiące klientów . Firma ta planuje otwarcie w tym roku
pięciu kolejnych reastauracJ1 ,
a w przyszłym - dwunastu. Jeśli ten
postęp zostanie zachowany - jak zapowiada polska centrala firmy - do
końca wieku Amerykanie będą dys-

i w sposób wyważony . Reforma ubezpieczeń społecznych
będzie w przyszłym parlamencie jednym z najważniejszych
problemów.

przykrością muszę

państwowi ,

podobnie O jak cała sfera
budżetow a, do której należą,
powinni byli
otrzyma ć
podwyżki już w kwietniu.
Zwlekano z tym przez czas
dłuższy, ale w końcu otrzymać
je musieli . Wiem, że to zostało
źle przy jęte , ale proszę
zrozumieć:

ur zę dnicy

Zbigniew Frost
Pani Krzyżanowska dyskredytuje Sejm, a broni rządu.
Twierdzę, że podnos zenie ,
i tak wysokich pensji, urzędni
kom ministerialnym, nie jest
właściwe, w sytuacji , gdy
część społeczeństwa żyje w nę
dzy.

Jacek Taylor

Naczelną zasadą , którą

mujest równość wszystkich obywateli wobec prawa . Urzędnicy, o których mówimy, są pracownikami sfery budżetowej , a pracownicy tej sfery otrzymują dwa
razy w roku podwyżki .

simy

respektować,

Tak, jest moralne.

Zbigniew Frost
Jeśli chodzi jeszcze o emerytury, to KPN proponuje
wprowadzenie sprawdzonego
na całym świecie s ystemu

świadczeń. Oczywiście. należy
zlikwidować monopol ZUS, fi-

okazało się

to

Daniel Matyja

Biurokracja
pochlania
ogromne pieniądze . KPN postuluje, by zmniejszyć liczbę
instytucji państwowych, ograniczyć liczbę etatów i zredukować budżet administracj i.

w

Zbigniew Frost

Zbigniew Frost
Czy Unia chce budować kapitalizm w oparciu o tak zwaną
szarą strefę ? Mam wątpliwo
ści, czy kolejnym rządom zależało na tym, by ją ograniczyć .
Za rządów Tadeusza Mazowieckiego na przykład zlikwidowano W y dział d o Walki
z Przestępczością Gospodarczą .

Jacek Taylor
To co pan mówi, to jest
nadużycie! Przypominam, że
by! to rząd koalicyj ny i ministrem spraw wewnętrznych by!
generał Kiszczak. Mimo to Tadeusz Mazowiecki podej mował dramatyczne decyzje, aby
odebrać MSW komunistom .
Zlikwidowano wówczas SB,
milicję zmieniono na policję .
Podczas reorganizacji resortu
zlikwidowano rzeczywiście ten
wydział, który by! siedlisk.iem
korupcji i w jego miejsce powołano inny, nowy. Jeśli zaś
chodzi o szarą s trefę, to rząd
Hanny Suchockiej zrobi! wiele ,
by uchwycić wszystkie przeciek.i . Ale znowu sprawa rozbija się o pieniądze. Na co je
przeznaczyć: czy na przykład
na budowę nowych przej ś ć
granicznych czy na zakup statków patrolowych?

czyliśmy, że jak „Solidarność"
dojdzie do władzy, to komunistów rozliczy. Tak się nie stało.
W Tczewie bynajmniej tego
nie widać. Nadal się panoszą.
To ta gruba kreska Mazowieckiego
Olga Krzyżanowska

Gruba kreska, o czym mówielokrotnie, nie
oznaczała o chrony komuni stów . Tak to wykoślawiono
w kampanii prezydenc kiej.
Gruba kreska oznaczać miała
to, co kapeeno wska ustawa
o re stytucj i niepodle gło ś ci ,
a mianowicie, że prze s złość
odkreślamy i zaczynamy wszystko od nowa, że jest to już inna Polska. Nie PRL.
wiliśmy ju ż

Weryfikacja
Zbigniew Frost
Nie

będzie

w Polsce spra-

wiedliwości, dopóki prokuratura i sądy będą omijać ludzi na

wysokich stanowiskach . KPN
opowiada się za niezawisłością
sądów i prokuratury, i domaga
się weryfikacji w tych instytucjach.

Czerwone kozaki
Głos z sali: Leszek Moczulski powiedział niedawno, że

gdy SLD wygra wybory, KPN
urządzi grzybobranie. I wyjaśnił co to znaczy „grzybobranie". Oznacza mianowicie, ż.e
bierze się kosy i ucina łebki .
Co panowie z KPN na to?
Daniel Matyja

Olga Krzyżanowska
Weryfikacja to trudny problem. Przecież jedna weryfikacja już była : Nie można stale
weryfikować . Ci ludzie muszą
mieć poczucie niezawisłości ,
jeśli będzie się ich ciągle weryfikować, staną się dyspozycyjni.

Podzielam pogląd , że grzybobranie polega na tym, że bierze się kosy i ucina łebki. Jeśli
mus zę konkretyzować , to są
d zę, że mogą być to na przykład czerwone kozaki.

Daniel Matyja

S ądzę , że przede wszystkim
społeczeństwo powinno mieć

poczucie .

że sądy s ą

sądownictwie .

Szkoda, że tak się złożyło ,
iż debata o restytucji niepodległości nie była transmitowana
w telewizji, wówczas wszyscy
państwo wiedzielibyście o co
chodzi. Mecenas Taylor w specyficzny sposób czyta projekty
ustaw . Chyba tylko tytuły czyta, skoro mówi, że chcieliśmy
niepodległo ść uchwali ć . My
proponowaliśmy, aby ustawa
o restytucji niepodległości peł
niła rolę malej konstytucj i .
Proponowali ś my, by zerw ać
z prawem komunistycznym ,
natomiast n awiązać do stan u
prawnego Drugiej Rzeczpospolitej. Nie ma zatem mowy
o żadnej próżni. Różnica jest
taka, że UD odnosi się do PRL,
zaś KPN do Drugiej Rzeczpospolitej.
Głos z sali: Czy UD nadal
będzie bronić komunistów? Li-

Siara strefa

Głos

z sali: No, ale czy to
jest moralne?
Jacek Taylor

ale

złudzeniem. To nie jest jednak
sprawa dla rządu, ale dla samorządu . Unia pragnie , by jak
najwięcej władzy zeszło w dól.

państwowi

powinni być dobrze
wynagradzani, jeśli chcemy ich
utrzymać . W przeciwnym
wypadku, odejdą. W tym sensie mu s zę bronić tej decyzji .
Ale byłam przeciwna temu, by
posłowie podnosili sobie diety,
choć większość posłów nie
miała nic przeciwko temu.

przy-

znać , że styl pracy urzędników
mało s i ę zmienił. Wydawało
się, że bezrobocie wymusi lepszą pracę,

i prokura-

Gdy mówimy o reformie
prawa i wymiaru sprawiedliwości, to rzeba zaznaczyć , że
UD z KPN różni się w tej sprawie w sposób zasadniczy. KPN
proponowała przed dworna laty , by przywróci ć niepodległość mocą ustawy . W projekcie ustawy o restytucji niepodległo ści stwierdzono, że ustawodawstwo kom unistyczne
przestaje obowiązywać (dotyczy to także umów międzyn a
rodowych). M y protestowaliśmy uznając, że nie może istnieć próżni a prawna w kraju ,
nie mówiąc już o prawie mię
dz yn arodow yrn . Stoimy n a
gruncie ciągłości prawa. Należy je zmieniać , to oczywiste,
zresztą Sejm już sporo zrobił ,
na przykład nastąpiła zasadnicza zmiana, jeśli chodzi o moż
Ii wości dochodzen ia przez
obywateli swoich praw. Myślę
tu o systemie trójinstancyjnym

Arogancja

Z

sędziowie

Jacek Taylor

z sali: Czy Unia ońen
tuje się, że od roku 1989 o 40
procent zwiększyła się liczba
~ ó w . Nie tylko nie zrobiono nic, by biurokrację ograniczyć, ale przeciwnie, rozbudowano ją. A urzędnicy są
równie aroganccy jak za komuny. Przynajmniej w Tczewie.
Olga Krzyżanowska

Olga Krzyżanowska
Urzędn i cy

słe, a nie
torzy.

Głos

pieniądze były!

nanse ZUS wydzielić z budże
tu państwa i obniżyć s tawkę
ubezpieczeniową z czerdziestu
- jak to jest obecnie - poniżej
Zbigniew Frost
dwudziestu procent. No i oczyChciałbym podkreśli ć , ż e
KPN różni się zasadniczo od wiście zlikwidować emerytury
partii, które powstały po roku • uprzywilejowane .
Olga Krzyżanowska
1989. A różni się tym m. in„ że
Do reformy ZUS się przyjuż pod koniec lat siedemdziemierzamy . Trzeba do tego prosiątych Konfederacja mi ~la
blemu podchodzić spokojnie

N

a Lewandowskim

niezawi-

sierpnia w „Kurierze Polskim" ukazał
s ię wywiad prezesa
N ajwyżs zej Izby
Ko ntroli, k tórego
istotnym, jak s ię póżniej okazalo fragmentem. była sekwencja: .,- Panie Prezesie, prywatyzacja jakich zakładów zbulwersowala Pana najbardziej?
- Chyba Norbl ina. Zos tały
sprzedane o kilkadziesiąt miliardów taniej, n iż oferowa li
inni kontrahenci".
Wypowiedź tę uznał za wymierzoną pod swoim adresem
minister Janusz Lewandowski .
Skierował do Sądu Wojewódzkiego w W arszawie wniosek
o nakazanie sprostowania informacji (jako nieprawdziwej)
i ukaranie pana Lecha Kaczyńskiego 20 milionami złotych .
Zgodnie ze specjalnym trybem,
w jakim powinny toc zyć się
sprawy z powód ztwa o só b,
które poczuły się zniesławione,
a są kandydatami na posłów
w przy szł ym Sejmie, j u ż 20
sierpnia rozpoc zął si ę proces .
Pomimo że prawo takiej możliwości nie dopuszcza - Sąd Wojewódzki nie skończył rozpraw y w ci ągu przewidzianych
dla tego trybu 24 godzin . Po
kilkudniowej przerwie okazało
się , że sprawę skończy sąd już
w zmienionym składzie . ,,Nowy" sąd po minął świadka po-

wołanego przez L. K aczyń skiego, pozbawi! go też obrońcy. Pozostawiony sam sobie
Kacz y ń ski proces p rze g rał ,
a najczęściej zadawane pytanie
po jego wyjściu z sali dotyczyIo ... terminu dymisji prezesa
NIK.
O czy wi ście, na stę p nego

dnia najbardziej wpły wowe ze
środków masowego przekazu
poś w ię c ił y precede nsowe mu
proce sow i w yjątkowo d uż o
uwagi, co jednak nie zniechęciło prze grane go do dalszej
obrony. Sprawę powierzył znanemu gd yńskiem u adwokatowi, Henrykowi Lipskiemu i już
26 sierpn ia S ąd Apelacyjny
c ałko w i c ie zm i eni ł postanowienie Sądu Wojewódzkiego zwycięzcą w procesie „rząd opozycja" z o s t ała opozycja.

--

panować w Polsce siecią 150 re-

stauracji. Do skali rozwoju firmy na
przykład w Niemczech, gdzie działa 460 McDonald's, to jeszcze daleko, ale należy przecież pamiętać, że
przeciętna niemiecka pensja jest jedenastokrotnie wyższa niż w Polsce. a i populacja znacznie przew yżs za p o l s k ą, nie mówi ąc już
o nasyceniu rynku konkurencją.
Podobnie jest we Francji, gdzie
mimo utrwalonych i, zda wałoby
się , konserwatywnych opinii na temat jadłospi su, McDonald's udało
się dotąd otworzyć ponad 253 restauracje. Ta ekspansj a firmy jest
jednak tylko przybliżeniem _do nasycenia rynku w amerykańskim stylu. Owo nasycenie sprawia jednak,
że światowi potentaci fąst food szukają nowych szlaków ekspansji. że
czy ni ą to skutecznie, przekonuj ą

m.in. analizy National Association
of Investors Corporation , z których
wynika, że firma należy od lat do
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wiarą prospektowi Universalu
S.A . mimo, iż zawarte w nim
informacje nie znal azły potwierdzenia w umowie o sprzedaży akcji i innych dokumcnlach kontrolnych.
Sąd nie uwzględnił , że proto kó ł z 29 kw ietni a 1992 r .
sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach został po odczytaniu podpisany
bez zastrzeżeń przez: dyrektora
Departamentu Przeksztalceń
Kapi t ałow y ch M inisterstwa
Przeksztalce11 Własnościowych
mgra Jacka Korpala i inspektorów NIK inż. Władysława Baranowicza oraz mgr. Eugeniusza Sulika. Dokumen t został
podpisany na każdej ze stron.
W rozumieniu art. 244 par. I
k.p.c. protokół z dnia 29 kwietni a 1992 r. j est dokumentem

urzędowym sporządzonym

w przepisanej formie przez podo tego organ państwo
wy w zakresie jego działania
i stanowi dowód tego , co zostało w tym dokumencie urzę
dowo zaśw iadc zo ne. Z tre ści
powyższego dokumentu wynika w sposób jednoznaczny, że
oferta firmy Impexmetal S .A.
była korzystniej sza ponieważ
Impexmetal S.A. oferował natychmiastowe oddłużenie cało
śc i dł ugów w w y soko ś ci 96
mld zł (str. 99 protokoł u) . Powyższy protokół przyjęty bez
zastrzeżeń przez przedstawiciela MPW, był podstawą do
powstania dalszych dokumentów tj. wystąpien ia wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli
z d nia 4 czerwca 1992 roku ,
w którym wskazano na nieprawidłowośc i w przygotowaniu
i przeprowadzeniu przez Ministerstwo Przekształceń Wła 
snośc i ow y ch procesu przewołany

kształceniowego przedsiębior

stwa Norblin S.A. Z treści powyższego dokumentu wynika
również, że Universal S.A. nie
spełniał podstawowego kryterium gwarantowania oddłuże
nia spółki.
Przyj ęta przez sąd ocena
spółki Universal S.A. pozostaje
w raż ą cej sprzeczno ś ci ze
zgromadzonym w sprawie mate rialem d owodowym. Nie
-

Przeksztalceń Własnościowych

do pro cesów prywatyzacyj nych zagranicznych firm konsultingowych. Ich wynagrodzenie jes t niebo tyczne , a wy ższość nad podobnymi firmami
krajowymi - proble matyczna.
F irma kon su ltingowa Bank
Barclay s de Zoete Wedd za
konsultacje w sprzedaży Norblina otrzymała 108 OOO funtów szterlingów. Tak, sumy jakie krążą wokół polskiej prywatyzacji, są ogromne. Ogromne. Każdy ch ci ałby przy tym
popracować, nikt nie chc i ałby
stracić tu stołka ...

Sławomir Bibulski
PS. Sp rawa Norb lin a jest
pretekstem do podjęcia problemu zależności s ądów od politycznej koniunktury i nie jest
w żad nym wypadku atak iem
na jakąkolwiek osobę prywatn ą.

-

Andrew Wiles, matematyk angielski, uclowoclnił podobno sławne twierdzenie
Fermata, zwane Ostatnim. Pan Pierre de Fermat napisał był w roku 1637 na
marginesie ksiqiki, ii znalazł dowód tego, ie dla n ~ 3 nie istnieią liczby całko•
wite x, y i z dla których zachodziłoby xn + yn : zn.
Problem Fermata naleiy do dziedziny matematyki zwanei teorią liczb. Jest to
dziedzina ezyslej wiedzy • któręi ieclynym celem iest wykazanie, ie umysł ludz■
ki iest w stanie poiąc i odkryc prawa, które rządzą światem liczb.
d cz asów a ntyk u ,
dzięki twierdzeniu Pitagorasa, znajomość
rozwiązań cał kow i

tych rów nan ia x2 +
y2 = z2 pozwalała ła
two wyznaczać k ąty
proste . Dzię ki temu
p rzodkowie nasi potrafi li
wznos ić prostopadle i trw ałe
budowle. Problem Fermata też
wiązał się więc z zagadnieniami o bardzo praktycznych zastosowaniach .
D zisi aj ko ntynuowane są
wy s iłki związane ze znalezieniem jak naj w ięks zej lic zby
pierwszej . Otóż, wielkie liczby
pierwsze znaj dują zastosowanie np. w kryptografii. Możn a
zaszyfrować przekaz przy pom oc y jednej wielkiej lic zby
pierwszej p i przes iać otwartym kan ał e m jego kod wraz
z iloczynem p * q, gdzie ą jest
i nn ą wielką lic zbą p ierw szą.

Osoby

znające ą mogą łatwo

znaleźć

p i odczytać przekaz.
Dla postronnych odcyfrowanie
przekazu wymaga rozło żen ia
na czynniki pierwsze liczby
p * q. Ze względu na wielkość
l iczb j est to zada nie bardzo
czasochłon ne, nawet z pomocą
naj szy bszych komp uterów.
Kon ku re ncja n ie dowie s i ę
więc przed czasem co planujemy .
Czysta wiedza zaczyna być
równ ież czynnikiem decydują-

Fast lood - jedzonko ·komercjalizowane
najbardziej aktywnych inwestorów
na świecie i w 1992 roku otworzyła

Dzienikarze nie zapytali o termin dymisji min. Lewandowskiego...
T ak, w opisie skrótowym
i na ch łodno, wygląda w Polsce era „wyborczego procesowania". Ponieważ wyrok Sądu
Apelacyjnego jest prawomocny - możemy sobie pozwolić
na kilka uwag.
Przede wszystkim interesujące jest prawo, na mocy którego S ąd Wojewód zki opi saną
sprawę w ogóle rozpatrywał.
Oto za wynik kontroli przeprowadzonej przez specj alistów
z N ajwyższej Iz by Kontroli
m i ał od p ow i adać prywatnie
Lech K aczy ń ski - nie prezes,
ale w ł aśn ie osoba prywatna .
Dlaczego za działania instytucji państwow ej przed sądem
mi ała odpowiadać (i odpowiadala!) osoba prywatna? Trzeba
tu podkreślić, że prezes NIK za
sprawo wanie swojego urzędu
odpow iada wy ł ącznie przed
Sejmem i sąd nie jest kompetentny, aby go w tym względzie kontrolować. Ale podj ął
się tego !
W tym miejscu niezbędne
będzie wprowadzenie w meritum prywatyzacji Norblina. Do
ostatecznego przetargu stanęły
dwie polskie firmy: Impexmetal i Universal S.A . Pierwsza
z nich propon owała, co prawda, kilka miliardów n iższą cenę, za to deklarowała obsługę
zadłu żenia Norblina w wysokości 96 miliardów z!. ,,Universal" natomiast oferował jedynie przeprowadzenie negocjacji z bankiem w sprawie red ukcj i z adł uż e n ia . Przetarg
wygrał Universal i kontrolerzy
NIK uznali to za nieprawidłow ość.
S ąd
W ojewód zk i
w Warszawie na własną rękę
przeprowadzi! kontrolę skomplikowanej operacji prywatyzacyjnej i już po kilku dniach
znal odpowi ed ź : kontrolerzy
NIK są w błędzie.
Prezes Kaczyński tak opisuje ten fakt: ,,Sąd I instancji
odmówił wiarygodności dokumentowi urzędowemu , jakim
był protokół Najwyższej Izby
Kontroli z d nia_ 29 kwietnia
1992 r .' i w u zasadnieniu dał

głośnego

sposób uznać za zasadne stanowiska sądu , że oferta Universalu S.A. była korzystniejsza. poni ew aż Universal S.A. zaproponował wyższą cenę za akcje
spółki . To tylko jeden z warunków zawartych w prledlożonej
ofercie . O uznani u oferty za
korzystniejszą decydują wszystkie wa runki proponowane
p rzez oferentów. Universal
S.A., jak to zostało wykazane
w protokole NIK, nie oferował
o d dł u żen ia s p ółki Norblin,
a takie gwarancje składał Impexmetal S.A. S ąd zupełnie
pom inął w ocenie obu ofert dane o eksporcie wyrobów Norblina S .A . przez obu oferentów, w tym czterokrotnie wyższą pozycję Impexmetalu S.A .
w porównani u do Universalu
S.A.
S ą d Ape lacyjny zwróci!
uwagę , że kampania wyborcza
ni e m o ż e być kpe b lem _dla
organów ko ntrolnych - także
i podczas kampanii wyborczej
można ujaw niać dokumenty,
nawet te nie zawsze wygodne
dla przyszłych posłów. Strach
pomy śleć, co by się stało. gdyby NIK musiała zamilknąć do
czasu, gdy osoby co do których
m a pretensje, pozwol ą jej (już
jako c złonkowie Sejmu) coś na
ten temat powiedzieć ...
Niejako przy okazji tego
bu lwersujące go procesu ponownie zw rócono uwagę na
w łączanie przez Ministerstwo

50 nowych restauracji, zaś na ten
planuje 4 1.
W Polsce 150 restauracji McDonald's, jeś l i oczywiście dojdzie do
ich powstania, powinno oznaczać
śrenioeuropejskie nasycenie rynku.
Na razie fas t food a la McDonald 's sprzedaje się w Polsce bardzo dobrze. choć nie jest relatywnie
najtańsze (pomimo że firma nie pod n ios ł a cen po wprowadzeniu
V AT). Ceny ustala się tu na podstawie kosztów działalności restauracji, a nie na podstawie kosztów
żywności. W tej sytuacji interesują
co wypada porównanie Polski
z USA, gdzie funkcjonowanie jednej restauracji kosztuje ok. 700 tys.
USD, podczas gdy w Warszawie
i innych polskich miastach blisko
dwa razy więcej . Wpływa na to niewielka liczba polskich „miejsc ja-

cym o powodzeniu produktów
na rynku. Znany francuski informatyk, który z teorii przeszedł do działań na styku teorii

Pozornie abstrakcyjna wiedza
niesie również korzyści niewymierne, choć widoczne. Anglicy zdawali sobie z tego sprawę

Badania
teoretyczne?
Po
co?
'

i praktyki, opowiadał mi niedawno o nowej strategii producentów odtwarzaczy CD . Coraz częściej tym co różni nowy
model od starego, poza wystrojem zewnętrznym , jest jedynie
algorytmem przeksztalcania
syg n ałów
c yfr owych
w dźwięk . Układy mechaniczne i elektronika pozostają te same. W procesie wytwarzania
wystarczy z as t ąp i ć jeden
z ukł adów scalonych innym
i oto mamy nowy model odtwarzacza.
Z pewnością wiele lat upły
nie nim w Polsce czysta wiedza będzie odgrywała rolę wiodącą w postęp ie technicznym.
daln ych". droższa
niż w USA
ż ywn oś ć ,

ale przy
n i ż szych
k o -

sztach
pracy.

od dawna. Kilka lat temu proboszcz Kościoła anglikańskie
go przypomniał w debacie telewizyjnej, że w wiekach ubiegłych kandydaci na księży tego
Kościoła studiowali prócz teo-.
log ii również matemat y k ę.
Uzasadniano to tym , że osoba
b iegła w logicznym rozumowaniu potrafi łatwiej odróżn ić
prawdę od fałszu i dobro od
zła. Czy tacy właśnie kandydaci zostaną wybrani w nadchodzących wyborach?
Wcześniej n iż wybory , bo
w dniach 30 VIII - 3 IX 1993,
będzie mi ało miejsce 18. Mię
dzynarodowe Sy mpo zjum
MFCS' 93. MFCS , skrót od
na rynku
konkurencji ~ prze d e
wszystk im
; Pepsi-

postępowan ia

r "-.

przyświeca

C o ,

o
k t órego
na -

d

le ż ą

t a-

k ie
si eci
, j ak

Pizza Hut,
Ke nt uc ky
Fried Chic-

M athematical Foundations of
Computer Science, oznacza serię trwających od 1972 roku
m i ę d zy n arodo w yc h sympozjów poświęcon y c h matematycznym podstawom informatyki. Już raz. w 1976 roku,
sympozjum MFCS zorganizowane zostało w Gdańsku przez
Instytut Matematyki Uniwersystetu Gdańskiego. W tym roku
o rga nizatorem j e st Instytu t
Podstaw Informatyki PAN .
G ł ów n ą i de ą sympozjów
z serii MFCS b yło stworzenie
stałego miejsca spotkań dla naukowców zajmujących się podstawami informatyki. Chodziło
też o to , by umożliwić ludziom
ze Wschodu kontakty z wybitnymi naukowcami Zachodu.
Z powodu kryzysu ekonomicznego ten drugi cel staje się
coraz trudniejszy do osiągnię
cia . Znalazł się j u ż pierwszy,
poza IPI PAN, sponsor. gotów
wspomóc finansowo uczestników z byłego bloku sowieckiego. Jest nim fundacja im. Stefan a Batorego. Milo don ieść,
że wsparcia organizacyjnego
udzieli nam Instytut Matematyki UG oraz „Computerland"
i Dom Handlowy Nauki PAN.

MarekA. Bednarczyk
(Instytut Podstaw Informatyki
PAN)
ken (1000 restauracji w 60 krajach)
i Taco Bell (6000 restauracji w 20
krajach). W sierpniu PepsiCo ogło
s ił a program zainwestowania
w Polsce 500 mln dolarów. z czego
znaczna część ma być przeznaczona na restauracje. Przedstawidcle
koncernu oświadczają, że do 1998
roku w Polsce powinno funkcJnnować około I00 restauracji kontrolowanych przez PepsiCo. Takie plany
dobrze wróżą na przykład pokaźnym zamówieniom budowlanym
i producentom żywności. Na razie
Burger King (6600 restauracji na
całym świecie) jest w Polsce reprezentowana przez International Fast
Food Co., która przez niecały rok
otworzyła cztery restauracje. Dotychczasowe koszty tych przedsię
wzięć to 7 ,5 mln dolarów, a planowane na najbliższe lata - JO mln dolarów. Pieniądz napływa i będzie co
jeść. Czy smacznie? - de gustibus ...

(J.K.)

--

Str.4
OMEGA 2,0 benzyna + gaz sprzedam, 5636-16

EKSPRESY
KROJClYNIĘ, krawcowe przyjmę, 31-78-

01

R-14T.I

4OOO OOO Taunus, 1978 r. 52-44-85

8675

DZISIAJ!Jutro! Wyprzedaż mebli

ogrodniczych. Bouli Sopot, Leśna 10, 5123-52. Super ceny
R-1466

INWESTOR zleci wykonanie tynków kategorii IV, 24-26-18
3398
SKLEP 30 mw Pruszczu Gdańskim,

wydzierżawię, tel.

82-35-84

9101

TANIO - pawilon, 31-73-16

9001

AMBITNE, reprezentacyjne, sympatyczne
osoby z otwartą głową przyjmie do pracy
brytyjska firma wakacy1na. Oferujemy dobre zarobki w zamian za ciekawą pracę.
Prosimy dzwonić w poniedziałek w godz.
10.00 -16.00, tel. 374-336
AUDI 100 • 91 r. - tanio, 56-13-06, 53-29·
18
7851
AUDI 100 2,3 Esprzedam, 23-60-66

6133

BAZAR Chmielna boks wydzierżawię, 5748-78

508

DOM łanio sprzedam, 51-38-10, 14.00 16.00
8355

.

FIRMA 'Miden" zatrudni osobę do pracy
w magazynie (wiek do 30 lat). Kontakt
osobisty 10.00 - 14.00 Gdańsk, ul. Towarowa 40

BANK SPóŁDZIELCZY
RZEMIOSŁA W GDAŃSKU

OPERATYWNĄ osobę do działu handlowego na samodzielne stanowisko. Mile widziana znajomość angielskiego i prawo jazdy. Preferowany wiek do 30 lat, 24-88-66

Siedziba 81-868 Sopot
al. Niepodległości 764
tel. 51-12-4 1, 51-12-4 2
fax 51-00-89 tlx 51-24-93

=

OPERATYWNEGO kierownika warsZ1atu
mechanicznego - wymagana znajomość
zagadnień obróbki skrawaniem i spawania, 24-88-66, 22-09-40

SOPOT BA NK SA
Banku informuje, że z dniem 1 września 1993 r. oproc entow ~nie zmienne środków pieniężnych groma dzony ch na rachu nkach terminowych i a vista wynosi odpowiednio:

Zarząd

OF ER UJ E

PEUGEOTA 505 diesla 1983 r, sprzedam, 48-72-18
9151

PŁYTY gipsowo-kartonowe montaż sprzedaż 'Eko-bud-Gips, tel. 32-67-66

O obiekty

4'a1

- produkcyjne
- usługowe
- handlowe

POSADZKARlY, murarzy, tynkarzy, pracowników budowlanych, zatrudni firma, lei.
20-22-10
POSZUKUJĘ lokalu na
Gdynia, 514-368

hurtownię

30 m,

POSZUKUJĘ magazynu

PO.2YCZKI - lokaty, 39-00-02

917J

56-16-02

8541

SPRZEDAM Poloneza 1992 r. Forda
Escorta 1991, Poloneza Truck 1991 r. 22·
03-57

tel. 5112 41 w. 320.

3414

KUPIĘ sprzęgło

15-86

9169

KUPIĘ kawalerkę

Zaspa, 56-96-97

ul. Śnieżna 1 / Marynarki Polskiej /

38764

Sopot Kamienny Potok,
'
51-86-08 po 16.00

WYNAJMĘ garaż

blacharza i lakiernika samochodowego, tel. 31-31-43
asm
ZATRUDNIMY kierowców, mechaników
BCE, staż TIR, 27-04-12
6125

9458

Ofenne b. tani1
annatlJl'f wodocifgow1
zasuwy od • 50 e lcsztaltkl żeliwne
• włazy 140 e tr,dranty • piece c.o

ODlYSK długów, tel. 374-216, 374-41~13

4SS3

PRZEMVSłOWEGO

tel. 43-61-23, 43-16- l2
Hurtownie czynne w godz. 7.00 - 16.00
oraz w pierwszą i ostatnią
sobotę miesiąca 8.00 - 13.00.

ii
A-Z

z o.o.

80-955 GDAŃSK-NOWY PORT
ul.Snieżna

I

I

na ujęciach wody Lipce, Dollno Radośc i. Czamy

g
i

I

PRZEDSIĘBIORSTWO

spółka

·1

przetarg NIEOGRANICZONY

'i

-galanteria budowlana, narzędzia,
art. biurowe. śr. czystości
-tel 43-71 -37
USŁUG HANDLOWYCH

I

I

DO SKLEP-U

• tel. 43-70-27

BIURO HANDLOWE

ul: Wałowa 46, tel. 31-30-91 (97), fox 31-45-13

na wykona nie studni zastępczych
1_··_:_
,
Dwór, Zaspa.
studni
l. Zakres robót obejmu je komple ksową rea lizację 5 odwiert ów
oraz częściowym ogrodze niem.
(głęb . 40-62 m) łącznie z obudową , podłączeniem
1 i
·
i:
2. Terminy realiŻacj
- rozpoczęcie robót po zawarciu umowy
~ '
·?ii - zakończenie robót nie póżniejsze niż 15. 12.1993 r.
.i
,
1
ółowym
szczeg
om
warunk
adać
3. Składane oferty powinn y odpowi
;,_
1 nr 10
pokó
52,
a
Watow
ul.
S.A.,
,r:; które można otrzymać w Wydzia le lnw estyci·1SNG
zną
technic
ntacją
dokume
z
ać
zapozn
się
można
również
gdzie
377,
tel. 31 -3O-9 l wew.

· tel. 43· 79·81
43·75· 16

bandówka, zawiesia~szekle

,,SAUR NEPTUN GDAŃSK" S.A.

ogłasza

Liny polipropylenowe, stalowe

(baza ELTORU)
tel. 3~2-20 do 29 wewn. 242

NOWY super-market 'Unilorg· poszukuje
dostawców art. spoży. chemii, gosp. dom.
i konfekcji, tel. 41 -74-53, 41-97-77, ul. Hallera 167
2939

■

;

- tel. 43-68-27
- tel. 43-60-83

PRZEtADUNKOWEGO

4._~

WOD
ZEL
Hurtownia

NIE czytaj tego! Długo czekałeś na swoją
szansę. 1993 rok to Twój rok. Czujesz, że
jesteś młody, ambitny, zdolny. Czujesz, że
chcesz czegoś więcej. Czujesz, że umiesz
być menedżerem . Zadzowoń! Tel. 32-0867
8723

..,.

.

2. OGćLNOBUDOWlANEJ
3. ELEKTRYCZNO-HUTNICZEJ

ZATRUDNIĘ

MITSUBISHI 3000 GT SL automafie 1991
r. 10 tys. km ze wszystkimi możliwymi
opcjami, 550 mln zł - sprzedam, lel. 31 -7882, godz. 8.00 - 16.00

'

1.DREWNA

6432

MERCEDES 200 D, 1982 r. 80 mln, 39·
42-38

~

DO HURTOWNI:

TOYOTA Celica, 1986, sprzedam, tel. 52·
32-92

MAZDA GLX, diesel, model 89, stan idealny, 51-32-76
8350

- ,...

-

8354

M-2 Suchanino, Przymorze, M-3 Przymorze sprzeda pośrednictwo, 53-43-20 9171

36.5 %
37.0%

R-1450

1; \P ~~ U W ,

8353

M-2 sprzedam, Chrzanowskiego 33/1 po
17.00
8528

36.0%

-

TOYOTA Corolla diesel, 89/90, tanio, 51 ·
32-76

8536

35.5 %

6710

TOYOTA Camry 89190 turbo diesel, 5132-76

KUPI~ telefon nr 41 ..., tel. 52-13-19 32650

1

35.0%

IGwarantujemy szybką i sprawną obsługę naszych Klientów I

Gdańsk-Nowy Port,

6705

TECHNICS wieże, 71-35-36

34.5 %

81-70 4 SOPO T, Plac Konstytucji 3 Maja 1
tel. 51-32-32/35 i 51-64 -01/02
tel./fax 51-64-02 i 51-33 -94

6764

+ koło do Forda 2.8, 57-

34.0%

U
ŻAPRASZAMY w godz. 9.00 - 19.00 DO SIED ZIBY BANK

SZUKAMY sprzedawców i osób do prowadzenia Filii Przedsiębiorstwa Zagranicznego. Zgłoszenia poniedziałek 30.08, godz.
18.00 Firma Praxis-Paracelsus GmbH Polen Gdynia, ul. Kowieńska 12

"370

33.0%

SOPO T BANK SA jest konce sjonow anym banki em z udziałem
67.471 mln zł.
kapitałowym banku duńskiego, z kapitałem własnych

SZEREGOWCE Dąbrowa, Gdańsk · Złota
Karczma, bardzo tanio. Giełda Nieruchomości 'Tabor', Gdynia, Sienkiewicza 2,
20-19-77

6689

32.0%

Rachunki bieżące (a vista) dla ludności - 16 %
Rachunki bieżące dla jedno stek gosp odarc zych - 1O %

4280711

SPRZEDAM: masarnię • maszyny, dom,
56-29-08, 23-84-05

lub 4-pokojowe zte•
lefonem Sopot, 53-83-75

31.0%

* Kapitalizacja wszystkich lokat po okres ie umow y '
Minimalna kwota 1 mln złotych
e.
Przy lokatach powyżej 1 mld złotych - oproc entow anie negoc jowan

SPRZEDAM Fiata 125 combi 81, 51-30-40
8351

KUPIĘ mieszkanie 3-,

I-miesięczne
2-miesięczne
3-miesięczne
4-miesięczne
5-miesięczne
6-miesięczne
?-miesięczne
8-miesięczne
9-miesięczne
to-miesięczne
11-miesięczne
12-miesięczne

13.
14.

przejętymi nieruchomościami,

7816

mieszkanie dwupokojowe, 25-53-

65

16.0%
17.0%
20.0%
24.0%

8.
9.
10.
11.
12.

Wl1

KUPIĘ

14-dniowe
21-dniowe

I

SPRZEDAM Mercedesa 300 D, 79 rok, tel.
43-53-41 po 16.00

KAWALERKI Gdynia, Gdańsk, agencja
sprzeda, 414-001 w. 50
2397

1.

7.

Zainteresowanych prosimy o kontakt
z działem zarządzania

FORD Sierra 2.0 DOHC model 92, tanio,
51-32-76
8351

Oproc entow anie

5.
6.

z. powierzchnią na działalność

SPRZEDAM sznaucery miniaturowe
pieprz, sól, 24-14-47

FIRMA Zagraniczna - Agent Firmy Zagranicznej zatrudni sekretarkę - wiek do 32
lat, wymagana znajomość j. angielskiego
i j. rosyjskiego, tel. 31-36-86, 31-52-184'80

R-ki terminowe

4.

• Znaczące upusty cenow e przy·natychmiastowych
płatnościach gotówkowych
• Możliwość zakupu na raty
• Możliwość dzierżawy bądź leasingu

5762

Lp.
2.
3.

gospodarczą

85<2

200 - 300 mkw.,

z biurem i telefonem, 32-36· 12

SPRZĄTANIE mieszkań,

również

O domy mieszkalne

POSZUKUJĘ mieszkania, 56-16-02

8693

BLACHARZY - dekarzy · pomocników
zatrudnię, 52-37-74

30 sierpnia 1993

l

tel. 43-67-51, fax 43-65-59

I

składać

w Wydziale Inwesty cji SNG S.A., ul. Watow a 52 pokój nr 10
4. ~f~;g~ ~ii~Y
do dnia 10.09.1993 r. godz. 12.30.
13.00.
5. Komisyj ne otwarci e ofert nastąpi d nia 10.09.1993 r. o godz.
formie
w
zł
mln
30
ści
wysoko
w
wadium
nie
6. Obowiązuje wpłace
potwier dzoneg o czeku lub gotówką w kasie SNG S.A.
nienia przetar gu
7. Zastrzega się prawo swobod nego wyboru oferty oraz unieważ
bez podani a przyczyny.

fł

~

I
I

I:
.

R-1451

Gdańsk, ul. Jedności Robotniczej 223

Otrooi®k DtJ!f~~;my~ R@Jnl©llg)tJ

~~ ~H w l§

82-220 Stare Pole

2
lokal o powierzchni użytkowej 270 m na
działalność usługowo-handlową lub inną.
pod
Szczegóły do omówie nia na miejscu lub telefonic znie
.00
8
od
ch
godzina
w
Pole
Stare
135-24
lub
numerem 135-21

korzystnie

ŚRUBY, NAKRf TKI, PODKłADKI, NITY,
WKRfT Y DO DREWNA, SZPILKI, ELEKTRODY
Gdańsk - Olszynka, ul. Olszyńska 3, tel. 31-38-3 6
Płatnik VAT
3814/RW

spod

RUBO
84-230 RUMIA, Orzechowa 5
tel./fax (G-58) 71-19-36

piły

pogrzebowe odbędą się w dniu
31 sierpnia 1993 r. o godz. 13.00
na cmentarzu Łostowicki m .

Uroczystości

2,5 m

oferule

BoJano
~BiiCJC:J, 29-04-0
1

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłej
składają Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy
z nPewexu" O/Gdańsk,

~

tel. 76-00-79

1820/MM

8?40

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 10 sierpnia 1993 r. opuściła nas na zawsze
nasza najukochańsza Ciocia

ś.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
w dniu 25 sierpnia 1993 r. zma rła nasza
była długoletnia i ceniona Pracownica

że

fp.

Pogrążeni w bólu Członkowie
Łukowskich i Rybackich z

fp.

UR SZU LA RA AB E

lub
( ALPOL Wejherowo-Bolszewo leśna 1 B TEL/FAX 72-38-56 TEL. 72-2642, 72-43-54

Z !}łębokim bólem zawiadamiamy,
w dniu 26 sierpnia 1993 r. po krótkiej, ciężkiej chorobi e
zmarł mój ukochany Mąż, Ojciec

że

ś.

w smutku

Bożena,

,41- 05•0 8
32~ 35~. 8912877611<

JAN MA ZU R

Pogrzeb odbędzie się w dniu 30 sierpnia 1993 r.
o g9d_zinie 11.30 na cmenta rzu Łostowickim .
Rodzm1e Zmarłego wyra-cy serdecznego współczucia
składają Dyrekcja oraz Pracownicy POZG.

Pogrzeb odbędzie się 31 sierpnia 1993 r.
o godz. 13.00 na cmentarzu Łostowice.
w smutku Rodzina
449 1

s,ss

Z głębokim żalem zawiad amiamy
że dnia 25 sierpnia 1993 r. zmarł Kol~ga

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 25 sierpnia 1993 r. zmarła

ś.

fp.

AN DR ZEJ
SK I
KR ÓL IKO

ZOF IA WA RZ YW OD A
odpraw iona zostanie w dniu
31 sierpnia 1993 r. o godz. 8.00
w kościele św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku .
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku .
Córka i Syn z Rodziną

Msza

30 sierpnia 1993 r.
Pogrzeb odbędzie się w
o godz. 13.00 na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Pogrążeni

:,,ANI

Były długoletni Pracow nik Pomors kiego Okręgowego
Zakładu Gazown ictwa w Gdańsku.

SUTVŁA

Pogrążona

~]:A l
~IlfEflOC))lfeWa\JIA

Z ~alem zawiada miamy,
.
ze w dniu 25 sierpnia 1993 r. zmarł

fp.

ZBI GN IEW

poniedz iałek

Rodzin
Berlina

KOTŁ

;-:-.

'M·l:t-Bllł·E
■ 1 •:t-fJ:ł'łYł-Dl'1W:ł· 1 /t-fil:ł·WP!ii/t·l 1 {f-iMUłił~
72--03-47 po 16.30 tlx. 54652 )

Z ~łębokim żalem zawiadamiamy,
dnia 25 sierpnia 1993 r. odeszła od nas

ś.

BR YG IDA
ST OL AR SK A

V

• olejowe lub gazowe,QWa1'811cta, serwis
E 1 .;.. 16 bar
• moc 18-9300 kW'1 pełna automatyka, o,zcądne w tksploatacji KOTŁY PAROW
Roth
firmy
l.
3000
- zbiornik i paliwa z tworzywa 700 aluminiowe KĘTY, naczynia wzbiorcze
- zawory termostatyczne Oanfoss, pompy Grundfos, 9rzejniki
Reflex, odpowietrzniki, zawory bezplec zenstwa itp.
50 lat eksploa tacji
· OGRZEWANIE PODtOQOWE I GRZEJNIKOWE REHAU (rury z polietyl enu)
budynki mieszkalne)
hotele,
szkoły,
,
(biurowce
IACH
KOTŁOWN
DUhCH
I
H
ŚREDNIC
W
SI~
SPECJALIZUJEMY

ZOF IA WA RZY WO DA

granlt6w

szwedzkich
norweskich

sprzedaż:

5824

że

Jt;.1J~JJ ~J'J J;1;l~~
płyty z

położony

do 15.00

ij '/J :.J ~ :.J

Rusztowania.
plandeki budowlane,
siatki osłonowe

..

wydzierżawi

NOWO OTWARTA HURTOWNIA

VIE §MA NN

Tadeusz, Tomasz,
Bartosz Tokaj

święta żałobna

Wyr~zy współ«;Zucia Ro~zini e składają Dyrekcja,
Współpracownicy, Kolezanki i Koledry ze Szkoły
. Po_dsta~owej nr 20 w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się 30 sierpnia 1993 r.
o godz. 13.30 na cmenta rzu Gdańsk-Łostowice.
9468

9182
7822

8679

Wszystkim Krewnym i Znajomym uczestnicz~cym
w pogrzebie naszego kochanego Męża i 0Jca

ś.

fp.

ZVG MU NTA KR EF T
który odbyt się w dniu 27 sierpnia 1993 r.
w kosciele parafialnym w Pucku
składamy

serdeczne podziękowanie.
Rodzina

Dnia 27 sierpnia 1993 r. odeszła od nas nasza
Mamusia, Babunia i Prababunia

najukochańsza

ś.

fp.

BRONISŁAWA

JAN IK

lat 94

Uroczystości pogrzeb owe rozpocz ną się w dniu .
31 sierpnia 1993 r. o godz. 12.00 na cmentar zu Łostow1 ce.
Pogrążona w smutku Córka Zofia Subowska
z Dziećmi i Wnukami

Pogrążeni

Kol. Kol. ANDRZEJOWI i UDU ŚWIDERSKIM
wyr azy serdecz nego wsp61czucia
z powod u ś mierci

w głębokim bólu zawiada miamy,

że w dniu 26 sierpnia 1993 r. odszedł od nas
dek
najukochańszy Mąż, Tatuś, Teść, Dziadek i Pradzia

ś.

fp

WtADYSŁAW MICHAŁOWSKI

O CA • TE ~ CI A

Msza święta żałobna odpraw iona zost anie w dniu
30 sierpnia 1993 r. w kościele św. Ignaceg o o godz. 11.00.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.30
na cmentarzu św. Ignacego w Gdańs~u - Oruni.
Pogrążona w żałobie Zona z Rodziną
9191

składają Rada ~adzorc za, Zarząd, Koleżanki i Koledz~
z OkręgoweJ Spółdzielni Mleczar skiej .Kosakowo
wGdynL

2560

7820
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1łAUKA A GIELSKIEGO
w nowym roku szkolnym

CZĘŚCI DO SAMOCHODOW ~Hld
NAPllAWY SAMOCHODÓW grt>lld

PONAD 20 LAT PRAKTYKI
REALIZACJA ZAMOWIEŃ INDYWIDUALNYCH
~

~!i!'Y m~n~ylne:

I

_ _ _ __,'.I:."

sam ocho dow e:

.., • - -

na życzeniemontaż szyb u klienta

furgon:

zapraszamy do sklepu I warsztatu:
Gdatilk-W.•znzcz lf. MJr. Hubala a, tel. 41-38-36

montaż

szyb bocznych

✓ PAPIERY ŚCIERNE DO CYKLINIAREK

•

ul. Słowackiego 83, tel. 41-36-03

• MASZVNISTÓW OFFSETOWYCH
KRAJACZA OFFSETOWEGO
• INTROLIGATORÓ W

FOTOGRAFĄ KOPISTĘ,

producentów z Niemiec Zach.
informuje, iż od 17.08.93
jest w sprzedaży fM(JłJVJ\

C(())t!EKCJ)l Tti!PIET

Odbiorców detalicznych i hurtowych serdecznie zapraszamy
MAGAZYN FABRYCZNY, GDAŃSK, ARKOŃSKA 2
tel. 52-12-58 w. 56, tel./lax 52-09-24

FIRST CERTIFICAT E, ADVANCED i PROFICIEN CY.

Spotkan ia połącz!=>ne z testem i rozmową kwalifikacyjną odbędą się:
2 ~raz 6 września o godz. 1 7. 30 w sali 039 Wydziału Fil.-Hist.
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza SS i
3 oraz 7 września o godz. 1 7.30 w V I LO w Gdyni, u l. Kopernika 34
Informacje:

ul.Grunwaldzka 487,
tel. 52-12•65, fax 52-12-62

.

Szkoły Języka Angielskiego English Language
Gdańsk, ul. Polanki 110, tel. 52 47 81

PRZEW ODY

osprzęt elektryc zny

HURTOWNIA FABRYCZNA

GD .''S
P.H. VULT
I. Onaow IJ a -ł 17

W

LMorJI

al. Hatolcia 5
lei. 23-00-60, 2 -64-9.9

1\

LIBOIUt
I A m1i o; 1 Po,akicgo 42
lei. USS 2ń--54
l:OSCI IZY A
HRBE. ac
I. H S1wick1ej 4
ie • !6-45-~J

o

2000 pozycji asortymentowych
ceny fabryczne mJn. FAEL, BLGO, SPAMBL

~

Services

Gdynia, ul. Swlętojańska 40, tel 20 .06 1 3
pon iedziałek-piątek, w godz. 9-18

POKK<ER
OFFICE

1: t 1 1:t 1 t!MIIIIHilfłl) :J 1

31290

KABLE

I. 4~ . 4~

po cenach PROMOCYJNYCH.

Nauka na wszystkich poziomach.
Przygotowan ie do egzaminów Uniwersytetu Cambridge:

=-:;~:: =:,':~ P.H.U. mANOWICZ

NAJTAN IEJ NA WYBRZE ZU

81-038 GDY IA

Magazyn fabryczny TAPE T

DOROSŁYCH

MOTOCYKLE I SKUTERY, GENERATORY PRĄDU, UBIORY ,
KASKI , GOGLE , SKUTERY WODNE , SILNfKI Dlł lODZI

PPH „Kom pex-S ZADE JKO" -

, Drukarnia offsetowa z wieloletnim do~wiadczeniem ,
posiadająca pełnofonnatowe maszyny
Heidelberg Speedmaster 1 02
zatrudni CXl~WIADCZONYC H

MŁODZIEŻ

YAMAHA

✓ WÓZKI WIDŁOWE R-4 do obsługi magazynów I hurtowni

✓ CYKLINIARKI WJV 1380V

Gdańsk-wrzeszcz,

~

ENGLIS H
LANGUAGE
SERVICE S

DZIECI OD LAT 7

Gdańsk-Oliwa,

✓ MASZVNY STOLARSKIE (wszystkich typów)
✓ URZĄDZENIA BLACHARSKIE (wszystkich typów)
✓ BETONIARKI 50 I, 100 I, 15011250 I

-

zapraszają:

:io aut osobowych, dostawczych, ciężarowych i

--==----==---

ELS

Szkoły Języka Angielskie go
English Language Services

7000 PlllYCJI STALE WMAGAZYNIE

~--1E.LEIDN

I

Ili

760 tysJ1t + V AT

,,MORAX"
Rumia, ul. Włókiennicza 46

biurowe

ŚCIANKI GIPSOWE
PROJEKTY ARANżACJ E
REMONTY ADA PTACJE H>JS'

Płyty gipsowo

I

---,

SUFITY
PODWIESZANE

DOSTAWY NA TELEFON

43-00 -77

• meble

GDAASK
UL PARTYZANTÓW 72 B.
Tel. 41-038; 41-98-12 w. 21

DYSTRYBUTOR PPH ALFA
.Gdańsk, ul. Żaglowa 2

CEMEN T

g eJ sprz
licznęj i hurtowe·:

FIRMA FACHOWIEC

CiMESTOWNIA
O AR WS.A.

t - - - t -_.

----

-

sufity podwieszane

Jedno-, dwufunkcyjne:
- FAIS -włoskie
• MORA - 674 - czech.
- G-21 - Świebodzice ·
- Junkersy gazowe
•
- Gaz ziemny i płynny
Gwarancja • serwis
Dostawa gratis
71-13-23 10072

· kształtowniki
do płyt G-K
i akcesoria

I

I

I

• krzesła
obrotowe

• meble
ogrodowe
_I
I

t---ł--łla---+--=--+-

•kartonowe,

Piece gazowe c.o.

I

Hurtownia Materiałów Budowlanych

(C:~:rl~~~::O~;~ka 93

/-

''

"

'

..

"Il<.,
• ,,

•·-

OKACYJ

=
=
BfN<u

.

•

SZANOWNI PAŃSTWO

INVEST- BANK S.A.
ZAPRASZA DO OTWIERANIA RACHU NKÓW DEWIZOWO-ZŁOTOWYCH WPŁACAJĄC
ZŁOTÓWKOWĄ RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 100 USD LUB 200 DEM
PO 6, 12, 24 lub 36 MIESIĄCACH OTRZVMUJECIE PAŃSTWO
WPŁACONĄ KWOTĘ POWIĘKSZONĄ O
• RÓŻNICĘ KURSÓW USD LUB DEM DO ZŁOTÓWKI W DNIU OTWIERANIA I ZAMYKANIA RACHUNKU
• OPROCENTOWANIE ROCZNE W WYSOKOŚCI:
7% - dla lokat 6-miesięcznych

8% - dla lokat
9% - dla lokat
10% - dla lokat

12-miesięcznych
24-miesięcznych
36-miesięcznych

Każdy posiadac z rachunku otrzyma certyfikat lokacyjny , który weźmie udział w co miesięcznym losowaniu premii

w postaci samo'cho du osobowe go oraz innych cennych nagród .

NA NASZYCH RACHU NKACH DEWIZOWO-ZŁOTOWYCH NIE TRAC ISZ NA INFLA CJI
INVEST-BĄNK S.A.

GDAŃSK, ul. 3 Maja 9 a
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Póty zabawy wplenerze Zwycięski
póki pozwala pogoda ojciec i syn
Mija sezon, kończą się wakacje, ale wciąż jeszcze trwa
kalendarzowe lato. Wieczory
są wprawdzie już chłodne, ale
w dzień jeszcze we wrześniu
przypiekać będzie słońce. Póki
pozwala na to pogoda, można
bawić się na plenerowych imprezach. Okazuje się, że ludzie
chętnie biorą udział w rozmaitych festynach, byle były dobrze przygotowane.
Kilka imprez tego typu pla-

nują zorganizować we wrześniu w Kanuzac h. W najbliż
szą niedzielę,

Dziś hei •

Był tumieL będzie ognisko

Kartuzy

5

września,

o godz. 15 .30 rozpocząć się ma
impreza plenerow a na Wyspie
Łabędziej. Szumnie nazwano
ją wielkim festynem , ale nic
dziwnego organizat orzy chcą
zachęcić do udziału w nim jak
największą liczbę osób. Mają
być występy zespołów muzycznych, wesołe gry i zabawy
dla dzieci, młodzieży i rodziców. Warto więc wybrać się
w niedzielę na Wyspę Łabę
dzią z całą rodziną. W trakcie
imprezy przekąski i napoje serwować będzie mała gastrono mia.
Na JO września (godz.12 )
planowan y jest Festyn Balonowy w parku miejskim . Przygotowaniem pokażnego ozdobni-

ka imprezy, czyli właśnie balonu, zająć ma się miejscowy Zakład Gazyfika cji. Będą wystę
py zespołów z Gdańska i Kartuz, rozmaite konkursy , jak np.
,.Mikrof on dla wszystk ich",
atrakcje dla dzieci i młodzieży.
Wieczore m natomias t ma być
koncert plenerow y dla starszej
młodzieży i dorosłych. Tego
samego dnia ze stadionu wystartują biegacze. Organizo wane są bowiem długodystanso
we biegi uliczne, impreza mię
dzyszkol na. Zwycięzcy w nagrodę wyjadą do Caisarqu es,
francuski ego miasta, zaprzyjaźnionego z Kartuzam i, które
będzie gospoda rzem ogólnokrajowyc h biegów przełajo
wych.
Warto wspomnieć też oplanowanej na 12 września
(godz.15 ) aukcji wyrobów
twórców ludowych , połączonej
z pokazem mody oraz wystę
pami zespołów muzyczn ych.
Dochód z tej imprezy przeznaczony będzie na dofinanso wanie szkoły specjalnej w Kartuzach. Nie ustalono jeszcze
ostateczn ie, gdzie będzie odbywała się wrześniowa aukcja,
ale o tym poinform ujemy
w swoim czasie.

M.T.

chcę

Dziś jasnieć razem z pogodą,
Co niepokoi mi duszę
Złotego szczęścia urodą

N

a trzech kortach obiektu
TKKF „Przymor ze" przy
ul. Dąbrowszczaków
w Gdańsku odbyt się wakacyjny turniej tenisowy o puchar restaurato ra Ireneusza Staniszewskiego (.,Pod kaprem") .
Uczestniczyło 72 amatoró w
białego sportu w kilku kategoriach wiekowy ch, rywalizując
przez ponad dwa tygodnie .
Najowoc niej startującym duetem okazali się Edward (ojciec) i Radosław Hannuszkiewicz (syn), zajmując pierwsze
miejsce w deblu. Z kolei
w grze pojedync zej zwyciężyli
natomias t: powyżej I 8 lat Marek Kowalski, do lat 18 Tomasz Wąsik, do lat 15 - Tomasz Kowalewski i do lat 13 -

Mateusz Kozub.

z me chcę 1 mus4-ę

Bolesław Lesnuan „Pogoda''

Zachmurzenie przeważnie duże, okresami opady deszczu.
Temperatura rano od 7 do IO st. C., w ciągu dnia około 16 st. C.
Wiatr południowo-zachodni, skręcający do północno-zachodniego, umiarkowany i dość silny, porywisty.
Prz7widyw_ane ciśnienie w godzinach rannych IO IO hPa, później
zapowiadany Jest spadek, a po południu wzrost ciśnienia.
Temperatura wody w Zatoce Gdańskiej około 16 st. C.

lStogi Malborskie i· Tc-zew

ro pa m i•
m en on itó w

Większość

grających rekrutowała się
z Przymorz a. Odnotować jed-

nak warto udział grupki amatorów ze Zblewa.
Dziś (poniedziałek) o godz.
18 nastąpi na obiekcie „Przymorza" podsumo wanie turnieju
przy ognisku. Podobno fundator pucharu I. Stanisze wski
przygotował niespodz ianki
w postaci upominkó w.

W

najbliższą

sobotę, 4

w Stogach Malborskich i Tczewie odbywać się
będzie I Zjazd Menonic ki im.
Helmuta Reimera. Menonici to
odłam protestan ckiego ugrupowania anabapty stów, powstały
w XVI w. we Fryzji (Niderlan dy). Cechuje ich m.in. wielki
rygoryz m moralny . Wobec
braku hierarchii i administracji
wyznanio wej stanowią zespól
niezależnych od siebie zborów.
Liczą ok. 600 tys. wyznawc ów
w Europie i Ameryce . W Poljako imigranci
sce pojawili
z Holandi i i Fryzji w XVIXVII w. i osiedlili się głównie
na Pomorzu , gdzie - m.in.
w woj. elbląskim - znajdują się
historyc zne pozostałości po
menonita ch.
Pierwsza część zjazdu odbę
dzie się w Stogach Malborskich, gdzie w godz. 11.30 13.30, w Kościele p.w. św.
Wincente go a Paulo i jego otoczeni u odprawi ona zostanie
msza św . w intencji menonitów, nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej,
odbędzie się koncert Elbląskie
go Chóru Kameraln ego „Can-

września

(ko)

7

się

II

tata", zwiedzan ie cmentarz a
pomeno nickiego . W godz.
13.30 - 14.30 w Gminny m
Ośrodku Kultury zaplanow ano
okolicznościowe spotkanie , połączone z występami zespołów
regionaln ych ze szkól w Malborku i Stogach Malborsk ich.
Następnie uczestnic y zjazdu
pojadą do , Tczewa , gdzie
o godz. 16 w Muzeum Wisły
otwarte zostaną wystawy : ,,
Fotografi czne impresje menonickie Tadeusz a Magdzia rza
i Romana Klima", .,Cmenta rze
menonitó w na Żuławach Wiślanych" Marka Opitza oraz
„Pomeno nicki Zespól Sakralny
w Jeziorze pod opieką mło
dzieży ze Szkoły Podstawo wej
w Zurawcu " Grażyny Chrostek-Zug aj. Odbędzie się koncert muzyki chrześcijańskiej
grupy Yadaich z Kościoła zielonoświątkowego w Tczewie ,
wystąpi młodzież z tamtejsze j
Szkoty Muzyczn ej, a następnie
(godz. 17 - 20.30) odbędzie się
sympozju m pt. .,Z kart historii
menonity zmu".

chciałoby się oglądać
Pora finalizować tę nas~ą wspólną wakacyJną przy?odę, choć lica piękne
my zdjęcia pretenden tek
zamieści
ym
Jutrzejsz
numerze
w
Jeszcze
tylko
przez okrąg!~ rok. Jednak.ze
tygodnia (końcowego,
do tytuł~ Dziewcz yny Lata z DB I ogłosimy zarazem - ostatnią już - laureatkę
zbierać już tylko glosy na konkretną
lników
od_Czyte
będziemy
potem
I
.
przykro)
tez
nam - mestety
razem. w wąskim finale , spotkają się wykandydatkę ~o tytułu Dz1~wczyny Lata . Natural_me ty_m
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Dzisiaj przedstawiamy dwie kandydatki: Karinę (powyżej) i Małgorzatę, obie z Gdańska.
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miejscowości w pasie
nadmorsk im wciąż nie
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ścią cieszy się WtadyPogoda
sła wow o .

wprawd1 ie ostatnio
nic sprzyja raczej plażowamu , ale przybys1 ów z całej Polski nie brakuje. Nawet
przy lekkiej mżawce wielu
spacerow iczów przechad za się
wzdłuż brzegu morza. Kilka
dni temu wybrałam się do Wła
dysławowa. Kłębiaste chmury
i silny wiatr, ponadme trowe fale z łoskotem rozbijające się
o piasek stwarzały niepowta rzalną, mroczną, lecz bardzo
urokliwą scenerię . Rozpylan e
w powietrz u drobniutk ie kropelki morskiej wody opryskiwały twarze nawet tych, którzy
wędrowali w kilkume trowej
odległości od brzegu.
Po powrocie z przechad zki,
idąc wąziutkimi . coraz bardziej
zadbanym i ul iczkami Włady
sławowa, upstrzony mi sklepikami, kawiaren kami , obsadzonymi kwieciem , dotarliśmy do
otwartej w ostatnich dniach,
dzięki wydatne j współpracy
z Konsula tem Chińskim

O

w Gdańsku, chińskiej restauracji ,,Pekin".
Lokal mieści się w parterowej części nowego mieszkaln ego domu. Elewacje restauracyjnej części zdobi fresk z widokiem chińskiego miasta.
Wewnątrz panuje egzotycz ny
klimat. Lampion y dają przytłu
mione światło, na ścianach delikatne akwarelk i z motywam i
roślinnymi. Na głównej ścianie
- panoram a starego Pekinu.
W sali bankieto wej okrągły
stół z obracany m chińskim blatem, ręcznie malowan e lampiony i wiszące malowan e motyw ami kwiatow ymi materie.
Ten chi11ski wystrój i klimat
stworzyła Magdale na Majewska, artystka plas tyczka
z Gdańska.
Przy stolach komplet gości,
kilka osób stało nawet, czekając na miejsca. Spróbowaliśmy
kilkunas tu chińskich dań,
oczywiście posługując się pałeczkami. Oryginal ne były to
chińskie smaki nie do powtórzenia w naszej polskiej kuchni. Każda z potraw przygoto wywana jest oddzieln ie dla
każdego klienta przez wysoko
kwalifik owanych kucharzy ,

Fot. M. Kostun i B. Nieznalski
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nie było. Nie _musi być nudn?Dyskusje polityczn e lekko się
rodakom sprzykrz~ ty, a dysputy kult~raln e -_ 111~stety .- zazwyczaJ obracaJą się woko! paru plotek typu „dlaczego Irena
którzy przybyli tutaj z najlep- Dziedzic zboj~otow ala Sopot",
szych restaurac ji Pekinu. Re- albo wokol 111gdy me koncząceptury i sposoby przygotow a- cych się plotek typu po-~o-ponia potraw są ścisłą tajemnicą.
tek (k_to_, po co, gdzie, z kim ...).
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I
słodko-kwaśnym, nefrytow e
to stryJek za~lada protest. Gamięso wieprzo we z papryką
ble - tw1erdz1 - wtedy Oscara
zieloną, polędwicę zapiekaną
nie dostał, bo dostał parę lat
d
- za .mny f"I
. . J,
z sosem śliwkowym, gong bao wczesme
Im. 1e - kurczak z orzeszkam i w chili nak wezwan y, by tego doi wiele innych niezwykłości.
wieść, wierci się zakłopotany
Z Chin przywożone są nie- na krześle, 110 bo niby jak ma
które, typowo chińskie surow- swoich wiadomości dowieść?
ce, wszystkie przypraw y, a naTy rnc za sem metoda jest
wet piwo o bardzo delikatny m prosta. Ukazało się bowiem
smaku. Zastawy porcelano we - drugie - poszerzo ne i uaktualminiaturo we talerzyki do przy- nione _ wydanie ,,Historii filstawek, miseczki i łyżki do zu- mowego Oscara". opracowa ne
Marka Hendryk owpy z pierożkami i in. też przy- przez
wieziono z Chin.
skiego, poznańskiego filmoK.K. i znawcę. który w systematycz-

dzteJe teJ - Jak
powiada - bezcenne j nagrody.
Toć, prawda, o niej skrycie
marzy prawie każdy krzątający
się przy kamerze artysta. Hendrykowsk i omawia okoliczno ści związane z ustanowi eniem
stawnego lauru przez Hollywoodzką Akademię Filmową, historię samej statuetki i narodzin jej przydom ka oraz zmieniające się w ciągu lat kryteria
wieloeta powego konkurs u.
Szczegól nie interesującą czę
ścią książki jest przegląd blisko dwudzie stu kategori i,
w których nagroda jest przyznawana. Zebrał też autor wykazy nagrodz onych dziel'
twórców i odtwórcó w w dziewięciu najważniejszych kategoriach (sprawdz amy i rzeczywiście Clark Gable za rolę
,.
p '
w " rzem1nęlo z wiatrem
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polega, na przykład, Oscarowy
poker...
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Sopot
ul. Grunwaldzka 12/16
tel./fax: 51-53-81, 51-55-38

INSPEKTORAT POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIEClEŃ NA iYCIE SA. WGDAŃSKU
uprzejmie informuje, że z dniem 23.08.1993 r.
przeniósł siedzibę swoją i siedzibę Przedst awiciel stwa
w Gdańsku z ulicy Wały Jagiellońskie 36
na ulicę SZEROKĄ

38/40 w Gdańsku.
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Firma FIRST CLASS S.A. stawia do dyspozycji wszystk ich chętnych nowe powierz chnie handlo we, usługowe i gastron omiczn e
w II etapie - wersja „B" - przebudO\•VY Dworca Głównego PKP w Gda6sk u. Za partner ów
w nowym centrum handlow ym mieć będziesz
McDon ald's, Bank Gdański, PEWEX, itp.

Zapraszamy swoich klientów w:
poniedziałki i czwartk i 7.15 - 17 .00
wtorki, środy i piątki 7.15 - 15.15

Telefony do Inspektoratu: 319512, 3157 40
Telefony do Przedstawicielstwa: 31 93 45, 31 94 51, 31 33 39

,._,,,

Zakończenie inwestycji:

maj-czerwiec 1994 r.

Szczeg6lowe informacje w siedzibie firmy.
3S761Xlll

955

Gdańsk, ul. Chm ielna ~14/76,-te l. 31-3 7-01
-~~
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Temat do konwersacll

Zagłaskiwanie
Przyjaciółki wiedzą przecież o sobie różne intymne rzeczy. Zwierzają swoje myśli dobre i nie najlepsze, ale jest to nicrym wporównaniu z tym, co mogą wiedzieć i powiedzieć o nich / o nasi rodzone
dzieci.
O Eli, jej temperamencie, żywości i życzliwości pisałam już pan; razy w tym miejscu. zresztą nic się nie
zmieniło, ale na pewno nie ,,znałam" jej tak, jak jej
pra,;,,,ie dorosła córka, z którą nieoczekiwanie miałam okazję porozmawiać. Wpadłam na herbatę
i Agnieszka czyniła honory domu. Nie i.1nosiło się na
zbyt długą pogawędkę, a tymczasem ... Widocznie
dziewczyna czuła potrzebę dania upustu różnym
nabrzmialym myślom i sprawom. Usprawiedliwiała to zapewne moja zażyłość z ich domem.
Trudno orzec, w którym momencie życia
dziecka pojawiają się pierwsze krytyczne konstatacje pod adresem domu i rodziców, ale
pewne jest, że dość wcześnie. Wcale nie
czekają z tym na względną dorosłość, tylko w momencie budzenia się pierwszej
samoświadomości własnej osoby •
patrzą na nas i... oceniają. Pny całym uzależnieniu i przy całej
bezwarunkowej miło.ści, jaką
darzą swoich „starych".
To wcale niełatwy problem -owo partnerstwo
rodziców wobec dzieci,
wymagające szacunku
dla godności osoby, która dorasta, zmienia się,
przeżywa swoje własne
burze, wzloty, karmi się
marzeniami i wiarą w świat zbudowany według bliżej nieokreślonego, a przecież idealnego wzorca.
Zwłaszcza że to my całym systemem rodzinnego domu, chcąc nie chcąc, podpov.~adamy im ów idealny model, najczęściej odstający potem od świata,
z któl)m prqjdzie im potykać się już na własną rę
kę.

Często dochodzi, już we wczesnej młodości, do
drobnych konfliktów. wynikających z t_ego, że - jak
mawia przyjaciel mojej przyjaciółki - matki kochają dzieci za to, że są, ojcowie zaś za to - kim są ...
Czyżby to lapidarne sl\\-'ierdzenie zawierało w sobie
calą prawdę o nieraz trudnym zmaganiu się .pokolenia" ojców i dzieci? Może...
Najkrócej mówiąc -Agnieszka bardzo
miała swoim rodzicom za zie, że ją chowają „pod kloszem". Że ją ochraniają, że
ona czuje się w ogóle nie przygotowana do dorosłego życia, i.e ich kontrola
uniemożliwia samodzielność, natomiast często wyzwala nieuzasadnio-

ne poczucie winy. Az poczuciem winy źle się funkcjonuje, człowiek się wszystkiego boi, bo nie wie, Cl'f
Oni to zaakceptują. Chodzi o drobiazgi. O samodzielne, z koleżanlq, pojechanie do innego miasta,
o późniejszy powrót z dyskoteki, o to, czy może
u kolei.anki przenocować, bo zaraz czuje się podejrzewana o Bóg wie co... I tak dalej.
• Im się wydaje, że ja ciągle mam 15 lat, albo jeszcze mniej, i powinnam pytać mamę, czy mogę iść
do łazienki zrobić siusiu • wyrzuciła z siebie Agnieszka z goryczą. • Czasem mi się zdaje. że O n i byliby najszczęśliwsi, gdybym co dzień mówiła im, jacy są wspaniali i że ja bez nich jestem marnym
pyłkiem, niczym i w ogóle ...
Musiała być jakaś przyczyna takiego rozgoryczenia, zap)1ałam Agnieszkę o to. Oczywiście, okazało
się, że nic się nie wydarzyło, tylko te wakacje ... Brak
koleżanek, bo gdzieś powyjeżdi.aly, brak „stal}m" pieniędzy na 1111asny sensowny wypad, siedzenie w domu na kupie, a do tego jeszcze jakieś ciotki, które
przyjechały nad mme odpocząć. Ela zwijała się, by
wszystkim dogodzić, a ponieważ to była przeważnie
j ej rodzina, więc ojcu Agnieszki nie mogla podobać się bez zastrzeżeń, no, v.iadomo, jaka chwilami
była „podniosła·• atmosfera. Nie, nikt się z nikim nie
kłócił, skądże, ciotki były zachwycone wszystkim.
Trójmiastem. które się wspaniale zmieniło, Elą. która z każdym rokiem młodnieje, ojcem, który jest
uznanym w rodzinie ideałem męża i ojca, w ogóle
sielanka...
-Jacy oni wszyscy są zakłamani... • powiedziała
Agnieszka dramatycznie i bunto11111iczo. I w tym,
zdaje się, leżał pogrzebany pies jej ostatnich frustracji.
Próbowałam, naprawdę, wytłumaczyć jej, że
O n i nie są zaldamani, że może mają trochę za mało pieniędzy, by wakacje uczynić wspaniałą rodzin~ą podróżą, przygodą, i że ma świetnych „starych".
Ze letnia atrakcyjność Trójmiasta je5t niewątpliwa,
a przy obecnych kosztach to zrozumiale, że ciotki
wolaly zatrzymać się u rodziny niż w pensjonacie, nie
ma w tym nic dziwnego. Niewiele brakowało, bym
powiedziała .poczekaj, jak dorośniesz, to zrozumiesz", ale w porę ugryzłam się w język. Poradziłam jej, by porozmawiała z Nimi o tym niby zakła
maniu, a także o tym, czy naprawdę chcą, by wyrosła
na osobę niesamodzielną.
Być może Agnieszka to zrobi. Jej, w istocie jeszcze dziecinne rozgoryczenie i bunt można zrozumieć, ale najważniejsze, by uznała nieodzowność
rozmowy z Nimi o tym wszystkim, co ją frustmje. Ma
naprawdę wspaniałych „starych", oni mają świetną,
myślącą córkę. Czy obie strony o tym \l.~edzą,
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biologic1 y
Warto • nie warto

Wielka
•
gr1es1n1ca
Od dziecka była niezwykła. Brzydka, chorowita,
uparta. ambitna i zdolna. Powstałaby kaleką-garl,usq, gdyby nie upór i silna wola, zaskakujące u dziecka. Przez parę lat, między ósmym a dwunastym rokiem życia, z samozaparciem nosiła gorset
i poddawała się terapii ordynowanej przez... kata. On
to bowiem zastąpił medyków, którzy nie potrafili
pomóc malej Zofii Auguście Fryderyce, w historii
znanej jako caryca Katarzyna JL
My, Polacy, nie marny powodów, by darzyć ją
sympatią. Raczej przeciwnie. Nie mamy jednak również powodów, żeby bliżej nie poznać jej życia, skoro nadarza się okazja. A jest nią książka ,,Życie intym•
ne carycy Katarzyny U" pióra Evana R. Coverta.
Zyjemy akurat w czasach, w których niedyskrecje
i sensacje w wielkiej zdają się być cenie, a szczegóty z pl)watnego życia osób zwanych publicznymi
ożywiają pierwsze strony g;v.et nie tylko brukowych
i nie tylko w porze kanikuły. Pocieszmy się jednak,
iż tak było zawsze. Ktoś stojący wyżej od innych zawsze przykuwał ich uwagę, budził ciekawość. Ciekawość ta dociekała zaś przede wszystkim tego, co
związane z całą sferą prywatności, także więc z życiem
intymnym. Biografowie mogli dokładać wszelkich
starań, by osobę panującą przedstawić w świetle
najjaśniejszyrn, ale tradycja usr.na zwykle te wizerunki bardzo korygowała. Nawet wtedy, gdy nie znano wścibskich .paparazzi", gotowych do poświęceń
żurnałistów popołudniówek, ukrytych kamer i mi•
krofonów, a za ujawnienie tajemnicy zapłacić można było głową, jakoś ~ię te niedyskrecje przedostawały na zewnątrz przez mury pałaców i rezydencji,
a potem żyły już swoim życiem. Niestworzone opowieści krążyły też i o carycy, która najpierw gustowała w rosłych i brutalnych .chłopach na schwał", by
po latach zwrócić sympatię ku młodzieńcom delikat·
nym i subtelnym. Była niewpokojona, wciąż szukająca nowych doświadczeń i doznań z nowymi mężczyznami. Tradycja przypisała jej trzydziestu pięciu
kochanków, których zdobyła, upokorzyła, porzucila. Dla wielu z nich rniązek z nią stal się przepustką do bogactwa. władzy. najpiękniejszych kobiet
Bo przecież gestem '\łoiadczyni umiała się .odwdzię•
czyć" . Ale bywała też mściwa, cyniczna, okrutna.

Była zwolenniczką swobodnej gry uczuł, co mleścilo się w filozofii jej epoki. Wyznawała dewizę, iż
,człowiek nie jest panem swego serca, nie moze za.
ciskać go w dłoni, a później wypuszczać na wołność".Jej rozwiązłość i amoralność nie mieściła się
jednak nawet w granicach osiemnastowiecznego liberalizmu. Nie mieściła się tak dalece, iż w zbiorowej wyobraźni jej wyuzdanie urosło do rangi seksu-

alnych dewiacji. Symbolem seksualnego głodu carycy
stały się zaś prz.eglądy wojaków na placu musztry,
gdzie wybierała kolejne .ofiary", po których potem
ginął wszelki Siad. A także audiencje udzielane eudzoziemskim dyplomatom, na których występowala w stroju niekomplet~ • bez majtek.
.
Evan Covert proponuJe lekturę, która moi.e trochę rozczarować zwolenników sensacji za~ cenę. Jest to bowiem rzetelnie przygotowany i interesująco ukazany portret kontrowersyjnej. ale wybitnej
przecież postaci. Skupiony na jej życiu prywatnym,
wykracza jednak po1..a sprawy alkowy, ogarnia więcej niż sugeruje tytuł. Próbuje też szukać obiektywnych przyczyn uczuciowej ~bloki bołuterłri, ZM·
nej „alchemikiem seksu", lecz przecież przez cale
życie samotnej i niezbyt szczęśliwej. Od dz.iecka nie
miała złudzeń co do swej urody, o jej braku otocrenie brutalnie jej przypominało. Obdanona wyobratnią, inteligencją, literackim talentem, przerastała
swoje otoczenie zaletami umysłu. Dotyczyło to również mężczyzn. choć bywały wyjątki. Czego szukała
w coraz to nowych związ
kach? Ciepła i uczucia,
poraierdzenia własnej
kobiecości? W pamięt-

niku W}Znawała: ,,mialam raczej duszę mężczyzny niż kobiety,
rcrLUill i charakter mężczyzny znalazły u mnie
połączenie z powabami kobiety". świat dostrzegł w niej przede
wszystkim grzesznicę.

A.J.

Alorvzmy Ernesta Hemingwaya
Potrzeba dwóch, aby nauczyć się
dziesięciu, aby nauczyć się milczeć.

mov.~ć; pit;ć

Judasz. którego znajomościom nic można nic zarzucić.

*

Starość nie jest wielkim nies1rn;5cicm, jeśli się we-

źmie pod uwagę tę drugą ewentualność.

*

Jedynie ci kochanko\l.ie mogą o sobie 1.apomnieć,
którzy niedostatecznie się kochali, by się znienawidzjcć.

*

Czlov,iek nie mądrzeje na starość. ale stljc się
ostroi.ny.
Ze wszystkich zwiea.ąt jeden czlo111iek umie się
on właśnie ma najmniej powodów.

śmiać, choć

*

Powiedz mi, kto są twoi pfZ)iaciele, a po\l.iem ci,
kim jesteś . Od tej zasady historia zna jeden wyjątek:

*

Ryby nie są tak mądre jak d, co je zabijają, chociaż są szlachetniejsze i zręczniejsze.

*

Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowie-

ka można zniszczyć, ale rue pokonać.

*

Szczęście jest czymś. co przychodzi pod wieloma
postaciami, więc któż je może rozpoznać?

śpieszy się?
Menopauza występująca około 50. roku życia
kobiety jest rodzajem biologicznego kamienia milowego. Oznacza bowiem koniec płodności i wkroczenie w wiek średni. Ale u coraz większej liczby
kobiet zegar biologiczny wydaje się spieszyć. Przedwczesne klimakterium może wystąpić bez ostrzeże
nia i chociaż przeważnie dotyka to 30 - latki, może
się zdarzyć także u kobiet 25 - letnich. Ostt'z.eglwczymi sygnałami mogą być coraz częstsze zakłócenia
miesiączki, gorące uderzenia krwi i sucha skóra •
wszystko to są symptomy normalnej menopauzy.
Dlaczego jednak lekarze stwierdzają rosnącą liczbę przypadków wcześniejs1.ej menopauzy? Przypuszcza się, że jest to po prostu rezultat lepszej diagnozy i lepszej świadom0-~ci pacjentek co do objawów,
ale wyraż.a się także opinie, że wpływ mogą mieć nieznane jeszcze zagrożenia środo..,,iska. Rzeczywiście,
jakieś przyczyny istniejące w otaczającym nas śro
dowisku wpływają negatywnie na męskie narządy
płciowe, o rzym świadczą takie objawy jak spadek ilo-

taroświeckie

metody leczenia testowane są teraz przez nowoczesną medycy. nę z zadziwiającymi rezultatami.
7Jmne ląpidc. Były znanym środkiem medycyny ludowej i stosowano je w leczeniu wszystkiego od astmy i gorączki do epilepsji. Później zrezygnowano z nich - uważano to za średniowieczny zabo.
bon. Tymczasem w jednym z londyńskich inst}tutów
medycznych oświadczono, że regularne zimne kąpie
le, które otrzymaty nową nazwę : ,,redukującej ciepło hydroterapii", mogą rzeczywiście w1.mocnić system immunologiczny, regulować bicie serca,
pomagać w leczeniu innych chorób, a na dodatek
wpływać wzmacniająco na włosy.
Pum:zarue krwi. Znane było średniowiecznym
balwierzom i akuszerkom jako znakomity i niezawodny środek na melancholię i apopleksję, ale około polowy XIX wieku straciło na znaczeniu i wsta•
ło zarzucone. I oto niedawno w poważnym,

Service Haller
Opel Dealer

br:tyjskim czasopiśmie lekarskim British Medical
Joumal ukazał się artykuł dowodzący, że upusw.enie /albo oddanie na zasadzie krwiodawcy/ pól litra
krwi jest użytecznym sposobem w leczeniu wysokiego ci.śnienia krv.i, tak skutecznym jak leki antycipuszczenia krwi jest ponadto
bardziej trwale.
Pijawki. Są podobne z kształtu do dżdżownic,
ciemnego koloru, żyją w płytkich zbiornikach wodnych. Z liaącej 300 gatunków gromady pierścienic,
około 15 gatunków stosowano od czasów starozj,1nych do początku tego wieku w lecznictwie - do
upusni krni. Tzw. pijawka lekarska, długości do 20
cm może wessać do 10 ml krwi. Wniektórych szpitalach 1.achodnioeuropejskich pijawki zostały zastosowane ponov.nie pr,..ez chirurgów. Pny skomplikośnieniowe. Działanie

wanych operacjach ciężko uszkodzonych kończyn,
pijawki pomagają odblokować obieg krwi w silnie
uszkodzonych tkankach, gdzie tworzy się zator. Uką
szenie pijawki nie rani, a jej ślina działa jak miejscowy środek znieczulający. W wielu krajach pijawki
pomagają w leczeniu zapalenia płuc i silnych przeziębień.

Miód. Istnieją dowody na leczenie ran miodem
na liczących 4 tysiące lat sumeryjskich tabliczkach gł~
nianych, ale w npołowie XX wieku lekarze zarzucili te środki lecznicze jako bezwartościowe. Tymczasem odkryto, że miód zawiera trzy silne substancje
ant}bakteryjne. Daje dobre wyniki w lecr.eniu ran,
wrzodów, oparzenia, a także zwalcza inne trudno ginące bakterie.
Chleb jęczmlenny. W wielu krajach środkowe-

ści plemników wspermie i szybki wzrost zachorowań
na raka jąder i gruczołu krokowego /prostaty/. Nie-

którzy endokrynolodzy przypuszczają, że przyczy.
ną może być wzrastający stale poziom stresów i styl
życia. Jest rzeczą coraz bardziej oczywistą, że stresy

mogą wpływać niszcząco nie tylko na system immu-

nologicmy, sercowo -!lacZ}niowy, gastrycrny, ale tikże na hormony płciowe. Jeśli źródłem jest stres, to
pewną ulgę może przynieść stosowanie technik rozlużniających, właśnie wtedy, kiedy pojawią się symp-

tomy menopauzy. Redukowanie stresów• co znane
jest od dawna - podwyższa poziom testosteronu
u męi.czyz.n. Ostatnie badania przeprowadz.one w Anglii wykazują, że zmiany hormonalne, które postę
pują wraz z wiekiem i powodują spadek aktywności
seksualnej, w mniejszym stopniu dotykają mi;żczyzn
i kobiety, którzy uprawiają techniki med}taqine po,
zwalające na rozluźnienie i zmniejszenie stresu.

opr. B.Z.

•

go Wschodu jest tradycyjnym środkiem używanym
przez chorych na cukrzycę. Najnowsze badania wykazują, że chleb może pomagać w ochronie nerek
przed uszkodzeniem przez tę chorobę. Jęczmień
jest szczególnie bogatym źródłem chromu, który
wzmacnia działanie insuliny.
Cmmek. Nosił kiedyś nazwę „śmierdząca róża"
i używany był przez wieki do oczyszczania krwi,
a także jako środek chroniący przed chorobami serca. W ciągu ostatnich paru lat ukazało się wiele publikacji w poważnych pismach medycznych dowodzących, że czosnek uwiera s,.ereg zv.iązków siarki,
które chronią prLed chorobą v.ieńcową. Ponadto
magnez także zmniejsza ryzyko l.lWalu. a ezo5nek jC5t
jego bogatym źródłem.

B.Z.
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ak już jest w świecie mody, że naprawdę szanujący się projektant, powinien wykreować własne perfumy.
Nie wiadomo skąd ta zasada, ale fak.
tem jest, i.e każde wielkie nazwisko
ma na swoim koncie p!"l}najmniej jeden zapach związany z fmną, której
jest właścicielem. Jean Paul Gaultier, człowiek, który mówi o sobie
z dumą, że ma gust dozorczyni, zdecydował się na to dopiero teraz. Zresztą... Czy którykolwiek z poważnych kreatorów odważyłby się
sprzedawać perfumy w czymś takim?
Flakon bowiem, w który zapakowal swój zapach Gaultier jest reminiscencją
skandalu, jaki \\'}WOiała dwa lata temu
w Cannes Madonna, jedna
z zagorzałych wy-

canneńską premierę In

Bed With Madonna Gaultier zaprojektował artystyce strój,
w którym raczej nikt poza nią nie odwai)łby się wystapić publicznie. Madonna bov,iem miala na sobie ni mniej ni ~ięcej tyiko bieliznę z lycry.
Stanik i obcisłe majtki do polowy uda. Flakon perfum Gaultiera ,ubrany'' jest w gorset z pikowanym
biustonoszem i pod~iązkami. l postaw sobie coś takiego na toaletce!
Promocja nowych perfum nazwanych JPG odby•·
la się wsposób daleki od konwencji i utartego zwyczaju. Nie odbyło się żadne przyjęcie, nie pojawila się reklama telewizyjna, nie wydano naweJt
skromnego lunchu. Gaultier po prostu za.
prosił dziennikarzy do swego biura, spó-/
źnil się tyle ile trzeba, po czym
.
z ch}trym uśmiechem posta
wił na stole szarą pa-

1

w jaką z:.i./
/

. ..

I

rogiem pakują
f\e. ,,010 one",

ran

ka

Na rynku jest ogromna ilość proszków do prania,
płynów do płukania. zmiękczania i perfumowania
bielizny , a w nich jest cala chemia: tensydy, fosforany, wybielacze, rozjaśniacze, enzymy, aktywatory
nadboranowe, stabiliz.atory. O t}m, jak zanieczyszczają środo~isko, nie trzeba nawet wspominać,
ale jak działają na naszą skórę?
Pozostające w bieliżnie zmiękczacze, w połącze
niu z naturalną wilgocią skóry i jej ciepłem, zosują
resorbowane przez skórę i te trucizny gromadzące
się w organizmie są alergenami, które powodują,
że spanie w białej, pachnącej bieliźnie kończy się
wysypką, swędzeniem skóry i wizytą u dem1atologa.
A jak prały nasze babki, które miały lśniąco białą bieliznę, pięknie pachnącą. bez stosowania tych
wszystkich środków chemicznych? Używane wtedy
proszki oparte były na bazie mydła, a ~:ybielaczem
była skrobia ryż.owa, kupowana wdrogeriach pod na-

mniany gorset, a właściwie kobiecy tors odziany w różowy
gorset. •To" • powiedział demonstrując
opakowanie • ,,ma symbolizować metalową prezerwatywę dla ciała, najbardziej perfekcyjnej żywej forI my jaką stworzyła natura". Ku zaskoczeniu zebranych ~nujących domysły, czy perfumy Gaultiera
pachnieć będą potem, śmietnikiem, stęchlizną czy
CZ}ms podobnie paskudn)m okazało się, że zapach
jest nieco starośv.iecki, :ile ładny. Na dodatek jest raczej delikatny, nic w stylu pordiających perfum koń
ca lat 80.
"Wykreowałem je na czesć mojej babki, która
jest moją największą miłością, na cześć teatru, którego jestem fanem. Jest w nich też coś z zapachu

zwą Amylum Oryzae. Powodowała ona naturalne
wybielenie i wykrochmalenie bielizny. Używało jej
się także do prania bielizny kolorowej. Ostatnie pluka.1.ie perfumowało się olejkami eterycznymi • naj•
częściej lawendowym lub ątrynmvym.
Te stare sposoby prania polecają teraz ekolodzy,
a można to także robić w pralkach automatycznych.
W Europie zachodniej skrobia ryżowa jest już sprLe•
dawana w wielu drogeriach i sklepach ze zdrową
żywnością. Pierwsze pranie robi się proszkiem bazującym na mydle, drugie proszkiem i ryżową skrobią. Do przegródki przeznaczonej na płukankę
zmiękczającą sypie się łyżeczkę skrobi i kilka kropli
olejku perfumowego. Dokładne przepisy prania są
na etykietach woreczków ze skrobią. Po takim praniu pntlki nie m}je ~ię środkami chemicznymi, :ile
octem. który ją ponadto dobrze odwapnia.

B.Z.

Rady prababci

orozróżnianiu fałszywego

flaszeczBywa, że chcemy wiedzieć, czy wino szampańskie jest naturalne czy sztuczne. W tym celu do
naszklanki;
w
góry
do
dnem
wstawia
i
palcem
zatyka
pełna,
do
go
sii;
nalewa
szyjką
szczupłą
a
długą
ki z
bę
stale
cząstki
jego
•
s-Ltuczny
jeśli
spokoju,
w
pełnioną wodą. Jeżeli szampan jest naturalny• pozostanie
dą opadać do wody.
Na spodek od filii.anki nalewamy trochę wina szampańskiego i zostawiamy aż wyparuje. Po naturalnym
.
bardzo mały osad zostanie, po sztucznym zaś znaczna ilość cukru, S}'Topu i innych składników
zaś
Wino szampańskie naturalne, pozostawione w kieliszku przestaje musować po godzinie. sztuczne
po kilku godzinach.
wapiennej do wina za reńskie
Zaś wino reńskie prawdziwe tak się rozpoznaje: nalewa się nieco wody
ne.
zafałszowa
jest
ie
niewątpliw
podawanego i miesza. Jeżeli mętnym się stanie•
rad
O tym, jak rozpoznawać, czy wino czerwone jest prawdziwe , czy zafałszowane • prababcia udzieli
następnym

razem.

Jogurt sporządza się drogą fermentacji letniego mleka z ~1-kufZ)'Staniem specj.ilnej kultury nieszkodli~ch
bakterii. Laktoza. naruralny cukier w mleku, zmienia się
wkwas mlekowy i ,,z,;iada"' mleko, doprowadzając je do
gęstej konsystencji i specyficznego i.apachu. Zapach i gę
stość zalcią od rodzaju mleka i długości fermentacji. Wymieszany jogurt, o płynnej konsystencji fermentuje •
w produkcji prlCmysłowej • w v.idkich pojemnikach
i po wielokrotnym mieszaniu wlewany jest do odpowiednich naczyń. Odcedzony jogurt osusza się przez kilka godzin przez muślin, aż nabierze konS)'Stencji śmietany.
Francuski jogurt jest lśniący, a na Środkowym Wschodzie odtrąca się jeszcze serwatk~ i pow~taje ser o specyficznym smaku, który jest konserwowany w oliwie z oliwek.
Wielu producentów jogurtu opatruje go nazwą ,bio'',
„BA" albo Jywy". Wszystkie jogurty, oprócz tych, które
są produkowane z mleka UHT, zawierają żywe bakterie.
Różnica polega na t)m, że jogurty bio i BA zawierają bakterie bilidus i addophilus, które nie giną wczasie procesu trawienia. Do niedawna jogurty bio i BA były po prostu oznakowane jako .żywe•.
Jogurty są zdrowe, przywracają równowagę bakteryjną po zażywaniu ant)biotyków. pomagają w lilrnidowaniu szkodliwych bakterii, takich jak salmoneUa i innych

,,.
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Pnewidywanie
choroby!

„ Si-

pierową torbę,

zne pranie

stwem. I tak już miało zostać. pa.ez prawie 20 lat.
Gaultier ma swoich zaciekłych wrogów i swoich za.
jadlych wielbicieli.
Gaultier jest totalnym samoukiem. Wychowywala go babka, Marie Garrabe, osoba niezwykle ekscentryczna i pozbawiona przesądów. Początkowo pracowala jako pielęgniarka. by pewnego dnia rzucić
szpital na rzecz butiku z ciuchami. Kiedy prowadzenie sklepu również się jej znudziło, zamknęła go na
cztery spusty i... została wróżką. I w tej kondycji
dokonała żym:Jta. 'it' dzielnicy, w której mieszkała zna.
na była z niekonwencjonalnego sposobu ubierania.
środov.isko, w którym żyjemy, sposób życia i geStarsi są.siedzi pamiętają jak z upodobaniem cho- netyka . każdy z tych czynników odgr,wa swoją rolę
dzila po zakupy ubrana wyłącznie w sweter i majt- w rozwoju chorób. Ale wczesne podjęcie odpowieki. Jean Paul może opowiadać o niej godzinami, dnich kroków może zredukować ryzyko choroby
suzególnie zaś o jej fantastycznym go~cie, który za. w przyszłości. Zastanowienie się nad trybem naszego
fascynował go jak małego chłopca.
życia, stanem organizmu i historią rodziny może poGaultiera fascynuje wszystko, co nie ma związku móc w przewidywaniu choroby i to z dużym stopz wielką modą, aco on uważa za piękne. Kilka lat te- niem prawdopodobieństwa, bo większość chorób wymu pokazał jalco uzupełnienie kolekcji biżuterię wy- woływana jest działaniem takich czynników jak
konarui z puszek po konse,:v.,ach. Skandal. A gene- środov,isko i dziedziczność.
za była atlkiem banalna.•Otwierałem jedzenie dla
Jak można przeciwdziałać?
kota i nagle przyjri.alem się pustej puszce. WyglądaChoroba Alzheimera. Jeśli ta choroba W)'Stępowa
la jak branwleta barbarzyńskich kobiet. Pomyśla- la w rodzinie, zażywać dawki kwasu krzemowego,
Iem • dlaczego dziś kobiety nie dostrzegają piękna który neutralizuje aluminium wogranizmie. Zchorow codziennych przedmiotach? I kazałem zrobić ca- bą tą wiąże się także oddzial}wanie rtęci, stąd dobrym
tą biżuterię na pokaz ze starych puszek, których pomysłem jest zażywanie dawek selenu, zwłaszcza jeczęść dostarczyłem sam. W końcu tylko od mo~
śli ubytki w uzębieniu, wypełnione są białym metalem
jego kota miałem jedną dziennie". Re,,
zawierająąm związki rtęci.
cenzje po pokazie skupiły się
·-~·
Artretyzm. Niektórzy ludzie są uczuleni na pomiwyłącznie na pudory, bakłażany. pieprz lub paprykę, produkty mleczszkach, praz~~
ne i zbożowe. Dobf}m antyutleniaczem moi.e być olewie nikt nic
"
z wiesiołka dwuletniego, olej ogórecznikowy lub
jek
nie pisał o saowy - łagodzi to pewne symptomy choromej kolekcji. słonecznik
by.
Gwoli spra.
.Mima. Unikać przede WSZ)'Stkim dymu papierosowiedliwości trzeDobry olej z ryb i olejek wiesiołka dwuletniewego.
ba jednak powiepomóc w łagodzeniu objawów.
może
go
lubi
Gaultier
dzieć:
W krajach słabo rominiętych, z niskojelit.
Rak
być tandeciarzem.
a wysokim udziałem błonnika, ten
dietą,
duszczową
do
Ta jego miłość
rzadko.Jeść warzywa strączko
występuje
raka
plastikowych butów rodzaj
błonnik.
w
bogate
we
i toreb, te zestawienia
Rak piersi. Najważniejsza jest ru profilaktyka • rekolorów, te syntetyczne
sprawdzanie, mammografia, zwłaszcza jeśli
gularne
materiały, których nigdy
ny czynnik ryzyka - występowanie tej
podwyższo
nie odw.iżylby sią użyć Saint jest
rodzinie.
w
choroby
Laurent.
llak płuc, Stopień f}'Z}'ka zwiększa się przy ·w}'Sta·
Rzadko korzysta z zawoorganizmu na działanie azbestu, l1óry był jewianiu
dowych modelek. Ponieważ
składnikiem niektórych materiałów buniedawno
SZCZJ:
robyć
powinna
uważa, iż moda
C, beta-karoten i selen mogą
Witamina
.
dowlanych
biona z myślą o zwycz.ajnych lubyć pomocne. Unikać spalin samochodowych i dymu
angażo
już
się
mu
dziach, zdarzyło
papierosowego.
wać w charakterze modelek
llakjamy\litntj. Dokonyw·ać regularnie przeglądów
znajoze
zynie
emerytki, sprzedawc
nie pić i nie palić.
zębów,
mych sklepów, damy lekkiego prowaNiektórzy uwai.ają, i.e nadmierne używa
Cukizyca.
swona
dzenia, urzędniczki, czekające
być CZ}'Tlnikiem zwiększaiącyrn f}'Z)'·
może
nie cukru
ją szansę adeptki aktorstwa. Rok temu
chromu (ktorego żródlem
Niedobór
choroby.
tej
ko
sięfurorę zrobiła pewna siedemdzie
i przetwory jęczmienne}
cioletnia dama, której fotografie w czerwo- wpożywieniu są m.in. jabłka
Wskazane są dawki
chorobie.
tej
sprzyjać
może
reż
nym kombinezonie wpuszczonym w długie
zawierających chrom, ale
preparatów
ich
odpowiedn
ujnie
również
zamieściły
boty
plastikowe
niektóre mogą dawać skutki uboczne.
mujące się modą magazyny. Owa pani paradoCluoby serca. Nie palić papierosów, zwiększyć za.
ych
autentyczn
ie
towanystw
w
wybiegu
wala po
antyutleniających witamin. Zamiast mięsa
i}wanie
kulturystów, choć sama miała ledwie 155 cm
ryby, takie jak śledzie, sard)'Tlki, łosoś i uniduste
jeść
zakupów
podczas
ją
„odkrył"
wzrostu. Gaultier
zav.ierających utwardzone oleje roprodul1ów
kać
w supermarkecie i specjalnie dla niej i.aprojektował
są czosnek i cebula, mogą też być
Zalecane
ślinne.
małe rozmiary.
czerUbrania Gaultiera uwielbia młodzież, pod każdą używane preparaty czosnkowe i l lub 2 kie!~
dziennie.
wina
wonego
szerokością geograficzną nosz.ąca się awangardowo.
~ Zwiększrć ~pożycie wapnia, im pn;·
Dzi~, w związku z powrotem mocly na lata 70., któtym lepiej. Rzucić papierosy, podjąć regularne ć:\\i
dzej
re były początkiem kariery Gaultiera znawcy przepofizyczne.
czenia
że
tego,
z
~iadają jego wielki come back.•Cieszę się
Starzenie~ skóry I rak skóry. Starzenie skóry jest
Mo- nareszcie na jakiś czas mamy spokój z napuszoną modelki dą kreowaną z myślą o ludziach pozbav.ionych wy- przyspieszane wystawianiem jej na działanie słońca
Zewnętrzne
I e · obratni. Mytilby się jednk, kto by sądzi!, że wyciągnę i niedostatkiem ant}utleniaczy w diecie.
witam iną E może zmniejz
preparatów
stosowanie
dwie
z pawlacz.a moje stare pomysły. Nic z tego. Moda ta• szyć negal}wne skutki działania promieni ulr.rafioleutrzymywały
ka sama nigdy nie jest ta sama. a i my też nie jeste- towych. Rak skóry jest na 3 miejscu pod wzglc;dem W\'·
równowagę na kilkuśmy ci sami".
stępowania u kobiet między 15 a 34 rokiem i)·cia. Rak
nastocentymetrowych podeKtoś nazwał kiedyś Gaultiera poetą przedmieczerniak uchodzi za miązany z v.1'SOką intensywno•
szwach, kloszowe dołem spodnie trzeszczały
ścia, Jest w tym coś , jednak Gaultier jelit kimś wię
oddziaływania słońca, w krótkich okresach czasu,
ścią
oitj,
nieprzyzw
miały
szorty
biodrach,
w szwach na
dopotrafi
której
w
ci,
codziennoś
poetą
Jest
cej.
u tych, którzy cierpieli na oparzema sło
zwłaszcza
jak na owe czasy długość, a bluzki odsłaniały stapiękno niezauważalne dla innych.
dzieciństwie. Unikanie nadmiaru bezpośre
strzec
w
neczne
nowczo zbyt wiele.
promieni słonecznych jest oczywi~te, moga też
Widownia pokazu podzieliła się od pierwszego
Anna Myszkowska dnich
antyutleniacze.
pomocne
być
wpainni
oburzenia.
z
Wjjścia modelek. Jedni pluli
Czym są tak modne ostatnio anr,-utleniacr.e? Od,,Vogue''
tr}wali się w kolejne dzieła debiutanta z nabożeńgrywają one ważną rolę w ochronie przed wieloma
zwyrodnieniowymi schorzeniami. włączając w to choW)'lllieszać miętę i si.cryptę kminku z naturalnym jo.
wody
zimnej
roby serca, wiele rodzajów raka i prawdopodobnie
odrobinę
i
lodu
kostki
gurtem, dodać
choroby artretyczne. We wszystkie te choroby •wplą
o~ma się orzeźv..iający napój na letnie upały.
tane" są wolne rodniki. Są to wysoko reagujące miąz
Wymieszać ziarnistą musztardę francuską z czystym
ki wytwarzane przez pewne proce~y metaboliczne,
.
kurczakiem
pieczonym
z
jogurtem i podawać
promieniowanie ultrafioletowe i inne formy promieZrobić sos curry na naturalnym jogurcie, wrzucić
ć.
niowania, a także przez dym tytoniowy i zanieczyniestrawnoś
kwaśną
i
gnilne
procesy
ch
powodujący
utarty ogóf{'k i posiekany czosnek.
szczenie środowiska. Ant}utleniacze pochłaniają i neuSą nawet dowody na to, że BA może kompensować skutDo naturalnego jogurtu wnucić posiekane zioła •
tralizują wolne rodniki. Przeprowadzone w Anglii
ki stresów.
otrzyma się niskokaloryczny dressing do salaty.
wykazują. że nasze pożywienie ma zbyt niski
badania
Jogurt można zrobić samemu. Ze 100-gramowej poGęsty jogurt przybrać czarnymi oliwkami, posiekaczy, witamin i minerałów. i orgasię
ant}utlenia
Nadaje
poziom
jogurtu.
ilość
4-krotną
rcji można otrzymać
ną miętą, prażonymi ziarnami se1.aJT1owymi, dodać parę
może sam bronić się przed chorobami. Dlanie
nizm
do tego każde mleko. łącznie zchudym wproszku, L"HT
kropli oliwy zoliwek. Podawać z gorącymi tostami z ciem- tego też albo trzeba zmienić sposób ~iania się ali odparowanym.
nego chleba.
bo zażywać dodatkowe dawki ant}utleniaczy.
Pól litra mleka podgrzać prawiedo stanu wrzenia, wlać
podgrzać naturalny jogurt, dodać zgnieciony
Lekko
następ
a
Podstawowe ant}utlcniacze to:
letnie,
do szklanego naczynia, ostudzić aż będzie
Podawać z kebabem.
Beta-karoten występujący w ciemnozielonych, linie dodać 1!yżkę śv.ieżego, nie słodzonego, i)wego jo- czosnek i tymianek.
hlać gotowane pory 2 lyżkami olil\y z oliwek, sokiem
ściastych warzywach , w żółąch i pomarańczowych
gurtu. Przykryć szczelnie folią, zav,inąć wręcznik i pozoz l cytryny, dodać soli i pieprzu. Wymieszać z 5 lyżkami owocach i jarzynach.
stav,ić w przewiewnym i ciepłym miejscu na 6 godzin.
gęstego jogurtu, przybrać posiekanym kolendrem.
:za.
i
Witamina C występująca w warzywach i owocach.
Odlać oddzieloną wodę, schłodzić przed podaniem
zmieszacie
r
jogu_
w
kurczaka
kawałki
.ć
Zamarynow
porcji.
nastepnej
nia
przygotowa
dla
Witamina Ewystępująca w orzechach, w ziarnach
trochę
chować
nym z posiekanym czosnkiem, imbirem, Ziarnkami kmin- zbóż, w oleju z f}bich wątróbek.
Jogurłowe dania
ku, kardamonem i papryką. Odstawić na 1godzinę, poIstnieją tct preparaty 1.av.ierającc ant)utleniaczc np.
Wymieszać 2lyżki mussli i pokrojonych owoców z natem upiec na grillu lub w piecu • będzie to kurczak Bio-Antioxidant produkowany przez wiele konceruralnym jogunem.Jeśli pozostawi si~ potram; na następ tandoori.
rnów farmaceutycznych.
ny dzień, cukier zawarty wowocach nada jogurtowi smak
opr. BZ.
Opr. Bożena Żakowska
i zapach.

paszteciarni, bowiem uwielbiam jedzenie i to są
moje ulubione sklepy".
Gaultier nie byłby sobą, gdyby nie zażartował sobie z zupełnie serio norujących jego rewelację dzieonikarzy.
• Ale dlaa.ego są takie słabe?
• Po panu spodziewaliśmy się czegoś zwalającego z nóg.
• Niesłusznie· odparl. • Perfumy wprawdzie dzia.
łają na zmysły, ale to nie znaczy, że muszą porażać
w promieniu kilometra. Gwarantuję , że zapach JPG
jest w stanie zmienić każdą ban.ilną kobietę wdemona zmysłowości.
Gaultier. 40 lat, utlenione na platynowo włosy
i aura nieustannego skandalisty i surrealisty, która towarzyszy mu od samego początku. A początek to
rok 197-ł: Flower Power, platformy, hippiesi, piastiki i cały ten chlam, który trzeba było obowiązk.owo mieć na sobie. Poważni projektand próbowali jakoś ożenić ogień z wodą i ratowali się stylizacją.
Gaultier, czlov,iek znikąd, nie musi.al przestrzegać
konwenansów. Jego pierwsza kolekcja była jak
uderzenie pięścią między oczy • kolorowa, szalona, przesadzona
we wszystkich szcr.eg 6 I ac h .

iat~:/I
znawczyń

•

m i·
strza.
Otóż na

I

·

• 9 dni targowych
• 100 Wystaw ców z Polski i Niemiec

* wystawa

połączona

z bezpośrednią

sprzedażą

• 4000 m2 powierzchni wystawienniczej
nowoczesne technologie
• handel detaliczny
• pokazy i degustacje
• mała gastronomia
• wielogodzinny program artystyczny

*

-

TARGI OTWAr,T E

v. godz

11.00 19

or

BO N

Bor o„ ri1z,1 ren,
t,.

- slipy dziecięce (Leni)

już od 36

·'-' wstępu
zł

" sooo

- komplety

dziecięce

QQQ + VAT

już od 4000 + VAT

bluza+ spodnie - tylko

50 QQQ + VAT

- leginsy dziewczęce (Sigi, Rosi)
we wzory i uni -

już od 48

OOO+ VAT

Serdecznie zapraszamy wszystki ch naszych Klientów
na ~rezenta~ję ,naszej aktualne j oferty handlowej
Targ, Poznans k,e, 31.08-3. 09 .93, paw 20, box 35

GDAŃSK-Maćkowy, ul. Bartnicza 1, tel. 58/39-08-31
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BUDOWL ANE
NAJTANIEJ W TRćJMIEŚCIE

tylko we wrześniu sprzedaż promocy jna I

SffRQPIAN
STAL IEBROWANA
BLACHA OCYNKOWANA
LEPIK, PAPA

proponujemy również:

- płyty główne OCEAN
- monitory VISA
- obudowy DATACOM
· multimedia SOUND GALAXY
• FDD EPSON i PANASONIC
• drukarki STAR
- dyski twarde WESTERN DIGITAL

Mini Tower
386/DX/4 0 MHz
HDD 170 MB
FDD 1,44 MB
SVGA 612 kB
monitor color SVGA L.R
klawiatur a 101

2 /aća Jl4vełr-ti,rtj/r; o,p,raA'/óZdA'Q /~~e

wszystk o to oraz wiele Innych nowości zapreze ntujemy na

li MIĘDZYNARODOWYCH TARGA CH ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ
Gdansk. hala AWFpawilon A, stoisko 15

INFOMAN '93

:·•· BLE:~~:•
JJł!J

00

. Przedsiębiorstwo

1

MARINOX1 Gdynia, ul.

~~(7.

SPRZEDAŻ

ŚRUBY, NAKRfTKI„ PODKtADK I, NITY,
WKRfTY DO DREWNA, SZPILKI, ELEKTRODY
- Olszynko, ul. Olszyfoko 3, tel. 31-38-36

VAT

3814/RW

SZAMPAN@icoR.DE
/'

•ł

cena promocyjna 38 tys. zł/0.75 l
KAWIARN IE
RESTAUR ACJE
SKLEPY

8

Pe Marynar
I
I

HURTOWNIA

PR

Wymagania:
• wykształcenie wyższe - e konomiczn e lub prawnicze
• staż pracy - min. 5 lat na stanowisku kierownicz ym,
w tym 3 la ta w banku
• mile widziana znajomość języka angielskie go
lub niemieckie go

>

Zaintereso wani kandydaci
proszeni są o nadesłanie życiorysu zawodow ego
w raz ze zdjęciem
- z podaniem numeru referencyj nego TB/76
na adres:

~

~ -traco

OLIWA, UL BENIOWSKIEGO 5 (da.ma Mecllm Precyzr,na)

TEUFAX 52·39·32

YUN DI\

* sieci Novell
* oprogramowanie

•• •

Leasing z EFL I
18 miesięcy gwarancj i

~--- -(c-J))
...........

Instytut Promocji Kadr
ul. Moniuszki 1O
81-829 Sopot

RfłTflLNfl

~i· : ] ••·•
** komp~e~
notebooki
* urządzenia peryferyjne l: . . ... . .. .. J

PROMOCJA W POLSCE

DYSTRYBUTOR

li"'·

a u
.lIllo(
16

PREZESA ZARZĄDU

149351,'3

Wolności 32, tel./fax 21-77-57, tel. 20-40-13, w godz. 8°0-16°'

NOWO OTWART A HURTOW NIA

.

1il7 ~FIC tel. 56-12-71 w. 27
I '!..!"!i
66-12-a7 w. 2.

•

SALON SPBZE DAiY
• •
GDAŃSK • OLIWA
ul. Grunwald zka 540, tel. 52-50-41 w. 260, w godz. 9 ..•17°', w soboty 10 00 -1 s09

Płatnik
.

I inne materiały
8(}-394 Gdańsk. ul. Szczecińska 41 -4

~nc,,.

w Trójmieście,

poszukuje kandydat ów na stanowisko

7-10. 09. 93
godz. 10.' -18.

GAST RONO MICZN E

PROPONO EMY

Gdańsk

Nasz klient,

poważny bank z siedzibą

Ve.L TICO

""""'""""<!tul. Sędzickiego 13, 81-374 Gdynia

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

tel. (0-58) 51 25 63
tel./fax (0-58) 51 12 78

DUZE UPUSTY

LA HURTOWNI
HURTO'M'JIA
GD'vNIA
ul. Pucka 28
tel./fax: (0-58) 231-731

~

"I

-

sprzęt

gospodarstwa

domoweoo romych flrm

Mho/a

• Zega,;

• Wentylatory

• KakulatOIY, databankl

• Bieliznę damską

I translatOIY
• Neseseiy I waltzld

9.00 - f '1.00

PH .BAArPOl"

.,_

Polecamy:
Ill ·• obuwie
szkolne
obuwiejesienne
luttpolstery)

il ·

(czółenka,

obuwiesportowe sk6/Zane.
Poszukujemydoświadczonych akwizytorów.
Adres: Gdańsk•Wrzesza. Jaśkowa Dolna 78
tel. 41·1~,41-02-22
4003

NIE MUSIS Z · BYĆ ŁYSY!

• Rolety okienne
• Zapalnlczld

rs.oo

GDYNIA KAfW,ff(Y f
l/L NDliJOD(JDRWliJfi 19
tel 29-0S-f/8, fax 23-'I0-'1 f

• Sztuczna kwiaty

• Wagi SZ',Vedzkle EKF

odbiorców ~ Pófnocnej
Polski wgodz. 8.00 - 15.00.

[)[fAl p,,n.-piąref 8.00 - f 6.00

STALE OFERUJEMY:
• AGO -

pon.-piątei 9.oo.

OBUWIE
Firma TATRY S.C.

-

dla ,ńlB,(J I d°'°!'!!Jrl,
Ol'!JI otf,iei r6aiia

HURT

WZORCOVvNIA
Koszalin.
ul, Zwycięstwa 190/192
tel.: (894) 42-54-61 w.35

. Efllll77P

fJ,Jf/JJJ DDZ!lź
fJJtfj~~IJ a tJlJ}.J

LIKWIDA CJA
najnowocześniejszą

metodą

ŁYSINY

I

niezawodną

trensplantacjl

włosów

... •.• ·•·•··'·•·•: ·•·•· ' ·• ':• I D

KLINIKA CHIRURGII KOSMETYCZNE J

• Maszyny do pisania

w Lahr (Schwarzwald}

e
e

• Krzesti biurowe

.."" Upusty cenowe do 8 % 111 ~

BEZPŁATNE

KONSULTACJE
GWARANCJA DO KOŃCA ŹYCIA

B IURO PRO MOCJ I INTAAMED
Gdańs k , u l. Gar ncar s ka 29

'!!'

31 • 12 • 28
.,

-T AK !
TO JE ST

an ar am a
m
'

naJ now sza
pub lika cja
U S WE ST Pol ska
BEZPŁATNA

DYST RYBU CJA
W REGIO NIE
GDAŃSKIM
PANOR AMA FIRM - GDAŃSK '93
to nowocz esny, najbardziej aktualn y
i komple tny katalog ponad 22 400 firm z regionu gdańskiego,
wydany przez U S WEST Polska - najnowszą filię U S WEST
- jedneg o z najstarszych i największych na świecie wydawców tego typu publikacji.
PANORA MA FIRM - GDAŃSK '93 na terenie wojewód ztwa gdańskiego rozprowadzana jest bezpłatnie.
Do drzwi każdej gdańskiej firmy zapukają przedstaw iciele US ~EST Polska, a_by osobiście dostarczyć naszą
publik~cję .
Nowe firmy oraz osoby prywatne zaintereso wane bezpłatnymi egzemplar zami katalogu, zapraszam y do naszego
biura.

PANORA MA FIRM - GDAŃSK '93 jest dostępna na terenie całego kraju w autoryzowanej sieci dystrybucji.

NASZ ADRES:
80-958 GDAŃSK
Wały Piastowskie 1
pok. 1302
tel.: (0-58} 37 47 40
37 47 41
fax: (0-58} 37 44 99

Ll-'-YEST®
POLSKA

REDAKCJA NIE ODPOWIA DA ZA TRESC ZAMIESZC ZANYCH OGŁOSZEŃ
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PRACA

POTRZEBNY llllm · pi\M)O, lel. 72-39-41

11510

trudni ludzi z samochodami. Wysoki•

urobki! EIJląg, 34-33-03

196/1

FIRMA komputerowa zmm

PRZEDSIĘBIORSTWO

5fllf1 plus. Tel. 71·26·13
PRZYJMĘ lłotnb Reda, ul. Olcho#a 3

KIEROWNIKA Zakładu
Instalacji Sanltamych, 'łl'f·
magane wyższe w-,tsztalcenie, zatrudri Hossa,
3397

znajomościąobsnqk~ Tel

SZWACZKI zatrudni "IIAAT",

AGENCJA ZalrUMi dziewczyny. Atrakc;ple za.
roblli, 535-461
38295

AKWlffiORóW do Sj)l?edaży ~ek, 20-41-07, 20-55-11

AKWlffiORóW z Busem zatrudn~, hurtownia
Morska 24

ATRAKCYJNA praca, wysokie zarobki, niezależność, roożlWOŚĆ spanienia anbqi. Www
- ~acowilość i wieł(oo 351at,22-49-16
AVON· możliwośt dodatkowego zarobku, 22·

BROKERSKA firma ubez~eczeniowa zakudni
agentów Lbezpieczeniowych (wykształcenie minimum średnie). lnformcr;ja llil lemat zalTuallenia i ewentualnego przeszkolenia: 'Konstruktor',
Gdynia, ul. Witomińska 2, (róg Śląski~)-

TELEFONOZ!.ECENIA,

CAVALLA - zatrudni krawcowe, praca na
export, 20-56-11
CUKIERNIA 'Madia' ekspedien1ki, deseranta.
czeladnika, tel. 57-45-94
6661
DO kwiaciarni -wykwaliflowane, młode, 47-67•
57
43636

Ró2NE działki Trójmiasto, okolice, sprzedam,
52-76-86
4355111

tu.

SPRZEDAM dom - stan surowy,
działka 1730 mkw. Tel. 32-01-74

ZAOPIEKUJĘ się dzied<.iem Oli#a, ul. ~

ZATRUDNIĘ ll80CZ)'Ciei

98-70
Uożliwość oobr~

ZATRUDNIĘ murarzy, 24-20-75

8047

~ murrią, lei. 32-35-18

IMPORT części samochodo•
wych. 'Procar', Redłowska 14 a, 22-18-42
7437

1'47

ZATRUDNIĘ fryzjer1lę męską, tel 25-ZS.3165,31)

FIRMA p1odukcyjna zalrudni jlbilerów, szifielzy
bursztynu, tel. grzecz. 82-89-22

,
'~

'---- FIRMA zatrudni tokarza Owia, ul. Nowiny 56
4C87

ZATRUDNIĘ

o!Obt z kompu1erem. telefonem

i dogodnym dojazdem dla cięża11lwki. Oferty
7781, Biuro Ogłoszeń, Gdynia, Władysława
IV/24
ZATRUDNIĘ: ruarz~ istolillZ meblowf,

FIRMA z31}farliczna przyjmie Panie, Panów do
pracy 3 godz. po południu - wysok.ie za,obki.
Wymaga,e: wiek 30 -40 lat, 1ełefon, samochód.
Spobve iJiomlacyjM dnia 31.06.1993, godz.
2<74
15.00, Ga,inia-Oriowo, ~ 99

FIRMA hanciowa załruali ~aoownila wowego do obsługi komputera whurtowni. Wiadomość:~~· Sapo!, ul. Boh. ~ Cassino 47
FREZERA, tokarza, szliłierza, tel. 51-57-73
(18.00 · 20.001
4461

tel. 25-27-18 po połuooiu

z.a,

ZATRUDNIMY 1edlllb · optyila zl)'akl)ą, le!.
20-23--02

2561

ZB!ÓR ogMa, ~ Motta 72 B

„

47 1

Z\.ECENIA przyjmę, 51~-50
ZLECĘ przewor, osobow,,ni, mikrobl&slvni, 25-

48-10
Zł.EC!;

W)ilorW'lie tynków · c;in, teł. 32.35-

18

GŁÓWNEGO księgowego

45637

zatrudni spótka, ul.

Karowa 1, Etiląg, lei. 34$-71

1!13

GŁÓWNEGO księgowego ze znajomością rozi-

czef, p!odukcyjnych i księgowości ~1erowej zatrudni p!zedsiębiorstwo produkcyjne, lei.
72-30-24 wgodz. 7.00 -15.00
6527
JESTE$ młody, ambitny, czujesz, że chcesz
czegoś~. zadzwoń, 31-20-38
4100
JUBILEROW do montażu biżu1erii srebrnej za2487
trt.dnię, tel. 22-36-69
KLUB Paradis za1Ml1i panie, 51-49-60

46912

KONCESJONOWANE Połrednlc
two Pracy "Gapro", Sopot, Niepodległości 797 A, Oddział Gdynia, Sląska
35137, budynek B, pokój 213
22

KRAWCOWE zatrudnię, tel. 41-4-4-10

em

LAKIERNIKA samochodowego za1rudnię, tel.
7953
21-15-24
l,IONOPOLQWO-spożyv,tr,

zatrudni. Gdal\sj(,

Jeooości Robotniczej 20

2787/1

OPIEKA nad dzieckiem, tel. 56-14-28

II089

OPIEKUNKĘ oo dziedla zatrudn~, 32-68·t5
POPROWADZĘ księgowość małej

a1ne przepisy, VAT, tel, 47-93-04

firmy · aklu·
8134

POSIĄIJAM t.lercedesa izotermę z agregatem
i windą • oczekuję ~zyqi. tel. 24-00-84 wie-

czorem.

m1

POSZUKWĘ paivą sprawną fizycznie (40-55

lal) do opieki nad niepełnosprawną osobą OOl"O·
slą (~ściowy paraliż) na okres 5 godzrn ~nnie z przejęciem prowadzerua oomu. Powazne
oferty z oczekiwaną gażą. Tel. 56-86-74 po

10ll

-

7733

SPRZEDAM
18.00

dom1 Elb!ąg

l NIERUCHOMOŚCI I
1/2 bliźniaka, surowy, ~ . W1~ Kadi,
rozpoczęta budowa Demp!owo Sj)l?eda pośte
dnictwo, 51-27-64
,13311

DOMY, mieszkania,

dlial,

kl · Ka1n11aria Prawnicza tex'. Tel. 20-61-45,
22·45·50

2570

DOIIY wbudowie duży w--/,ilr, oferuje firma Dom Ro!mam, tel. 82-36-18
"6733
DOIIY, działki, mieszkania· Kancelaria
Prawnicza J. Abramowski, Gdynia, 1OLutego
33,21-~
1791
KUPI' nieruchomość - Trójmiasto. 24-27•
98

314&

LEGE Artis Biuro Prawne
• domy, mieukanla, loka■
le, Qdańsk-Wrze11cz,
Grunwaldzka 78/71, 41•
12-31 wew. 21, 22
2110
IIERPOL • obról nieruchomościami.
Zgłoszenia bezpatne, 211-501

3366

ODNAJII~ dom 110 mkw., wSo·

pocie, wolno stojący • 4 pokoje, działka 650
mkw., telelon na Agencję Towarzyską I.il iMe
propozycje, 51-02-74, 9.00 · 22,00
'3610

PRZEKAZ- Biuro Obrotu Nieruchomośoami, Gdańsk.

w~ Pia.,towskie 24 ( ~

Soli<IM1ości) p. 127, 31-82-17

APEKS • Agentja Nieruchomości • ON6t ·
poradnictwo - wycefly - geodezja. ~ i
6, Gdańsk-Wrzeszcz, 47-02·22, 47-18~~

7807

8955

KAMAZ 53212 7500 KM, 52-50-41 wew. 232

662•

34-18-76 po godz,

KUPIĘ do remontu: Fiala 126, Polcneza, Mer-

5111

redesa. 32-~

SPRZEDAM 3,74 ha zabudowania Koleczkowo
~BJod,;.

KUPIĘ naczepę, ciągnik slOdłowy,

mkw., wtym : dom,
SPRZEDAM
ogtód, bud. gosp. ~etrowy, przysloSOWany do
różnej p!od. oraz rozoczętą bud. domu Gniew,
ul. Pocztcr#a 3
działkę 2000

Warszawa

46-19-85

R-1127

KUPIĘ łanio Opla Kooetta po wypadku lub zepsutego 80-82 rok. tel. 81-29-45 po 19.0043581

Sj)l?edam działkę nad jeziorem Tuchomek -1200 mkw. Tel. 20-32-00

TĄNtO

86

TEREN pod budowę osiedla ~logicznego, 3
ha, 15 km od Gdańska (wśród lasów) · Sj)l?edam. Tel. 52-32-14, 9.00 -17.00
,070
WITOM!t() · dziaka budowlana (346 m) uzbro·
jena, projekt (12 500 USD) - Sl)rzedam, 24·02·
91
6461
315 m, woda,
gaz, kanauacja, domel<. do rozbi6oo na 2 mieszkania ~upokojllWtl. Adres: Gdynia-Glabówelo:, Długosza 4

ZAMIENIĘ działkę budowlaną

25-39-41

7799

IMOTORVZACYJNE I
126 p1985 sprzedam, 41-22-83

AUTO-SZYBY. Tel. 23-6888, G~ynla-Clsowa, Morska 306 (kolo stacji C'!!ł
AUTO-SZYBY· hurt, detal, montaż,

~Al.UCH 1990, sprzedam, 5t-58-04

5619

16-<7

CZOPIARKĘ,

POLONEZA 1987, sprzedam, 51-62·33

4328

POI.ONEZA, FSO, Ładę· ku~ę. 57-34-33 4495

6513

38620

AUTOSZYBY • Jaan do samo·

chodów osobowych, oostawczych, cężarowych

SPRZEDAM Poloneza 1500 1988 rok • sian
bardzo dobry, Wiadomość: Gdynia-Ortowo, ul.
By1omska 12/1 pogodz.18.00

• 5rfi1f czołowe, boczne, tyiie · wor, eyroQej·,
skie, japońskie, amerykańskie. Gdansk•
Wrzeszcz 41-49-92, Kościuszki 8,
Gdańsk-Orunia, telJfax 39-02·
ZOi-29 - 230, Jedności Robotna~ 223 (E~
tor). Gdynia lelftax 20-49-n, Kapilańska
4, Wydajemy także faktury VAT
R-1293

CAR-GLASS , auto11yby
osobowe, dostawcze, Przy-

LODÓWKĘ witrynową, pionową oszkloną,

SPRZEDAM Volvo 244 D, 51 ·53-n
TALBOT 1510 pełne wyposażenie sprzedam,
22-49-69
6632
TRANSIT benzynoW'f 89, Spl!edam, 21·67-~~
WYP02YCZALNIA samochodów, 31-86-31 w.

MIENIE przesiedlenia. 32-14-99
MINOLTAXD 11, lei. 29-06-27

morze. Czamy !MÓi' 10, róg Jana P.w.ia li i Zie•
klnej Drogi, 53-49-98
62

50

CZEŚCI do "Japończy.

23

10-17

WYPOŻYCZALNIA przyczep· lawet. 52·59Jfo

PIANINO, 51-39·88

FORDY. Trwily, ilYl8 dostawcze· skup,

WYP02YCZALNIA 'Automar', Żuki, Nysa. 5245-79
3247

PODŁOGÓWKA, ogrodzenia, trociny,

ków"' -'Ąpei('. 51-47-41, 82-35-55. Pn.•Pt.

Sj)l?edaż, komis. 23-42-46

3372

WYP02YCZALNIA samochodów JWJ, 52-36·

PIANINO tanio. 32-83-76
PIANINO tanio, łel. 71-23-36

lamia-82·20·71 wew. 718

53-38-93, 56•

AGENCJA "Gem", 41-46-93, ar-

chitekt - obsługa prawllil · kupno-spl!edaż-wy
najem-zamiana.
R-1297

AGENCJA AS · ekspresowy wynajem, sprzedaż mieszkań,
4124

AGENCJA "MGM" • wyna•
jem. kupno. sprzedaż lokali. Grunwaldzka
48709

AGENCJA "Bank lnforma•
cji". Gdynia, Kopernika 19. Pośrednictwo:

49

cena, konsulting. Zapraszamy 11.00 · 13.00,
15.00-17.00
73()7

1!657
7688

=

WRZESZCZ 2-pokOJOWe odnajmę, lei. 52-47-48
po 17.00
'3630

WYDZIER2AWIĘ dom wszeregu, 31-23-83

KUPIĘ 2-pokojowe z1eiefonem, okolice 2abian-

IIOl1

WYDZIER2AWIĘ pawilon handlowy we Wi!e-

4€995

szczu za 500 tys. miesięcznie, lei. 32-24-8711629

S2tl9

WYDZIER2AWIĘ sklep na terenie

KUPIĘ

WYNAJEM • kupno - sprzedaż. 39--00-02 csm

812•

KUPUJESZ mieszkanie? Zadzwoń !
Z nami kupisz tanie, bezpiecznie. Agencja
'Szmidt'· 20-14-03

WYNAJMĘ mieszkanie, 23-08-95

3142

LOKAL 60 mkw.. do wynajęcia tel. 56-12-74 po
19.00
4137

LOKAL 50 m, Gdynia na biuro, gabinet odnajmę, 21·67-68
LOKAL 100 mna sklep, biuro, sprzedam Sopot,
6525

M-2 Przymorze, nie umeblowane, odnaimę,
Oferty 8827 Biuro Ogłoszeń, Prasa Gdańska,
Targ Drzewny 3/7
8827

M-3 Orunia odnajmę, lei. 51 -25-60

8630
6679

8090

mne. Sto·
47666

6680

M-4, 56 mkw. Oliwa, spi!edam, 56·81-13

4458

56. Zgłoszenia bezpłatne.

5706

93·28

BEST • mieszkania,

MIESZKANIE M-3. 47 m, parter, Reda · sprzeda'll. 72-41-99
MiESZKANIE dwupoko1owe 2abianka zamienię
na większe, dopłacę. 57-89-52
3942

ASTRA · Wynajem. 24-83·83. 51 ·

MIESZKANIE trzypokojowe 52.5 m spi!edam,
telelo~. pa'111et, boazeria, Gdynia-Obłuże, 290
mln, 39-04-05
8809

10'2

nieruchomości ·

Wrzeszcz, Klonowa 1. Tel. 41-40-01 do 04 w.
75
4411

ZAMIENIĘ

mieszkanie komfortowe, 4-pokojowe

+ 2 piwnice i garaż na domek wTrój mieście l\b
kupię domek, 24-41-37 po

19.00

LEKARSKIE

MIESZKA.NIE odna;mę, 41-43-05 po 16 00
8814

MIESZKANIE wOl'Wie 35 m, własnościowe zamie~ię na większe kwaterunkowe, 56-02-56
8252

4219

I

ALKMEDYK · porady, stany poalloholowe, esperal, 31 -89·53, 20-68-16 '3422

ALKOSAN - profesjonalne domowe leczenie stanów nadużycia alkoholu, 21-91-~713
CENTRU M Stomatolo•
giczne Vis-Dent - specjaliści chirurgn sto-

malol„gicznej, protetyki, anes1ezjologii, kwalifikacje do lasero1erapii, 41 ·92·96, 41-85-04
R-1295

3256

6022

ARTUS · wynajem, 37-42-91, 37-43.
48694

M-3 Janowo, parter sprzedam, 71-28-57

4355211

2157

dwupokojowe, własnościowe, 55
mkw. Gdynia-Dąbrowa na Gdańsk, 31-02-~

6511

Jagiełły 611, 15.00 • 18.00

7752

dwa pokoje z kuchnią bezdzietnym.
Gdynia, ul. Leszczynki 200 B.
7800

WYNAJMĘ

ZAMIENIĘ

39936

MIESZKAN:A. domy TróJmiasto, ckolice, sprzedam. 52-76-86

(9.00-17.00)

M-4.

62-61

cia atrakcyjne pomieszczenie biurowe wcentrum Gdańska, Długi Targ 1/10, 31-17-64 1008

Chrobregc 1/2, 41-06·92

za rok z góry, tel. 21·

WYNJ\JMĘ

6659

MIESZKANIA kwaterunkowego poszuku1ę, tel.
56-49-30

sprzedaż, Gdańsk,

Pła1ne

KUPIĘ 3-4 pokoJe, Oliwa· Gdynia, tel. 51-3142, 17.00- 20.00

LOKAL 30 , fpi!e,:Jam, 47-67-64

Gdyni oo 30

mkw. lei. po 19.00 24-12-01

AGENCJA Rozwoju Pomo•
rza Gdańskiego oferuje do wynaję

ANTIDOTUM · pośrednictwo, kupno·

lokal nadający się na pra·
41-85-25

WITOMINO· sprzedam 37 m, 43 m, 22-14-59

1796

36T.l7

sprzedaży • zamiany nieruchomości,
mieszkań. Cały kraJ. Biuletyny. Dorad;:two, wy-

OKNA dachowe: Velux, Fakro, Okpol, 81-0S~

OVERLOCKI, 52-34-79

cownię cukiernię, tel.

kupna,

OKNA i drzwi z PCV. Thermoplast.
Gdańsk, al. Zwycięstwa 12. Tel. 47-20-39, 47•
29-57, fax47-19-30
2972

OSAKRYL 85, lamo, 20-28·22

WEZMĘ wdzierżawę

1778

najlepiej w starym budow~ictwie niedro•
go kawa!e:kę, mcglaby wymagać remontu lub
zamieszkam za opiekę • 56-90-90

116!'2, 41-53-65 (10.00 · 18.00)

2

6102

KUPI~ 3-pokojowe lub w:ększe mieszkanie na
gdańskiej staróv,te lub wSopocie. Oferty 2788,
Biuro Ogłoszeń.Targ Drzewny 3/7

KUPIĘ M-2, M-3, M-4, 41-06-92

71106

SPRZE::JAM - Sopot Mente Ca.sslno, 70 m, 4106-92

ABY kupić, sprzedać, zamienić mieszkania,

Przymorze, Jagiellońska 2. 53-01-41

m1,1 mx70 cm, 26-81·93

SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe z 1elefo-

nem na Grabówłlu, tel. 24-17-28

ki, 56-24-83

41-40

KAFELKI 30 mkw., tanio, 41-43-05 po 16.~15

ŁUBIANKI sprzedam tel. 73-75-17

387'2

KUPIĘ m1es2-ka~,e. 21-89·63

SPRZEDAM lokal 30 mkw., na działalność go-

Abrahama 10, Gdynia - Kance:aria
,,lnto" spi!edai - k.:~no mieszkań, rneruchomości. 20-98-93
1m

46753

HURTOWNIA Spożywcza 'Sezam" Rumia, Roszczynialskiego 12, lei. 711-747, Reda, Spół·
dzielcza 9, tel. 78-31-13. Szeroki asortyment.
ceny konkurericyjne, warunki do uzgodnien~1n

2556

mieszkania

bezpłatnie.

LAKIER akrylowy SPl!edam · hurt, 23-53-Sks

SPRZEDAM Poloneza 1,6, 92, 21-95-76

4125

ACH • "Hanna" • supe~ska wiczny wynajem!!! •
Mieszkań • Domów • Biur •
Skle~ów • Magazynów iaużo
ofert) . Kołobrzeska -12 E (fa•
łowiec) 15.00 • 19.30, so•
boty 1, .30 • 15.00. Zgłoszenia

DOGI -psy obronne, Gdańsk, Relektarska ~

RENAULT 19 Chamade 1991/167 OOO OOO. 5390-96

SPRZEDAM Ford Sierra 1.6i GL.X, 30.10.1990,
tel. 20-74-63
7655

4583

domy, dziatki. Forum Gdynia, Bema 6i1, 21-09·
95
2563

DOBERMANY rodowodowe po championach
Oliwa, Pola~ki 108 przy Abrahama
43579

ELEKTRYCZNE minipiece c.o., mozaiki, korek,
2abianka, Gdyńska 1, 57-03-89
5640

SPRZEDAM Nissan diesel 1963, tel. 21-68-62,
7,00-15,00
6468

KUPIĘ mieszkanie, 21-69·64

771)8

DWUIGŁÓWKĘ 'Minerwa' 7OOC OOO.- 53-~1

6601

21-62-22, 3 pok. Karwiny sprzedamy

57-66-49 pilnie • poszuku-

882111

SILNIK Opel 1.3 sprzedam, 21-98-01

KAWALERKI po•zukvję. 24-37-30

ję

deski podłogowe, okna. ptto-stru-

GARA2E blaszane. DagStar · 57-29-20

24-83-83 (1Q-18) • Wyna,em

najęcia, k!ipna ·

POSIADAM ulgę przeSiedleńczą Czekam na
p!opozycje, 47-92-89, 9.00 -12.00

SILNIK Sierra 2,3 diesel na części sprzedam.
Pastę!( tel. 40-76, godz. 8.00 · 20.00
5817

2 pokoje, 1elefon wdomku jednorodzinnym od·
a,;ro
najmę !ub inne propor,cje, 32-95-45

53-14•46 ooszukuję mieszkania do wy-

1040

7768

JEmlOPC'KOJOWE W,tomino, Przymorze,
dwupokojawe. W1tcm1~0. Chylenia. Obłuże,
1r2yookc:owe Witomino, Obl1;że · wzedam,
24-d3-33 (10.00 · 18 00)
6642

3f943

290 mln.

SPRZEDAM przyczepę campingową N132
wdobrym słanie, tel. 20-53-36 po 16.00 75'8

AUTOHANDEL -sk~. sprzedaź, za.

spodarczą, 23·34· 19

1a. domv, mieszkania, lokale - wynaj•
47-67-64 "Polstar''

AUTO-ZŁOli skup, got6'Mla, Brzeźno,
Uczriowska 52, 43-50-60

miana raty, 53-19-61

HOTEL 'Ortowo· ooleca tanie pokoje gościnne
Gdynia, ul. Kowieńska 20 iprzy Wieikopols~¼

miesz?

KOMINKOWE szczapy brzozowe, tel. 53-70-21,
1600 · 19.00

479

SPRZEDAM mieszkanie dwupokojowe 45
mkw., wChyloni, 23-n-21

66SI

LOKALE

SPRZEDAM Mercedesa 209 D, ul. Wielkopol•
ska 32, tel. 22-49-15
7679

51-26-59

DWUPOKOJOWE (47) centrnm Svpo1u, parter,
1elefon, sprzeda pośrednictwo. 51-27-64 43<0

TELEFON 23 ... 71-28-57

Gdynia, Ś~ska 1(1, v.;azd od Podolskiej, tel. 21·
65-31
1473

AUTOHANDEL Maluch, inne,

SPRZEDAM mieszkanie 57 mkw., wBmtnie,
tel. 53·34-64
1135

garkę, piło-frezarkę, prasę sześciopótkową,
komplelny odciąg wiórów, kasę pancerną, 20-

ms

SPRZEDAM 4-pokOJOWe, 32-47-96

DO wynajęcia 2-pokojowe Wrzeszcz, 51-42~

DO wynajęcia dwupo~o1owe 50 m kw., Nowy
Port. Płatne zgóry. 57-04-35

47163

97-53

PĄSSATĄ na części kupię, 23-13-86

s,eo

STOISKO na hali wGdyni kupię, tei. 57-75-~t,,

Dzierżążno,

COMMODORE 64 ze staCJą, 25·50·30

POSZUKUJĘ małego sklepu, 41-97--08

t~

SPRZEDAM M-4 Chełm, 41-06-42

BOAZERIA świerkowa, drzv.i · rnskie ceny, 5727-27
33900

BOAZERiĘ, 57-54-31

1470

DO wynajęcia sklep i garaz, tel. 22-15-46

375'

BOAZERIA, podłogówka 34 mm,
81-35-60. Zaoewniamy transport.

lokalu handlowego wGdyni, ul.

świętojańska lub Starowieis\'-3, tel. 20-13-7t89

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe, 70 mkw.
Gdynia, ul. Dąbrowskiego, lei. 41-15-48 8012

BOAZERIA liściasla, mozaika pa!occwa. 57-5359
4€111

NACZEPĘ kfvtą · 1rzyo,w,vą powyżej 13 m, wydzierżawię hil kupię na raty do 150 mln. Oferty
8647, Gdańsk, Targ Drzewny 12/14

AGENCJA wynajmie dom wSopocie, 57-t

8664

522

DO wyna;ęaa kawa!erila lub pokój, 79-13-7~512

BARAKOWÓZ, laminator sprzedam, tel. 52-5978
6520

7510

AGENCJA wynajmu · 25-33-00

3431

30-22

Stara 200, na~hęlniej skrzynio-wywrot21-65-96
n69

POSZUKUJĘ

523

kawalerti umeblowanej. Tel. 5247·81, wgodz. 9-17
2316

SKLEP d12ewny poszukuje dostawców boazerti.
listew, materiałów \ł/)'StrojoW)'ch Pn,szcz · Targowisko Miejskie, ut I< rótf.a.

AMERYKAŃSKIE filtry do wod_y
i odżelaziacze, lel,/fax 23·

KUPIĘ
kę,

WYNAJEM. 21-96-12

8130

AMERYKAŃSKA dachówka bitumiczna, 81·08·

•1'3

ZAMłENIĘ działki na małe mieszkanie wGdylii,

FRYZJERKA męska z paszpońem potrzebna,

56-54-30 wieczDrem.

•=

SPRZEDAM pilnie dom szereg, sian surowy
otwalfy Rotlt\allla, Wrozliczeniu może być ma·
le mieszkanie, lei. 23-85-93

ZATRUDNIĘ do tulowy hai prze!IYfSkiwej, bry-

zar.,,;n ~ · dełlatza Ai!jchęmiej

ZLECĘ pakowanie kaszy
gryczan!!j w woreczki for.o we. Kaszę gryczaną
sprzedam, tel. 32-18·134454

GOI.FI· 8,5 mln, 32-41-25

przy produktji biżu1erii zło1~ i montażu wyrocllw ze srebra. Tel. od
poniedziałku 71-25-06

2465

GAZYFIKACJA samochodów, 27•01-24
GAźNIKI, regulacje sinika. 57-87-47

POSZUKWĘ

SA.MB!X zakupi bursztyn surowy od 70 g, płytki,
okazy. Płatne tylko gotówką, 37-3Q-24
4m

7650

POSZUKUJĘ mieszkania. 21-96-12

chomościami, mieszl\aniami Zaspa, Startowa 13
E, (11.00 · 17 00). 56-99-36

obrazy: • olejne, aJc,warele, grafiki. Wiadomość: 22-27-63 po 18.00
m6

duże ilości sprzedam, tel.

n51

POŚREDNICTWO - obrót nieru-

KUPIĘ

8603

POMIESZCZENIE 200 mkw., na hurtownię
i każdą inną działalność gospodarczą z lelefer
nem na atrakcyjnych warunl<ach przy ul. Marynartli Polskiej odstąpię, 43-04-75 lub 43-28-~;1

POSZUKUJĘ m1eszkania, 24-37-30
1041

KUPIĘ przedpłatę, tel. 72-67-15

TORF

700!

8Q-18
46607

~6489

81-74-73

43585

PAWILON sprzedam, wydzierżawię, 23-

886

NR tel. 56 ... Wiadomość 53-11-90

Gdynia, Falista
766,C
spi!edam, 22 500 USD, tel. 21-87-35

39918

KUPIĘ ulgę celną · przedpłatę, lei. 22-45-6~34

42449

GARA2 do wynajęcia Rumia · Janowo, Stoczniowców 4, 21-82·50 po 18.00
6411

SPRZEDAM dom wRumi tel. 713-369 po 1~

2917

cement, zv.ir, transport, 46-78·

PIĘCDZIESIĘCIOMETROWE

mę lub sprzedam

38

FOTOAPARAT, obiektywy. 57-77-19

RYNNY, rury spustowe, uchwyty. 32·56·
67
2963

GOLF tł diesel, tel. 72-40-90, po 16.00

3124

POKóJ do wynajęcia 52-05-51 po 18.00

m1

SPRZEDAM dzialki rekreacyjne, jezioro Dobrer
lJ)SZCZ k. Kościerzyny tel. (058) 86·23-56 -

ZATRUDNIĘ p1acorićw

FIRMA budowlana zatrudni robotników do dociepleń, tel. 23.57.74

C.

akwizytorów.

ZNOblw. Gdańsk, ul. 2yna 4/6 pok. 5

FIRMA firlskoi>olska zatrudoi sekretalkę oo obsługi biura. Wymagania: znajomość ~zyka an·
gielskiego, pracy na komptrterze, dyspozycyjnof.ł. Oferty ze zcijęciem wj. angiełsl<.im 2789,
BiUlO()$o<,zeń, Gdańsk, Targ Dl!my 3/72789

SPRZEDAM dom okazyjnie Gdynia-Dąbrowa,
Rumiankowa 1O
6534

wykwaMikOWIIM krawcowe. 32-

ZATRUDNIĘ

ZATRUDNIĘ

-

SPRZEDAM dom 560 mwRedzie plus działka
670 m, 78-32-87

7297

OSCAR •Obrót nienichomościar1i. 22-40-

RYNNY z PCV "Marley", tel.

GARA! 29 m- odnajmę, Ortowo, Tel. 248-~~

3141

BURSZTYN -surowiec, !el. 24-03-24

31-83-55

FSO 1981 tanio Spi!edam, 71-85-57

8137

PAWILONY (handel, usługi) oddam wdzieriawę. Rumia, ul. Dąbrowskiego, tel. 710-870 6667

60-16

POKóJ odnajmę, 43-58-88

ROWERY• tanio, Gdańsk Bazar Cen-

zamknięty,

OKAZJA!!! sprzadam mieszkanie. 23-

nowy lokal o powierzchni 300
mkw, albo wejdę w kooperację, Iława 18-40·
45, Ostróda 27-62

KUPIĘ duży koiec dziecięcy, 71-36-47

FORD Aerostar 88, sl)l!edam, tel. 41-44-108176

pawilon 20 m w budowie ul. Dl!ewieckiego, róg 2wirki i Wigury, 1el. 52-14-71
(16.00 · 20.00)
11614

ODSTĄPIĘ

OKAZJA!!! Wcentrum Ostródy wynaj·

PUSTAKI, bloczki, gazobeton, ptyty,

trum, ul. Chmielna.

7616

ODNAJMĘ mieszkanie Sopol, 050 34-44·7k

nr telefonu zaczy.
się od cyfry 574
'"'ł łut> 576 ... Oferty • te•
·,o,s
le on 57-42-07

KOMIS komputerowy "Nexus'. 31-83-43

00

ODNAJMĘ pokój, 51-35-64

38739

PAWILON 50 mkw. wlw dworca wWej.~erowie,
sprzedam, tel. 23-72-67 po 20.00
m.!

naj§CY

3426

obrzeża, cegła,

43623

laria Prawrncza J. Abramowski. Gdynia, 10 Lu·
tego 33, 21-88-02
1797

'6305

PRASĘ hydrauliczną tanio, tel. 711-075

EAST-AUTO naprawa Łada Tawria, inne, 4318-19

SPRZEDAM działkę 1020 Gdynia, 21-75-9~

wyld~ po M-

gielslw. 25-48-1 O

FIRMA zagrmna zatrudni specjaistę ds. mot~ch (autobtsy, ciężWlt1!i), do obshq
biura. Mile widziana znajomość j. angielskiego,
dyspozycyjność. Oferty 2790, Biuro Oglosleń,
Gdańsl<, Targ Drzewny 3/7
2m

zGdyni, tel. 32-43-03

-

2110

FACHOWEGO, elokwentnego sprzedawcę
(męźczyzna wiek 20 • 23 lal, matura) po sz!1o1e
O(JIOdnicz~ zawudni firma~. n-47-84
po 18.00

FlflMĄ

7693

8668

KUPIĘ

5373

mw c1ągtej sprzedaży, niskie ceny Gdańsk
Chełm, Dragana 12, 32-76-51

DIESEL - Service, pompy w1ryskowe · silniki,
tel. 37-05-51. Zapraszamy pon.· pt. 8.00 •
16.00
5516

ODNAJMĘ pokój, garaż, 56-01-70

MIESZKANIA, domy, działki - Kance-

po

KSIĄŻKI. antykwariat. Gdynia, Swięto

2'96

gospodarstwa rolnego około 15
ha z zabudowaniami, domem wBorach Tuchoł
m lub promieMJ 1oo km od Ga;ni. Chętnie
za doży#ocie. Oferty pisemne, zdiięcia, Ka1arzyna Stopa, 81-550 Gdynia, Mysłowicka 28 667•

Wiadomość

jańska 83. 20-56-67

PARKIETY, mozaiki.

X Liceum ();Jólnokszlalcące, ul. Wl~wa IV
58 (przy Studium ~zycielskim wGdyni tel.
20-75·29) zatrudni od dnia 1W1Ześnia 1993 r.
naoczyciela j, angielskiego wwymiarze 1/2 eta-

EKONOMISTA, wykształcenie wyższe, poszukuje pracy, Oferty 8646, Biuro Ogłoszeń,
Gdańsk, Targ Dl!ewny 12/14

32 numer telefonu Siedlce.
19.00 39-46-50

PARKIET dębowy, tanio, 32-26·
BMW 324 TD 1990, 68 ooo km, dodatkowe wy0038
psaźenie, stan idealny• pierwszy 111aściciel, 240 . 03
mln zł, lei. 22-08-19
7639
2000
CZERWIEC 93 r. Poklnez Truck ob\Jdowany, ła
downość 920 kg + skrzynię do przewozu wyrobów spożywczych sprzedam, tel. 24-02-81 4564

3453

ruchomości, 5w1ęt0Janska 91,
21-79-71
6361

)

KUPIĘ

46459

ODZIEŻ robocza 32-22 n

56-48-30

39930

ODNAJMĘ M-5, 47-66-78

ZWIROWNIA 'KruszKop', dostarczy żwir, piasek, pus1aki, bloczki. 52-n-52153. Tanio 4402

szukuję.

Wrzeszcza, ul. Uphagena 1O, tel. 41-

63-70

MIESZKANIA · sklepy •
biura. Splled~ • wyn~ell\: Centrum Nie-

32566

POSZUKUJĘ

UCZNIA z ~ - zakład zkitniczy Gdynia-Witomino, ul Wiellopolska 6
7801

11133

AUTORVZOWANY serwis Mitsubishi zaprasza
od poniedziałku do p~1ku (godz. 900 · 17.00).
Tel. 32-98-49

7761

UCZENNICĘ do zaldaru krawieckiego przyjmę,
lei. 21-65-98

1631

KUPIĘ mieszkanie. 23-53-36

.050

NEXUS - naitańsze komputery PC, hurt,
detal, komis komputerowy. 31-83·43. Gdańsk,
Rzeźnicka

mieście

52•3

MIESZKANIA pilnie • po•

'Agror Pruszcz Gd., Grunwaldzka 62. 82·32·9ł

6550

ODNAJMĘ 150 mkw., magazyn, biuro, śród

poleca Stanisław Mrozowicz, Sulęcr,no, lei. 81-51-11

NASIONA róine, poplony.

AUTOPOSREDNIClWO, 21-98-01

ODDAM wdzierżawę sklep warzywno-<11110COwy, Gdańsk, 32-67-20
8659

KAWALERKI -poszukuję, 52-57·2,579

38279

18.00

AUTOPO$REDNIClWO · Urbański 32-99-66
m0<

POSIADAM teren ogrodzony przy ul. Wielkopolskiej • czekam na propor,cje • Jerzy FularCZ)1(,
Gdynia-Karwiny, ul. 2niwna 15. Kontakt między
godz. 7.00 -8.00 i 19.00 · 20.00

przyjmę, 51-63-064l26

m4

5481

39938

Sooot, Niepodległości 753, 51-t 5-85

ZDROWĄ boazerię

MEBLE
skie, holenderskie super
tanio. skup mebli. Tel. 32-58-01, 10.00 -

4105

AUTO-Ziom, Mosty 18 A, !el. 79-12-35

8116

TECHNIKA farmacji zatnmię, lel. 52·08·1i76

WY2ŁY niemieckie. Tel. 39-93-55

używane amerykań•

ZNAKOWANIE. 57.34.33

PLAC 2700 ( ~ . ogrodzony, naroż·
nM{OW'f) 220 OOO. za metr. Sprzedam Chyklnia,
Północna . Hutnicza, 57-41-51

TAPICERA ~· zapeMliam mieszkanie.
Tel Lębork 624-995
7547

38763

61-94

JODŁOWSKI - Biuro Nieruchomości,

ZACHODNI materac przeciwodleżynowy, wćzek
inwalidzki, tel. 38-02-71

-spi!edam, Gdynia, 21-07-19

ODDAM w dzierżawę pawilon 130 m (apteka,
39',45
usługi ...), 53-27-81

WIE2Ę Hi-Fi JVC gwarancja, lei. 52-39-30 863e

67-64

39929

MASZYNĘ do prndukcji lodu wkostkach

4017

NOWY sklep w Rumi (przy dworcu) sprzedam
lub wydzierżawię, tel. 71-00-00 (w,eczoremk

DO wynajęcia rnies~ania, dom(' lo-

8826

WYPOŻYCZALNIA 2uków. 57-

KUPNO, Sj)l?edaź domów, mies~, grun16w.
Kancelaria Prawnicza 'Cognitor'. Biuro Nieruchomości, Gdańsk-Oliwa, ul. Droszyńskiego 28,
tel.lfax 52-00-67

SZUKAM dema do poożenia dachu trzcinowego zwłasną trzciną imwpooem do północ·
nych Niemiec (120 mkw.) Wiadomość: 22-276.3 po 18.00
7779

BIEGŁY ttumacz ję~ szwedzxiego poszlMWje
płacy 52-35-73

osobowych, 41-04-01, 41-16-93

AK) - mieszkanie 54 mkw. v.i. hipoteczna, parter - idealne na bi~ro sprzedam. Oferty 7480,
Biuro Ogtoszeń, ul. Władysława IV/24
7480

kJ,e użytkowe. PoszukuJemy!!., 47-

GARAŻE blaszane. 32-56-67

38250

Krzemiński Tel. 41-62-74 Oglądał
dzisiaj 17.00 - 18 00, Gdańsk, ul. Ojcowsk\;~

CENTRUM Gdyni (Władysława IV/róg

•

I

wnicza O. Koprowski T.

3243

TV - Sony 21', radiomagnetofon z CD, 24-34-41
po 18.00
7630

DESKI, 'bar", parkiety, mozaika, 52-16-32
,o;,;

WYPOiYCZALNIA samochodów

KARPACZ d o m ~ . pęme poloŻOOf Sj)l?edam lub zamienię na Trójmias1o, te!.
Gd.w\sl<.41-85-25

ml

471

dostawczych, lei. 4H9-61

żewsk,ego 38. !el 52-50-41, wew. 291

52·12-46wew 260

BURSZTYN -53-57-68

4215

L

NIEDROGI ; egment 110 m k"":., s~zeda
Gdańska Kancelaraa Pra•

nieruchomości, lo~ali użytkowych, Oliwa, Czy·

TANIO sprzedam • lodówkę, dywany, wózek
dziec., tel. 56-18-42
8131

BOAZERIA · tanio, 32-26-038037

WYPOiYCZALNIA samochodów

4337

1711

BART poszukuje ~ tanecznych lub ®I indyiliduaklydl na atrakcyjne konlJ~ do v.1och.
Sopot, ul. Kościuszki 61, 5,-01-15, 51-72-54

™'

46460

BOKSERKI, 1e1. 41-63-70

stawcze, osooowe, lei. 52-26-33

GARA2, Sopo1-Przylesie, sprzeda pośrednic
t#o, 51-27-64

SZEFA ~od\irq zatrudni zakład szycia odzie·
źy, tel. 24-13-86

43

1851

MORENA, 60 m, I piętro, sprzedam, 48-78-~

DIOGENES - wynajem, Piastowska 7,

AMIGI • najtaniej 'Nexus·, 31 ·83-

WYPOiYCZALNIA 'Piast·, do·

DZIA1.KI booowlane Bojano, sprzedam, 25-1563
7622

-

=

8615

MIESZKANIE 54 m kw., parter ul. Kcyńska,
Gdynia po 20.00 tel. 23-72-67
7783

CEF, sorzedaż, kupno, wynajem mieszkań,

SPRZEDAM zachodnie, używane W'{twórnie, urządzenia, maszyny itp. Wiadomość:
22-2H3 po 18.00

5 ha 4-le1niego sadu wiśniowo-śliwkowego k.
Tczewa. Oierty 8615, Gdańsk, Targ Drzewny
12/14

dostawczych. 41-39-24

wMiszewie
(w bardzo ładnym miejscu), 15 km od Gdańska,
40 lyS. mkw.. spi!edMl. Tel. 52-32-14, 9.00 •
17.00
.0711'1

STUDIO Sukcesu 'NVI' poszulu.ije pedagogówang/i-s16w oo ~owadzenia kulSów dla dorosłych.
Oferty 5566, Biuro Ogłoszeń 'Zbrojownia",
Gdańsk, Targ Węgt:llfy 4

SPRZEDAM

SPRZEDAM komba1n Bizon po kapitalnym re•
moncie Ciecholewy gm. Starogard tel. 21 ·5~

WYPOiYCZALNIA samochodów

DZIAŁKI l!emieślniczo-budowłane

STUDIO Sukcesu 'Allrt' posz!A(uje IMlej, dy·
namicznej osoby ze średnvn ~ do
prowadzenia biura informacyjnego studia codziennie wgodz. 16.0ll • 20.00. Oferty 5566,
Biuro Ogłoszeń, 'Zbrojownia', Gdańsk, Targ
Wf!J'1owy4

1079

SPRZEDAM grze1nik1 aluminiowe • węgierskie,
!el. 25-51-32
i651

237.l

dostawczych 'Nava'. 39-02·20 we11. 224

451 mkw. Gdynia, S!XZ&-

dam, 270-212

ZASTAWA 1100, amortyzatory, tylne nowe,
sprzedam, tel. 26-49-39

3392

MIESZKANIE 67 mkw., sprzedam, 20-88·56,
11.00-19.00
1710

BIZNESMENll cudzoziem•
cy . czekają!!! Wynajmą
komfortowe . mies,kania - dol!lY - Io·
kale . 53-07-61, 53.33-93. "Hanna"38745

SPRZEDAM pawilon handlowy, lei. 24-85-8jl640

WYPOiYCZALNIA samochodów

wcenlrum Gdańska ·
Wrzeszcza pod lasem oraz obiekt murowany
zmiesńaniem i działką 0,50 ha ziemi, 20 km od
Gdańska sprzedam, lei, 57-83-95
DZIAŁKĘ booowlaną

6653

MIESZKANIE 33 m kw. Gdynia-Leszczynki, 2
pokoje, widna kuchnia, telefon, parter sprzedam, tel. 20-89-TT
1729

BIURO Prawne• Handel mieszkanram, i nienichol1lOSC1aJlli. Przymorze, Dąbrow·
szczaków 13, 53-03-56, 11.00-18.00
8649

WYP02YCZALNIA · osobowe, lawety. 25-14·
92.

WYPOiYCZALNIA VW dostaw-

DZIAŁKĘ budowlaną

STUDIO Sukcesu 'Ann' poszukuje księgowej
oo !BY na uimr,ę-zleceoie. Ołel1y 5566, BilJro
Ogloszeó, 'Zbrojownia', Gdwk, Targ~
4
556&'2

AGENCJA zatrudni panie. 51-6244

SONY -1e1efon zaut. sekr. Minotta X-370N (ZOOM). 57-88-65 po 17.00

inne dostawcze kupię, 23-

42-46

DZIAŁKĘ bud. Chełm sprzedam, !el. 32-43~

5271

11650

7007

WYP02YCZALNIA samochodów, 208-761

938

czych. 41-56-59

21-9&-2~

STOMATOLOGóW zatrudnię, 52-07-11

25-35-31

'89!)3

11~

3923

1021

TRANSITY,

DZIAŁKĘ lxJdow1aną wChwarznie (z rozpoczę
tą txitbwą), kll!)ę, !el. 2444-88 po godz.

SPÓŁKA za1rudni samodzielną księgową ze

PRODUCENT· boazeria, podłogó'M'.a, tel. 51·
99-39

15w. 357

nad ieziorem

• Sj)l?edam, 31-n-50

4Sł,;

mościami m,eszkaniami. Atrakcyjne
o:erty. Gdynia. Władysława IV 34 8!5 (róg 10·
go Lutego), 2C-36·22 (11 -17)

2598

"533

REGULACJA, gaźnik, wtrysk, 53.15.

8085

DZIAŁKĘ rekreacyjno-ogrodniczą

SERDECZNA, W(rOZLi'lliala ~ do rocz.
nego dziecka wegetartańsklego (Sopot), potrzebna, 51-0·72

zyka angielskiego) zatrudni Gama-San, Cr,żewskiego 42, Gdańsk.

om

7511

32-96

MIESZKANIE 2-pokojowe centrum Gdyni Sj)l?em1
dam, lei. 25-34-14 P? godz. 16.00

BIURO Obrotu Nierucho•

rewolwerówka, automat, frezarka. 22·

RADIOTELEFON, 52-19-10

Ramowy system naprawy nactllozi, Rumia, Ta-

trzańska 20. lel. 71-18-29, zniżka 25 %

PRĘTY,
3571

WYP02YCZALNIA samochodów, 21-14-79

LAKIERNICTWO . blacharstwo.

DU2Y oom Gdynia, sprzedam, 23-64-80, 31-0821

PW PBK ul. Slowadliego 83 zalrudnl ~
sieciowego. Tel. 41-39-n
8042

SPECJALIST' ds. Importu (wykształcenie e«ooomiczns, znajomość ję

oozieżowa,

32619

WYP02YCZALNIA Polonezow, 24-18-22

INFORMACJA motoryza.
cyjna .29-09-83
28!5

DOMY, działki, nieruchomości sprzedaż - kupno, Kancelaria Prawnicza 'Band B", 31 -10-46
do48
43562

handlowe zatrudni 30

WYP02YCZALNIA Polonezów, 29-03-59

stawcze, Gdynia, Chwaszczyńska 7, Auto M~nia.

DOMKI letniskowe, handlowe, działkowe, tel.
32·52-66 i 67 ~ 16.00 51-21-47)
VTl

osób do 30 la! z samochodem. Wyniqodzq

do działu
handlowego. Zgtoszema osobiste 30.08 - 2.09
godz.14-16, Gdylia, ul. Sędzickiego 13 •211

inłormatyka oraz energiczną osobę

AGENCJA zatrudni dziewcr,ny, 31-23-83

HAKI holownicze osobowe, do·

PRACOWNICY potzebni proti.cja, maa:iwanie
Zilbawek drewniMych, tel. 24-83·84, godz. 8.00
-1200
mo

ELBLĄG -niodą, miłą, 1~ sekr•
tarkt zatrlldni firma kanadyjska, Elbląg,

GdyNa, Sląska 35137

DO wynajęcia riJ1 bliźniaka 21omkw., na Pły
cie Radowskiej, tel. W-wa 0-~942 mo

I049

197

Mazm39

FRANCJA tanio kupisz każde auto,
gwarancja, Bl!eźno, Uczniowska 52, 43-508~~7

PRACA cllaiv,icza llil lJIIIOWtZiecffie • i;to·
dukcja biżuterii srebrnej z bursztynem. tel.
grzecz. 82-89-22

ELBLĄG ią::a! - Norrio 0lwillt! 1im1a za-

WYP02YCZALNIA Polonezów. 2:H8-08

BANK SiJZeda wiMę o wysoon standardzie ~
łożoną wK~. Elbl~ 32-47-89 w. 45 198

CHIRURG. wizyty. 31-25-26

343!5

CHIRURG, wizyty domowe. 52-58-682912
CURODENTAL Gabinety S1omatoiogiczne czynne 8.00 - 20.00 również wni••
ilziele, Gdańsk, Pańska 6, (naprzeciw Hai
Targowej), 31-69-58

DEFANT -zespół implantologii stomatokl-

gicznej, Gdynia, Syrokomli 415, tel. 22-00-26 ·
przyjmują specjaliści stomatologi (911nej i:tot&tyki - chirurgii szczękowej. Na miejscu pr.rort·
nia porcelany. 'Marina' - Hotel • Gabinet demy·
styczny· 53-20-79, wew. 1100, pon.-sob. 10.00
• 18.00. Pełny zakres usług

DENS • Prywatny Gabinet
Dentystyczny Długa 67168 Co·

dziennie 8.00 - 20.00, sobota 8.00 • 1400. Rejestracja 31-12-58

30 sierpnia 1993
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mm

ENDOKRYNOLOG • gine•
kolog Ewa Stefanowicz-Kujawa, 31-75-97
'6728

GINEKOLOGIA testy ciążowe, pora-

dy, 51-66-30

ASTAR · kursy angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego. Różne poz10my.
First Cert1ficate. Gdynia, Władysława IV/54 - 20·
50-63, Wrzeszcz, Malki Polki 3a-41-47-13

AUTOALARMY. Boxer, Silicon,

zniżki AC, 53-65-12, Gdańsk, Pias1owska 48

1451

BIAŁA limuzyna , nowa,
wynajem, 23-40-21

2592
4276

SZKARŁAT · Spetjalista urolog. Konsultacje, USG, cystoskopia, Aksamnna
1. Rejestracja codziennie 41-10-19, 14.00.
16.00

K.

45-497

LEKARZ domo,iyy wizyty specjalistów, EKG. Psychiatra 31-89-53,

2o-68·16

KARATE - szkoła Mariusza Pawłowskie
1036

PRAWO jazdy, raty, wysoki poziom

szkolenia, 43-03-89, 41-20-18

◄3568

SKABIT indywidualne kursy komputero-

LOGOPEDA, 53-91-63
3851

MASil polinezyjski, tel. 53-01·
70
32620

NODENT - stomatologia, pełen zakres
usług,

31-70-21 weVJ. 62, Kołodziejska 4, 'Czarna Sala Teatru·, godz. 9.00 • 18.00, soboty
9.00 - 14.00 Zapraszamy.
'6707

NORD-MEDICA, USG jamy
brzusznej, ginekologiczne, stawów biodrowych,
gastroskopia, kolonoskopia, EKG. Porady: kardiologa, chirurga, internist)', ortopedy. 51-05-04
lub 51-62·33. Sopot, Kościuszki 58
2078

OKULISTA Alicja Jettmar komputerowy
dobór szkieł, soczewki kontaktowe. Wrzeszcz,
W~deloty 12/13, codziennie z wyjątkiem w1orku
15.00 - 18.00, tel. 41-65-82
38267

OKULISTYCZNA Poradnia Vi•
sus - dzieci, dorośli, codziennie 10.00 •
18.00. Wrzeszcz, Uphagena 8, 4t-30-40

46209

PROFESOROWIE, specjaliści,

USG, VITAmedicine, Sopot, Sobieskiego 9, 51n -11
43590

PSYCHIATRA,31-89-53
TANIO w ciągu 2 dni wykonuje badania

i wystawia świadectwa zdrowia uprawniające do
podjęcia zatrudnienia (również kierowcom), lekarze różnych specjalności. Przychodnia Lekarska 'Senie( Wały Piastowskie 24, 1el. 38-43-02
(10.00 - 18.00)
3424

WETERYNARYJNE.wizyty domowe. 56-89·56
193'

ZEZ • naświetlania, ćwiczenia, Wrzeszcz.
Uphagena 8, 41-30-40
46209/1

ALERGOLOG, dermatolog, testy. 20-46-62

3449

BEZOPERACYJNE leczenie kamicy nerkowej,
żółciowej, prostaty, hemoroidów. Rejestracja do
lekarzy 14.00 - 18.00 (41 -11-86)
3738

BEZOPERACYJNE
nie d1oni, 39-96-54

odmładzanie,

parafinowa48586

BIOENERGOTERAPEUTKA Prot Tamara Di·
denko• stawia diagnozy, leczy nerki, mięśniaki,
guzy, torbiele, nerwicę, stresy, serce, wątrobę.
oczy, skórę, wkrzycę, astmę, impotencję, prostatę, słuch, inne. Elgaz-Land, Gdynia, Bema
33, tel. 25-03-61
~
77

DR med. Jadwiga Filipiuk · specjalista dermatolog. Przyjęcia: poniedziałki, środy 16.00 - 18.00,
dorośi, dzieci, Sopot, Kazimierza Wielkiego 416
m21 , 51-53-01

su: Novell, Unix, MS Windows, C/C++, podstawy, tel. 51-72-63
ANGIELSKI (matura, konwersacja), tel. 57-40-

3068

GABINET stomatologiczny Sopot. Rejestratja
51 -03-33, 51-33-14 (na życzenie zabiegi
wuśpieniu)
, m2
GABINET stomatologiczny, Gdynia, ul. Starowiejska 25(7. Codziennie 10.00 •
20.00, soboty 9.00- 14.00 (21-67-67)
352◄
GABINET stomatologiczny, RTG, 47-92-2~

46811

GINEKOLOG,41-19-85
1493

INTERNISTA · wizyty domowe. 53-42-59

3483

INTERNISTA · wizyty domowe. 41-31-02, 2489-87
3514

LARYNGOLOG • foniatra Danuta Paradowska.

Aparaty

słuchowe • wewnątrzu·
szne. zauszne• dobór, sprzedaż. Tel. 41· 1i ;~

LARYNGOLOG, 23-16-78

1690

LEKARZ stoma1olog, Grażyna Drywa, GdyniaWijommo, Słoneczna 7, tel. 24-32-12
35183

LEKARZ • kręgarz • bólei zawroty rjowy,
drętwienie kończyn, bóle korzonkowe, rwy, skoliozy. Tel. 41-90-63
5256

MASA2 polinezyjski, tel. 53-01·70

4293

POLIKLINIKA Salon Medy~z.ny Dr
Kreps, Gdynia, Starow1eJsk_
a
23 . Echokardiografia. USG. Gastroskopia.
Laboratorium - Morfologia na poczekaniu. Immunologia, EKG, biopsje, zabiegi chirurgiczne,
dermatologiczne, laryngologiczne. Komplekso' we badania su1ka, tarczycy. Zapraszamy 7.00 •
20.00, soboty 8.00 • 13.00. Tel. 20· t 8-11
7276
PROF. dr med. M. Trenkner • choroby naczyń.
Sopot, ul. 23 Marca 23. Rejestracja tel. 51-05-

33

9912

PSYCHOLOG Jerzy Tokaj, Gdynia, Swiętojań
sl\a5418, wtorki, piątki 15.00-18.00
7629

REHABILITACJA, fizykoterapia, masaż. 25-41•
90, 21-93-59
2552

SEKSUOLOG, 41-52-29

916

STOMATOLOGIA · prywatna przychodnia, Polanki 71, 52-07-11, protezy, wypełnienia światto
u1wardzalne
3716

TOMREX organizujewyjazdy do kliniki ginekologicznej wKaliningradzie. Tel. 52-08-33

26168

NAUKA
ANGIELSKI - laboratorium językowe,
program szkoły podstawowej i egzaminu Cambridge PET. Tel. grzecz. 57-16-14, godz. 18.00 ·
20.00
43605

DEZYNSEKCJA. Gwarancja. 5748727

DEZYNSEKCJA. Gwarancja! 51·

ANGIELSKI, 56-88-00

91-53

698

BIURO rachunkowe Oliwa, Derdowskiego 26,
52-24-38
5028

BIURO Tłumaczeń, 53-64-80

DRZWI,

775<

ANGIELSKI, 23-27-81

8171

I

DUET · kurs 'B' · rozp. 6.09. · 16.00. 41-96-20,
31-34-96

44-74

41325

DRZWI

przeciwwyważen iowe, kraty,
ogrodzenia, 32-45-57, 41-86-43

FOLIE • szyby antywłamaniowe,

przeciwsłoneczne 'Lumen", 32-27-40 do 22.00

39926

48682

FOLIE antywłamaniowe, przeciwsłoneczne.

FRANCUSKI, 22-41-56
6&40

CHŁODNICZE, 20-18-62

7096

CYKLINOWANIE, 52-79-81

48088

CYKLINOWANIE, 37-32-21

51 -60-22

6296

INFOMER • kursy komputerowe, dwustopniowe,
31-67-34
KURS prawo jazdy, wszystkie kategorie. 'Credo". 32-32-18
'6606

KURS 'B", tel. 32-98-88, 41-21-82
3665

KURSY BHP szkolenie okresowe, podstawowe
operatorów żurawi, koparek, spycharek, łado·
warek, sztaplarek, suwnic, spawania, palaczy
c.o .. przyuczające do zawodów budowlanych,
kierowców kat. "B". Ośrodek Szkolenia Oliwa.
Tel. 53-10-30
2380

2711

KURSY przygo1owawcze na akademie medyczne · fizyka, chemia, biologia, mgr inż. Urszula
Księżopolska tel. 23-86-09

FOLIE antywłamaniowe, przeciwsłoneczne.

GAZOWE, pralki, zmywarki, 51-21-76
4335

GAZOWNICZE

junkersy,

kuchenki ..., 22-31 -62

CYKLINOWANIE, 32-17-42

CYKLINOWANIE, 57-26-19

1181

GAZOWNICZE,
naprawa,
konserwacja kuchenek, junkersów, wykonuje
mistrz gazownictwa, 24-17-94

-

CYKLINOWANIE, 20-74-81
CYKLINOWANIE, 32-06-t O

48029

CYKLINOWANIE, 48-54-33

48231

CYKLINOWANIE, 32-62-10
46689

1900

43263

MALARSKIE, 39°90-82
46747
MIĘDZYNARODOWY transport.

56-69-08
48227

8622

7796

NIEMIECKI. 31-61-43

52-16-53

lodówek ,
Gwarancja.
3436

NAPRAWY i usługi stolarskie, 39-79-05
8808

NOWOŚĆ przyciemnianie szyb, folie
43603

PARKIET eksporto wy ·

gwarancja, rachunki. 47-75-31

c·

,,

'

356.3

PRALKI, lodówki, zamra•
żarki, naprawa. 24-29-18

8602

PIANINO, gijara, nauka wdomu ucznia, 51-9775
265<

PRAWO jazdy kat. B, cena 1 150 OOO, tel. 41 •
24-93. 32-41-40
8041

PRALKI, lodówki. Naprawa ·

3707

PRAWNICZE

usługi Kancelaria
Prawnicza "Lex·. Tel. 20-61 -45, 22-45-50

ROLETY antywłamanio•
we "Sohns-Pol', tel.lfax 39-92-65

SZKOŁA 'Aquafit' zaprasza · pływanie • tenis
narciars1wo, wrzesień · czerwiec, 41-96-82

ROLETY zabezpieczające, bramy
zwjane Marlux, 51 -12-51 wew. 232

7583

CYKLINOWANIE, 47-90-58

szkoleni a
2925

ZDZ Gdynia, ul. Słowackiego 53 organizuje
kursy: studium inspek1orów BHP, księgowości,
bankowości , komputerowe, sekretarek, pilota
wycieczek zagranicznych, kucharz-kelner,
palacz c.o., SEP, uprawnienia gazowe,
introligator, inne na zlecenie. Tel. 20-92-03 ,
222
ZDZ Gdynia organizuje kursy indywidualne
do zawodu, przygotowujące do
egzaminów. Tel. 20-92-03

przyuczające

2225

2801

'6748

41481

436'J4

CYKLINOWANIE, 26-46-78
6537

CYKLINOWANIE, 20-94-35

USŁUGI

SPEDKON transport, spedytja. 213.292

1645

ALARMY • Satel • autoryzacja,
gwarancja. 56-33-74, 53-12-71w. 46
32◄()

7065

ALARMY,

domofony,
elektroinstalatorstwo. Elsim. 39-43-75
48061
43412

48067

ul. Kochanowskiego 57, pon.-pt. 10-17

10

TELENEPTUN -\rajowe, zachodnioeuropejskie, 57-04-71

4424

TELESERWIS • video, dojazd
bezpłatny,

25-21-97

TELEWIZYJNE

zachodnie, 47-23·

95

48711

TELEWIZYJNE · Jowisz, Neptun,

ANTENY,41-89-97

TELEWIZYJNE,21-88-36

2

526
7414

CZVSZCZENIE dywanów, lapicerl<L 32·1\~

5

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki. 41-32;~
CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki (samochodowej), 20-42·88
44609

C2YSZCZENIEdywanów, lapicerki (samochodowej), 24-81-87, 56-51-71
6238

C2YSZCZENIEdywanów, 56-88·53

551 1

CZVSZCZENIEdywanów, 1apicerki (samochodowej), 21-99-33
6292

CZVSZCZENIE dywanów, 20-12-66
;rn

{samoc~o-

dowei), 21-07-33, 20-19-75
DEKARSKO-malarskie, 39-05-16

DOMOFONY, 43-22-20

ELEKTROINSTALACYJNE, 52-48-01
ELEKTROINSTALACYJNE, 41 -14-41

52◄9

7256

434-09
2564

3339
39927

ATESTOWANE zamki, drzwi,
tapicerka, drzwi harmonijkowe, 41 -45-92,
Polttechniczna9
48753

AUTO-ALARM - Cerber. 32-48·
3'02

Gdynia, Wielkopolska 154, tel. 22-48-97, 24-28·
56

46459

VIDEOF!LMOWANIE, 56-53-95
VIDEOFILMOWANIE, 56-85-19

676

7528

33487

96

2ALUZJE ~onowe, poziome, 31-46-40

PRALKI zachodnie, krajowe, naprawa, 20-4~-~9

2ALUZJE pionowe, poziome, 71-05-05

PRALKI automatyczne, naprawa, tel. 24·34i~

ZALUZJE tanio. 23•57-86

PRALKI. naprawa, 23-74-27, 22-29-38

2ALUZJEpoziome, ~onowe, 52-73-82

1:1389

'6452

PRALKI, 56-15-15

·1Jcuzię~ ~o~lJOz18ni.'2fi4-f4

PRALKI, 32-80-10

2W1R przywiozę. 56-63-12
256

ŻWIR przywiozę. 48-54-76
ŻWIR przywiozę, 22-22-66
7229

5628

I MATRYMONIALNE

5629

PREZENTER· wesela, 56-51-36

5082

PROJEKTY budowlane "LOT-A". Architektura. Konstrukcja, 51-55-88

8126

BIURO'Ewa', Gdańsk · 6, sl\rytka 237, 57-6242

18137

PRZEPROWADZKI· transport. 32-51-31

48232
3444

LIDO • 24-83-83 • zaprasza samotnych · t 1
września wieczorek (Gdynia)

PRZEPROWADZKI, 56-40-68
26162

4558

PRZEPROWADZKI, transport, 57-93-45, 53-70-

OFERTY matrymonialne• "Sandra'. 22-24-~

76

58

38223

PRZEPROWADZKI, transport, 57-12-68; 57-28·
15
46810

REMONTY kompleksowe prace renowacyjne,
malowanie, tapetowanie, kafelki, 47-99-35
0100

31-70-21 wew. 225 • Lombard k. Zbrojowni

3241

47686

ASTROLOG . Wróżenie· Tarot. 51-40·

6080

51
2073

LOMBARD samochodowy

7707

62337
5644
B671

-RTV · złoto, 20-39-24, Gdynia, I Armii WP 15
,

◄1 334

mochody, komis techniczny. Sopot, Podjazd 7,
tel. 51-71-18

3864

3441

LOMBARD . pożyczki, komis. Pod
samochody - niskoprocentowe po-

2399

TANI transport. 23-60-32

życzki. Gdynia, Morska 171 , 23-10-54

3032

ms

TANI transport. 23-86-71

Gdynia, Słupecka 21, (od Warszawskiej) 20-62·
40, Gdańsk, 32·29-04
7621

ALARMY inżynier elektronik, 31 -74-79
ALARMY, 71-08-31

5<90

6656

ANTENY - naprawa. 32-04-65

TANIE żaluzje • producent. 51-80-99, 81-37il2,

53-04-68

HYDRAULICZNO-gazowe. Gibowski. 41-89;~~

TAPETOWANIE, malowanie, 71-84-06

LOMBARD • pożyczki pieniężne vis-a-

HYDRAULICZNO-gazowe, 32-66-40

Gdańsk-Przymorze,

7694

vis dworca Wrzeszcz. 41-24-32

TAPICERSKIE, 56-38-n

8061

KAFELKOWANIE, 53-44-85
KAFELKOWANIE, hydraulila. 56-15-78

'8335

KAFELKOWANIE, 24-08-61
KAFELKOWANIE, 32-56-32

◄6682

KAFELKOWANIE, 71-33-55

48756

ANTENY, 23-73-38

2555

TELEWł2YJNE radzieckie, polskie, przestraja-

313'

LOMBARD · pożyczki pod zastaw,Waty
Piastowskie 1 (zieleniak), pok. 107, I piętro.
374-234, 374.534

13398

TELEWIZYJNE Sony inne · video. 3237-30, 23-51-04

B69

LOMBARD. Pozyczki pod zastaw Sopot, Haffnera 24/1, 51-47-12

3446

8055

KAMAZ wywro1ka, 51-87-59

stawpod samochody, RTV, Sopot, Sikorskiego
7, 51-16-88

38242

nie, 41-20-10, 41-17-95

7S26

TELEWIZYJNE Colormat,
tun.32-37'30. 23-51-04

Nep344611

6528

TELEWl2YJNE- dojazd bez~atny, 52-44~

5241

TELEWl2YJNE, 32-81-69

KASY, wagi elektroniczne • sprzedaż, naprawa, konserwacja. 32-51-68
15'6

38861

TELEWIZYJNE, 20-21-52
6'62

2391

LOMBARD . txyskawiczne pożyczki, za-

TELESERWIS • wideo, 25-21-97

2392

47667

ul. Kołobrzeska 39 F. Tel.
3251

38201

HYDRAULICZNO-gazowe, miedzianei tradyc~ne, tel. 39-01 -35

3470

ANTENY satelitarne, zbiorcze • indywidualne,
43-13-85

77

HYDRAULICZNO • gazowe, elektryczne. 72-62·
64
7428

i

ANTENY napaniej. 31-81-49

®

LOMBARD · samochody, RTV, złoto.

'647B

3562

ŻALUZJE produkcja Urbaniak 95 tys.

3069

LOMBARD - pożyczki pod zastaw, sa-

STUDNIE głębinowe, tel.lfax 51-53-51 · krótkie
1erminy, szybkie i taniewykonawstwo.
SZKLENIE okien, wystaw. 56-63-12

-I

RÓŻNE

REMONTY, modernizacje biur, sklepów, mieszkań. 56-56-12po 16.00

5<94

~

trum, wysoki standard 17 • 23 wrześ nia , ·
Wiedeń •Praga, Bratysława 25 •30 września 2,7 mln, 31-44-81, 21-99-11, Elbląg 32-79·
60
3768

USA, Kanada, wycieczki indywidualne, grupowe, wizy, Ventus, Gdańsk, Grunwaldzka 116,41-62-41
2800

~J~a

YOU TOO Monte Cassino 51 , Przewozy
międzynarodowe. Wycieczki. 5t-33-88

1595

NAJTAŃSZY lombard • pożyczki pod
samochody, RTV, złoto, inne, 31-62-08
7'26
48

VIDEO-RONDO • Wypoży.
czalnia kaset video ,
dzierżawa.z W.lffliana, 20·
32·86, 20-~8-87
6476

ATRAKCYJNEwycieczki Wyspy Kanaryjskie,
Cypr, Izrael, Włochy. ''Hohdays'. 41-27-61
586

STU ''Maciek' . Przejazdy · Niemcy. 47-98~~~

CONSORH RAVEL Gdańsk, Heweliusza 11,
31-36-36 wew. 410. Przedłuże nie
lata · tanie wczasy · Krym - Morze Czarne.
Bilety autokarowe, lo1nicze
5458

LEGOLAND • ostatnia szansa w tym roku,
Harctur, 31-13-29
2815

LEOTOUR, 72-21-66, Jurmała ,
Swiettogorsk, Petersburg, Wilr.o.
MAXITOUR • Przewozy • Marsylia, Nicea,
Lyon. Paryż, Londyn. Codziennie Hamburg,
Kolonia, Rzym. Wczasy. 41·21·82
3664

MIKROBUS do Kolonii · wolnych 7 miejsc.
Wyjazd1.09.93, tel. 53.59.97

'BALT-TUR" - przewozy mikrobusami i autoousami • Europa. Do Niemiec • zniżka 100 OOO.
Wizy: Kanada, Hiszpania, USA. inne. Wczasy
odchudzające wJastrzębiej Górze. Turystyka
kra;owa wg indywidualnych życzeń Klienta. Turystyka zagraniczna • nowa• bogataofertaobejmująca cały świat. Ubezpieczenia osobiste i komunikacyjne. Wynajem mikrobusów. Sopot, ul.
Kościuszki 12, tel. 51-64-44, 51-75-14, fax 5179-37

ATRAKCYJNE wczasyw Bieszcza-

Najtańsze

8958

MORSKA Agencja Turystyczna, 31-87-11.
Wczasy, wycieczki, przejazdy, 31-48-1 1, wew.
232
3671

NAJWIĘKSZY

wybór ofert, zagraniczne kursy
językowe i wczasy studenckie, ubezpisczenia,
bilety autokarowe Gdańsk - Londyn, 52-32·5J
57
PRZEJAZDY, wycieczki Londyn, Paryż.
"Holidays·. 41-27-61
584

SAMIDE, 22-1 3-47. Przewozy rodzin
marynarzy. WynaIemmikrobusów.
46252

TYDZIEŃ who1elach Wioch i Hiszparii już za2

miliony· 'Auto· Europa·. 52-32-51

256

R926

BERLIN • Hamburg · Bus, po-

niedziałek, środa, piątek,

Globex, 20-07-27, 20·

WIZYHiszpania, Kanada, Grecja, Niemcy (do
pracy). 'Holidays'. 41-27-61
•

37-06

5B5

2654
,,.
BERLIN •Po/nord• Tour. 31-62·31 wew.
~9

Przejazdy autokarowe· Niemcy,
31-55-25, Brama Wyżyn n a (siedziba
PTTK), Biuro Brokerów. 31-28-61/407 (siedziba NOT), Panda • Tczew,
069/31-46-60
2652

Niemcy. Wycieczki, hotele - Paryż, ubezpieczenia, wynajem mikrobusów
2653

GRECJA, Cypr. wyspy greckie. Wypoczynek, wycieczki, przejazdy autokarowe.
Gwarancia wiz. Greckie Biuro Podróży ' Barkost", pl. Kaszubski 9, 20-07-27, 20-37-06
3652
HAMBURG • Bremen Ko•
lonia 2 x w tygodniu kom•
fortow_ymi autokara mi
z Mak-Tourist, tel. 31-36·
30
3667
HIGH-SOC I ETY · Elżbietańska

10/11, 31-51-11, mikrobus· Kóln · codziennie.
Przewozy międzynarodowe. Wczasy. Wycieczki.

WOLNY gdynianin lat 39, szczupły , wysoki,
R-929
młodo wyglądający, zadbany, zaradny, dobrze
I
NTEX
•
bilety
lotnicze,
wycieczki, przewosy1Uowany • pozna panią może być z małym
zy, Sopot, Monte Cassino, 51-53·65
dzieckiem, do lat 35, zdjęcie mile widziane.
3666
Oferty 6673, Biuro Ogłoszeń 'Labox·, 81-368.
ISABEL • supertanie przewozy Gdańsk•
Gdynia, Świętojańska 5
6673
Hamburg, posttek, napoje, ubezpieczenie w cenie biletu, 4t-98-89
38747

46212

HYDRAULICZNE, 51-96-38

I

25-letnia s1udentka wrażliwa (170), 60 kg, niezależna poszukujepartnera o wysokiej kulturze.
Koniecznie wyższe wykształcenie. Oferty 8126,
Gdańsk, Targ Drzewny 12/t 4

6536

7102

TURYSTYKA
I PODRÓŻE

EURO-TOUR Sopot, Helska 11 , ~166-60. Przewozy międzynarodowe: Paryz ·
Lille. Belgia, Lyon • Szwajcaria (nagrody),

3797

PRALKI, 41-67-94

3123

TURYSTA zaprasza: - Paryż - cen-

WYNAJEM mikrobusu, 23-10-19
6324

48012

PRALKI, 32-28-48

47799

WYKONAMszkielety abażurów i inne prace na
zgrzewarcedo metali, 51-77-36

EST.

2ALUZJE, 32-18-49

48790

SCHODY drewniane, różne, 52-59-49

2447

18
2548

3632

48449

WRÓŻKA Stefania przez pryzmat mądrej filozofii kart Tarota urealni przyszłość, podpowieteraźniejszość. 51-81-88

5488

ZALUZJE, 24-35-66
2351

RTV, video. 56-33-74, 53-12-71w. 46

2485

przewozy cudzym samochodem, autokarami,
mikrobusami, 374-406, 374-664

4221

301

48255

HYDRAULICZNE· przepychaniekanalizacji, tel.
39-97-27

W dniu 12.08.1993 r. została zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym wGdańsl\u firma Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Spółka z o.o.
podnr RHB 8959

AUTOCENTRALA

'6986

1459

czwartki, piątki. Przewozy międzynarodowe.
Wynajem mikrobusów. 20-93-84

76

6602

5487

ZALUZJEpionowe, poziome, przeciwwłamanio
we, rolety, drzwi suwane, harmonijkowe Domżal, 57-16-78, 41-83-25

PRALKI, 32-55-21

TRAPER expressowo Frankfurt, StLngart,

21-98-01

dach, przewozy do Niemiec 'Dempoltu(, Grunwaldzka 82, 41-52-29

2ALUZJE poziome, pionowe, 31-66-66

PRALKI, 56-22-47

43200

2229

7TTI

500

7162

96

48609

SZUKAM kontaktu z warsZ1atemwyrobówartystycznych ze srebra • tylko srebro stołowe. Wiadomość: 22-27-63po 18.00

2579

PRALKI, 26-46-78

GAZOWE, 53-71-22

PR2YJMĘ wspólnika. duże kontrakty eksportowe. lei. 32-47-55, po godz.19.00

R-32
1456

7

43651

7397

HYDRAULICZNE, 31 -34-38

1455

7665

PRALKI, 56-86-72

GAZOWE, 32-28-30

HYDRAULICZNE· gazowe, 23-49·36

murarski, 81-28-82

2ALLUX. Zaluzje poziome, pionowe. Rolet)'. Bezterminowa gwarancja. 31 -27-84w

PLISOWANIE17OOO,- za spódn~kę, 0-42 14·
14-14

3574

FIRMA zduńska z tradycjami od 1935 r. wykonuje kominki, piece-22-21-16

GAZOWNICZE, 32-10-14

2918 "'

PLANDEKI wszelkich typów, markizy "Animax',
32-35-89, 41-05-06

•

4323

WYKONUJĘ ogrodzenia, bramy, furtki, kraty
itp., tel. 24-20-75
ZAKł:AD

Paryż + Zamki, • Lourdes tiedyny organizator
wTrójmieście). 'Alflad1usz", 41-73-68, 41-40-02
wew. 43

Szwajcaria, Wały Jagiellońskie • 31-34-78.

J450

741 9

3873

SUPEROKAZJA . Rzym+ Capn, ·

PREZENTER- wesela, zabawy. 41-97-08

WIDEOFILMOWANIE, 32-40-13

7336

46

WŁOCHY • obozy • wycieCZKi · Paryż,

45370

2558

SKIFF przewozy Europa, 31-95-31, 31-23-

do 2 lat oprocen1owanie bankowe.
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 76/78, pok. 411. Tel.
41-12-31w.24
,mg

WIDEOFILMOWANIE, 41-74-54

PRALKI, 23-34-82

FIRMA Parkietus · 51-26-04 układa
parkiet (własny, powierzony). Rachunki. Gwarancja. Najtaniej
3445

me

POŻYCZKI

1641

644

PARKIECIARSKIE, 22-41-29

HYDRAULICZNE, 25-26-46, 25-25-04

ŻALUZJE - producent Hanles

VIDEOFILMOWANIE, 52-33-80

7676

5758

s1olarzy dla indywiduainych wyrobów na eksport (okna, drzwi, boazerie, meblościanki itp.) o wysokiej jakości • niektóre zmontażem w Niemczech. Wiador,cść: 22-27-63 po
18.00

39937

PARKIECIARSKIE, 32-19-56

WKŁADY kominowe , stal kwasoodporna do pieców olejowych i gazowych,
~roby i usługi blachars\wo-de•
karstwo. GwarancJa,32-42-40

ŻALUZJE pionowe, rolety, markizy, parasole, drzwi harmonijkowe, produkcja, montaż,
Gdańsk, Rajska 1, 31-31-23

VIDEOFILMOWANIE!!! Fotoreportaże. Limuzyna, 47-67-64

OGÓLNOBUDOWLANE, 71-37-95

HYDRAULICZNE, 71-31-27

mo

VIDEOFILMOWANIEprofesjonalne. 51-14~

ODNAWIANIE wanien, 41-89-55

78-18, u~i.

4002

POSZUKUJĘ świadków wypadku drogowego
z dnia 16.07.93. skrzyżowanie Woisl\a Polskie·
go z Grunwaldzką wGdańsku -Wrzeszczu• kolizja NissanazAwią, lei. 81-29-45 po 19.0~
3580

7687

PRALKI, naprawa 23-44-48, 20-19-75

DRZWI atestowane zniżka PZU
15%, 21-18-88

LOMBARD RTV, 21·98-01

UDZIELĘ pożyczki,

2840

2750

HYDRAULICZNE, 25-37-82

71
USŁUGI hydrauliczne, 71 -37-72

NAPRAWA lodówek, zamrażarek1 22-10-29. 2001 -68, 31-74-97 NajtanieJ.

◄6801

DRZWI dodatkowe, harmonijkowe. 57-32-1 ~

ŻALUZJE pionowe producent,

stolars~e meble · boazeria, tel. 23-786672

PRALKI, 48-51-79

DRZWI dodatkowe, antywłamanio•
we, tapicerka, kraty, bramy, ogrodzenia,
23-26-86, 22-27-97

52-37-36

USŁUGI

'Hallo', 41-

7B08

3351

7719

OSAKRYL 85, tanio, 20-28-22

2789

tu. tel. 41-16-72

506

43513

PRZEWOZY • Koln

8161

UKł:ADANIE, cyklinowanie, lakierowanieparkie-

MONTAZ boazerii, parkietu, podłóg, ocieplanie
poddaszy. 25-27-91

2543

HYDRAULICZNE, 31·84·02

51-47-54
7717

32623

VIDEOFILMOWANIE -23-72-59

• B695

5632

parkietu, 31-51 -27

UKł:ADANIE parkietu,

MALOWANIE, tynkowanie, 53-32-52

STOLARSKIE, 47-85-23

3525

UKł:ADANIE

PARKIECIARSKIE, 23-58-17

93

• CZYSZCZEN1tayw;nó;, tapice~i

TRANSPORTEURO· 32-98-21

5535

11936

SITODRUK, 51-34-47

3511

TRANSPORT, 39-05-1 1Star +przyczepa.

MALOWANIE, tapetowanie, 41-68-16

HYDRAULICZNE, 23-70-61

TRANSPORTOWE · 51 -72-37

6165

MALOWANIE, 1apetowanie, szpachlowanie, 51·
94-42

48410
38862

A-1296

ANTENY . 51-40-47

94, 52-43-11

STEMPLE - szybko, solidnie. Pruszcz,

TELEWIZYJNE, 23-52-42

ABLOY • atestowa ne
zamki fińskie. Wrzeszcz,
Manhattan, ~awilon 29,
tel. 20-24•76 , montaż,
serwis

ANTENY, 32-91 -31

3398

TRANSPORT, 22·43-97

MALOWANIE, tapetowanie, struktura, remonty
mieszkań, biur, sklepów, lei. 25-18-30

MASZVNOPłSANIE kompu1erowe. 52-42-~

LOKATY - pożyczki. 20-57-29

POSZUKUJĘ

TRANSPORT,48-53-61

48028
44819

8070

Helios• dojazd bezpłatny, 31 -88-63, 41-01 -~

ANTENY, 22-45-05

4487◄

7601

2485

ANTENY,52-30-30

◄6752

MALOWANIE, elewacji i tapetowanie, tel. 2367-19

ODNAWIANIEwanien Elbląg, tel. 34-74-21

CYKLINOWANIE, 23-40-20

DOMOFONY, 25-55-10

PRALKI, 56-61-11

6538

4110

315<

PRALKI· naprawa. 41-50-86

PRZEDSZKOLE Euroschool dwujęzyczne. 2045-80
7056

SZKOŁA Tańca "Grażyna' zaprasza, 41-59Jg.

48576

CYKLINOWANIE, 32-14-97

DE2YNSEKCJA, deratyzacja, 22-1 4-00

REMONTY przebudowy,
39-90-82

42479

CYKLINOWANIE, 53-94-68

DOMOWE przedszkole, 56-01-70

6606

TRANSPORT, 57-70-96

7269

6543

PRYWATNA S zkoła Muzyczna z pionem
ogólnokształcącym · doda1kowy nabór do klas I·
V. oraz do grup przygotowawczych od 5 lal i
młodzież, 53-39-80
5040

•

48J07

936

sprzedaż, 22-05·06, 22-42-23

PRAWO jazdy "Optima' • rozpoczęcie kursu
Chylonia • 2.09.93, 17.00, Obłuże · 3.09.93,
17.00, 23-12-27, 25-19-32, 71-24·56
7638

ANTENY gwarancja, 20-84-89

TRANSPORT, 48-51-83

4062

CYKLINOWANIE, 53-63-85

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-53·9~

zamrażarek.

8088

ANTENY · 52-29-71 •

1942

NAGROBKI. 32-06-10

CYKLINOWANIE, 32-76-01

NAPRAWA

2488

PŁYTY gipsowo-kartono•
we montaż, sprzedaż "Eko-Bud •
Gips", 32-67-66

NAUKA angielskiego · dzieci, 51-53-77

ANTENY · 31-36-64

MALOWANIE, tapetowanie. 51-04-73

TRANSPORT· przeprowadzki, 23-84-59

6487

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki. 56-85-1~

roczna gwarancja, najwyższa jakość usługi. Tel.
57-06-69
, 7238

MATEMATYKA, 57-4 t-46

ALARMY, 37-06-89

38990
2029

MUROWANIE-tynkowanie, Jerzy Hennig, Mrtoszewo, pacz. Strzepcz84-222

MIKROBUSY porty Europy, 213-292

PARKIET eksporto wy -

48742

4239

CYKLINOWANIE, 23-n-06

57-22-86

41-97-08,

TRANSPORT· Fordtranzyt. 48-51-83

MAI.OWANIEmebli, 43-47-84

7518

Piwna 19121. Tel. 31-60-48

47299

MATEMATYKA, 22-04-49

CYKLINOWANIE, 53-1 4-09

41B20

KOMFORTOWE drzwi składane.

antywłamaniowe, 56-51-71

KURSY: księgowych, sekretarek, maszynopisania. kasjerów walu1owych, obsługi komputerów.
ODDK 41.12-31 w. 34, 68

ALARMY, 27-07-92

3765

PRZEWOZY Rzym, Turyn,

Wenetja, Bolonia, Florencja, Mediolan, Genua,
Werona, Ventus Gdańsk, Grunwaldzka 116, 4162-41

46807

APARATURĘ dyskofekową wstawię,

4362311

4031

7182

3358

ABSOLUTNA nowośćl Olej rzepakowy ttoczony
na zimno, nie rafinowany, najniższej jakości
z czystych ekologicznie pól Pomorza, poleca
biuro handlowe Andrzej Na1ural Oil Company,
Słupsk, telJfax 25601

TRANSPORTtanio, 52-18-42

46762

CYKLINOWANIE, 41-73-23

38750

8162
4687&'I

◄7622

3599

7222

KURSY: murarz, hydraulik, malarz, elektromonter, mechanik, blacharz, lakiernik, ślusarz maszynowy, złotnik, krawiec, kwalifikacyjny, kroju
i szycia dla potrzeb własnych, SEP, spawanie
gazowe, elektryczne, podstawy księgowości,
komputerowy. Organizuje: ZDZ Wrzeszcz, Miszewskiego 12, tel. 41·00-76w. 22

C

LABOR • cyklinowanie, 41-27-03

MALOWANIE, tapetowanie. 20-92-47

23-57-86

2576

4509

WRÓŻBY . "Luna'. 22-12-70

TRANSPORT t,5 t, 51-01-49

48088

48142

GITARA, 23-52-72

komputerowe, c-btt, 31-42-81

TRANSPORT 1,5t, 21-81-97

KRATY, zabudowy balkonu, 48-76-55

48286

2707

7802

SZVBKIE, sku1eczne

4285

LODóWKI, 32-51-19

483'7

S601

DOMOWE przedszkole, również zerówka, 2117-25, 20-68-92

NIEMIECKI, 32-99-86

TRANSPORT 1Ot, 51-44-69

7479

7649

CHŁODNICZE, 23-36-50

J482

DRZWI dodatkowe, tapicerki, zamki, 56-

8105

KURSY komputerowe. 26·38-35, 26·33·30

KRATY, bramy, ogrodzenia, 21-83-19

2251

zakładam, 25-21-92

CYKLINOWANIE, 56-01-95

żaluzje, 51 -95-11

R-1 320

TRANSPORT 1,5 t, 31-04-00

7144

ANGIELSKI, matematyłla, fizyka, 21-16-60

ANGLISTA -korepet)'tje, 43-46-87 w. 20

17

TRANSPORT 18 t • naczepa 11 m. Stocznia
2ulawy Piaskowiec k/Ostaszewa. Tel. 0-507
1166 Fax 0-507 1188, Tlx 057504
5473

47663

CYKLINOWANIE, 53-09-40

DRZWI, żaluzje, 56-85-40

8804

8056

BIURO Rachunkowe "Debet', 52-41-00

4110

ANGIELSKI, 56-12-61

47671

WYJAZDOWA Pomoc Lekarska, EKG całodo
bowo, 57-63-25, 56-27-40

DEZYNSEKCJA. dera1yzacja. 51·

87-59

8072

38294

MEDIN lekarze specjaliści, rok założenia 1988.
Bezoperac~ne leczenie kamicy żółciowej, nerkowej, prostaty. lapisy: 51-05-04

~------ ---385 8--,

BOAZERIE
48151

KOSZTORYSOWANIE, 53-n-so

BIURO Tłumaczeń 'Babel', Sopot, Ks. Pomor- - KRATY odz . d · f kt VAT
skich9, 10-16,51-43-72
, ogr enia, rzwI- aury
, 57·20·

86-02

15

GINEKOLOG Micha! Mędraś, Przychodnia Morena, Jaśkowa Dolina 105, w1orki, środy, pią1ki
17.00 -1800

8043

3◄39

679

80

2018

GABINET stomatologiczny. Oksywie, Biała 2.
25-11-13

CHŁODNICZE, 51-70-91; po 14.00
51-47-09

3382

48682

ENDOKRYNOLOG · Aldona Foerster. 24-41-92

2965

DEZYNSEKCJA. 53-13-05

SOFT-TRONIK . szkolenie z zakre-

5484
25897

BIURO rachunkowe - księga przychodów i
rozliczenia VAT.32-56-67

we, 21-98-76

◄569

43422/t

2594

go, 48-55-14

BIA!:.ORUSIE, tel. 41-39-n

KOMFORTOWY 4-gwiazd•
kowy autokar Mercedet cz!larJki · niedziela• Hamburg, Bremen, . Ol1v1a • 3113-24, 20-73-62, 41-12-31 wew. 63

2662

WYNAJEMautokarów kraj, 81-10·30
4440

[

TOWARZYSKIE

A BI NGO

całodobowa agencja

towarzyska, 57 •10-98

38874

AGENCJA Gejsza· 57-87-38

4209

AGENCJA Pussycat,57-82-99
48725

ANIOŁKI

Charliego czekają 56

49-30
46602

ATENA całodobowa. 32-1 1-20
48039

CAŁODOBOWA agencja· 31-45-24
4203

EDEN · 23-40-85
2718

EDERA.39-46-95
5497

EWA.56-37-02
38877

FOKUS

51-62-44
43415

INTERMAX • 22-49-51
6147

ROZI · Agencjacałodobowa, 41-10-60
5470

SAR ITTA.24-08-43

MUFLON. Agencja Turystyczna poleca:

TOP Service zaprasza, 56-98-96

przejazdy międzynarodowe, turystykę zagraniczną • Włochy, Francja, Szwajcaria, Sankt Petersburg, Jurmała, Palanga, Slowaąa, Czechy,
1urystyka kraIowa wg indywidualnych życzeń
Klienta. tel. 53-14-12, 51-40-05
4960

NEPTUN Gdańsk, Powstańców Warszawskich 3, 32-34-22, koncesjonowane przewozy doNiemiec.
2660

NORD Gdynia, Jana z Kolna 4, 20-14-05,
20-66-66, Ekspozytura NOT, Rajska 6, pok.
205, 31-28-61 wewn. 205. Konceajonowane linie Niemcy, Belgia, Holandia, Paryż, Londyn.
Komfortowe autokary. Atrakcyjne pobyty wypoczynkowe. wycieczki Włochy, Francja, Londyn.
Wczasy Kaszuby, góry.
2655
OLIVIA •autokarami do Niemiec codziennie. Wczasy, kolonie. Wycieczki • Paryż, Londyn, Hiszpania, Majorka, Indie, Sn Lanka, 31·
79-14, 31-40-01, 20-73-62, 41 -1 2-31 wew. 63.
Zapraszamy.
2663

33870

A WENUS -31-65-48

KONTYNENTY -Anglia· kursy języ
kowe, - ~ cieczki: Paryż - Eurodisne•
yland •wczasy, 374-406, 374-664
R-928

43561

A MESSALINA -39-47-06

SAMBA · 23-32-20
3512

2437

43425

DANA. ZapraszaPanów, 53-06-48
5<72

DANKA szuka "sponsora", 1el. 57-05-23
48535

GAY Club ' Gogoland" zaprasza Sopot,
Powstańców Warszawy 85
2036

JANETzaprasza, 21-64-74
38866

KLUB Parad s zaprasza 20.00 - 6.00, Sopot,
2eromskiego 6· 51-49-60
1046

NIEWOLNICAIsaura zaprasza. 53-70-29
466021

RENOMOWANY Towarzyski Klub 'Manuel:a·
zaprasza, 24-35-48
6542

SANDRA, 22-24-61
2675

WNUCZKI Celiny zapraszają. 56-15-97

~
46602

ORLI • Najtańsze bilety lotnicze, przejazdy
autobusowe, wczasy, wycieczki. Tel. 51-72~~

6

PANDA. Przewozy: Niemcy, Anglia, Fran-

cja, Włochy. Wizy. Tczew(0-69) 31-46-60

2809

PODRÓŻNIK . NajtameI koncesIonowana linia: L0beck, Hamburg, Bremen · wtooo,
piątki zniżki. Przewozy międzynarodowe. Wynaiem autokarów. Paryż + Disneyland. Cena promoc~na, Gdańsk, Grobla li, 31-62-97
3651

TRANSPORT
PRZESYŁKI eks1>resowe 1
przewozy ładunków "VAN", Gdańsk
Letnica, Sucha 31, 43-23-06. Warszawa 38-9214 wew. 204. Najtańszy transport na limach
standardowych: Warszawa, Gdańsk, Elbląg.
Białystok, Poznań, Szczecin. Łódź, Bydgoszcz,
Toruń, Częstochowa, Kraków
4073

GDAŃSK~SOPOT

Str.12

O

d l września wprowadzone zostaną zmiany w kursowani u linii tramwa jowych nr 2, 6, 8, 13. Wynikać
one będą z rozpoczęcia prac remontowych torowiska na skrzyżowaniu Okopowa · Annii Krajowej.
Pierwszy etap prac potrwa od
I do 6 września. W tym czasie

Przedszkole do ilob ka?

Je sz cz e ie de n ok

TEATRY

KIN A

GDAŃSK, Wybrzeże - przerwa
urlopowa do 26 września I993 r.

GDAŃSK, Neptun, Hot Shots 2,

USA, od 12 I., godz. 12, 14, 16,
18; Uprowadzenie Agaty, poi.,
od 151., godz. IO i 20
Helikon, Homo Faber, niem/fr,
godz. 18; Skaza, ang/fr, od 181.,
GDAŃSK, Poczty i Telekomu- godz. 16 i 20
nikacji, wg. 10-16
Kameralne, Forteca, USA, od
Muzeum Archeologiczne, ul. 15 I., godz. 16 i 20; UprowadzeMariacka 25/26 - wystaw a nie Agaty, poi., od 15 I., godz. 18
,.Zbiory afrykańskie Muzeum Et- Żak, Fala, poi., godz. 17.30; Ze
nograficznego w Oliwie"
śmiercią jej do twarzy, USA, od
151.,godz. 19
statek„B",
Żuraw, Budynek
muzeum „Soldek" oraz Mu- NOWY PORT, Nord, Kolumb
zeum na Ołowiance - codzien- Odkrywca, USA, od 12 I., godz.
16 i 18; Za kamerą (komedia),
nie, godz. 10-19
od 151., godz. 20
USA,
Wartownia nr I na WesterplatCzłowiek z ... , pol. od 15
Znicz,
ie
codzienn
9-16,
te godz.
16 i 18; Książę przypły
godz.
I.,
Oliwa, (ul. Bytowska la) - Za- wów, USA, od 151.,godz.20
bytkowa Kuźnia Wodna nad Bajka, Strzelając śmiechem,
Potokiem Oliwskim, wg. 10-15
USA,od 151., godz. 16, 18; SkaWładysławowo, Hallerówka, ul.
za, ang/fr, od I 81., godz. 20
Mor~ka 6 - ,,Ciągnie nas nad mo- Zawisza, Klejnot Nilu, USA, od
rze". pon.-piąt. godz. 9-15; sobo- 15 I., godz. 15.45; 1492. Wypraty 9-12
wa do raju, USA, od 15 I., godz.
Muzeum Narodowe w Gdań 17.30; Mężowie i żony, USA, od
sku, Gdańsk, ul. Toruńska l - 181., godz. 20
wystawy działu sztuki dawnej SOPOT, Bałtyk, Hot Shots 2,
czynne - śr, czw, piątki godz. 9- USA, od 12 I., godz. 16, 18, 20;
15; wtorki godz. 11-17; soboty Zapach kobiety, USA, od 15 I.,
11-17, niedz. 9-16
godz. 21.45
Muzeum Narodowe w Gdań Polonia, Zabójc za broń III,
sku • Oddział Sztuki Współcze USA, od 15 I., godz. 15.30.
snej w Oliwie • Pałac Opatów: 17.45. 20
niedz., śr. ll-17; wt. czw. pt. IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru
10-16, pon. nieczynne

na sw o · eh m ie is ca h
do obu instytucji z roku na rok
przyby wa . Rodzic e boją się
także, że dzieci w wieku przedszkolny m będą przeszkadzały
młodszym. Wicepr ezydent Sopotu, Alina Kowalewska-Wołowska decyzję tłumaczy faktem, iż w planach zagospo darowania miasta od wielu lat budynek przy ul. Chrobr ego jest
przeznaczony na pensjonat. Po
przenie sieniu przedsz kola po■Ił llo9oclnołcl.
sesja zostani e wystaw iona do
Sopotu
o
Dzieci z dolneg
przetargu. Pani wicepre zydent
muszą chodzić do przedsz kola
bardzo daleko . N iestety, żło powołuje się także na szwedzki
bek, do którego ma być prze- model nauczan ia początkowe
niesiona ta placówka jest w ta- go, w którym dziecko w tej sakiej samej odległości. Poza mej instytucji przebywa niemal
tym zmniejszy się znacznie po- od urodzenia do początków nawierzchnia użytkowa , a podań uki w szkole.

GDAŃSK, ul. Kartuska l 14

WRZESZCZ, aleja Zwycięstwa
35 (,.Kaszubska")
GDAŃSK- PRZYMORZE, ul.
Opolska 3
SOPOT, al. Niepodległości 861

O STR E

DYŻ URY
Chirurgia, Interna oraz Okulistyka Szpitala Miejskiego Gdańsk
Zaspa, ul. Jana Pawia ll nr 50

Zespoły wyjazdowe zostają
przenie sione do Oddziału
Gdańsk-Zaspa, ul. Pilotów 21
SOPOT, al. Niepodległości 779
- czynne całą dobę,
- wypadki 999 - inne 51-24-55 .
LEKARZ DOMOWY, ALKMEDYK, 31-89-53, 20-68-16
POGOTOWIE WETERYNARYJNE- 983 (całodobowo)
WYJAZDOWA POMOC LEKARSKA EKG, całodobowo,
57-63-25, 56-27-40

POG OTO WIA
RATUNKOW E
GDAŃSK, ul. Aksamitna I · le-

karz 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., niedz. i święta • całą dobę
w pozostałe dni w godz. 19-7
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa
48 - czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagle zachorowania i przewozy
chorych: tel. 32-29-29, 32-39-24,
41-10-00.

Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie w g. 20-7.30, w soboty robocze 19.30-7.30, w wolne soboty, niedziele i święta • ca-

TELEFON

-3 12 06 2DO REPORTEU

Niebezpieczne drzewo?
Drzew o rosnące przy u l .
Krótkiej 14 w Pruszczu Gdań
skim ma rozłożyste gałęzie
wśród nich przech odzi linia
wysokiego lub niskiego napię
cia - nie wiadom o, ale widok
elektrycznego przewodu wśród
mokry ch liści niepok oi naszych Czyteln ików. Interwe ncja w ROM o obcięcie gałęzi
nie przyniosła rezulta tu,
a w zakładzie energet ycznym
nie mają czasu na rozpatrzenie
.sprawy ...

"' POL IC.IA
GDAŃSK, dyżury oficerów Komendy Wojewódzkiej Policji, tel.
39-53-33; oficer dyżurny ruchu
drogowego, tel. 31-92-12
SOPOT, dyżury oficerów Komendy Miejskiej Policji, tel. 51 -

-·. ,

Czyja to sprawa?

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

POGRZEBOWE „CHARON"
Usługi pogrzeb owe, telefony:
82-37-96 i 41-63-97 czynne całą
Zakład Usługowo-Pogrzebowy
,,Zieleń". Gd.-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 76: Usługi pogrzebo-

do report era c zynny Jest
w ponled.zlaDd, wtorki, środy
I piątki w godz. IO -13,

bę, tel. 41-20-71 i do godz. 15:
41-73-35.

POGOTOWIETEC~1CZNE

GDAŃSK• ciepłownicze: 3120-88, 993; • energetyczne: 4123-23, 991; - gazowe: 31-18-68,
52- 14-62. 992; - technic zne
PKM: 995; • wodociągów i kanalizacji: 31-20-67, 994; • opiekuń
cze państwowe: 41-10-42
SOPOT - gazowe : 51-10-6 8
(czynne w g. 6-22); • wodocią 
gów i kanalizacji: 51-40-55, 994

lą, meprzytomną ko1?1etę, ktorą

przew1ez1ono do szpitala.
Poddas ze i część strychu
całkowicie spłonęły. Uszkodzony został też strop i grozi
zawaleniem. W związku z tym
wszystk ich mieszkańców wyTAX I
kwater owano , nakazując im
FON
TELE
NA
zabrać tylko najpotr zebniej sze
Hallo Taxi Gdańsk, tel. 91 -91,
rzeczy i wyprowadzić się do
400)
(x
-91-91
31
,
316-316
rodzin. Budyne k został odcięty
Hallo TAXI 20 % taniej. tel. 91od dopływu prądu i gazu. S tra'
97; 31-59-59
ty nie są jeszcze znane . Nie
wiadomo też kiedy mieszkańcy
EscortTaxi,411-411 (x400)
będą mogli powrócić do swoPRZESYŁKI KURIERSKIE - ~
ich domów .
52-00-71 do 76

ktoś rozgiął kratę utrudniającą
dostęp do hali produk cyjno-

magaz ynowe j firmy „Interkam" mieszczącej się w Gdań
sku przy ul. Siennej 48. Potem
wybił szybę. wszedł do środka
i wyniósł fax, kalkulator i dwie
tarcze diamen towe do szlifowania. Straty dokona ne przez
,,siłacza" oszaco wano aż na
31 ,5 mln zł.
Zł
O Ziei Wie CO r I
W sobotn ie popołudnie,
między godziną 12.50 a 14.15
do mieszk ania na 4 piętrze
przy ul. Bulońskiej na gdańskiej Morenie włamali się zło
dzieje. Weszli przez dach, wybijając podwójną szybę
w oknie jednego z pokoi. Wynieśli sprzęt elektro niczny

d. . .

ob'

i sporo waluty. Straty szacowane są na około 200 mln zł.

nug

Oficjalnemu otwarciu pasa:-.u toll'ar:::ys::ylo barwne widowisko i festyn. Jako pierwsza
w koropr:.ekroc::yla jego progi para królewska no minisamoclwdzie. z.a maluchami
gonach, do Pasa:-.u Królell'skiego wes::li dworzanie w historycznych strojach i licmi

Fot.M.Kostun

ście.

minika, ale poświęcenie obiektu przez ks. prałata Henryk a
Jankow skiego miało miejsc e
w minioną sobotę .
Nietyp owy budyne k zaprojektow any przez arch. Marka
Stępniaka jest własnością firmy Promes , wieczy stego użyt
kownik a gruntu. Forma architektoni czna, zewnętrznym wyglądem nawiązuje do historyczne j zabudo wy Gdańska.
Przypo mnijm y, że na dwóch
kondy gnacja ch: partero wej
i podzie mnej o łącznej powierzch ni 750 m kw., zlokalizowano 29 placów ek handlo wych. Są tam m. in. trzy sklepy
mięsne, pawilon z pieczyw em,

poł~wlnd,.
Pasaż Królew ski łączący
Targ Węglowy z ulicą Wały
Jagiellońskie budowa no od listopada I 992 r. Jo polowy lipca br. Inwest ycja kosztowała
ok. 11 mld zł. Ot warto go •
o czym donosiliśmy - w dzień
rozpoczęcia Jannark u św. Do-

..,

NAJNOWOaE~NIEJSZE, NAJTAŃSZE, NIEZAWODNE

SANET

Zainteresowanych zapraszamy do biura spółki .Roma International"
Banino k. Gdańska, Dział Zaopatrzenia i Gosp. Materiałowej,
zm
tel. 81-71-99, 0-90 50 25 66 (komórkowy).

Tel. 23-41-05
GDYNIA
ul. OPATA HACKIEGO 12

Ewa Zwierzycka
-

Gospod arstwo rolne, które
prowad zi dużą chlewnię. odprowad za <lo Jaima Tuchom skiego suhstan,ję o nnwic
nieeleganckiej, lee-z bardzo sugestywnej. Wykop anymi celowo rowkami do kanału melioracyjnego kończqcego si9 w jeziorze o pierwsz ej klasie czystości z obejścia płynie gnojówka. Jezioro Tucho mskie
znajduje się w strefie Ol'hron -

nej zlewni Raduni , ujęcia Straszyn, skąd pochod zi pitna woda przezna czona dla Gdańska .
Na takim obszarz e prawni e za.
bronion e jest wszystk o, co mogłoby wpłynąć ujemnie na stan
środowiska natural nego. Nie
wolno stosować nawozó w, odprowadzać ścieków ani ich rolniczo wykorz ystywa ó. Jeżeli
poddaw ane obecni e analizi e
próbki pobrane przez kontrole-

AT
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•

~
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UWAGA! MOiJJWOśt SAMODZIELNEGO MONTA1u
IV 30 a , tel. 216-35 6
GDYNIA, Ul.

WłADYSŁAWA

Sprzeda ż detaliczna, hurtowo i wysyłkowo.

,

SW 18

• spedycję krajową i międzynarodową
- wszelkie usługi transportowe I pomoc drogową

granit o - gres
GLAZ URA wtoS KA - Klin kier
płytki podłogowe

Płytki podłogowe, przeciwpoślizgowe, parape ,
stopnie, cegła klinkierowa niemiecka, pianka uszczelniająca

HURT OWNIA · Sklep „SKAT "

Gdańsk,

ul. Obrońców Wybrzeża 3, telJfax 058 53 16 61

MAGIC

i

r

,,aprawy poJazuuw

46029
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Jt 00 \I.Al.Ola.'
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tel. 57-25-21, 57-28-32, 57-22-15 w. 222 oraz 227

• sprzedaż części i ogumienia do samochodów ciężarowych
tel. 57-22-15 w. 247
. .,u.
u

1'1<7.~ STAW\1-Ę

'OSIERMC !'IIDl,łJ\t\Y W.WtT 2 05MIU )
l~
'fUTóW ' TE.'i~ \I.Uit.

ul. Kołobrzeska 28.

CZ y: - - - - - - - - - - -

fundację,

A.G

Kierowca taksówki
proszony okontakt
26 lipca br. po godz. 23 z postoju taksówek przy ul. Chału
bińskiego w Gdańsku-Chełmie,
kierowc a taksówki marki polonez caro zabrał dwóch młodych
nietrzeźwych mężczyzn, których zawiózł do Wrzes zcza ,
w okolice ul. Politech nicznej Boh. Getta Warszawskiego.
Kierowca taksówki proszon y
jest o skontaktowanie się z Kome n dą Rejonową Policji
Gda,isk -Wrzes zcz ul. Biała la,
pokój 201 w godz. 8 - 15, tel.
41-00-35 wew. 228.

a;:

.

\,,_'.'-:-::,°':;;;,,~·~
m

Bez prądu
z konserwacją
energe tyczny ch,
nie będzie prądu:
dzisiaj w godz. 8 - 15 przy ul.
Łagiewniki 64, Kościuszki 64
i Fredry 1, 3, 5, 7; jutro
w godz. 8 - 15 przy ul. Hallera
124 A · C, Rajskie j l/5 E, F,G,
budyne k dawne go hotelu Monopol.
W

związku

urządzeń
w Gdańsku

Droga do Chwaszczyna

; Kolumnę redagu je zespół:
'kier. Tomas z Tukals ld,Stan isław Czajko wski, Roman
Daszczyński, Andrze j Dunajski, Maria Giedz. Adres działu: Gdańsk, Targ Drzew ny
3n, tel. 3 l -45-17

zamknięta

rów z Wojew ódzkie go Inspektoratu Ochro ny Środowiska
wykażą znaczące zaniec zyszczeni e wody jeziorn ej, sprawa zostani e przeka zana prokuraturze. Gospod arstwo w ubiegłym roku zostało ukaran e
mandat em za wytwo rzenie rozlewiska gnojow icy. Hodowało
wówcz as 900 świń.

ok

W związku z robotam i drogowym i w dniach 31 .08 •
17.09, w godz. 8 - 15 od poniedziałku do piątku odcine k drogi krajow ej nr 218 od granicy
miasta Gdańska do Chwaszczyn a będzie zamknięty dla
ruchu kołowego. Dyrek cja
Okręgowa Dróg Public znych
prosi kierow ców o korzyst anie
z oznako wanego objazdu . ·

Prace na moście
w Lisewie
Konieczność przepro wadzenia dodatk owych prac na moście przez Wisłę w Lisewi e k.
Tczew a sprawi a. że do 4 wrlcśnia przedłużony został tem1in
zamkni1,cia tego mostu.

· ~en.vie: lęków, de_presj~ migren, tików nen.vowych,
Jąkania, moezema nocnego, impotencj~ bólów głowy

- otyłości, bezsenności
· na.fą,u palenia tytoniu (3·4 sense z kodowaniem)
· alkohoUzmu (5-6 seansów z kodowaniem)
· zwyrodnień kręgosłupa i stawów, dyskopatii
- alergii, niewydolności układu pokarmowego
· własną. opatentowaną metodą oczyszczanie organizmu z toksyn

IRYDOLOG

NlfWH 111\M

WT owarów PKS Gdańsk-Oliwa

. d

taką

Usuwanie następujących dolegliwości:

{fil•ff•

• pomięć ośmiu pozycji satelitów,
b • j
· sterowanie pilotem tunera sotclitarne_go,
©®@l) s1
- uchwyt posujący do każdej anteny otfsetowej,
- uniwersalny uchwyt konwertera,
- napęd silnikiem krokowym (dokładność ustawienia · 0.1 mm)

Ć Przedsiębiorstwo Przewozu

O·KLEJE DLA BUD OWN ICTWA
do glazury, styropianu, korka, parkietu,
sylikony, fugi, wylewki i inne

powołać

z udziałem podmio tów zagranicznyc h.

STUDIO NAT URA LNE J
ODNOWY BIOLOGICZNEJ

TO RUCHOMY KONWERTER UMO.tuwlAJACY
ODBIÓR PROGRAMÓW Z KILKU SATELn'ÓW

TOP - ART

'- Sprzedaż Al
ff na raty ~

. Jako wicepre zydent Sopotu zajmuję się mieszk alnictwem, kulturą, a to są resorty
deficyt owe. Moim osobist ym
dramat em jest, kiedy patrzę na
degradujące się z roku na rok
piękne secesyj ne budynk i. Gdy
poznałam hrabieg o von Krokova, jedneg o z fundato rów Fundacji „Europ ejskie Spotka nia",
doszłam do wniosk u, że należy

--

~ ~ - -- -

OL~il H,a MY H?!El'\~ Ti'UsO

. I •••1 VQ.1 • )
(,-~
• I I l•l\( l ~-

rozpoczni emy od rewalo ryzacji
sopock ich werand , gdyż one są
unikato we w skali całego kraju. To są zabytk i, które lada
chwila się rozpadną, więc albo
trzeba ratować je teraz, albo
zapomnieć, że one w ogóle istniały. Ponieważ - nie bójmy się
tego powiedzieć - są to zabytki
tworzon e nie polskim i rękoma,
zatem można je traktować jako
dziedz ictwo ludzkości. Mam
nadzieję, że już na początku
przyszłego roku zaczni emy
"''"
konkret ne działania.

Swi ń ska sp ra w a?

Gdańska

oferqje po obniżonych cenach kartony z tektury falistej, 3-warstwowej:
- karton Strompack 440 x 460 gr 355/m';
- opakowania plastyk owe do tortów i rolad
- kubeczki włoskie 110 ml;
• aromaty;
• kakao;
· orzechy;
- barwniki.

bielizną damską , księgarnia,

optyk.
W Pasażu Królew skim zakupy można robić codzien nie
oprócz niedzieli . Sklepy otwarte są do godż. 22.

-

Intek.rnational"
,,Romaw Baninie

WODOMIERZE, CIEPŁOMIERZE
ZAWORY, FILTRY
TERMOSTATY GRZEJNIKOWE

działa:
- Postanowiliśmy. że

Wołow ska:

---

przyczy n w piątek, wieczo rową porą, w Gdańsku w budynku przy ul. Do studzie nki 24
~ybuchl_ pożar._Ogień pojawił
~1ę w ffileszkanm na poddas zu
1 w. ~zy_bk1m tęp1e zaczął prz~nosJC s!ę na ca~y strych. AkcJę
gaszem a zakonc zono dopiero
t~ż przed pó(n~ą. Z miesz~ama ~r 6 wymes1ono ~aczadz!a•

wo-przewozowe czynne całą do-

Zapyta na o to, kiedy zobaczymy pierwsz e efekty dzałal
ności fundac ji, Alina Kowalewska - Wołowska odpowi e-

Podpisa ny we czwarte k akt
notaria lny, powołujący Fundację Sopot, jest zwieńczeniem
prac, trwających od grudni a
ubiegłego roku.
Inicjatorką powołania fundacji jest Alina Kowalewska •

K R~ NI K A

dobę

szłości.

Zanim rozpadną się
sopockie we ran dy

• Z.by kupcom ,1, dobrze
ha■lllewale, a ■le11ka6cy
■lell I tego ■lipca poiytek
• powledslał poclmu oflclal■
• .,. otwarcia Paaalu Kr6•
lewlldt to, Zltlgnlew Saclow•
ald, prezes 1ptSłld Pr••• •
I urazem prexe1 Stowany•
111Hl1nla Kupc6w PK. • Od·
cla■y llo ulytku obiekt I•·
aue ■al nie zadowala. My■
,11111y • f190 rorltullowl•
I ponerzenlu oferty hHdlo•
wef. O 11c1196łach m6wli
INICD u WOOAle. Był 1110•
PO LIC Y.J Aw hali
wkr6tce clo&v.lulemy pllf•
ie
Siłacz
Wyprowadzeni do rodzin
W nocy z 27 na 28 sierpnia IN I włNy lny lc:ondy9nacl•
Z nie ustalon ych jeszcz e

POLSKIE NAJLEPSZE

OFERUJE

traktował kobietę. Okazało się

e
Kto może się pochwalić, że był pierwsz ym klientem gdański
go McDon alda? Na pewno dzieci z domów dziecka. Nowa restauracja zaprosiła, jeszcze przed oficjal nym otwarc iem, dzieci
na
z trzech domów dziecka - w piątek na śniadanie a w sobotę
pofirmy
u
oddział
go
polskie
szefów
z
eden
obiad. Armin Junitz,j
ie zbyt wielu
wiedział, że gdy restaura cja będzie czynna , przyjdz
e
klientów i nie będzie warunków aby zorganizować takie przyjęci
ć kuchnię
zwiedzi
mogli
goście
pierwsi
iu
śniadan
Po
dla dzieci.
oi zobaczyć jak przyrządza się posiłki. Przyjęcia takie są organiz
chęć
wane na całym świecie, przedstawiciel firmy zadeklarował
nictwo Domu
współpracy z domami dziecka w Gdańsku. Kierow
kontakty.
dalsze
na
liczy
także
ka,
Korcza
J.
im.
Małego Dziecka
(MW)
W podziękowaniu wręczono proporczyk domu.

organiz acji - budow a miastec zka studen ckiego i bibliot eki
uniwer sytecki ej jest, zdanie m
prezesa FRUG , A. Friedri cha,
sprawą bardzo odległej przy-

Fundac ja Rozwo ju UG istnieje od 1991. Warto przypo mnieć, że jej założycielami są
m. in. Lech Wałęsa, arcybis kup
Tadeus z Gocłowski, Jan Krzysztof Bielec ki i wiele innych
bardzo ważnych osobistości.
Od października fundac ja zamierza kontynuować prowadzone od dwóch lat kursy języ
kowe. Istnieją również zaawansow ane plany zorgan izobiałych zdjęć przedstawiają
wania roczneg o kursu przygo cych polskie dwory i dworki towującego do egzam inów
wydarafia
szlacheckie. Monog
wstępnych na wyższe uczelni e
na została przez zakład poli- oraz tygodn ia handlo wego
grafii należący wcześniej do ,,Chorw acja - Slawon ia". Była
uniwer sytetu, teraz natomi ast by to imprez a promująca i rebędący własnością FRUG. Zaklamująca wyroby produc enkłady te przynoszą obecnie kiltów z terenów b. Jugosławii ,
go
kadziesiąt milionó w roczne
w której wzięłoby udział prawzysku, wykorz ystywa nego na dopodo bnie 40 - 50 wystaw statutow e cele fundacj i. Realiok
ców.
zacja głównego zamierz enia tej

po chwili, że ten osobni k to
kontroler, natomiast kobieta to
pasażerka, która nie posiadała
biletu. Jakie są kryteńa doboru
i uprawnienia tych ludzi - pyta
nasz Czytelnik.

Sniadanie dla sierot
u McDonalda

INFORMACYJNE

OLIWA, Podstacja Pogotowia
Ratunkowego, ul. Grunwaldzka 571 - działalność zawieszo-

sprzed Dworca Gł. PKP. Linie 8 Białym.
i 13 na odcinku Dworze c Gł.
Fundac ja podcza s tegoroc zPKP • Podwal e Przedm iejskie
(w kierunku Stogów) będą kur- nych wakac ji subsydiowała
sowały przez Hucisko - 3 Maja wiele studen ckich podróży.
Armii Krajowej z pominięciem Młodzi biolodz y pojech ali do
przystanku Brama Wyżynna.
Portuga lii, aby tam studiować
Drugi etap prac potrwa od 7 obycza je nietope rzy. Studen cdo 24 września, a całość robót 'kie Kolo History czne ruszyło
zostanie zakończona pod koniec w objazd naukow y ziem Dolpaździernika. O zmianach w runego Śląska i wyprawiło się do
chu tramwajowym związanych Francji , geogra fowie wybral i
z remontem będziemy informo- się w Tatry, a ornitolo dzy pojett
wali na bieżąco.
chali do Danii. 24 sierpni a pojawią się w sprzedaży pierwsz e
egzemp larze albumu fotogra ficzneg o Macie ja Rydla pt.
,,Jam dwór polski" , gdzie znajdzie się kilkadziesiąt czarno -

Handel wśród zabytków

Na peronie SKM miał miejsce następujący wypadek - opisuje nasz Czyteln ik. • Miody
mężczyzna ubrany po cywilne mu wykręca! ręce i brutaln ie

składane są również prośby

INFORMACJA GOSPODARCZA AiG, tel. 57-07-80
Telefon Zaufania - Anonimowy
Przyjac iel, tel. 31 -00-00 ( od
godz. 16 do 6 rano).

wg. 19-7.30;
• lekarz pediatra, lekarz ogólny
w wolne sob .. niedz. i święta
wg. 8-8 oraz stomatolog w godz.
10-16.
gabinet zabiegowy dziecięcy
11 dri robocze wg. 19-7.30 ,
w dni wolne od pracy wg. 8-8,
- gabinet zabiego wy ogólny ,
w wolne sob .. nicdz. i święta
w g.8-18.

Torowisko wremoncie

W Pas atu Królewsklm

Brygady „łapaczy"

o skoszen ie trawy z terenu posesji. Nic z tego.

TEL EFO NY

Przychodnia Międzyrejonowa,
ul. Startowa I • w dni robocze

parasol z firmowym napisem Fundacil Rozwolu Unlwersyte?9
a1e
Gdańskiego. Parasol oclenia stoisko, na ktorym sprzed
iem
nadruk
one
ozdobi
ki
koszul
si, barclzo tanie bawełniane
panoramę Głównego Miasta I Inne, 1 em•
linie 2 i 6 będą kursowały pned1tawlalącym
z ich sprzedały przezna•
w Śródmieściu w odwrot nym blemate111 UG. Doch6d pochodzący
ckie Koło Oceanogra•
Studen
by
to,
na
In.
m.
ie
kierunku, to znaczy powrót do ao11y zostan
1
Jelitko wa następować będzie f6w polechało na praktyk, llo stacil baclawczei nad Mone11

eza

(dla Sopotu i Gdańska)

- stomatolog w dni powszednie
wg. 19.30-7.30, w soboty robocze, wg. 17.30-7.30, wolne soboty. niedzide i święta· całą dobę
ZASPA, ul. Pilotów 21 · czynne
całą dobę - tel. 999.
- wypadki. nagle zachorowania
i przewozy chorych, tel. centr. 56-69-95, 47-82-5 I
Ambula torium chirurg iczne
czynne całą dobę.

W pobliiu ratusza pny ul. Długiel w Gdańsku rozpostarto

Do sopockiego ROM

STRAŻ POŻARNA: 998 ·

łą dobę,

(MW)

funclacii

W okolicach Długiego Targu w Gdańsku jest kilka zakła
dów gastronomicznych, w wielu sprzeda je się piwo. Wiedzą
o tym doskon ale mieszkańcy
posesji nr 35/38, gdyż codziennie przypo mina o tym zapach
w bramie od strony ul. Kuśnierskiej. Ich apel o większą
liczbę publicz nych toalet, ustaJak zgłosił nam mieszkaniec wionyc h przy barach, nie odul. Anders a 16/18 w Sopoci e, nosi rezultat u. W straży miejrynny na budynk u wymagają
skiej, urzędzie czy na policji
remontu. Są nieszczelne ikrzyodpowiadaj ą , że to nie ich
wo zawies zone. Prośby o ich sprawa.
Na
.
czerwca
od
trwają
naprawę
razie nikt z ROM nr 4 nie przyPrzypominamy, że telefon
szedł. Pod tym samym adresem

,

30-51, 997

W
koniecz ny do przysto sowani a
budynk u remont . Rodzic om
obieca no, że jeś l i prace się
przedłużą wszystk o zostanie po
staremu . W związku z remontem sopockiej szkoły nr I, prace w żłobku opóżnily się. Na
najbliższy rok przedszkole zostanie na ul. Chrobr ego. Alina
Kowalewska-Wołowska przypomina rodzicom, że rejonizacji szkól i przedsz koli już nie
ma i można znaleźć placówkę
bliżej miejsca zamies zkania.
Na razie rodzice są jednak zadowole ni, że chociaż na rok
wszyst ko zostało na swoim
miejscu.

Sopockich rodzic6w poru•
decJila Unędu Miel•
sklego o przenlealenlu
Pnedszkola nr I z budynku
na ul. Chrobrego do clwuplę•
trowel posesji pny al. Al'IIIII
Kralow e!, w kt6rel mlełcl
sl1p łłobek nr I . U111all po•
mysł za beaeRSowny I stwa■
Halący wl,cel problem6w

11yła

na.
A PTE KI

żłobku rozpoczęto już

UG pod parasolem

-

'\f": ;<:;n,

~

,,
· na podstawie t~czówkt oka określi stan zdrowi.a
~
znych
wewnętr
organów
egó!nych
po_s~~z
i
całego or~ru:iizmu
oraz stop1.en odpomosct t zan1.eczyszczenia ciała, ustali skłonności
do określonych chorób
- skienge do właściwego lekarza spe<jalisty

Ii

f

~ ~

lJWAGA! -iiydokg jest wstanie ustalić sk!ormości do dziedziczenia chorób przez dzieci
/

REJESTRACJA TELEFONICZNA OD 90!> DO 19®, TEL. 51-18-60 ~

'1
EMER YCI I RENCIŚCI 20 % ZNIŻKI!!!
SOPO T, ul. Bolesława Chrob rego 23 B4403/RW'
!'ii
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• Zarząd Klubu Stutthof zaprasza byłych wi~źniów obozu
koncentracyjnego Stutthof na
spotkanie. które odbędzie się
dzisiaj o godz. 15 w Klubie Marynarki Wojennej przy ul. Zawiszy Czarnego I.
•
W Galerii Telew1zy1nej
przy ul. Derdowskiego 11 czynna jest wystawa prac znanego artysty malarza Brunona Bluma
Obrazy oglądać można w godzinach 12-23.
• Brakuje ~roJków na ukoń
cr.enie budowy pomnika inż. Eugenil.lliza Kwiatkowskiego, który
stanąć ma przy ul. 1O Lutego
Gotowy jest już odlew popiersia,
który wykonała odlewnia Art
Producl. Poniżej podajemy nr
konta, na które można wpłacać
pieniądze na ten cel: Towarzystwo Miłośników Gdyni, Bank
G-lariski UO Gdynia nr 3018202990-132.
• Dla ucz.:zenia 7 5-lćci a
Marynarki Wojennej RP odbę
dzie się w dniach 3 - 5 września
rajd rowerowy Gdynia • Hel
Trasa wiedzie szlakiem Obroń
ców Wybrzeża Polskiego we
wrześniu 1939 r. Wyjazd nastąpi
o godz. JO z Orłowa, spod pomnika poświęconego żołnierzom
li Morskiego Pułku Strzelców
(dawna granica RP). Koszt uczestnictwa; 50 tys. zł. dla miodzie•
ży, 100 tys. zł. dla dorosłych.
• W związku z remontem
nawier.i:chni drogowej zamknię
ty jest zjazd z estakady, z ul.
Kwiatkowskiego na ul. Hutniczą. Objazd od uI. Hutniczej ulicą Morską. Na ul. MarczewskieJ
występuje zwężenie jczdni.(UW)

'

i

artykule tym , zaj pól strony
w gazecie , o A. Bukowskim była tylko jednozdaniowa wzmianka: że nadzoruje
budowę domu, stawianego
przez spółkę „Digipol" i że jest
kandydatem na po sła Koalicji
dla R zeczpo s po lite j. Radny
Bukowski powiedział: ,,Chciał
bym publicznie pani Wiesławie
Kwiatkowskiej podziękować
za ten artykuł. Dziąki umieszczeniu informacji, iż radn y
Bukowski pełni funkcję inspektora nadzoru na budowie
radnego Brukarza mam bardzo
dużo telefonów i co najmniej
dziesięć osób chce powierzyć
mi rolę inspektora nadzoru na
budowie swoich domów , wie-·
rząc , że te czynności wykonuję
w miarę poprawnie. W związ
ku z p o wyższ ym chciałbym

do kosza

-JP;:03~

le try ro1poc1yn ią se on

DO REPORTERA

Sprawa wotum nieufności
dla Ireneusza Gzelli, poruszona
została na se sji dopiero przy
wolnych wnioskach. Milczeli
na ten temat radni, milczał I.
Gzella, należący do osób najczęściej wchodzących na mównicę. Przemówił dopiero, gdy
radny Szymon Pawlicki zaapelował do niego, co prawda
przez ogródek, o złożenie rezygnacji ze stanowiska przewodniczącego KR . Przypomniał
mianowicie; że gdy przed rokiem dyskutowany był wniosek
o wotum nieufności dla niektórych członków Zarządu Miasta,
radny Gzella twierdził, że samo
tylko po s tawienie t a kiego
wniosku obliguj e do złożenia
rezygnacji, bo jest to sprawa
honoru. ,,Teraz, Irku, jest czas,
abyś zrobił coś dla s wojego honoru" - mówił, nawiązując do
worum nieufności , ogłoszonego
przez Komisję Rewizyjną przeciw swemu przewodniczącemu.
Wtedy radny Gzella wszedł
na mównicę i ... poinformował,
że Zarząd Miasta nie zbudował
ścieżki zdrowia na bulwarze
Nadmorskim. Ponieważ prawdopodobieństwo, że I. Gzella
nie zrozumiał słów S. Pawlickiego, nic istnieje , płynie stąd
jeden tylko wniosek : radny
Gzella jest niedostępny dla
wszelkiej krytyki.
WK

Zsumować ma waga

I

Nasz Czytelnik jest częstym
klientem prywatnego sklepu wę
d li n iarsko-mięsnego przy ul.
Wrocławskiej. Są tam, oczywiście, nowoczesne wagi podające
zarazem cenę każdego kolejno
kupowanego towaru, ale ekspend ientki odnotowują te kwoty
odręcznie ołówkiem na karteczce,
każdą oddzie,lnie zaoó~glaj_ąc
i tez tam na sw1stku podhczaJąc
potem całość do zapłacenia prLCz
klienta. To zaokrąglanie odbywa
się do tego nieprawidłowo, np.
wybitą przez wagę kwotę 40 446
zł zanotowały na karteczce: 40
500. choć przy końcówce poniżej
50 zl powinno być 40 400 zł.
Właściciel sklepu obiecał nam
zwrócić uwagę swoim ekspe dientkom , by już na wadze,
a urządzenia jej są do tego przystosowane, zsumowywały wszystkie poszcze,gólne towary kupowane przez oanego klienta i dopiero od całości zaokrąglały zgodnie z obowiązującymi zasadami:
powyżej i poniżej „pięćdziesięciu
złotych .
'
Przy okazji zwracamy uwagę
Czytelnikom i na inne sklepy ,
w których nie wykorzystuje się
właściwie komputer~wych wag,
tzn. bez uruchomienia klawisza
zsumowuj4cego całość naszych
zakupów . Liczy się teraz kazdy
grosz.

a.

·----- C:. NI I K A
POLICYJIN A
Wypacld

włamywaczy, którzy z magazynu
przy ul. Rdestowej ukradli odzież
i obuwie o wartości 30 mln zł. Policja zatrzymała też włamującego się
do zaparkowanego przy ul. Szafranowej fiata l26p, mieszkańca gminy
Przodkowo, 26-letnicgo Wojciecha
S.

Na skrzyżowaniu ul. Morskiej
z ul. Kalksztajnów fiat 126p, jadący
lewym pasem w kierunku Chyloni,
potrącił na przejściu dla pieszych
mężczyznę, który wbiegł nagle zza
zaparkowanego samochodu. Doznał
on obrażeń ciała i p17.Cwieziony wstał do szpitala Miejskiego. Na al.
Zwycięstwa , 23-letni mężczyzna
prowadzący samochód BMW stracił
panowanie nad pojazdem, wjechał
na chodnik i uderzył w slup . Kierowca oraz 26-letni pasażer ponieśli
śmierć na miejscu.

Rozboje

28 sierpnia, ok. godz. 21.15, do
klubu ,,Manuela" przy ul. Chwarznieńskiej weszło I 2 panów i poprosili o wódkę. Gdy im odmówiono
zaczęli demolować lokal . Zniszczyli
pomieszczenia na parterze i I piętrze,
po czym opuścili klub. Straty wyno-

Zalnymani wbnywacm

szą 400 mln zł.

Policjanci z komisariatu w Orło
wie zatrzymali dwóch nieletnich

skończy" .

tykulu „Pan na Obłużu", trudno dociec.
Gdy przewodniczący Rady
Miasta, Wojciech Szczurek,
zwrócił uwagę, że za rzucone
groźby powinnam zostać przeproszona, radny Bukowski wygłosi! taki tekst: ,,Chciałbym
jednoznacznie powiedzieć o co
chodziło w ostatnim punkcie
mojej wypowiedzi: jako kandydat na posta mam prawo do
obrony mojego dobrego imienia, zgodnie z ordynacją wyborczą . W związku z tym, jeśli
to zostało odebrane przez panią
jako próba ataku na prasę, to
z tego się wycofuję. Nie ma to
absolutnie z tym nic wspólnego i za to ją przepraszam" .
Obrona dobrego imienia polegać powinna na złożeniu wyjaśnienia, że A . Bukowski nie
brał udziału w wywieraniu nacisku na wydanie koncesji dla
R. Brukarza, a nie na grożeniu
dziennikarzowi za ujawnienie
tego faktu.
A . Bukowski gromił mnie
także za napisanie, że ścisłego
koncesjonowania punktów
sprzedaży domaga! się R. Brukarz. I w tym wypadku przyznać muszę mu rację. Domagał
się bowiem tego nie radny Brukarz, lecz radny Bukowski

klienci są przecież faktem, zatem do tego miejsca wszystko
jest mniej więcej w porządku.
W publicznym oferowaniu prowizji za artykuł, odebrany jako
reklama „w miarę popraw nych" umiejętności nie ma jeszcze nic zdrożnego. Straszny

podzielić się jakąś prowizją
panią Kwiatkowską za te
c zynności, które będę w ykonywał, bo to są pieniądze" .
Do gatunku „gryzącej ironii " zaliczy ć tych zdań nie
można, ci świeżo pozyskani

nieufności,

natomiast jest ciąg dalszy: ,Jeś li pani robi te artykuł y pod
publikę albo na czyje ś zlecenie, to moja odpowiedź jest: 30
srebrn ików. ( ...) Te n artykuł
ma w y dźwięk pejoratywn y,
w związku z tym jako kandydat na posła uwa:ż.am, że pani
mi odbiera wyborców i glosy,
tak że to może się dla pani żle
Dla tego kandydata na posła
„Koalicji c zys tych rąk" nie to
jest ważne , że artykuł odsiania
nadużyc ia , które w swoim programie w yborczy m obiecuje
tropić , lecz to, że odważyłam
się w nim wy mienić także jego
nazwisko . A przecież nie napisałam ani tego , że A . Bukowski był w s półce „Digipol" zatrudnion y, ani tego, że na
wnioskach R. Brukarza o przywrócenie koncesji , cofniętych
wskutek zas trzeżeń społecz
nych, składał swój popierający
podpis .
W czasie trwania obrad kandydat na posła chodził po sali
i rozdawał ulotki przedwyborcze ze swoim zdjęciem , trakrując sesję RM jako teren swojej
kampanii wyborczej. W ulotce
zawarta jest informacja, że Andrzej Bukowski „stale walczy
z przejawami patologii w życiu
społecznym Gdyni". Jak to się
ma do gróżb rzucanych pod
moim adresem za napisanie ar-

z

Wotum

' Firma produkująca kosmetyki

Po w akacyJnej przerwie jako pierwszy rozpoczyna nowy
sezon Teatr Muzyczny , ale jeszcze z kalendarzem repertuarowym w kratkę . Na inaugurację wznawia 2 września na małej scenic „ Kernalia'", wyreży
serowany przez Martę Stebnicką spektakl z piosenkami do
słów Ludwika Jerzego K erna
(powtórzenia do 5 września) .
Natomiast 10 i 11 września,
również na malej,scenie. zobaczymy „Kontrabasistę"'. - pełen
gorzkiego humoru monodram
w wykonaniu Jerzego Stuhra.
Sarn mistrz zabawi tym razem
w Gdy ni dłużej ; na 18 września przygotowy wana jest bowiem w j ego reży serii , a ze
scenografią Marka Brauna preI micra słynnego amerykańskie
! go ,.Kabaretu" Johna Kandera,
z l i brette m Joe Masteroffa
i piosenkami Freda Ebba . Repertuar wrześniowy ma jeszcze
trzy wy stawienia „Kabaretu"
oraz cztery „Skrzypka na dachu" .

'li

właśnie.

Wiesława Kwiatkowska

Gwiazdy zaprosił na inauguswego sezonu 1993/94
Teatr Miej ski . Otwiera swą
scenę 10 września „Listami
miłosnymi" - spektaklem przygotowanym przez Daniela
Olbrychskiego , któremu partnerować będzie na scenie Barbara Wrzesińska . Goście powtórzą przedstawienie jeszcze
11 i 12 września.
13 września Teatr Miejski
zaprasza szczególnie melomanów. Z koncertem wystąpi
wtedy orkiestra symfoniczna
Filharmonii Bałtyckiej, pod
dyrekcją Andrzeja Przybylskiego. 19 września zaś odbę
dzie się pierwsze po wakacjach
niedzielne spotkanie dla dzieci,
z cyklu „Bawimy się w teatr" .
Rozpocznie także we wrześniu
swoje wieczory muzyczne Sax
Klub oraz teatralny kabaret.
Repertuar Teatru Miejskiego
zapowiada też w tym miesiącu
wznowienia: ,,Przygód Sindbada Żeglarza", ,,Zemsty", ,.Lilli
Wenedy" i „Pana Tadeusza".
rację

• Nowy sezon w sympatyczneJ naszej
„Grand Cafe" zapowiada się szeregiem
innowacji,jakie dyrekcja wprowadza gwoli zadowoleni a s w ej klientel i . A więc

przede wszystkim bar śniadafil:o~r , któreoo tak brakowało w naszem m1esc1e, a na;tępnie nowa obsada muzyczna pod kierownictwem popularnego kapelmistrza pa•
na Finca.
• Przed początk iem sezonu otwarta została przy ul. Podjazd kawiarnia „Wiedeń
ska" z wzorową ku c hnią na za sadach
wyższej sztuki kulinarnej polskiej, francuskiej , rosyjskiej itd .

KoNKURENCYJNE CENY

Atestowany

- praktyka w zawodzie akwizytora

ZMIANA NR TELEFONU

tel. 57 59 51

OFERUJE:

• przepływowe podgrzewacze wody AEG na 220 V i 380 V
• elektryczne grzejniki konwekcyjne AEG ,,
,
• grzejniki panelowe KONCERNU „RETTIG (Fl~land1a)
jedno- lub dwupłytowe z konwektorem o wymiarach:
wys. 300 - 400 - 500 - 600 mm
dł. 400 - 2000 mm
• ogrzewanie podłogowe - maty elektryczne AEG
17722

czynne
D yrekcje kin zastrzegają sobie prawo do zmiany repertuaru
Krzyż w Ko/ibkach upamiętniający walkę polskiego żołnierza lfl(Jjduje się nie opodal
miejsca, gdzie stal Kościółek św. Józefa zniszczony we wrześniu 1939 roku.

2 Morski

Pułk

Zbliża się pięćdziesiąta

czwarta rocznica napaści Nie·miec hitlerowskich na Polskę .
W obronie Gdyni i Wybrzeża
jedną z wielu zasłużonych formacji by! 2 Morski Pułk Strzelców. Utworzony na Oksywiu
w 1937 roku dzielnie walczył
w kampanii wrześniowej. Pamięć o jego historii i czynach
stara się kultywow a ć Józef
Halbryt, podoficer tej formacji. Mimo podeszłego wieku
jest osobą skupiając ą garstkę
żyjących w Gdyni żołnierzy
pułku. To właśnie z j ego inicjatywy stocznia gdyńska postawiła we wrześn iu 1990 roku
na Kolibkach krzyż upami ęt
niający miej sce walk żołnierzy
oraz Kościólck św. Józefa, któ-

od 87 5 · 835

TRANSPORT I POMPA

Energomontaż·P6łnoc Gdynia Sp. zo.o.
zatrudni Inżyniera z dobrą znajomością
zagadnień spawalniczych,

rego już nie ma, bo we wrze- ~:
1939 roku „poległ na polu
chwały". 4 września o godz. 12
przy o beli sku w Kolibkach
( vis-a-vis stacji benzynowej
CPN) zostanie odprawiona polo w a ms za świę t a, w k tórej
uczestniczyć będzie Marynarka
Wojenna RP. Podobne uroczystośc i odbędą się 12 września
w W ielkim Kacku i 14 września w Mostach, gmina Kosakowo . Są to miejsca walk drugiego pułku z Niemcami.
śniu

Tekst i fot. CL

' SZPITALE•
Śródmieście, Szpital Miej-

ski , ul. w ójta R adtkego l ,
tel. 20-75-01
Redłowo, Morski u l. Powstania Styczniowego I , tel.
22-00-5 1

Śródmieście

PS . Pan Józef Halbryt prosi
wszystkich zainteresowanych ~
pomoc ą w organizacji uroczystości wrześniowych o kontakt ~
pod numerem telefonu 24- 88- •
68.

- a pteka nr
19054, u l.Armii Krajowej
42, tel. 21-00-32 (czynna codziennie całą dobę)

POGOTOWIA
RATUNKOWI
i Wigury 14, czynne całą dob ę - nagle za chorow a nia
i przewo zy chorych, tel. 20 00-01 , 20-00-02 , ambulato rium stomatologiczne czynne w godz. 20 - 7
Obłuże - Pod stacja Działu
Pomocy Dorażnej, ul. Biało
wieska 1, tel. 25- I 9-99 , dla

p LOTKI ·
W ostatruą niedzielę na kolejne spotkanie na alejce topolo
wej przy bulwarze Nadmorskim zaproi;illi „Galeria pod
chmurką". Znowu było rysowanie na asfalcie, tańce,gry i :i;~bawy. ,
__
.
• ·· "'
W poprzedniej imprezie pośród gości byljradni Andrzej
Boczek i Tadeusz Aziewicz 1 kupili kilka obrazków na aukcji ,
rysunków dziecięcych nagrodzonych w miejskim konkursie

od lai

mieszkań ców f 'dżielnic:
Obłuże , Pogórze , Oksywie,

·~

,,Podwórko moic~ m8.17:~n ·,. wsi,>0magając_ w t~ , sp<>S?b fon, ; ~
dust ,Jata na Kobbkach . N1ektore obrazki wyrozrnone zosta- ·
ły w sposób specjalny. Nagrodę za obrazek z koniem ufuodo.
wała sekretarz Anna .S topka, zaś artysta, który wymalował la~
tającego zająca, Olf:lymał nagrO?ę od n~c~lni~a ~eforatu Polityki GospodarczeJ Jer7.ego Zająca. NaJwięceJ duet młodych
twórców kupił jednak dr Lankieniecki , aktywny uczestuik orat
współorganizator tej imprezy
''

gm. Kosakowo - pediatra , lek arz ogólny , gabinet z abiegowy , czynne w godz. 15.30
- 7.
LEKARZ
DOMOWY,
ALKMEDYK , 3 1-8 9-53,
20-68-16

Komenda Rejonowa w Gdyni , ul. Portowa 15, tel. 997,
oficer dyżurny 20-63-43.

STRAŻ POŻARNA
szkolnego „Dar Pomorza" ufundowanego
przez społeczeństwo pomorskie. Po złoże
niu raportu przez pana kapitana Maciejewicza i powitaniu, odprawi! ksiądz biskup
Okoniewsk i na pokładzie mszę św iętą
w asystencj i księdza dziekana Roszczynialskiego i księd za proboszcza Turzy ń
skiego. Po mszy św. wygłos i! ksiądz b iskup od ołtarza piękne przemówienie a na- ~ stępn i e poś więcił banderę statku, którą ·
trzymali pan minister Kwiatkowski i pani
mini strowa Jan ta- Polczy ńska . Orkiestra
odegrała „Nasz B ałtyk" po c zym odbyło
się podniesienie ba.ndery , a orkiestra ode-

Telefon alarmo wy: 998

'POGOTOWIA"

a ng . lub j. niem.
oraz operatywność w zawodzie.
Oferujemy: wysokie wynagrodzenie oraz ciekawq
i a trakcyjnq pracę.
Wiadomość:: osobiście - Gdynia, ul. Hutnicza 42
telefonicznie 23-26-23 w . 207

„ Mazurka Dąbrow
skiego"~ Po przemówieniach p p. m inistrów, pana generała Zaruskiego i pana generała Pasławskiego, odczytano telegramy.
P o uroczystości odbyło się podniesienie
kotwicy i statek ruszył w morze .13 lipca
będzie za wsze dn iem wielkim dla całej
Polski , bo sprawa morza, to sprawa całego
narodu .

HAlłlDLOBAl:.T
To „ Handel i Remonty
Stale oferujemy
- p/'Jty gi,mwe kartonowe - Nida Gips
- kleje do glazury, parkietu, fugi, -..,y{ewki, silikony -Ceresit Henkel
- farby i emulsje - Pol/farb Cieszyn i Wlodawek
,
ll'@@@'.IJil'Y7 C&ł·'Q W,i;@'{Y1ll)l31<cy'l
Gdynia, Energetyków 5, tel. 27-79-58

(Druga brama Gdyńskiej Stoczm)

In form acj a z a m iej scowa:
9 12
Telefon zaufania: 31 -00-00
w godzinach 16-6
Urząd Miejski w G dyni: 2072-7 1
Pogotowie dla zwierząt: 2221-48 (czynne całą dobę)
Bank informacji „Broker" u sł ugi, hand el, prod ukcja tel. 24 -07-79, w godz. 9- 17
Usługi pogrzebowe: Orłowo,
ul. Przemy słowa 4, tel. 2480 -95 czy n ne całą dob ę ,
usługi na terenie T rójmiasta;
Cmentarz Witomino , ul.
Witomińska 76, te l. 20-5908, 23-68-93 w godz. 15-7

TAXI
NA TELEFON
Ha llo T axi Gdyn ia (x 350)
tel. 9 1-90 i 23- 18-18
Radio T axi G dynia (taniej)
tel. 25-21-21 i 91 -9(}
T a xi PLUS G dynia (x400),
tel. 22 -05-40
Tele T axi (x 400) tel. 91 -95
i 20 -25-00, hono ruje k arty
,,Clubu S"_
Ex press T axi ( x 350) tel.
24 -16-24
Non Stop Tax i R adio G dynia (x 350) tel. 91-98 i 2501-0 1

STACJE
BEN%YNOWE
(czynne całą dobę)
Śródmieście, ul. Wę~ lowa
22, tel. 20-7 3- 19; ul. Sląska
tel. 20-53-5 1
Cisowa, ul. Chy lońska, tel.
23-68 -68 ; ul. Mors ka , tel.
23-68-68
Kolibki, al. Zwycięstwa, tel.
24-86-77
Orłowo , al. Zwycięstwa 96 ,
tel. 24-8 1-7 5 ; ul. W ielkopolska , te l. 22-30-55

tel.23-19-41
tel. 23-36-65 ,

25-27 -27
E nergetyczne: tel. 20-45-50
Gazowe: tel. 20-44-73, 20 44-79
Wodoci ągów i kanalizacji:
tel. 2 1-90-19

SKLEPY
Śródmieście , hall D worca
Głównego

PKP - Delikatesy
,,Banach" (od go d z. 5 .30 I); ul. Starowiejska - ,,Smak
Lux " (cał o d o b owy); ul.
Świętojańska - ,.Meta" (cało
dobowy); ul .Świętojańska 46
- ,,M ax imał" , te I. 20 -61 -44
(całodobowy)

Mały

Kack, ul. W ielkopolska 30 (od godz.9 - 24)
Chylonia, ul. M o r sk a ,.Skorpius" (całodobowy) .

. Izabella Greczamk-Filipp,
a Kwiatkowska,

Michał

. Adres Oddziału w Gdy-

fi,1AioWAN1e PRoszKowti'l
S.C. MPULVEW
ul. Beniowskiego 5

Gdańsk,

tel. 52-00-71 wew. 393

ponad 100 kolorów
I w różnych wersjach połysku i struktur.
!

~ rJ:zj®~:2 ll!l@w'l'ltt~G©©''i
795

Firma poszukuje lokalu
na terenie Gdańska
- powierzchnia biurowa
lli]WJ@J~W W 1@ 1@ if© WQ

znajomość j.

G aleria „C ygane r ia" (ul.3
Maj a 27, tel. 20-87-38), wystawa malarstwa Stanis ława
Olesiejuka, w godz. 10-20 ;

Ciepłownicze :
Dź w ig o we:

KURIERSKIE, tel. 52-00-71 do 76
Biuro numerów : 913
Informacja miejscowa: 9 11

grała jedn ą zwrotkę

- ok. 300 m2 magazynu

Wymagania: kilkuletnia p raktyka w zawodzie ,

WYSTAWY

rocznica

Śródmieście ul. Żwirk i

~

M ary nark i Wojen nej (b ulwar Nadmorski) godz. 10 -16
Oceano graficzne i Akwar ium M orsk ie (al. Zjednoczenia I) w godz. 10- 17 (kasa w godz . 10-1 6.30)
D a r Pomorza (S kwe r Kościuszki) w godz. 10-20
Mu zeum M iasta Gdyn i, Pawilon W ystawowy (ul. W as zy n gto na 21 ) - M ias to
z m orza. G dynia w II R zec zypospolitej, w godz. 11-17
Domek A braham a (ul. Starowiejska 30) - A ntoni Abrah a m - G dyn ia - wieś .
w godz. 11-1 7

Strzelców

Wrześniowa

GDAŃSK
ul. żaglowa 2

- wrek do 35 lat

KASIA

USA,odl.15,godz.1 9.30

FALA ( G r abó w e k ) - nie-

WPRD - GRAVEL

- w'łasny samochód

ul. Słowackiego 73

GOPLANA, Uprowadzenie
Agaty , poi. od I. 15 , go dz .
16 , 18; Z abójcza broń III,

• I Lipca odbył się na statku s/s „Gdynia" pod egidą PCK dancing, który cieszył
się niezwykłą frekwencją . Statek wyruszy!
około godziny 21 od mola pasażerskiego
i popłynął w stronę Helu, następnie z powrotem itd. Na statku przygrywały dwie
orkiestry, Dancing by! na pok ładzie . Przepełnienie było tak wielkie, że nie wszyscy
mogli tańczyć .
• 13 lipca odbyło s ię w sposób nadz wyczaj uroczysty pośw ięce n ie statku

Wymagania:

GDAŃSK,

1

·

• Każdy młody mężczyzna, ojciec, narzeczony i każda młoda kobieta , matka ,
narzeczona powinni poznać tajniki niebezpieczeństwa życia rozpustnego i przyjść
do kina „Czarodziejka", aby obejrzeć najciekawszy film sezonu p .t. ,,Nasza bolącz~
ka", dema skujący choroby wenerycz ne
według sensacyjnych rewelacji doktora
Griffitcha. Dla panów osobne seanse
w piątki, soboty i niedziele. Dla pań tylko
jedno przedstawienie w pon ied z iałek .
Wstęp dla młodzieży bezwzględnie wzbroniony. Wobec treści filmu fotografie przed
kinem nie mogą być wystawiane.

na terenie Trójm iasta i kraju.

HANDLOWO-USŁUGOWA

WARSZAWA, Hot Shots 2 ,
USA, od 1.12, godz . 10, 12,
14 , 15 .45, 17 .30 , 19.15;
Uprowadzenie Agaty , poi.
od I. 15 , godz . 20 .45

PRZESYŁK I

do sprzedaży swoich 1-1:Y(Obów

FIRMA

KINA

TELEFONY
INFORMACYJNI

'

E),zl©,, 0 00f3o (yo\] 0

Teatr Muzyczny (pl. Grunwaldzki I) - przerwa urlopo-

(ank.)

o jui ostatnie wypisy z nkalel•
doskopu wycink6w prasowychn
Małgorzaty Tokarz łnRocznlk
Gdyński" nr I O). I letników
pnybywało jui do Gdyni mnlel I sezo•
nu nie planowano z taką fantazją lak
w latach poprzednich. I nawet krowy
oraz nluzem biegaiące konie" zniknęły
z plai I ullc centrum.
.
.

po.szul<uje al<Wizytorów

~~S©ulllfilB l)yfl, ~ I] ~

Teatr Miejski (ul. Bem a 26)
- nieczynny

W artykule 8 Pan na Obłuiu" (nDB" z 19 sierpnia) mowa była o Ryszarclzle Brukan:u
i lego sklepach z alkoholem, mołna się więc było spodziewać, ie któryś z radnych postawi
pytanie: jak to się stało, ie lednego człowieka wyróżniono pozwoleniem na spn:eclawanle
alkoholu wszystkich gatunk6w ai w mech sklepach na tej samej ullcy? Takle pytanie było•
by uzasadnione zwłaszcza dlatego, ie obdan:ony koncesjami został ieden z radnych. Stało
się lednak inacsei, Na temat artykułu zabrał wprawdzie głos radny Andn:el Bukowski, ale
tylko po to, aby publicznie, wobec Racly Miasta i mieszkańców obserwulących seslę z gale■
rii, rzucać obelgi i groiby na autorkę tekstu.
mującym

MUZEA

"" TEATRY

Prowadzimy również sprzedaż farb
proszkowych firmy „Frei".
24324/PM

Energomontaż-Północ Gdynia Sp. zo.o.
wynajmie pomieszczenia o łącznej pow, 1965 m2
na biura lub lekką produkcję wGdyni,
przy ul. Hutniczej 42.
Dozór obiektu przez całą dobę,
Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem:

249s

Oferty składać pod numerem telefonu 24 04 93
25-i, ::ł

81-mB Gdynio, ul. Hl./!rkza 42
tel. 23 14 87

2/f//
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Sensacyine 01stnygnięcia
na kolarskich mistnostwach świata

S

ensacyjne rozstrzygnięcia
zanotowano na kolarskich mistr3ostwach
świata w Oslo w wyści
gach indywidualnych.
Rywalizację amatorów na
184 km wygrał niespodziewanie 19-letni Niemiec Jan Ullrich z Hamburga (tam przeniósł się przed dwoma laty
z grupą juniorów z Berlina)
w czasie 4:13.9. Wyprzedził on
na finiszu Łotysza Kasparsa
Ozersa, Czecha Lubora Tesara,
Wiocha Allessandro Bertoliniego - wszyscy ten sam czas
co zwycięzca i mającego cztery sekundy straty Łotysza
Arvisa Piziksa. Ta piątka uciekła na ostatnim okrążeniu i zyskała ponad 50 sekund przewagi nad grupą, którą na metę
przyprowadzi! Polak Marek
Leśniewski, sklasyfikowany na
szóstej pozycji w wyścigu. Polacy byli dość aktywni na trasie
wyścigu, jednak przegapili decydującą akcję, kiedy uciekła
wspomniana piątka zawodników.

Przed kolarzami - amatorami o tytuł mistrzyni świata rywalizowały kobiety na dystansie 92 km. Wielką ochotę na
piąty tytuł miała czterokrotna
mistrzyni świata Francuzka Jeannie Ciprelli - Longo. Była
bardzo bliska celu, jednak na
ostatnich metrach wyprzedziła
ją 23-letnia Holenderka Leontien van Moorsel i wygrała
w czasie 2:21.20 (przeciętna
szybkość 39,06 km/godz.).
Brązowy medal przypadł Amerykance Laurze Charameda strata 4 sek. do zwyciężczyni.
Dalsza kolejność: 4. Michela
Fanini (Wiochy), 5. Sally Zack
(USA), 6. Cathy Reardon (Australia) - ten sam czas co Charameda. Warto dodać, że Holenderka L. van Moorsel zdobyła w Oślo swój drugi tytuł
mistrzyni świata.
Największe zainteresowanie
towarzyszyło wczorajszemu
wyścigowi indywidualnemu
zawodowców. Długość ich trasy wyniosła 257 ,6 km. Po samotnej ucieczce w końcówce

niespodziewanie zwycięży! Amerykanin Lance
Armstrong w czasie 6: 17 .10,
co daje przeciętną 40,979
km/godz. Ze stratą 19 sekund
przyjechała na metę grupa kolarzy, z której najszybciej finiszowa! zwycięzca Giro d'ltalia
i Tour de France, Hiszpan Miguel Indurain, a trzeci był znany z błyskotliwych końcówek
Niemiec Olaf Ludwig. Dalsza
kolejność: 4. Johan Musecuw
(Belgia), 5. Maurizio Fondriest
(Włochy), 6. Andriej Czmil
(Mołdawia), 7. Dag Otto Lauritzen (Norwegia), 8. Gerard
Rue (Francja), 9. Bjaerne Riis
(Dania), I O. Frans Maasen
(Holandia) - wszyscy w tym
samym czasie co Indurain. Zenon Jaskuła nie ukończy! wy-

Daniel Wóicik zdobył puchar nDB"

Chodziarze Lechii bezkonkurencyjni
wPucharze Obrońców Polskiej Poczty

wyścigu

Chodziarze gdańskiej Lechii,
podopieczni trenera Janusza Cyrlaffa, okazali się bezkonkurencyjni w XIX Międzynarodo
wych Zawodach w Chodzie Sportowym o Puchar Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. W imprezie startowało ponad 70 piechurów z 16 klubów całego kraju
oraz zawodnicy z Litwy.
W głównej konkurencji, chodzie na 20 km, wspaniale maszerował 14. zawodnik niedawnych
mistrzostw świata w Stuttgarcie
Jacek Mueller, który w nagrodę za doskonały wynik 1:21 :50
otrzynał puchar ministra łączno
ści. Drugie miejsce zajął Grzegorz Mueller - 1:23:34, a trzecie Stanisław Stosik (wszyscy
Lechia) - 1:24:59. Taka sama
była kolejność w młodzieżowych
mistrzostwach Polski.
Na dystansie IO km z wielk~
przewagą wygrała szósta na MS
w Stuttgarcie, Katarzyna Radtke
(Lechia Gdańsk)-44:39. Za nią
przybyły na metę: Sada Buksniene (Litwa) - 47:51 i Beata Janasrek (Flota Gdynia) - 48:08. Ta
ostatnia wywalczyła jednocześnie tytuł MMP. Wśród juniorek

-

I

ścigu.

Armstrong jest drugim, po
Gregu LeMondzie, kolarzem
amerykańskim, który sięgnął
po tytuł mistrza świata.

(ko)

Grzegorz Kaleta z Polonii
wraca z Danii ze srebrnym medalem 25. kajakowych
mistrzostw świata. Elblążanin
zdobył go wraz z Andrzejem
Gryczko, Piotrem Markiewiczem i Maciejem Freimutem
w ostatnim dniu mistrzostw na
dystansie IO OOO m. Polska
czwórka uległa o 5 sekund niemieckiej osadzie.
Wcześniej srebrny medal
przypadł polskiej osadzie Maciej Freimut i Wojciech Kurpiewski w K-2 na 500 m. Polacy prowadzili przez większość
dystansu i na ostatnich metrach

Na Ili-ligowym froncie piłkarskim

Elbląg

zdecydowanie zwyciężyła Monika Floryszczyk (Lechia) 49:28.
Puchar „Dziennika Bałtyckie
go" przypadł w udziale Danielowi Wójcik.owi (Lubusz Słubice),
pierwszemu w gronie miodzików
na 5 km- 23:17.
Pozostali zwycięzcy - 3 km
dziewczęta: Anna Kowalczyk
(Konradia Gdańsk) 17:0 I; 3 km
młodziczki: Bogusława Pawlows ka (AZS AWF Katowice)
15:25; 3 km chłopcy młodsi: Tomasz Barbużyński (nie sto w.
Gdańsk) 20:06; 3 km chłopcy
starsi: Adam Nowak (Konradia)
19:12; 5 km juniorki młodsze:
Ewa Merena (AZS Katowice)
25:55; 5 km juniorki: Izabela Sadowska (Flota Gdynia) 24:05; 5
km weterani: Mieczysław Rutyna
(nie staw. Tarnobrzeg; olimpijczyk z Tokio i Meksyku) 26:59;
10 km juniorzy młodsi: Grzegorz
Grinholc (Lechia) 47:52; 20 km
juniorzy: Wojciech Maroszek
(AZS Katowice) I :34:02.

(s)

Polonia E, · Goplania 0:3

Grzegorz
Kaleta wraca
ze srebrnym,,
medalem MS
zostali wyprzedzeni przez niemiecki duet Kay Bluhm - Torsten Gutsche. Jest to pierwsza
w tym roku porażka polskiej
dwójki w międzynarodowych
zawodach.
Niewiele brakowało, by
Grzegorz Kaleta wrócił z drugim medalem. Różnicą zaledwie O,33 sekundy polska
czwórka w składzie G. Kaleta,
P. Markiewicz, A. Wysocki
i G. Kotowicz przegrała brązo
wy meda l z Węgrami na dystansie K-4 na 500 m.
W Bargsvaerd nie powiodło
się naszej utytułowanej kajakarce, medalistce igrzysk olimpijskich w Barcelonie Izabelli
Dylewskiej. Jest ona w słabszej
dyspozycji i zajęła dopiero 6.
miejsce w K-1 na 500 m.
Nie powiodło się absolutnie
Polakom w wyścigach na dystansie 1000 m. Najlepiej spisała się tu nasza dwójka G. Kotowicz - P. Markiewicz, zajmując 6 pozycję. Męska czwórka
w składzie: G. Kaleta, M. Freimut, A. Wysocki, A. Gryczko
ukończyła regaty dopiero na 9.
pozycji.

Polonia Elbląg - Goplania Inowrocław 0:3 (0:2). Bramki dla z"".ycięz:
ców zdobył Dariusz Seweryn - 3. Sędziował Mieczysław Śledz1ewsk1
.
.
(Gdańsk) . Widzów ponad 500.
Polonia: Wylupski, Bartnicki, Zatówka, Tyburski, Łu~asze~1cz, ~owogrodzki, Żuralski, P. Łojek, Cetnarowicz (56 Nowos1elsk1), Kwiat.
,
kowski, Adamczyk (46 W. Łojek).
Spotkanie zaczęło się od huraganowych atakow elblązan, co _p~ypadlo do gustu widzom. Goście jakby zaskocze~i _sztu1:11~m, _st_arah się me
dopuścić polonistów w pobliże bramki. PóźmeJ przeJęh 1m~Jatyw!, prowadząc akcje na obrońcę Tyburskiego, który nie bardz_o sobie ~?dz1! _z rywalami. W 33 min. goście egzekwowali rzut wolny. Piłka odbIJala się od
nóg obrońców Polonii, wybił ją też Wylupski, ale trafiła wprost pod nogi
Seweryna, który silnym uderzeniem posiał ją pod poprzeczkę zdobywa:
jąc pierwszą bramkę. W 43 min. na rajd w odległości 45 m od br?~
Polonii zdecydowal się Seweryn. Przeszedł jak burza trzech zawodni.ko"".
z Elbląga i przy biernej postawie obrońców gospodarzy strzelił w długi
róg podwyższając stan meczu. Gospodarze próbowali zdobyć kontaktową bramkę, czynili to nieporadnie. W 59 min. Kwiatkowski uderzył pil~ę
głową, ta poszybowała nad spojeniem słupka z poprzecz_ką. W 61 mm.
Seweryn po szybkiej kontrze trafił w poprzeczkę, w chw1h gdy w bramce
nie byto Wyłupskiego. W 76 min. Chodorowski egzekwował rzut wolny
z 30 mod bramki Wylupskiego. Bramkarz Polonii wypuścił piłkę z rąk,
a jego koledzy przyglądali się jak Seweryn dobiegi do niej i spokojnie
ulokował w siatce ustalając wynik na 0:3 dla przyjezdnych.
Mecz obserwowali, kręcąc film wideo wysłannicy Pomezanii. Oni
jednoznacznie określili grę gospodarzy - ,,To już nie ta Polonia". . . .

A. Minkiewicz

Polonia Gd. · Chemik 2: 1
Polonia Gdańsk wygrała w ub. sobotę na swoim stadionie z Chemikiem Bydgoszcz 2: I ( I: I). Bramki zdobyli: dla Polonii Andrzej Jażdżew
ski (17, kamy) i Maciej Spyra (86); dla Chemika Dariusz Gliniewicz
(18). Sędziował Mirosław Prokurat z Elbląga. Widzów 150.
Polonia: Michniewicz - Jażdżewski, Skowroński, Czajko, Budziwojski, Cuch (46 Skowyrski), Spyra, Szymura, Kugiel ( 66 Paszulewicz),
Zezuła, Włodarczyk.

W 17 min. sfaulowany został na polu karnym Piotr Włodarczyk, a „jeskutecznie wykorzysta! Andrzej Jażdżewski. Zanim zadowoleni gospodarze zdążyli zewrzeć szyki, już padło wyrównanie na skutek
gapiostwa polonistów, przy czym czujność wykazał napastnik gości Dariusz Gliniewicz, który przechwyci! niefortunne podanie jednego z gdań
szczan do Michniewicza i strzelił pod poprzeczkę.
W drugiej połowie Polonia „przydusiła", ale jeszcze raz się okazało,
że gdańszczanie nie potrafią „otworzyć" zaskakującym podaniem drogi
do bramki przeciwnika. A jeśli już okazja się nadarzyła to ją marnowali,
zwłaszcza Maciej Spyra. Zawodnik ten zdobył jednak w końcu zwycię
skiego gola i dwa punkty zainkasowała Polonia. Chemik znacznie
odmłodził skład. Z poprzedniego II-ligowego (podstawowego) w obecnej
drużynie bydgoskiej występuje zaledwie trzech piłkarzy.

denastkę"

(ko)

P. Oskroba

Trzy doby
w blasku
,,Iskrzącą Górę" pod równikiem (5896 m) odkrył w 1848 roku Johannes Rebman, a zdobył ją po raz pierwszy Hans Meyer
11\
I_ iii
i
I
W 1889.r..
iedy Kenia była kolonią ciężarem plecaków. Zmywamy pot
i ruszamy dalej. Wieczorem dobrytyjską, a Tanganika
chodzimy do schroniska Horombo
niemiecką, królowa
Wiktoria ofiarowała (3700 m). Padamy ze zmęczenia.
przygraniczne Kiliman- Byle jak najszybciej odzyskać siły
podczas snu. Następny dzień, to
dżaro w prezencie urodzinowym cesarzowi następny kilometr wysokości. Na
Wilhelmowi. Tak się tym etapie spodziewamy się
pierwszych objawów choroby górzłożyło, że nikt z nas nie obchodzil urodzin więc górę musieliśmy skiej. Bazę na Kibo osiągamy
sobie „kupić". Zapłaciliśmy za szczęśliwie bez sensacji. Bardziej
trzy doby. Tylko tyle byliśmy niż zmęczenie dokucza zimno, pow stanie wysupłać z portfeli. Czy tęgowane lodowatym wiatrem.
Kuba zarządza godzinną drzemkę
zdążymy w tym czasie osiągnąć
szczyt? Kuba z pewnością, ale cala i wieczorne wejście aklimatyzacyjne na poziom 5 tys. m. Różnicę
reszta?
O świcie z niezbędnym ekwi- wysokości odczuwamy wyraźnie.
punkiem przekraczamy bramę Na- Wracamy do bazy, sen i o świcie
rodowego Parku Kilimandżaro. znów pniemy się wyżej.
W grocie Hansa Meyera (5150
W południe dochodzimy do Mandary (2700 m n.p.m.). To kom- m) odpoczynek. Asia z Anią nie
pleks schronisk, wkomponowa- czują się najlepiej, ale jeszcze nie
nych w zachwycający zakątek dają za wygraną. Z dalszej wspiskalny, udekorowany zewsząd try- naczki, na wys. 5600 m, eliminuje
je jednak choroba górska. Schodzą
skającą zielenią. Zbawienny odpoczynek dla ramion. skatowanych do bazy. Halina z Markiem, pod
,;.;.

mistnem Polski
w klasie
Optimist

111skrzqcei
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cŻyly się,

czujnym okiem Kuby zdobywają
się na ostatni wysiłek. Przez Gilmant's Point (5680 m), po kilku
godzinach wchodzą na Uhuru Pik
- najwyższy punkt masywu Kilimandżaro, szczyt Afryki .
Szczęśliwi opuszczaliśmy Narodowy Park Kilimandżaro, mieszcząc się w „wykupionym czasie". Żegnający nas w bramie Tanzańczycy wyrażali swoje uznanie:
,,Szczyt w trzy doby to wyrównanie rekordu na drodze Meyera.
Najszybsi pokonują tę trasę na
ogól w cztery doby, przeciętnie w tydzień. Będzie to wam zapisane w historii Kilimandżaro!".
Na podstawie relacji zdobywców Kilimandżaro z Adventure
Club (akademickiego klubu UG)
Grzegorz Rybiński

Kuba Jakubczyk schodząc ze szczytu, spotkał na wys. ok. 5
tys. m kompletnie wyczerpaną, samotną Japonkę. Przeżyła tylko
dzięki jego pomocy. Na zdjęciu - oboje już w bazie.

Fot. Anna Drozd &Kuba Jala1bczyk

W derbowym meczu na sy;zycie rugbiści gdańskiej Lechii pokonali dotychczasowego lidera,
Ogniwo Sopot 17:10 (10:3). Ponad
500 widzów oglądało na stadionie
przy ul. Traugutta wyrównane
i stojące na dobrym poziomie spotkanie, po którym gdańszczanie
zostali samodzielnymi liderami
w tabeli . .
Lechia: Walas, Panie (75 R. Jumas), Langner (75 Weronko), Zasoński, Kaluzny, Niespodziany,
Marciniak, Kochański, Jennakow,
Sokołowski - 5 punktów, Urbanowicz - 7, Grebasz - 5, Bistram, Kołodziejczyk (54 Czapkowski), Jeryś.

Ogniwo: Trocki, Barwik, Kossakowski (78 Mietliński), Wójcik,
Franko (50 Ignatowicz), Wysiecki
(65 W. Lis), Tibielewicz, S. Hodura, Janulewicz (47 Komisarczuk),
-

Odpoczynek przy Hans Meyer Cave (5150 m). Z prawej Marek Wójcik; obie d::.iett:c::yny - A_nię
Drozd i Asię Jankows/ui pokonała na wysokości 5600 m choroba wysokogórska. Musiały zawroc1ć
do bazy.

dach rywalizowali ze sobą motocrossowcy ze ścisłej krajowej
czołówki. W imprezie brali
udział tak.że młodzicy (chłopcy

w wieku 12-14 lat) oraz juniorzy (14-16 lat). Trzeba przyznać, że mimo młodego wieku
radzili sobie bardzo dobrze.
Oto wyniki w poszczególnych klasach (łącznie za 13.
i 14. eliminację):
Kl. 80 ccm (miodzik): 1.
Piotr Skindzier (GAMK
Gdańsk), 2 .Piotr Jezierski (Balty k Gdynia), 3. Marcin Andrzejewski (Unia Poznań).
Kl. 80 ccm (junior): I. Piotr
Król (Gdańsk), 2. Klaudiusz

Motocross
na ~Kamlonce1
(MKS Stryków), 3. Arnas Kelnins (WKM Więcbork).
Kl. 250 ccm: I. Jacek Lonka
(AP Głogów), 2. Aleksander
Giruć (GAMK Gdańsk). 3.
Sławomir Wilkaniec (GAMK
Gda1isk).
Kl. 500 ccm: I . Jacek
Olszewski li (Gdańsk), 2. An-

Gałaj

(ko)

eraz Lechia pany

/i,?J.1.!Ą:;.

j
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zorganizowane przez
Arkę Gdynia żeglarskie mistrzostwa Polski w klasie Optimist. Przypominamy, że wystartowało 111 młodych zawodników. Regaty wygrał Oleg
Kusznir z Odessy - 27 ,7 pkt.,
natomiast tytuł mistrza Polski
zdobył Paweł Oskroba (YKP
Warszawa) - 31,7 pkt. Kolejne
miejsca zajęli w MP: 2. Piotr
Lubowidzki (Baza Mrągowo) 55,1; 3. Robert Stablewski
(SWOS Warszawa) -65,4; 4.
Adam Budzisz (Zatoka Puck) 66; 5. Mateusz Zasadzki (YKP
Warszawa) - 69 i Jacek Grabowski (YKP Gdynia) - 69,7
pkt. Zloty medal w konkurencji
dziewcząt zdobyła Sylwia
Brzoska z Zatoki Puck.

Rugby

1

Bartosik (BKM Bielsko), 3.
Patryk Hennek (Górnik Czerwionka).
Kl. 125 ccm: l. Leon Kozłowski (AP Głogów), 2. Jerzy

2:0 (1:0). Bramki: Kamil Jakubiak (12) i Zbigniew Grzybowski (65).
Wisła: Wysiecki - Herold, Łosiak, Klinkosz, Wichman, Szlicht, Sutkowski (70 Kittowski), Stretowicz, Jakubiak, Waśniewski (46 Meyer),
Grzybowski.
Wisła zagrała najlepiej w pierwszym kwadransie, wieńcząc ten okres
bramką Jakubiaka. Szybką akcję zainicjował Dariusz Waśniewski, podał
do Adama Sutkowskiego, a ten do Jakubiaka, który strzeli! celnie z kilku
metrów pod poprzeczkę. Póżniej - jak nas poinfonnowal Henryk Guzy gra się wyrównała. Goście próbowali wyrównać, ale ich poczynania koń
czyły się na szesnastym metrze przed bramką Wisty. Zwycięstwo Wisły,
przypieczętował Grzybowski w 65 min. strzałem z narożnika pola karnego w długi róg. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki.
W sumie był to przeciętny mecz, w którym więcej sytuacji stworzyli
gospodarze, górując nad przeciwnikiem w poczynaniach ofensywnych

Wienyca · Rodło 1: 1

., Na ~ooa Ocuińskiej zakoń

I

·. ..._ Ili"'!"...
·- ·tr•r·•,;;J

czoraj na torze motocrossowym w GdyniKolibkach, popularnej
„Kamionce", odbyła
się 13. i 14. runda eliminacji
Mistrzostw Polski. W zawo-

Wisła · Wda 2:0

Wisła Tczew pokonała w obecności ok. 1 tys. widzów Wdę Świecie

drzej Tomiczek (AP Głogów). 3.
Artur Monkiewicz (KM Szczecin).
W klasyfikacji klubowej niewiele się zmieniło i po 14 rundach nadal na pierwszym miejscu pozostaje GAMK Gdańsk.
Na drugiej pozycji znajduje się
AP Głogów, a trzecią lokatę zajmuje Unia Poznań.
Należy jeszcze odnotować,
iż kierownikiem niedzielnych
zawodów był Marian Zupa. natomiast sędziował Jerzy Dowejko z Olsztyna.
Do zakończenia rozgrywek
o tytuł klubowego mistrza kraju i tytuły mistrzów indywidualnych pozostały jeszcze tylko
4 rundy. Zawody te odb~dą się
5 września w Strykowie oraz
26 września w Lipnie.

Adam Wawrzyniak

·· -

Liga iuniorów
,,Pomorze"
Polonia Elbląg - Brda Bydgoszcz 2:0. Polonia Gdańsk - Chemi k Bydgoszcz O: 1, Gedania MRKS Gdańsk O: I , Wierzyca Starogard - Arka Gdynia 3: I, Wisła
Tczew - Wda Świecie 0:0, Bałtyk
Gdynia - Lechia Gdańsk I: 1, Elana
Toruń - Gryf Czarni Słupsk 4:0,
Pomezania Malbork - Stomil Grudziądz 2:0.
9-3
8:0
l . Chemik
7:1 12-1
2. Bałtyk
7:1 10-2
3. Elana
7-1
6:2
4. Wisła
5-2
6:2
5. Polonia Gd.
6-4
6:2
6. Wierzyca
10-3
5:3
7. Gedania
6-5
4:4
8. Polonia E.
4-4
4:4
9.MRKS
5-5
3:5
10. Lechia
6-8
3:5
11. Arka
4-9
3:5
12. Pomezania
0-10
1:7
13. Gryf
0-10
1:7
Wda
3-10
0:8
15. Brda
0-10
0:8
16.Stomil

(ko)

J. Hodura - 5, Fonnela, Stachura,
J. Lis, Baraniak, Szwichtenberg -5.
Już w 3 minucie meczu Jarosław Hodura trafił z 40 m z karnego i mistrzowie Polski objęli prowadzenie 3:0. Wyrówna! 7 minut
później niezawodny tego dnia kopacz Lechii, Janusz Urbanowicz.
Potem nastąpił okres przewagi sopocian, lecz ani kontra w 15 minucie gry, ani karny J. Hodury z 30
m na wprost bramki nie przyniósł
zmiany rezultatu. Pod koniec
pierwszej części gry przycisnęli,
konsekwentnie grający młynem,
biało-zieloni. Zaowocowało to
przyłożeniem Tomasza Sokołow
skiego w 36 minucie i celnym
podwyższeniem Urbanowicza.
W 3 minuty po zmianie stron
lechiści skopiowali udaną akcję
z I polowy, z tym, że punkty przyłoży! Jacek Grabasz. Było już 17:

3 dla Lechii, ale Ogniwo nie kapitulowało. Po udanym przechwycie
Jacka Lisa (59 minuta), Waldemara Szwichtenberga nie zdołał zatrzymać Stefan Kałużny i sopocianie zmniejszyli rozmiary porażki.
Pozostałe mecze serii A: Budowlani Łódż - Budowlani Lublin
9:9 (6:9), AZS AWF Warszawa Posnania 15:9 (9:3).
Na jedną kolejkę przed zakoń
czeniem I części rozgrywek trzy
pierwsze drużyny zapewniły sobie
awans do finałowej czwórki.
24 202: 99
1. Lechia
22 206: 115
2. Ogniwo
3. Budowlani L. 22 245:109
16 125:181
4.AZ$AWF
5. Budowlani Ł. 15 127:145
IO 66:322
6. Posnania

Adam Suska

Koszyk-alłci

VfL Bochum
bezkonkurencyine ·wGdyni
Od piątku w hali Bałtyku rywalikoszykarki o puchar prezydenta Gdyni. W decydującym meczu
niemiecka drużyna Vfl. Bochum pokonała Bałtyk 85:63 (46:23). Trzecie
miejsce zajął AZ$ Toruń, po zwycięstwie nad Portem-Bałtyk Elbląg
79:34 (36: 1S). Najskuteczniejszą zawodniczq turnieju została złota medalistka z Barcelony, Rosjanka, Marina Tkaczenko (Bochum) - 66 pkt.
Wygrał zdecydowanie najmocniejszy zespól, trenowany przez polskiego szkoleniowca Zbigniewa Ła
tę, który miał w swoim składzie,
obok Tkaczenko, między innymi doskonalą środkową, Caren Smith
z Australii i rozgrywającą Sylwię
Ci.ernik. a także reprezentantkę Rosji, Irinę Mnich.
Trener Tadeusz Huci:ński nie byt
I zadowolony z postawy swych podozowały

piecznych. W jego zespole zabrakło
Marzeny Frąszczak (postawiła zbyt
wysokie wymagania) i Leny Łomaki
(nie pasuje do koncepcji zespołu).
Testów nie zdały Kirgizki, Irina Kafonowa i Świetlana Pogromska.
Z nowych zawodniczek na parkiecie
oglądaliśmy: Ewę Odrzywolską,
Martę Szumską i Iwonę Kulas. Cze-

ka je jednak jeszcze wiele pracy,
zwłaszcza w zakresie realizacji zało
żeń taktycznych. Występowała też
Małgorzata Czerlonko, która być
może zasili Bałtyk w przyszłym sezonie. Huciński w swoim zespole
najwyżej ocenił grę Agaty Mechliń
skiej.
Pozostałe wyniki: Bochum -AV,
104:40 (56:19). Bałtyk - Port 133:50
(66:24), Port - Bochum 24:133
(7:76), Bałtyk - A~ 82:68 (33:33).

(sus)

Wierzyca Starogard zremisowała u siebie z Rodłem Kwidzyn 1:1
(0:0). Jak nas poinformował Piotr Prabucki, mecz obejrzało ok. 1200 widzów. Bramki: dla Wierzycy - Jerzy Siora (89); dla Rodła Zbigniew Kisielewski (62).
Wierzyca: Kolaska - Manuszewski (71 Naczyk), Waszyński, Kaszubowski, Wojdaś, Jankowski, ŻOlnowski, Siara, Bedla, Meszczyński (59
Kotlewski), Majewski.
Rodło: Wielgus - Kisielewski, Barbarewicz, Rutkowski (46 Łoziń
ski), Hanis, Rutka, Szałachowski, Zagorodniuk, Baprawski, Bąk, Dębicki
(39 Jankowski).
Starogardzianie mieli sporą przewagę, okresami nie schodzili z polowy przeciwnika, zawodzili jednak, jeśli chodzi o umiejętności strzeleckie. Schowany za podwójną gardą przeciwnik zaczął odgryzać się w drugiej połowie i po jednej z kontr przy niezdecydowanej postawie obroń
ców Wierzycy Kisielewski przytomnie przerzuci! piłkę nad Kolaską.
Goście objęli prowadzenie, które utrzymywali do 89 min. Wówczas to
Siara zdołał wyrównać, przy czym piłka przeszła między nogami Wielgusa (tzw. siatka). Wcześniej szansę mieli goście, ale piłkę po ostrym
strzale Szałachowskiego Kolaska sparował na róg.

Pomezania · Gryf 1: 1(0:0)
ok. 2 tys. widzów Pomezania Malbork zaledwie zremisowała z Gryfem Wejherowo I: I (0:0). Bramki: dla Pomezanii - Zbigniew Liedtke (58): dla Gryfa Sławomir Walczewski (70).
Pomezania: D. Tobolski - Misarko, Weiner, Kowalski, J. Tobolski,
Hrywniak, Lizak, Manuszewski, Waldemar Barnat (57 Wojciech Barnat), Boros, Liedtke.
Gryf: Szymkowiak - Kożuchowski, Ślusalek, Magulski, Lemke, Walczewski, Pietrusiński. Kelpin, Lemański, Różycki (64 Wańkowicz, którego w 88 min. zamieni! z kolei Treder), Baranowski.
Dzielący się z nami wrażeniami z meczu Andrzej Graś, nie mógł się
nadziwić indolencji strzałowej napastników i pomocników Pomezanii.
Mieli oni, zdaniem naszego informatora, aż 20 dogodnych okazji do zdobycia bramki, a wykorzystali zaledwie jedną - w 58 min., kiedy to po
rzucie wolnym Jacka Tobolskiego, Zbigniew Liedtke zaskoczył Adama
Szymkowiaka. Trzeba podkreślić doskonalą postawę wejherowskiego
bramkarza, który w kilku innych sytuacjach zachowa! się wyśmienicie,
ratując swój zespól przed porażką. Wyrównującego gola zdobył najlepszy tego dnia piłkarz w polu Gryfa Walczewski. W 90 min. Zdzisław Kowalski z Pomezanii trafił w poprzeczkę.
W

obecności

Powiśle · Stomil O: 1
Powiśle Dzierzgoń uległo na swoim boisku Stomilowi Grudziądz O: 1
(0:0). Bramkę zdobył dla Stomilu Kuliński w 70 min. Widzów 500.
Powiśle: Dudkiewicz - Iwanus, Pinkus, Konkolewski, Dianzenza (70
Reks), Burzyński, Makowski (75 Drzyzga), Lange, Roszkowski, Tietz,

Kocienda.
Stimil nie należy do łatwych przeciwników. Na wyjazdach broni się
całą druzyną I czyha na kontry. Właśnie po jednym z kontruderzeń goście zdobyli bramkę w 70 min. i tak już zostało do końca meczu, w którym gospodarze mi_eli okresami_ przewagę, ale niewiele z niej wynikało.
W 2 mrn. debwtuJą~y w_ Pow1slu Stanisław Kocienda strzeli! głową
w poprz_eczk~. _Narobił m1e~scowym sporo apetytu, ale im głębiej w las,
tym ... c1emmeJ było w Dz1erzgomu (dla gospodarzy, którzy ciągle jeszcze płacą frycowe w III lidze).

Pozostałe wyniki
Pogoń Lębork - FC Lechia Gdańsk 0:0.
Legia Chełmża - Gryf Słupsk 2:3 (2:2).

Tabela
1. Goplania
2. Pomezania
3. Wisła
4. Polonia Gd.
5. Wierzyca
6. Lechia
7. Polonia E.
8. Gryf S.
9.Pogoń

IO.Gryf W.
11. Stomil
12. Legia
13. Powiśle
14. Rodło
15. Chemik
16. Wda

8:0
6:2
6:2
6:2
6:2
5:3
5:3
4:4
4:4
4:4
4:4
2:6
2:6
2:6
0:8
0:8

15-1
l0-2
7-3
5-2
7-5
5-3
3-4
7-7
5-5
6-7
5-7
6-8
2-4
1-7
2-11
1-11

Paweł Kowals~
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dla dzieci (od lat 7),

dorosłych

młodzieży

najszersza oferta
brytyjscy, polscy
1 ameiykańscy lektorzy
łiJ grupy dobrane poziomem J wiekiem

PRZYJDŹ i KUP po zwariowanie niskich cenach

~

~ doświadczeni

od poniedziałku do piątku 14°0 sobota 900 • 14°0 %
Każda pierwsza sobota miesiąca
od 1000 - 1600
,

~~ajęcia
Gdańsk,

Wrzeszcz, Oliwa
Sopot, Gdynia, Karwiny

2000 ,

Mąka

ogólne - wszystkie poziomy
Cambridge FCE, Advanced,
Protlclency
~ intensyw1w - 2- l 3-mlesięczne
~ sobotnie - nowo~ćl
~ przygotowan ie do III W
ft warsztaty teatralne dla dzieci

Elw.

~

młodzieży

~
~

Protlciency dla angllstów
kursy przedpołudniowe
f; angielski. dla seniorów
~ kursy "nat fyczenie" dla tlnn
~ kurs Business Engllsh 4 mlelsące

600g

Szampony ziołowe

Bulion klarowny

,,Eva" 1 I

„Miromark" 140 g

21.900,-

1 szt.

15.600,-

1 szt.

18.00

500 sztuk

;, Tornado"

10000 kg

1000 puszek

Cukier

Piwo „Okocim"

1 kg

.,,... '" "

I •F

11000 kg

1200sztuk

2000sztuk

20.00

Cukier

Odżywki

Groszek kons.

,,Gerber"

400g

430.000,•

1 szt.

5000 sztuk

Mydło „Lux"

Sól
1 opak.

f.74.900,-

1 kg

1

1800 sztuk

,,Pedigree Dry"

,.

Btio_
,.,..,

~@:[fłWJ1,.~~[®\

.

tel. 53-49-90

ul. Czarny Dwór 18
(róg Al. Jana Pawła li}

f'.l\'X~li
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30
l,U•tUSŁUI\'

!

AUTO ALARMY
~
3 LATA GWARANCJI

SOPOT, ul. Niepodległości 658

,

1f 51-76-97
mm+RW

Sos spagettj
„Uncle Bens" 475 g
1 szt.

1 szt.

5. 700,-

21000 sztuk

1500 butelek

Koncentrat pomidor.

,,Junior Frut"

30% 70g

wieloowocowy 0,33 I

1 szt.

3.400,•

7.600,-

1 szt.

10000 sztuk

200 sztuk

Papier toaletowy

„Always" long

~

podpaski

24. 600,-

Gąbka„ Tonie"

OFERUJE PO CENACH KONKURENCYJNYCH:
..- stal zwykłą, jakościową i nierdzewną
..- blachy aluminiowe plask.ie i faliste
..- kątowniki
..- stoły ślusarskie
..- siatkę ogrodzeniową i drut kolczasty
..- wyroby śrubowe

• ZDALNE STEROWANIE
• CZWNIKI MIKROFALOWE,
UL nłADŹWIĘKOWE
• ANALITYCZNY WYKR\'WACZ
ROZ3UANEJ SlYBY
• PREALARM
• 6-0LWlfKOWA WODOSZCZELNA
SY/lENA Z WŁASNYM ZASI/ANIEM
• BLOKADA ROZRUCHU
• ZDALNE STEROWANIE ZAMKAMI,
SZYBAMI -SlYBERDACHEM
I • POWIADOMIENIE NA ODLEGłO)Ć
I • ANTYSKANING

2.400,•

1 szt.

1.200, •

1 szt.

12

19.900,-

i.:r.l Pol>P4

... oraz wiele 'innych okazyjnie tanich towarów jak np.:
Jogurt „Onken" 0,51
\
- 11 600 Kawa „Oronero" 250 g
- 15.400 Ręczniki papierowe 2 szt.

P.H.U. MOTOSTAL ZBYT

BEZPl:ATNE ZNAKOWANIE

8.400,-

2000sztuk

• vvykwalif.kowani amerykańscy nauczyr:iele,
GOYNlA
* szkota p05iada uprawnienia szkoty pub/icznęj,
"nowoczesne techniki nauczania findyNiduatizacja/, ul. ŁOWICKA 41
Tel. 22-49-7 l
* tenis, basen, baseball,
* obiad
dowóz dzieci do szkoty (w obie strony/,
w godz. I5"'-18"'
• czesne - .równowartość 350 USD miesięcznie

ENFDRCER

11

100g

JJC§/Jft/l!AW©W!A

prowadzi zapisy do klas O-V na 1993/94 r.

5463/mm

0,5kg

7.900,-

1 szt.

6.900,•

2000 kg

Gdańsk,

~

20.00

(86001kg) ..

i*

~
OKOCIM

11.400,-

1 szt.

20.00

50kg

~~~,~

ca

Lekkie 4, 1% 0,5 I

8.900,•

011~.

----

15.400,-

1 szt.

9.900,-

1 szt.

0,51

8.900,-

1 szt.

MĄKA

3000 sztuk

,, Brio"

1O

tel. 31-33-73, 10.00 V LO, Polanki 130
tel. 52-11-91, 16.00 Oilyn1ii. nr LO, Legionów 27
tel. 22-15-30, 16.00 !K:EiTWtny. SP 42, Staffa 10
tel. 24-20-00, 16.00 -

111111

2000 sztuk

500sztuk

Zapisy pon. - pt.:
Podmłytiska

Proszek „E"

I/I/I! ..MA,
~\__/M

TORTOWA

~
~

Gd~©~.

,:,

tortowa

6.200,•

1 kg

Rodzaj e kursów

l

1000sztuk

4000kg

ZAKŁADY AUTORYZOWANE
Gdańsk AUTORAD

Piwo ,,Koszerne" 0,51
Papier śniadaniowy 50 ark.
Śliwka kalifornijska 250 g
Pieluchomajtki ,,Bella Babt
„Vegeta1' 75 g
Pasta do zębów „Fluorodent"
Syropy „MGM" 0,6 f
Pasta do czyszczenia Jawa1'

- 14.900
- 12.900
-3.400
-21.900
-36.900
-6.900
-7.600
- 7.900
-4.200

Wata higieniczna 200 g
-10.600 Turystyczna 300 g
„Marbie" karma dla psów 850 g
- 10.900 Papier toaletowy „Alfa" 10 szt.
Woreczki do lodu 280 kostek
-5.600 Płatki kukurydziane
Paprykarz szczeciński 270 g
-6.900 Chusteczki kosmetyczne 100 szt.
Dezodorant „Fa" light
-34.900 Makaron ryżowy, sojowy
Krem pófffusty ,,Gejsza"
-21.900 Wiórki kokosowe 200 g
Mąka luksusowa 1kg
-5.100 Worki na śmieci (120 I) 10 szt.
Tonie „Orchidea',
-8.900 Batony ,,Mars ,,Snickers ,,Twix
Fasolka wsosie pomidorowym 500 g -8.600 ,,Cif'1 500 ml+ I/balerina"
1
:

11
,

11

- 16.900
-14.600
-18.900
-9.900

-8.400
-11.200
-6.600
-17.900
-5.900
-31.900

ul. Kocurki 1

tel. 31-77-46
PROCAR
Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Kościuszki 2A

tel. 41-72-24

CIUISIIVICI
INTIINATIONAI

SPRZEDAWANE SĄ AŻ DO WYCZERPANIA SIĘ
1WSZELKIE PARTIE TOWARÓW OKAZYJNYCH
POSIADANYCH ZAPASÓW.
WSZYSTKIE PODANE CENY SĄ CENAMI JEDNOSTKOWYMI (JEŚLI NIE JEST INACZEJ
OKREŚLONE). JEDNOCZEŚNIE ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO 00 BŁĘDU WDRUKU.

Gdańsk-

Oliwa • CO ALA.
ul. Armii Polskiej 8

tel. 52-40-94
AUTO-RADIOSERVICł
Gdynia-Orłowo
.·
ALZWYCIĘSTWA 175 -

tel. 22-13-36
DYSTRYBUUA SERWIS
COMTRONIC
TEL. 56-89-75

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ
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Arka ■ Polonia Bytom 1:O
Pogoń

Szczecin - Górnik Zabrze 1:2 (0:1). Bramki: dla Pogonii
- Dvmkowki (79); dla Górnika OrŻeszek 2 (2 i 48). Sędziował:
Szczelkun (Jelenia Góra). Widzów
ok. 19 tys.
Stal Mielec - Stal Stalowa Wola 2:0 (1:0). Bramki: Bociek (2),
Federkiewicz (70). Czerwona kartka: Boruć (63). Sędziował: Redziński (Zielona Góra) . Widzów
ponad 2 tys.
Siarka Tarnobrzeg - ŁKS Łódź
3:1 (2:1). Bramki: dla Siarki - Stefanik (6), Kucharski (14), Woźniak (90); dla ŁKS - Krysiak
(19). Czerwona kartka: Nowacki
(ŁKS). Sędziował: Pasek (Legnica). Widzów 3500.
Widzew Łódź - Zawisza Bydgosz.cz 2:3 (0:0). Bramki: dla Widzewa - Jóźwiak (63), Koniarek
(83): dla Zawiszy - Durda (62),
Stefański (65), Malejew (85). Sę
dziował: Dusza (Katowice). Widzów 3026.
Lech Poznań • Warta Poznań
1:0 (1:0). Bramka: Bąk (39). Sę
dziował: Kostrzewski (Bydgoszcz). Widzów 16 tys.
Ruch Chorzów · GKS Katowice 0:1 (0:0). Bramka: Kucz (81).
Czerwona kartka: Kryger (Ruch).
Sędziował: Werner (Gliwice). Widzów IO tys.
Zagłębie Lubin· Polonia Warszawa 1:0 (0:0). Bramka: Jasiński
(74). Sędziował: Słupik (Tamów).
Widzów 1500.
Hutnik Kraków - TM Pniewy
1:0 (0:0) . Bramka: Adamczyk
(78). Sędziował: Cherjan (Katowice). Widzów l tys.

Legia Warszawa•

Wisła

Kra-

ków 1:1 (1:0). Bramki: dla Legii•
Kowalczyk (13); dla Wisły· Moskal (84). Sędziował: Rudy (Katowice). Widzów IO tys.
14 15-9
I. Lech
14 18-13
2.Gómik
3.Pogoń
13 11-5
4. Warta
12 11-8
5. Hutnik
12 9-6
11 12-9
6. Ruch
7. GKS Katowice
11 13-13
8. Legia
10 18-10
9. Widzew
11 5-17
10. TM Pniewy
9 12-9
11. Zagłębie
9 8-8
12. ŁKS Łódź
8 14-11
13. Siarka
8 12-14
14. Stal M.
8 10-16
15. Wisła
7 12-11
7 11-15
16. Zawisza
17. Stal St. W.
5 3-11
3 7-22
18. Polonia Warszawa

Piłkarze gdyńskiej

Arki
wczoraj Polonię
Bytom 1:0 (1:0). Bramkę na
wagę zwycięstwa zdobył w 24
min. gry Leonid Leonidow. Sę
dzi owal: Kazimierz Fiedorowicz (01 sztyn). Żółte kartki:
Roman Rubaj (Arka) oraz Sła
womir Wyrzykowski i Adam
Smutek (obaj Polonia). \Vidzów ok. 2 tys.
Arka: Krupski - Mądrzak,
Toczek, Zink:o - Sobczak, Leonidow, Niciński (87 min .
Ptacb), Faltyński, Krzywniak Tomecki, Rubaj .
Polonia: Homel - Nowak,
Wyrzykowski, Płuciennik ·
Góra, Smyła, Smutek, Kościel
niak (78 min. Grzesik), Sysiak
- Kupijaj (68 min. Korzan), Nizwyciężyli

kodem.
Zacznijmy od pochwal. Pił
karze Arki zagrali naprawdę
dobry mecz. Na pewno - najlepszy w tym sezonie. Wygrali
tvlko 1:O, ale mogli znacznie
~yźej. Cóż z tego, skoro w kilku dogodnych sytuacjach fatalnie strzelali.

A teraz o tym, co działo się
na boisku w trakcie gry. Gdynianie zaczęli w niezłym tempie i już w 4 min. Grzegorz Niciński miną! się z piłką 5 m od
bramki gości. W 22 min. Andrzej Krzywniak, po wyrzucie
piłki z autu znalazł się przy sam yrn słupku bramki Polonii,
ale - widać zaskoczony tą sytuacją . dal się zablokować
obrońcom. W 24 min . było już
jednak I :O dla Arki- To była
naprawdę bardlD ładna akcja.
Atak rozpoczął się na środ
ku boiska, piłka trafiła na
skrzydło Romana Rubaja, ten
dośrodkował prosto na głowę
Nicińskiego, a strzał kapitana

sam
przed bramkarzem Grzegorzem Homelem i trafił piłką
prosto w niego. Za chwilę bytomski bramkarz z najwyż
szym trudem wybił piłkę zmierzającą w okienko po strzale
głową Rubaja.
Pomiędzy 70 a 72 minutą
trzykrotnie w roli głównej
mógł wystąpić wspomniany
już Tomecki. Najpierw strzeli!
nad poprzeczką, później piłkę
wybili mu spod nóg obrońcy,
aż wreszcie miał wręcz wymarzoną sytuację, aby po raz drugi pokonać Homela. W ładnej
indywidualnej akcji ograł stopera Polonii, przerzuci! piłkę
nad bramkarzem, a kiedy by!
już przed pustą bramką to ...
strzeli! w słupek. Długo później trzymał się za głowę.
Rzeczywiście, mia! o czym
myśleć. Generalnie jednak Arka zasłużyła na brawa, których
nie szczędzili jej wczoraj
gdyńscy kibice.

żółto-niebieskich trafił słupek.

w

przegrała z Miedzią Legnica 0:2 (0:l). Obie bra':1~i
dla gości zdobył Artur WóJcik
w 27 i 67 min. gry. Sędziował:
Andrzej Kalinowski (Płock).
Żółte kartki: Mariusz Pawlak
(Lechia) i Piotr Przerywacz
(Miedź). Widzów ok. I tys.
Lechia: Gładyś - Piętka, Łu
gowski, Pawlak - Kubsik Sobczak, Kaczmarek, Unton
(65 min. Gergella), Góralski

piłkarze gdyńskiego Bałtyku .

Gdynianie przegrali z miejscowym.
Rakowem 0:3 (0:2). Bramki zdobyli: Andrzej Dziedzic w 24 min.,
Sławomir Palacz w 42 min. i Wojciech Szymczyk w 75 min. Żółte

go obrońcę i stanął oko w oko
z Pawiem Primelem. Niestety,
Giruć nie potrafił wykorzystać
tak wybornej okazji dla zdobycia dla Lechii prowadzenia.
Przez następnych parę minut
znowu legniczanie dyktowali
warunki gry. W 27 min. Artur
Wójcik egzekwował rzut wolny z ok. 20 m. Strzelił nad murem gdańskich obrońców, Gła
dyś zdołał tylko dotknąć piłkę,
a ta odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Dwie minuty

Gtupa2
Szombierki Bytom · Stal Rzeszów 1:1 (1:1). Bug Wyszków Motor Lublin 0:2 (0:0), Stomil
Olsztyn - Avia Świdnik 2:0 (I :0),
Resovia Rzeszów - Okocimski
Brzesko I :O (1:0). Radomiak Radom - Hetman Zamość 1:0 (0:0),
Karpaty Krosno - Błękitni Kielce
0:2 (0:2), Wisłoka Dębica - Hutnik
Warszawa 2:0 (I :0), Petrochemia
Płock - Włókniarz Pabianice I:1
(O: I), GKS Bełchatów - Jagiellonia Białystok 0:0.
10 10-3
I. Radomiak
IO
8-1
2.Stomil
IO
9-4
3.Motor
4. Włókniarz
9 10-6
8
6-2
5. Jagiellonia
6. Resovia
7 9-9
6
5-4
7. Stal
6 , 4-3
8. Błękitni
6 4-3
GKS Bełchatów
6
3-3
10. Petrochemia
5
7- 10
11. Wisłoka
4
4-5
12. Szombierki
4
6-8
13. Okocimski
4
2-4
14.Hctman
4
4-7
IS.Avia
4 4-9
16. Hutnik
3 4-8
17. Karpaty
2
3-13
18. Bug

Tomasz Gollob -plan minimum

kartki: Andrzej Wróblewski (Raków) i Walery Goszkoderia (Bałtyk). Widzów ok. 3 tys.
.
Częstochowianie są wprawdzie
liderami tabeli, ale liczyliśmy, że
Bałtyk nawiąże z nimi równorzęd
ną walkę. Tymczasem nic z tego.
Od początku do końca meczu ton
wydaneniom na boisku nadawali
gospodarze. Dość napisać, że najlepszym piłkarzem w tym spotka-

niu by! gdyński bramkarz Arkadiusz Zagórski. Gdyby nie jego
dobra gra, to goście mogliby przegrać znacznie wyżej.
Pierwszy gol padł po dośrodko
waniu i błędzie obrońców Bałtyku.
Dwóch piłkarzy Rakowa znalazło
się przed Zagórskim, a Andrzej
Dziedzic skierował piłkę do bramki. Kolejny błąd, tym razem w 42
min., popełnił Krzysztof Własny,
który stracił piłkę przed polem
karnym, a Andrzej Palacz wykorzystał sytuację sam na sarn.
Trzecia bramka była efektem
mierzonego strzału z linii pola karnego.
Bałtyk: Zagórski - Własny,
Gierszewski, Gliński, Smarzyński
- Bisk:up, Goszkoderia, Gołecki,
Skrzypczak - Dubicki (56 min.
Szura),

Sapiński

(84 min. War-

choł).

uaw)
Rafał Karczmarczyk -

najlepszy w drużynie Lechii.
. .
Fot. J. Rybicki

(46 min. Filipik) - Giruć,
Kaczmarcryk.
Miedź: Primel - Michalski,
Pacek, Cymbała, Przerywacz Gajdzis, Kurzeja, Dziarmaga,
Łacina - Urbaniak, Wójcik (84
min. Wojtkowski).
Już pierwsze minuty gry
uwidoczniły. że na boisku drużyną, która wie o co w futbolu
chodzi są tylko goście . Grali
szybko, zdecydowanie, ni_e bawiąc się w żadne techmczne
zawiłości łatwo dochodzili do
strzeleckich pozycji. Pierwsze
strzały na bramkę Dariusza
Gładysia nie przyniosły jednak
powodzenia.
Tymczasem w 17 min. Mirosław Giruć odebrał piłkę stoperowi Miedzi Andrzejowi
Packowi, minął jeszcze jedne-

Wligach żużlowych
Najlepsi na świecie żużlowcy startowali w mi~trzostwach świata,
a w kraju odbyła się ligowa kolejka.
Wekstraklasie padły następujące wyniki: Apator Toruń • Morawski Zielona
Góra 62:28, Unia Leszno • Unia Tarnów 56:34, Stal Rreszów - Sparta Wroclaw 28:62, Stal Gorzów • ROW Rybnik 53:37. Mecz Polonii Bydgoszcz

z Motorem Lublin został przełożony.
W tabeli prowadzi zdecydowanie Sparta Wrocław. której już można powoli

H

później Mariusz Kurzeja
lił w poprzeczkę.

I"

Jmy Franki.el (trener Polonii): bt
Io. Do drużyny nie mam pretens31
o samą porażkę, tylko o fatalny styl
gry, jaki zaprezentowała. Po prostu
nie podjęlł walki. Arka_wygr~la
oczywiście jak najbardz1eJ zasluzenie.
Zbigniew Tymiński (trener Lechii): - Dlaczego przegrywamy kolejny mecz w Gdańsku? Pytani: ni~y
proste, ale bardzo trudno o rowme
prostą odpowiedź. Sam zachodzę
w głowę, jak to się dzieje, że gramy
tak słabo jak w meczu z Miedzią.
Będę rozmawiał z drużyną i wspólnie musimy maleźć przyczyny słab
szej formy.
Wiesław Wojno (trener Miedzi):
- Jestem zaskoczony ... słabą postawą
gospodarzy. Spodziewaliśmy_ się t_U
trudniejszej przeprawy, ale hczyhśmy na zwycięstwo. Chcemy WYYfl·
wać nadal i namieszać w drugoligowej czołówce.

Przegraliśmy najniżej jak można

składać giaiulacje za zdobycie tytułu
mistrza Polski.
W II lidz.e żużlowej odbyły się tylko
trzy mecze. Wanda Kraków · Włók
niarz Częstochowa 42:48, Śląsk Świę

tochłowice . Iskra Ostrów 37:53, Polonia Piła - GKM Grudziądz 53:35. Spotkanie Kolejarz Opole - KKZ Krosno

Żużlowcy

Wybrzeia Rafmcńi Gdańskiej pau~wali i ... stracili pozycję lidera tabeli.
Teraz na pierwszym miejscu zespól
Włókniarza.

Qaw)

Qaw)
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onor trójmiejskiej piłki urato- i Baltrku. Biało-zieloni, w mec;u z Miedją iegnica, nie mieli na boisku nic do
wała wc:.oraj gdyńska Arka wy. grywając z Polonią Bytom. powied~enia. Ciągle brak teJ druzynie
Skromnie, ale zawsze. Zresztą bardziej lidera z prall'd~iwego zdarzenia. liiwonii; sam wynik musiał cieszyć styl gry dnikom brakuje tzw. sportowej z/ości
i właściwie spożytkowanej na placu gry
żółto-niebieskich . Widać, że coś w tym
zespole zaskoczv/o. \l'arto bowiem
pqpomnieć, iż w ostatnich czterech
~ mec;ach Arka dwukrotnie w.·gra/a wIl
lidze, raz zremisowała, a ponadto zwy•
cięży/a w meczu o Puchar Polski. Tylko
i ten serial kontynuować. Ponadto
w gdyńskim zespole widać, że _coraz
Lechiści grają futbol letni, nib;
!i bardjej zgrywają się z ko(egam1 ?owe agresji.
techniczny, a ju± na pewno absolutnie
nabytki /Irki. Tomecki I Leonidow nieskuteczny. W tr;:ech meczach tego
i strzelili ju: po bramce, RubaJ - po raz sezonu przed własną publicznością
i piemszv w Gdyni - korzystni~ zapre- tr;:ykrotnie przegrali. Widać nawet
wuowal się w mec~u z Polonią. Tym- SKoistą progresję tych wyników. Po
czasem dowiadujemy się, że treningi~ O:I ;: Olimpią Po;nań i Ba/tykiem, tes boisku przy ul. E1smonda podjął tez ra; było 0:2 zMied;:ą. Ai strach pomyPyc. By/o nie by/o ~·ych/lwanek Arki,_ śleć co będzie dalej. Chcę tu od razu
, który po rajdje P:zez kawałek Polski \l'Vja.inić, i;, pilkar:,e nie mają powo-.
bvć mote pv,rowme wylqdu1e nad modow do frustracji. l.adnych zaleglośc1
rzem. To 1yle komplementów o trtij- finansowych klub wobec nich nie ma.
miejskichfutbolistach. Wzupełnie innej Więc skąd ta fatalna gra?
tonacji nale:y pisać o "~·stępach LRchii
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Trener Tymiński nie potrafi precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie.
Chyba się ze mną zgodzi. że w sobotę
popełni/ bląd taktycmy. Młodego Kubsika ustawi/ jako gracza lączącego poczynania linii obrony i pomocy. W tej
roli ten zdolny przecież piłkarz absolutnie się nie sprawdzi/, bo ... nie mógł. Po
prostu zabrakło doświadczenia i odpowiednich umiejętności. To że zagra! .
słabo to bardziej wina szkoleniowca niż
samego piłkarza. Z młodych zawodników mógł ewentualnie przeko~ać_ do
siebie Filipik, bo Gergella tez mew1ete
na boisku z.działał. Ale czy można mieć
do nich pretensje, skoro doświadczeni
pi/karze, tacy jak Gladyś, Kaczmarek,
Giruć czy Unton też byli ZJlf)efnie ;:agubieni?
Meczu Bałtyku w Częstochowie nie
widziałem. Tu fednak wynik mówi sam
za siebie, a bt7,p0średni obserwatorzy
tej potydci twierdzą, iż pora~ gdynian mogla być znacznie wyższa . Po
prostu, nie ma się z czego R~~~~owy

J
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stroną była skuteczność.

Qaw)

I

I

(trener Arki): •
Po tym meczu mam podwójny, a nawet potrójny powód do radości. Po
pierwsze przedłużyliśmy serię s~tkań bez porażki. Po drugie, wygraliśmy. Po trzecie, zaprezentowaliśmy
wreszcie dobrą grę. Nie oznacza to
jednak wcale, że nie dostrzegam
mankamentów w grze zespołu.
W meczu z Polonią naszą najsłabszą

senny, i futbolówka - jak mówią piłkarze: za kołnierzem wpadła do siatki
W 80 min. sędzia nie dostrzegł ewidentnego faulu Piotra Przerywacza na Rafale
Kaczmarczyku - zresztą najlepszym piłkarzu Lechii w tym
meczu - i nie podyktował rzutu
karnego. Błąd arbitra, ale losów meczu i tak by chyba nie
odwróci!. Lechia zagrała fatalnie.

na 9 września .

I

Rymnł Lipi6ski

Na 2:0 dla Miedzi podwyż
srył strzelec pierwszej bramki.
Będąc przy piłce nie mógł zdecydować się na podanie, więc
strzelił. Bramkarz Lechii Gła
dyś był źle ustawiony, może

przełożono

!

Powielllieli ~o mecl~c~

strze-

O tym, że debiutanci nie są skazani na poiarcie,_przekonał wszystkich
Anglik Chris Louis. Z pozycji kompletnego outsidera wraca do domu
z brązowym medalem po przegranym barażu o „srebro'' z_samy Hansem
Nielsenem. Rewelacyjnie startujący i walczący syn da~nej gw~azdy zuzlowych torów - Johna Louisa -ma szans~ w przys~losc1 przycnuc osią
gnięcia ojca. Wielkim przegranym turnieju w Pockmg był bez wątp1ema
trzykrotny mistrz świata Hans Nielsen. Nie tylko on był przekona~y, ze
do swojej kolekcji dorzuci kolejny zl~ty _medaL Tymczasei:i Du~czyk
przegra! w biegu Xll z Karlssonem, a pozmej w biegu XV, ~tory rrual zadecydować - i zadecydował . o wszystkim, z.byt ryzykownie zaatakował
po przegranym starcie Errnolenkę i musiał oopuścić tor. Decyzja ta wywołała rozgoryczenie wśród duńskich kibiców, którzy sporą _grupą przeskoczyli z trybun na tor i okupowali go przez 15 nunu: dopoki na horyzoncie nie pojawiły się oddziały policji. N(elsen po tuffileju m~ kryl sw~:
ich pretensji do arbitra, twierdząc wrę:1., ze ,.uk:adl mu_zloto .. W_opmn
wielu fachowców, w tym Ole Osena I Barry Bnggsa :,vma _l~zala Jednak
ewidentnie po stronie Hansa. Przepytywany na tę okohc_znosc Ermolenko si'!
ze stoickim spokojem stwierdził, ie do tej pory to on miał j)CCh_a p~czas
finałów IMŚ do sędziowskich decyzji, tym razem spraw1edhwosc zatriumfowała. Trzeba zresztą obiektywnie stwierdzić. że „Sudden Sam"
prezentował się najlepiej na torze, choć uczestniczył aż w 3 kolizja_ch_ n(e
oddając pola bez walki. Imponował zwłaszcza startami, w p_rzec1w_1enstwie do Nielsena, który jednak jako jeden z nielicznych potrafi! rmJac ry- •
wali na trudnym torze.
.
.
. .
•·
Zaskakująco dobrze pojechał w Pocking. ustępuJącr rrustrz sw1ata Gary Havelock, po słabym tegorocznym sezome_przez w1e!u skazany na, pożarcie. Wielkie brawa należą się także maleńkiemu Anglikowi A~dy Sm~- i
thowi, który jeszcze w sobotę ledwo chodził po bolesnej kontu~JI pac_hw1-1
ny by ukończyć turniej na 5 pozycji. Z uczuciem zawodu wyjeZd:lllJą do ~
do~u Szwedzi, którzy nie pokazali niczego ~z~zególnego. a 4 miejsce
Gustafssona jest dość przypadkowe. Z t'lldnosc1ą zakwalifikował się do ~
doborowej „10" były mistrz świata Per Jansson, _a cichy faw?ryt takze
i polskich kibiców Tony Rockardsso~ będzie ,musiał_ oczekiwac na dccy- ~;
zje władz świato"".ego, sp~dwaya, ~l?re w ~azdz1em1ku zadecyduią o n?- ~
minacji pozostałej szostki zawodmkow, ktorzy wystartuJą w Grand Pnx
'94.
~
Bieg po biegu: I - Gustafsson, Hamill. Castagna, Riss (up);_ II - Enno-1
lenka, Karlsson, Screen, Jonsson; III - N1el~en, Hawcock, R1ckardss~n, ~"
Adams; IV - Louis, Havclock. Gollob, Srruth. V - Ermolenko, Louis.
Adams, Riss; VI - Nielsen, Havelock. Screen, Castagna \Up); VII - Gollob, Rickardsson , Hamill, Karlsson; _YIII · Jonsson, Smith, Gustafsson.~,,
Hancock, IX - Smith. Screen, R1ss, R1ckardsson; X · Ennolenko, Gollob, ~ ~
Castagna, Hancock, XI - Havelock, Jonsson, Hamill, Adams; XII - Karls- ~
son, Nielsen, Louis, gustafsson;XIII - R1ss, Karlsson, _Havelock, Han- , "
cock; XIV - Castagna, Loms, Jonsson. R1ckardsson: XV - Ennolcnko, ~
Smith, Hamill, Nielsen (w); XVf -Gustafsson, Gollob, Adams. Screen
(w); XVII - Nielsen, R1ss, Jonsson. GoUob; XVII ·Smith.Adams, Karls- ~ .
son, Castagna; XIX - Louis, Hamill, Screen. Hancock; XX - Gustafsson,~~
Havelock, Rickardsson, Ermolenko.
~ '2l
Baraż o srebrny medal: I. Nielsen,2. Louis.
..
~ .
Końcowa klasyfikacja: I. Sam Ermolenko (USA) 12, 2. Hans Nielsen ~
(Dania) I I + 3, 3. Chris Louis (Anglia) li + 2. 4. Henrik Gustafsson
(Szwecja) IO, 5. Andrew Smith (Anglia) 10, 6. Gary H_avelock (Anglia)
j 10, 7. Tomasz Gollob (Polska) 8,- Peter Karlsson (Szwecja) 8, 9. _Per J~ns- ~ f
son (Szwecja) 7, 10. Billy Ham11l (USA) - 7, 11. Gerd R1ss (Niemcy) 6, I
12. Armando Castagna (Włochy) 5. 13. Joe Screen (Anglia) 5, 14. Tony
Rickardsson (Szwecja) 4, Leigh Adam (Australia) 4, 16. Greg Hancock
(USA) 2.

I

Raków 3
Ba tyk O

Qaw)

Elana Toruń - Chrobry Głogów
O: I (0: 1), Olimpia Poznań · KP
Wałbrzych 1:O (0:0), Raków Czę
stochowa - Bałtyk Gdynia 3:0
(2:0), Stilon Gorzów • Gwardia
Koszalin l: I (0:0), Naprzód Rydułtowy - GKS Tychy 2:1 (1:1),
Lechia Gdańsk - Miedź Legnica
0:2 (O: I), Ślęza Wrocław - Odra
Wodzisław 3:0 (2:0), Lechia
Dzierżoniów - Śląsk Wrocław 0:3
(0:3), Arka Gdynia - Polonia Bytom 1:0 (I :O).
I. Raków
IO
12-4
2.Miedź
9 12-4
3.Chrobry
9-4
9
8 13-6
4. Śląsk
5. Ślęza
9-7
8
6.0limpia
7 12-7
6-5
7
?.Naprzód
5-8
8. Bałtyk
7
6-5
9. Stilon
5
9-10
10. Elana
5
II.Gwardia
5-6
5
8-11
12. GKS Tychy
5
5-9
13.Arka
5
3-5
14. Polonia
4
4-9
4
15. Lechia Dz.
3
16. Lechia G.
4-9
2-7
17. KP Wałbrzych
2
2-10
2
18. Odra

Sam Ermolenko nr 1

Nie zdobyli niegdyś Częstocho
wy Szwedzi, nie zdobyli jej teraz

Lekcia futbolu
chia

Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu

Janusz Woźniak

Lechia -• Miedź Legnica 0:2
Lekcję futbolu otrzymali
sobotę gdańscy piłkarze. Le-

i
i

tyński znalazł się już

Na szczęście pod bramką eryhal jeszcze Leonid Leonidow,
a jego dobitka była już bezbłędna. To pierwsry gol Leonidowa w barwach Arki.
Gdynianie strzelali wczoraj
chętnie i często, ale nie zawsze
celnie. Mocne uderzenia Piotra
Tomeckiego i Rubaja mijały
bramkę. W 48 min. Maciej Fal-

~--~~-~~n~~

merykanin Sam Ennolenko zdobył w niemieckim Pocking
tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu. Tomasz Gollob zajmując 7 miejsce zapewni! sobie udział w przyszło- 1
rocznej se_rii sześciu tumiejó~ Grand Prix. Rozgry~any po "
raz ostatni w dotychczasowej fonnule 48 finał IMS_ obfito: ~
wal w dramatyczne i emocjonujące wydarzenia. Deb1utanck1 ~
występ Tomasza Golloba przyniósł niewielkie uczucie niedosytu. Polak zaczął od pora.iki z Anglikami Lou!sem i Ha- ~
velockiem, by później wygrać z Rickardssonem. Dramatycznie przeb1egal wyścig IX, kiedy to cala stawka wyszła równo ze startu I me mogący ~
dobrze złożyć motocykla Ermolenko uderzył w tylne kolo maszyny Gol- !
loba, powodując upadek Polaka i Wiocha Castagny. Poob1Jany bydgoszczanin zdołał jednak w powtórce wywalczyć drugą lokatę. Po trzech .
startach miał 6 punktów i zajmował IV miejsce. Szansa na włączenie się
do walki o medal pojawiła się nieoczekiwanie po XV _biegu,_ki_cdy to angielski sędzia Frank Ebdon wykluczy! trzykrotnego m1stna sw1a~ Hansa
Nielsena za spowodowanie upadku Ennolenki. Gollob wygrywa~ąc wyścig XVI mógł mieć 9 pkt. wobec 8 na koncie Nielsena, Louisa 1~avelocka. Niestety, Polak, mimo że dwukrotnie prowadził (ten _bieg takze powtarzano po upadku Gustafssona i :,vykluczem_u Scree~a)_ nie zdołał przywieźć do mety 3 pkt. Jadąc fatalnie taktycznie na w1razach dal się wyprzedzić Szwedowi i bardzo zdenerwowany ZJ_echal ?O boksu. Czasu n~
ochłonięcie było bardzo niewiele - ledwie 5 mmut - 1 trzeba było stawac
do kolejnego, XVI! wyścigu. Tym razem mimo niezłego startu Gollob
ukończył bieg jako ostatni budząc konstema~ję h,czneJ grupy ~lski_ch kibiców. Podobno nie udało się tak szybko zm1emc pnelozema I silnik Polaka nie „ciągnął" najlepiej na szybko wysychającym po całodziennej ulewie torze w Pocking.
.
Gdyby nie ten ostatni występ, wrażenia z postawy bydgoszczan!na byłyby pozytywne a tak pozostaje stwierdzić, że wykonano zaledwie plan
minimum jakim \y!o zakwalifikowanie się do grona IO jeźdźców mają
cych zapewniony start w sześciu turniejach Grand Pnx w 1994 roku.
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Andrzej Mielczarek

.. TEtEGRAMY
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• Podczas mityngu lekkoatletycznego w Sheffield Jan Zelezny wynikiem 95 ,66 m ustanowił nowy rekord
świata w rzocie oszclepem. Czech
poprawił o 12 cm własny rekord, który ustanowił wiosną tego roku
. w RPA.
• Wtej samej miejscowości odbywa się przedołirnpip.ki kwalifikacyjny
turniej w hokeju m lodzie. W pierwszym spotkaniu Polska zremisowal_a
z Anglią 2:2. Dzisiaj czeka nas kolejne spotkanie z Łotwą.
• Phil Rogers przepłynął 200
m stylem klas~cznym na basenie 25-

m w Melbourne w czasie 2.07,80. Był
to drugi rckrd świata, jaki Australij- ,
czyk ust~nowil wciągu 24 godzin.
• Po zwycięstwie 3:0 (1:0) nad
USA polscy ·juniorzy awansowali do
półfinału mistrzostw świata U-17.
W środę w Hiroszimie naszym półfi
nałowym przeciwnikiem będzie Nigeria. W drugiej parze spotkają się reprezentacje Ghany i Chile.
• W Poznaniu zakoticzyl się Puchar Interkontvnentalny w hokeju na
trawie. W fin;le Korea Pin. pokonała
Hiszpanię 1:0 (0:0). w meczu o trze
cie miejsce Indie wygrały Argentyną
3:2 (1:21. Polacy po porażce z Kubą
0:1 (0:1) zajęli ostatnie 12 micjs,;e.
fa
(SUI) ''
Brewing Company LTD;
21.05 Otwarta scena poetycka;
22.05-0.00 Słuchaj razem z nami; 0 .05 - 2.00 120 minut
złama nych organów: 2.00 6.00 Muzyka non stop.

RAD I O

A·- R N ifT
6.30, 7 .oo. 7 .30, 8,00, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00 , 12.00,
13.D0, 14.00, 15.00, 21.00,
22.!IO, 23.00, 0,00 i 1.00: Serwisy informacyjne; 6.00-9.00
Poranek z Radiem ARnet;
9,05- 12.00 Drugie ś niada 
rue;12.00 - 15.00 Popołudni e
, Radiem ARnet; 12.15 Ma;azyn . Policja i my;lS.05 ·
20.00 Muzyka non stop; 20.0522.00 Wieczór klubowy - w pr.
spotkanie z firmą Hevelius

/llllf1lNl1l

RAD I O
GDAŃSK
2.00, 4.00, 5.00, 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, 21.55, 0.00: Wiadomości; 0.58, 6.28, 13.05, 21.05:
Rybacka progn. pogody w pr.
I: 5.20 Rolniczym ekspresem;
5.40, 6.40 Przegląd prasy; 6.10
Minęła doba: 7.10, 8.10, 16.40,
17.40 Wiadomości sportowe;
7.35 Auto Opel Radio; 9.10
Serwis ekonomiczny; 7 .47.

TV
1

12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
.
12.15 „Dynastia" (204). sena!
.
prod. USA (po':;'t.)_
13.05-15.15 „Jedynka me mepogodę

J3 .05 Lato na pastwisku

14.40 A ja na to jak na lato
15.15 Kino wakacyjne - ,,Widget" . ,,Więźniowie centrum handlowego" · serial prod. USA - ,,Orli
duch" - serial prod. USA
16.05 Teleferie - Luz - program nastolatków
16.50 Muzyczna „Jedynka"
17 .00 Teleexpress
17 .20 Taki jest świat - magazyn reporterski
.
18.00 „Roseanne" (8) - sena]
komediowy prod. USA
18.25 Wybory '93
18.30 Taki jest świat - magazyn reporterski
..
18.45 Relacja z konferenCJt
prasowej kierownictwa
TVP
19.00 Wieczorynka- ,.Bazyliszek"
I 9 .30 Wiadomości
20.00 Prosto z Belwederu
20.20 Festiwal Polskiej Twórczości Telewizyjnej Antonio Buero Vallejo ,,Gdy rozum śpi" - reż.
Piotr Mikucki, wyk. Zbigniew Zapasiewicz, Gabriela Kownacka, Jerzy
Radziwi!lowicz, Tadeusz Huk. Jerzy Trela,
Krzysztof Globisz
22.05 Debaty wyborcze:Sojusz
Lewicy Demokratycznej
. Koalicja dla Rzeczypospolitej • partia ,,X"
23.00 Wiadomości
23.15 Muzyczna .Jedynka''
2320 Wieczór z hipochondrykiem (powt.) - program
Michała Ogórka
23.50 Gorąca linia
0.00 ,.Dick Francis" (2) •
,,Falsyfikat'' (3) · ,,System Dylana" - serial
prod. amerykańsko-ka
nadyjskiej
3.20 Zakończenie programu

TV
2

7 .30 Panorama
7.35 Wakacje w „Dwójce"

8 .OS Dzień dobry, tu Gdańsk
8.35 Wakacje w „Dwójce"
8.45 „Nowe przygody Calineczki" (12) • ,,Kryształowy książę z krainy Polu dni a'" - serial anim.
prod. japońskjej
9 .I O „La la mi do, czyli porykiwania szarpidrutów"
9.40 „Pokolenia" (389) - serial prod. USA
10.05 Na bocznych drogach
Europy - Nad Mozą
i Renem
10.30 Lato w Polsce
l I .00 Panorama
I 1.05 „Powrót Arsena Lupin"
(IO) • ,,Hrabina Cagliostro'' - serial prod. francuskiej
15 .25 Powitanie
15.30 7 dni polskiego sportu
16.00 Panorama
16.05 ,.Harpunem i kulą" film dokumentalny Jana
Mara
16 .30 Lato w Polsce
16.50 Polska Kronika Filmowa
35/93
17 .00 Przegląd kronik filmowych
17.30 ,.Pokolenia'' (389) - serial prod. USA
17 .55 Halo dzieci: ..Opowieści
kapitana Misia" - .,Carny" - serial animowany
prod. niemieckiej
18.00 Panorama
18.03 PANORAMA
18.35 Kolo fortuny - teleturniej
19.05 „Małe smoki" (4) - ,,Tajwan" - serial dokumentalny prod. australijskiej
(1991 r.)
20.00 „Błyskawice" (2): ,.Belfast mówi: nie" • serial
dok . prod. USA
20.30 Auto - magazyn motoryzacyjny
21.00 Panorama
21.30 Sport

8.47, 17.47 Radiowa giełda
pracy; 9.47, 12.47, 13.47,
14.47 Ogłoszenia na telefon;
12.10, 13.10, 14 . 10 Raport
miejski; 13.40 Kto czyta nic
błądzi - konkurs; 18,05 Muzyka markowa; 19.05 Wieczór
klubowy - Książka jest towarem; 21.05 Ech muzyka, muzyka; 22.00 Radio BBC; 23.00
Muzyka ze znakiem jakości ;
24.45 Noc i poezja; O.OS Radio
dla samotnych; 4.05 Country
na<l ranem

Wiadomości : od 6,00 do 0.00
(co godzin1;); od 6.30- 18.30 (co
godzinę) Skrót wiadomości: od
6.30 do 21.30 (co god zinę);
Wiadomości lokalne : 6.10,

21.40 Vademecum wyborcy
22.00 Chińska Róża" - film
fab. prod. USA - reż.
Robert Day, wyk. Ali
MacGraw,
Michael
Biehn, Denis Lill, David
Snell
23.40 Noc i stres
O.00 Panorama
o.0 5 Zakmiczenie programu

TV

-~
16.00 Program dnia i Panorama
16.10 Nowalijki
16.15 Bulldożer • magazyn
muzyki metalowej
I 7 .00 Jak to zdrowo na sportowo
J 7 .25 Magazyn sportowy
17.55 Dla zdrowia i piękna Gimnastyka dla leniwych
18.03 PANORAMA
18.30 Studio „3"
18.40 Eurotourism • Szwecja
19.00 „W dążeniu do prawdy''
- serial prod. greckiej
19 .30 Wiadomości
20.00 Panorama
20.10 Telewizyjna galeria Radości życia

20.15 Sopocki plener filmowy
- Prezentacje
21.00 Różowa dama" - serial
;rod. wenezuelskiej
21.45 „Sklepik grozy" - film
fab. USA
22.55 TV ,,Polonia"

TV
POLONIA
15.30 Powitanie - program
dnia
I6.00 Panorama
16.05 Program dla dzieci
i młodzieży
16.50 Goś,: TV ,:Polonia"
17 .00 Teleexpress
17.15 ,.Banda Rudego Pająka''
odc . 4(5) - serial dla
dzieci i młodzieży
17.45 Gość TV ,.Polonia"
18.00 Przyroda Polska
18.20 Na życzenie - Blok programowy TV ,.Polonia"
I9.15 Dobranocka: •.Reksio"
19 .30 Wiadomości
20.00 Program publicystyczny
20.15 Festiwal Polskiej Twórczości Telewizyjnej :
Iwan Turgieniew
,J,.,liesiąc na wsi'', reż . J.
Englcn
22.30 Telenowela · ,,W labiryncie"
23.30 7 dni polskiego sportu
O.00 Panorar.na
0.05 Program na wtorek
O.IO Stare, nowe. najnowsze:
koncert autorski Jorgosa
Skoliasa
1.00 - 7 .30 Prze1wa

POL
SAT
16.30 Program dnia; 16.35 „He
Man'' - serial animowany dla
dzieci: 17.00 Magazyn sportowy; 17 .SO „Diabelskie sztucŻ
ki". cz. Il (ost.) - francuski film
fabularny; 19.00 Informacje;
19.10 „Supermodelka", odc. 25;
19.40 Filmy animowane dla
dzieci; 20.00 ,,Detektyw D.A.'',
odc. 6, reż. Harvey Hart, wyk.:
Richard Anderson, Norman
Fell, Raymond Saint Jacques.
Burt Reynolds . W Santa Luisa
gości bojownik o prawa mniejszości murzyń\kiej „Bicz·• Barlow. Biali bogacze próbują go
przepęd z ić za ws z elką cenę,
w końcu dochodzi do morderstwa. Chcąc zawęzić krąg
podejrzanych detektyw D.A.
postanawia odtworzyć przebieg
wydarzeń; 21.00 Filmoteka Narodowa przedstawia: .,Miody
las'', Polska, 1934, reż . Józef
Lejtes. Straj ki s,:kolne 1904.
Chłopcy z gimnazjum występu
ją przeciw rusyfikacji. Upokorzenia, ale i rosnące poczucie
dumy. Cala grupa dt,jrzewa do
bliskiej już rewolucj i; 22_,o Informacje; 22.45 Z cyklu Mi strzowie polskiego dokumentu:
,,Dworzec", reż. Krzy,;ztof Kieślowski; 23.00 .,Szaleniec"•
amerykański film fabu larn y;
0.30 Program na j utro, pożegna
nie

7.10, 8.10, 11.10, 14.10, 16.10,
17.10, 20.10;
5.50 Powieść; 6.15 Hity z winyl u; 6.43, 22.15 Ewange lia;
6.52 Przegląd prasy; 7 .2'5 Patron dnia; 7.44, 15,44 ,.Wykop"
drogowy; 7.40, 18,10 Serwis
sportowy;
8.40,
15.40
Serwis ekonomiczny; 9.35 Gość
Plusa; 10.10, 21.1 O News in En·
glish; 10.35 .,Za dużo, za mało"
· konkurs; 13.10 Serwis giełdo
wy; 13.40 Propozycje kulturalne; 14 .40 Serwis FORDA:
18.40 Wiadomości z życia Kościoła : 19.05 Coca . Cola is the
rnu ś ic live; 19.40 „Pluszowy
kącik" ; 21.31 20 minut z piosenką aktorską i kabarctem:22.30 Na moim biurku aud . ks . W . 1301:ka; 23.55 (nkolo) Lektura przed pólnorą: 0.05
Radio PLUS noc; 4.00 Poranek
muzycz ny Radia PLUS

